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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá optimalizací a validací metody pro stanovení volných 

mastných kyselin. 

 Teoretická část je zaměřená na možnosti extrakce, rozdělení extraktu, esterifikaci, 

stanovení na plynovém chromatografu a stručný popis nejdůležitějších validačních parametrů. 

Vše s hlavním důrazem kladeným na aplikaci na volné mastné kyseliny. 

 V experimentální části je uveden výběr a postup optimalizace jednotlivých kroků metody. 

 Pro extrakci lipidů byla zvolena extrakce směsí rozpouštědel (diethylether/petrolether) 

vycházející z normy ČSN EN ISO 1735, pro zisk frakce volných mastných kyselin byla 

testována extrakce na pevnou fázi. Pro derivatizaci byla vybrána kysele katalyzovaná 

esterifikace vycházející z normy ČSN EN ISO 5509 za použití methanolového roztoku BF3 

a pro stanovení methylesterů mastných kyselin byl použit plynový chromatograf s plamenově-

ionizačním detektorem. 

 Následně byly ověřeny vybrané validační parametry metody: opakovatelnost, 

reprodukovatelnost, linearita, meze detekce a meze stanovitelnosti. 

 Jako modelové vzorky pro výběr a optimalizaci metody byly použity slunečnicový olej 

a sýr ementálského typu zakoupené v běžné tržní síti. 
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ABSTRACT 

This master´s thesis deals with optimization and validation of method for determination 

of free fatty acids. 

 The theoretical part is focused on possibilities of extraction, extract separation, 

esterification, gas chromatography determination and brief description of the most important 

validation parameters. All with main emphasis on applying on free fatty acids. 

 The experimental part describes the selection and procedure of optimizing individual steps 

of the method. 

 Extraction of lipids was performed by solvent mixture (diethylether/petroleumether), based 

on the standard ČSN EN ISO 1735, for the extraction of free fatty acid solid phase extraction 

was tested. The acid catalyzed esterification based on ČSN EN ISO 5509 using methanolic 

solution BF3 was used for derivatization of free fatty acids and a gas chromatograph with 

a flame ionization detector was used for their determination. 

 Subsequently, selected validation parameters of the method were verified: repeatability, 

reproducibility, linearity, limits of detection and quantitation. 

 Sunflower oil and emmental type cheese, bought in common food market, were used 

as model samples for selection and optimatization of the method. 
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1. ÚVOD 

V potravinách se mastné kyseliny nacházejí ve dvou formách: vázané esterovou vazbou na 

alkoholový zbytek a volné mastné kyseliny. Jejich společným rysem bývá sudý počet uhlíků, 

jelikož vznikají v živých organismech spojováním C2 jednotek. V přírodě existuje přes 

100 druhů a liší se fyzikálními vlastnostmi. Chemicky se jedná o alifatické karboxylové 

kyseliny, které ve vodném prostředí disociují a jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech. 

 Přesné stanovení volných mastných kyselin v mléku a mléčných produktech je velice 

důležité. V důsledku změn v zastoupení jednotlivých mastných kyselin v čase má jejich 

stanovení význam pro kontrolu kvality, nutriční hodnoty, mikrobiální čistoty, autenticity, 

legislativních předpisů nebo senzorických vlastností.  Zvýšené hladiny volných mastných 

kyselin v mléce mohou být způsobeny mechanickými faktory (dojení, chlazení, doprava), 

životními podmínkami (sezónní změny, nemoci), stejně tak jako fyziologickými faktory (fáze 

laktace, stáří dojnice aj.). 

 Cílem této diplomové práce bylo vybrat, optimalizovat a validovat metodu stanovení 

volných mastných kyselin s předpokládanou aplikací pro analýzu sýrů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Tato diplomová práce je zaměřena na výběr a optimalizaci metody stanovení volných 

mastných kyselin (VMK). Teoretická část je tedy zaměřena na podrobný popis možností 

jejich analytického stanovení. 

2.1. Extrakce tuku ze vzorku sýra   

Před vlastním stanovením je potřeba izolovat lipidickou složku z matrice potraviny. [19, 21] 

 Je známo několik různých typů extrakce lipidů. Vhodnost aplikace metody je zvolena 

podle povahy matrice potraviny. Mimo dalších faktorů je při extrakci důležitá především 

teplota, při vyšších teplotách (přes 35 °C) může docházet k enzymatickému štěpení. Extrakce 

rozpouštědlem (směsí rozpouštědel) je nejčastěji využívaná metoda, i přes své nevýhody, to je 

především časová a manuální náročnost, ale také produkce organického odpadu. Jelikož lipidy 

patří svou povahou mezi nepolární látky, jsou nejlépe extrahovány nepolárními rozpouštědly 

(diethylether nebo chloroform), která jsou však vhodně kombinována s polárními 

rozpouštědly (ethanol nebo methanol), především kvůli dehydrataci, denaturaci proteinů 

a případně i k degradaci vodíkových můstků mezi lipidy a proteiny. Extrakce by měla být 

v ideálním případě kvantitativní a reprezentativní s ohledem na sledované složky, rychlá, 

jednoduchá, nenákladná a umožňující automatizaci. [22, 23, 24] 

2.1.1. Extrakce podle Folche 

Metoda extrakce podle Folche je založena na extrakci pomocí směsi chloroformu 

a methanolu, následovanou homogenizací za studena. Homogenizace trvá přibližně 3 minuty, 

ale může trvat i déle v závislosti na konzistenci matrice. Poté je suspenze přefiltrována nebo 

zcentrifugována, kvůli oddělení nerozpustných částí. V poslední fázi je rozpouštědlo 

odpařeno na vakuové rotační odparce při teplotě nepřekračující 40 °C a tuk v baňce je zvážen. 

[23, 25] 

2.1.2. Extrakce směsí diethyletheru a petroletheru 

Tato metoda vychází z rozhodčí metody pro stanovení tuku v mléčných výrobcích podle 

Röseho a Gottlieba. V první fázi jsou bílkovinné složky matrice hydrolyzovány kyselinou 

sírovou. Dále je pak v několika krocích (obvykle třech) provedena opakovaná mechanická 

extrakce (vytřepáváním) směsí rozpouštědel. Tuk tak postupně přechází do nepolární fáze, 

směs rozpouštědel je poté odpařena na vakuové rotační odparce a získaný produkt zvážen. [1, 

23] 

2.2. Předběžné rozdělení extraktu 

Extrahovaná směs je složením velice rozmanitá. Jde o směs triacylglycerolů (TAG), 

diacylglycerolů (DAG), monoacylglycerolů (MAG), volných mastných kyselin, fosfolipidů, 

sterolů a dalších méně významných složek (viz Tabulka 1). Některé z komponentů přispívají 

k textuře, příp. k jiným senzorickým vlastnostem potravin. Většina z nich tvoří důležitou 

součást lidské výživy. Tyto látky podléhají změnám v důsledku působení kyslíku, teploty, 

času nebo skladovacích podmínek. [14] 
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Tabulka 1: Hlavní složky lipidů v mléce [26] 

Složka Obsah [hm. %] 

TAG 98,3 

DAG   0,3 

MAG     0,03 

VMK   0,1 

Fosfolipidy   0,8 

Steroly   0,3 

Karotenoidy stopy 

Vitaminy rozpustné v tucích stopy 

Senzoricky aktivní látky stopy 

 

 Pro další analýzu je tedy potřeba tyto složky od sebe odseparovat. K tomuto účelu jsou 

využívány různé adsorpční techniky. [19] V rámci této práce byla aplikována extrakce tuhou 

fází (viz kap. 2.2.1). 

 Vzhledem k výše uvedeným možným změnám lipidických složek, není příliš vhodné 

extrakty dlouho skladovat. Frakcionaci je tedy třeba provést co nejdříve a získané frakce co 

nejdříve podrobit derivatizaci. [19] 

2.2.1. Extrakce tuhou fází 

Extrakce tuhou fází (SPE) je jednoduchá moderní metoda přípravy vzorku. Princip spočívá 

v zachycení sledovaných analytů na speciálním sorbentu díky silným, ale reversibilním 

interakcím mezi analytem a povrchem stacionární fáze. Mezi typické interakce patří 

hydrofobní van der Waalsovy síly, vodíkové můstky, síly dipól-dipól nebo iontově výměnné 

interakce. Sloučeniny ve vzorku reagují více se stacionární fází než s rozpouštědlem a tím 

zůstávají v kolonce, ze které jsou následně vymyty vhodně zvoleným rozpouštědlem. Sorbent 

je umístěn mezi fritami v extrakční minikolonce určené na jedno použití. Cílem je jednak 

odstranění interferujících látek obsažených v matrici a jednak izolace a zakoncentrování 

(100x – 5000x) stanovovaných látek. [13, 14] 

 Postup zahrnuje čtyři po sobě jdoucí kroky [13, 14]: 

▪ kondicionace sorbentu – propláchnutí kolonky předepsaným rozpouštědlem  

 z důvodu aktivace pevné fáze pro interakci se vzorkem 

▪ aplikace vzorku 

▪ promytí 

▪ eluce – dochází k selektivní desorpci analytů pomocí vhodného rozpouštědla, eluát je  

 sbírán pro další použití 

 Nevýhodou je operace s pevnou fází jako krok navíc, který se zavádí do analytického 

postupu a vzniká tak možný zdroj chyb (adsorpce na pevné fázi, ztráty z důvodu přetížení 

separační kolonky). [13, 14] 

2.3. Esterifikace mastných kyselin 

Před vlastním stanovením MK na plynovém chromatografu musí být MK převedeny na 

těkavou formu. Nejčastěji používanými deriváty jsou methyl-. ethyl-, propyl-, isopropyl-, 
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butyl- nebo isobutyl- estery, ze kterých jsou nejčastěji používaný methylestery. Ty mají oproti 

vyšším esterům několik výhod: největší těkavost, velká reakční rychlost, vysoké výtěžky 

a také široké spektrum zavedených methylačních postupů. [19] 

 Pro kvalitní rozlišení nenasycených MK musí být v rámci jejich derivatizace 

neutralizována polární karboxylová skupina. Poté je možné MK separovat na základě bodu 

varu, stupně nenasycenosti, pozice dvojných a trojných vazeb nebo také cis a trans izomerů. 

[27] 

 Neexistuje tedy jednotný postup esterifikace, který by bylo možné aplikovat na všechny 

matrice, základními derivatizačními reakcemi jsou bazicky a kysele katalyzované esterifikace. 

[19] 

2.3.1. Bazicky katalyzovaná esterifikace 

Bazicky katalyzovaná esterifikace je rychlejší a probíhá za mírnějších podmínek (reakce 

proběhne v řádu několika minut v jedné vialce) než kysele katalyzovaná esterifikace. Dochází 

ale pouze k derivatizaci vázaných MK, proto nejsou tyto metody vhodné pro matrice 

s vysokým obsahem VMK. Bazicky katalyzovaná esterifikace probíhá v bezvodém methanolu 

v přítomnosti roztoku methoxidu sodného. Méně často, ale užívá se i methoxid draselný nebo 

hydroxid draselný. Na Obrázek 1 je ukázka reakčního schéma bazicky katalyzované 

transesterifikace. [19] 

 
Obrázek 1: Schematické znázornění bazicky katalyzované transesterifikace [19] 

2.3.2. Kysele katalyzovaná esterifikace 

Kysele katalyzovaná esterifikace, jejíž rekční schéma je uvedeno na Obrázek 2, je vhodná 

i pro stanovení VMK. Jako katalyzátory bývají použity HCl, H2SO4, BCl3, AlCl3 nebo BF3. 

Díky zahřívání dochází k urychlení reakce, ta probíhá v baňce pod zpětným chladičem. 

Přítomnost vody může zabránit úplnému proběhnutí reakce (Obrázek 3). [1] 

 Nejvíce je v praxi používán BF3 (12 – 14% roztok v methanolu), a to i přes nevýhody, jako 

je toxicita a krátká doba trvanlivosti (cca 3 měsíce). Tento postup uvádějí i platné ISO normy 

pro stanovení MK v tucích. [2, 3] 

 Dalším činidlem, které je možno použít, je 5% bezvodý chlorovodík v methanolu, který 

vzniká postupným probubláváním methanolu chlorovodíkem. Na stejném principu funguje 

i esterifikace s 1 – 2% roztokem kyseliny sírové v methanolu. Reakční doba je však delší 

a výtěžky jsou nižší než při katalýze BF3. 
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Obrázek 2: Schéma kysele katalyzované esterifikace [19] 

 

 
Obrázek 3: Schéma kysele katalyzované transesterifikace [19] 

2.4. Stanovení mastných kyselin 

Nejčastěji využívanou analytickou metodou pro stanovení mastných kyselin je plynová 

chromatografie. [19] 

2.4.1. Plynová chromatografie 

Plynová chromatografie je separační metoda spočívající v rovnovážné distribuci mezi dvě 

fáze: stacionární (kapalný nebo tuhý sorbent nanesený v tenké vrstvě na pevný nosič) 

a mobilní (nosný plyn – nejčastěji: dusík, argon, helium nebo vodík). Složky jsou separovány 

v plynné fázi, všechny složky musí být vypařeny definovaným způsobem a látky se nesmí při 

vypařování jakkoli měnit, nebo rozkládat. Pro většinu plynových chromatografů se jako 

teplotní limit uvádí 400 °C. Hlavní výhoda plynové chromatografie je jednoduché a rychlé 

provedení analýzy, účinná separace a použití malého množství vzorku. [29, 30, 31] 

 Vzorek je nanesen do vyhřívaného injektoru, kde dochází k jeho odpaření a unášení těchto 

par nosným plynem do taktéž vyhřívané kolony. V koloně dochází k separaci složek na 

základě rozdílné afinity složek ke stacionární fázi. Takto oddělené složky opouštějí kolonu 

a jsou detekované pomocí detektoru. Schematické znázornění konstrukce chromatografu je 
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zobrazeno na Obrázek 4. Signál z detektoru se dále vyhodnocuje nejčastěji pomocí počítače, 

který zaznamenává závislost intenzity signálu na čase (tzv. chromatogram). Po porovnání se 

standardy je možná identifikace píků sloučenin a jejich kvantifikace ve směsi. [29, 30, 31] 

 

 
Obrázek 4: Schéma plynového chromatografu [28] 

2.4.2. Možnosti stanovení VMK v potravinových matricích 

V rostlinném materiálu stanovovali VMK například Čertík a kol., kteří tuk extrahovali 

metodou podle Folche. Dělení získaných lipidů probíhalo pomocí tenkovrstvé chromatografie 

(TLC). Získané VMK byly převedeny na methylestery pomocí methanolu a BF3 a následně 

stanoveny GC-FID. [32] VMK v rostlinném materiálu, konkrétně v semenech Kávovníku 

arabského, stanovovali také Laffargue a kol., kteří porovnávali metody TLC a SPE. Lipidy 

extrahovali rovněž metodou dle Folche, ale mírně ji modifikovali. Místo chloroformu byl 

použit dichlormethan a esterifikace probíhala reakcí s methanolem a BF3. [39] 

 Podobné stanovení VMK, tentokrát z piva a na SPE kolonkách, popisují Horák a kol., kteří 

jako eluční činidlo použili chloroform, pro převedení na methylestery použili methanol a BF3, 

a pro následné stanovení byla opět použita GC-FID. [33] Mimo jiné, i na tuto práci navazovali 

Bravi a kol., kteří VMK také extrahovali polárním rozpouštědlem, extrakt přečistili pomocí 

SPE, pro esterifikaci použili methanol a BF3 a pro stanovení GC-FID. [37] Totožný postup 

zvolili Bravi a kol. v práci zaměřené na stanovení VMK v pivní mladině. [38] 

 Z různých aplikací na mléčné výrobky je možno uvést např. práci De Jonga a kol., kteří 

publikovali metodu pro stanovení VMK v mléčných výrobcích s použitím aminopropyl SPE 

kolonek, [34] nebo práci Jo a kol., kteří sestavovali celkový analytický a senzorický profil 

sýru typu Gouda z různých částí světa, za použití mikroextrakce tuhou fází (SPME) 

a stanovením plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GC-MS). [35] Další stanovení, 

tentokrát se zaměřením na devět vybraných VMK v několika typech kozího sýra, provedli 
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Rincón a kol., aplikovali vícenásobnou mikroextrakci tuhou fází (MHS-SPME) a stanovení 

provedli také GC-FID. [36] 

2.5. Validace analytických metod 

Hlavním cílem této práce je optimalizace a validace vybrané metody stanovení mastných 

kyselin, proto jsou zde stručně popsány nejdůležitější validační parametry a způsob jejich 

stanovení. 

 Validace metody je obecně definována jako proces, který má za cíl prokázat kvalitu 

analytické metody za definovaných podmínek neboli ověřit platnost zvoleného analytického 

postupu. [15] 

 Podle legislativy je validace metody potvrzení přezkoušením a poskytnutí objektivního 

důkazu, že jsou jednotlivé požadavky na specifické zamýšlené použití splněny. [16] Provádí 

se ustanovením definovaných kritérií a měřením hodnot těchto kritérií, pomocí reálných 

vzorků pro celý předepsaný koncentrační rozsah a různé matrice. Laboratoř musí validovat 

metody nenormalizované, vyvinuté, rozšířené, modifikované, není nutno provádět při převzetí 

normovaných metod. V praxi je závěrem vypracování validačního protokolu, který obsahuje 

získané výsledky, postup využití pro validaci a prohlášení, že metoda vyhovuje zamýšlenému 

použití. [15] 

 Oproti tomu verifikace metody je ověření správného fungování metody. Provádí se při 

zavádění všech metod, včetně normovaných, dále při jakýchkoli změnách (personál, materiál, 

laboratoř, přístroje). Je definována jako experimentální potvrzení a poskytnutí objektivního 

důkazu, že specifikované požadavky jsou splněny. [16] 

2.5.1. Výtěžnost (Recovery) 

Výtěžnost je podíl nebo procento látky získané za specifikovaných podmínek z celkového 

množství látky (potenciálně získatelného). [17] Obecně se používá vztah: 

 

    (1) 

R  výtěžnost stanovení analytu v dané matrici za specifikovaných podmínek [%] 

Qa  množství analytu stanovené analýzou 

Q  skutečné (přidané) množství analytu v matrici 

2.5.2. Preciznost měření (Precision) 

Preciznost měření je těsnost shody mezi naměřenými hodnotami veličiny získanými 

opakovanými měřeními na stejném vzorku nebo na podobných vzorcích za specifikovaných 

podmínek. [17] 

 Opakovatelnost (Repeatability) vyjadřuje preciznost za podmínek opakovatelnosti, tj. 

použitím téže zkušební metody na identickém materiálu v téže laboratoři, týmž pracovníkem 

za použití týchž přístrojů a zařízení v krátkém časovém rozmezí. [15, 17] 

 Reprodukovatelnost (Reproducibility) vyjadřuje preciznost za podmínek 

reprodukovatelnosti, tj. jednotlivá měření jsou provedená s různými měřicími přístroji, 

různými pracovníky, v různých laboratořích, po časovém intervalu dostatečně dlouhém ve 
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srovnání s délkou trvání jednotlivého měření, za různých obvyklých podmínek provozu 

užívaných přístrojů. [15, 17] 

2.5.3. Nejistota měření (Uncertainty) 

Nejistota měření je označení pro parametr, který souvisí s výsledkem měření a charakterizuje 

míru rozptýlení hodnot, jež by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině. 17] 

 Jedná se o novou metodiku zpracovávání výsledků měření. Nejistota vymezuje hranice, 

v nichž je výsledek považován za správný, tj. přesný a pravdivý. Výsledná nejistota se skládá 

z několika dílčích nejistot. Z nejobecnějšího hlediska se rozdělují do dvou složek [15]: 

▪ typ A (standardní nejistota) (uA) - vychází ze statistické analýzy opakované série 

měření za stejných podmínek. Odhad výsledné hodnoty je vyjadřován aritmetickým 

průměrem, nejistota tohoto odhadu se určí jako výběrová směrodatná odchylka 

aritmetického průměru. 

▪ typ B (uB) - nejistota způsobená známými nebo odhadnutelnými příčinami – 

nedokonalostí měřicích přístrojů, vlivem operátora, vlivem použitých metod měření. 

Je založeno na jiných než statistických přístupech; nejistota typu B se odhaduje na 

základě všech dostupných informací (např. specifikací dodavatele, norem, 

kalibračních listů, certifikátů, funkčních závislostí apod.) Vychází se z dílčích nejistot 

jednotlivých zdrojů. 

 

 Z těchto dvou nejistot se dále určuje kombinovaná nejistota podle vztahu: 

    (2) 

uC kombinovaná standardní nejistota 

2.5.4. Linearita metody (Linearity) 

Linearita metody je schopnost získat výsledky zkoušek, které jsou (v daném rozsahu) přímo 

úměrné koncentraci (množství) stanovované látky (analytu) ve vzorku. [17] Jinak řečeno je to 

přímková závislost mezi analytickým signálem (odezvou instrumentace) a koncentrací 

analytu. Lineární regresní závislost je vyjádřena vztahem [15]: 

    (3) 

a  úsek posunutí 

b  směrnice kalibrační přímky (regresní koeficient) 

2.5.5. Mez detekce (Limit of Detection – LOD) 

Mez detekce je nejnižší množství stanovované látky ve vzorku, které může být detekováno 

(prokázáno), ale nemusí být nutně stanoveno jako přesná hodnota. [17] Odpovídá koncentraci, 

pro kterou je analytický signál statisticky významně odlišný od šumu. V separačních 

metodách je mez detekce vyjadřována jako trojnásobek šumu základní linie [15]: 

    (4) 

hn  šum na základní linii 

b  směrnice kalibrační přímky 
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2.5.6. Mez stanovitelnosti (Limit of Quantitation – LOQ) 

Mez stanovitelnosti je nejnižší množství stanovované látky ve vzorku, které může být 

kvantitativně stanoveno s přijatelnou přesností. [17] Neboli odpovídá koncentraci, při které je 

přesnost stanovení taková, že dovoluje kvantitativní vyhodnocení. V separačních metodách se 

mez stanovitelnosti vyjadřuje jako desetinásobek šumu základní linie [15]: 

    (5) 

hn  šum na základní linii 

b  směrnice kalibrační přímky 

 

 V praxi se často odhadne jako trojnásobek meze detekce nebo se určí jako nejnižší bod 

kalibrační křivky. V druhém případě ale musí být vždy vyšší než LOD. 

2.5.7. Robustnost (Robustness/Ruggedness) 

Robustnost analytické metody je míra její schopnosti zůstat neovlivněna malými, ale 

záměrnými, změnami parametrů metody a poskytuje údaj o její spolehlivosti během 

obvyklého používání. [17] 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. Použité laboratorní vybavení a chemikálie 

3.1.1. Plyny 

▪ Dusík 5.0 SIAD, tlaková nádoba s redukčním ventilem a kovovou membránou 

▪ Vodík 5.5 SIAD, tlaková nádoba s redukčním ventilem 

▪ Vzduch 5.0 SIAD, tlaková nádoba s redukčním ventilem pro kyslík 

3.1.2. Přístroje 

▪ Plynový chromatograf TRACE GC, Thermoquest Italia S. p. A., Itálie,  

plamenově-ionizační detektor, split/splitless injektor, kapilární kolona DB-WAX 

(30 m x 0,32 mm x 0,5 µm) 

▪ SPE manifold, SUPELCO VISIPREP™, Německo 

▪ Předvážky, AND A&D INSTRUMENT LTD, Velká Británie 

▪ Analytické digitální váhy HeLAGO, GR-202-EC, Itálie 

▪ Vodní lázeň se stojany a zkumavky, Julabo TW2, Německo 

▪ Vakuová rotační odparka, IKA WERKE-RVO6-ML, USA 

▪ Elektrická sušárna s regulací teploty, Memmert, Německo 

▪ Topné hnízdo, Brněnská drutěva, Česká republika 

▪ Centrifuga, EBA 21, Hettich Zentrifugen, Německo 

3.1.3. Pracovní pomůcky 

▪ Běžné laboratorní sklo 

▪ Parafilm ® M, SIGMA-ALDRICH, Německo 

▪ Nůž, nůžky, špachtličky, struhadlo 

▪ Vialky 

▪ Mikropipety Biohit-Proline (0,5 – 1000 µl), Finsko 

▪ SPE kolonky Amino bag, 10 x 3 ml tubes 500 mg, USA 

3.1.4. Chemikálie 

▪ Kyselina chlorovodíková 35 % p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Ethanol 96 % p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Diethyether p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Petrolether p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Chloroform p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Methanol p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Síran sodný bezvodý p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Hexan p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Propanol čistý, LACHEMA, Česká republika 

▪ Kyselina octová 99 % p.a. Lach-Ner, Česká republika 

▪ Hydroxid sodný p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Bortrifluorid (14% roztok v methanolu) p.a., SIGMA-ALDRICH, Německo 

▪ Isooktan p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Chlorid sodný p.a., Lach-Ner, Česká republika 
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▪ Hydroxid draselný p.a., Lach-Ner, Česká republika 

▪ Směsný standard methylesterů mastných kyselin, Supelco™ 37 Component FAME 

Mix, SIGMA-ALDRICH, Německo 

3.2. Analyzované vzorky 

Pro výběr a optimalizaci metody byly jako testovací vzorky použity slunečnicový olej a sýr 

ementálského typu (45 % tvs) zakoupené v běžné tržní síti. 

3.3. Použité metody a experimentální postupy 

Náplní této práce byla optimalizace parametrů použitých postupů, v následujících kapitolách 

jsou vždy uvedeny výsledné optimální parametry. 

3.3.1. Extrakce lipidů ze vzorku sýra 

3.3.1.1. Extrakce směsí diethyletheru a petroletheru dle ČSN EN ISO 1735 

Princip 

Po rozpuštění netukových látek výrobku se uvolněný tuk vytřepe kvantitativně směsí 

diethyletheru a petroletheru a po jejich odpaření se zváží. [1] 

Přístroje a pomůcky 

Struhadlo, nůž, zkumavka, dělící nálevka, odměrný válec 10 ml, destilační baňka s kulatým 

dnem 100 ml, vodní lázeň, pipeta 5 ml, analytické váhy, vakuová odparka. 

Chemikálie 

Kyselina chlorovodíková 35 % p.a., ethanol 96 % obj. p.a., diethylether p.a., petrolether p.a. 

Postup 

Příprava vzorku k analýze: odstraní se kůra nebo povrchová vrstva sýra (vzorek sýra je ve 

formě obvyklé konzumace). Sýr se nastrouhá na jemném struhadle a uchovává se v uzavřené 

prachovnici až do doby analýzy (nejlépe tentýž den). 

 Před analýzou se sýr promíchá, do zkumavky se naváží 1 g s přesností na čtyři desetinná 

místa, přidá se 5 ml kyseliny chlorovodíkové a směs se nechá zahřívat ve vodní lázni při 

80 °C až do úplného rozpuštění sýra (změna barvy roztoku na tmavě fialovou, cca 10 min., 

viz Obrázek 5), následně se směs ochladí pod tekoucí vodou.  
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Obrázek 5: Změna barvy směsi, t = 10 minut [10] 

 Po ochlazení se směs pomocí 5 ml ethanolu kvantitativně převede do dělící nálevky. Ke 

směsi se postupně přidá 9 ml diethyletheru a 9 ml petroletheru, po každém přídavku se směs 

mírně promíchá a protřepe po dobu 1 min. Poté se nechá odstát (při laboratorní teplotě cca 

22 °C; minimálně 30 min.), dokud není horní fáze čirá a zřetelně oddělená od vodné fáze –

 první extrakce. Po této době se horní fáze opatrně odebere pipetou do vysušené a předem 

zvážené destilační baňky s kulatým dnem (100 ml). Následně se provede druhá a třetí 

extrakce obdobným postupem, ale s polovičním množstvím rozpouštědel (4,5 ml 

diethyletheru a 4,5 ml petroletheru). 

 
Obrázek 6: Dělící nálevka po extrakci (vrchní organická fáze) [10] 
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 Všechny tři extrakty se spojí a rozpouštědlo se odpaří na vakuové rotační odparce při 

teplotě do 40 °C. 

 Množství tuku se zjistí gravimetricky – zvážením vyextrahovaného tuku na analytických 

vahách s přesností na 0,000 1 g a odečtením hmotnosti čisté destilační baňky. [1] 

 Takto získaný tuk je možné podrobit přímo esterifikaci (příp. frakcionaci a poté 

esterifikaci). Pokud se extrakce provádí za účelem stanovení celkového obsahu tuku ve 

vzorku sýra, shromážděný tuk v destilační baňce se ještě suší 1 hodinu v sušárně při teplotě 

102 °C a teprve potom se zváží.  

 Procentuální obsah tuku (wtuk) se vypočítá pomocí vzorce: 

    (6) 

mtuk hmotnost vyextrahovaného tuku ze vzorku [g] 

msýr navážka vzorku sýra [g] 

 

 Procentuální obsah tuku v sušině (wtvs) se vypočítá pomocí vzorce: 

    (7) 

wtuk obsah tuku [%] 

wsuš obsah sušiny [%] 

3.3.1.2. Extrakce podle Folche 

Princip 

Vzorek je homogenizován a extrahován směsí rozpouštědel chloroform/methanol 2:1 (v/v). 

Nerozpuštěné podíly se odstraní filtrací nebo centrifugací a stržené nelipidické podíly se 

vyextrahují vodou. Po odpaření rozpouštědel se vyextrahovaný tuk zváží. [8] 

Přístroje a pomůcky 

Struhadlo, analytické váhy, magnetická míchačka, kádinky 20, 50 a 100 ml, centrifuga, pipeta 

10 ml, vakuová rotační odparka. 

Chemikálie 

Chloroform p.a., methanol p.a., síran sodný bezvodý p.a. 

Postup 

Příprava vzorku k analýze: odstraní se kůra nebo povrchová vrstva sýra (vzorek sýra je ve 

formě obvyklé konzumace). Sýr se nastrouhá na jemném struhadle a uchovává se v uzavřené 

prachovnici až do doby analýzy (nejlépe tentýž den). 

 Před analýzou se sýr promíchá, do kádinky se naváží 1 g s přesností na čtyři desetinná 

místa, přidá se 20 ml extrakční směsi (chloroform/methanol 2:1 v/v) a za neustálého míchání 

se ponechá na laboratorní míchačce po dobu 20 minut (při laboratorní teplotě, cca 22 °C) – 

první extrakční krok. Směs rozpouštědel a vzorku se následně přefiltruje přes skládaný 

filtrační papír a získaný extrakt se uchová v zakryté kádince. Ve druhém extrakčním kroku se 

ke vzorku přidá 10 ml extrakční směsi (1/2 množství z první extrakce) a za míchání se 

ponechá po dobu 15 min. Směs se opět přefiltruje přes skládaný filtrační papír a získaný 
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extrakt se spojí s extraktem z prvního extrakčního kroku. Následně se k extraktu přidá 6 ml 

destilované vody (0,2násobek extrakční směsi) a směs se rozdělí na stejně velké části do 

centrifugačních zkumavek. Po odstředění (5 min při 1000 ot∙min-1) se horní část směsi opatrně 

odebere pipetou. Zbylá (spodní) část směsi se smíchá s bezvodým síranem sodným a zfiltruje 

do vysušené a předem zvážené destilační baňky s kulatým dnem (100 ml). Takto přečištěná 

směs se odpaří na vakuové rotační odparce při teplotě 40 °C. Po odpaření rozpouštědla se 

zjistí množství vyextrahovaného tuku gravimetricky – zvážením na analytických vahách 

s přesností na 0,000 1 g a odečtením hmotnosti čisté destilační baňky. [8] 

 Takto získaný tuk je možné podrobit přímo esterifikaci (příp. frakcionaci). 

3.3.2. Frakcionace lipidů metodou SPE 

Princip 

Lipidové frakce jsou separovány na základě rozdílné polarity vazbou na vhodný sorbent 

v SPE kolonce a postupně eluovány proměnnou polaritou a eluční silou vhodných 

rozpouštědel. [5] 

Přístroje a pomůcky 

Zařízení SPE manifold, NH2-kolonky, mikropipeta 10 – 100 µl, zkumavky, pipety 5 a 10 ml, 

destilační baňky s kulatým dnem (50 ml), vakuová rotační odparka, analytické váhy. 

Chemikálie 

Hexan p.a., chloroform p.a., propanol p.a., kyselina octová 99 % p.a., diethylether p.a. 

Postup 

Postup frakcionace je schematicky uveden na Obrázek 7. SPE kolonky se zasunou 

do otočných ventilů v horní části zařízení SPE manifold, ve kterém se pomocí vodní vývěvy 

vytvoří vakuum. SPE kolonky se nejprve aktivují 3 ml hexanu; v průběhu celého 

následujícího procesu náplň nesmí vyschnout. Průtok hexanu a později i elučních 

rozpouštědel se reguluje otočným ventilem tak, aby vytékala jedna až dvě kapky za sekundu. 

Po promytí kolonky hexanem se automatickou pipetou nadávkuje vzorek (100 l oleje), 

v případě sýra se dávkuje veškerý vyextrahovaný tuk (viz kap. 3.3.1) rozpuštěný v 1 ml 

hexanu. Na první eluci (zisk TAG, DAG a MAG) se použije 7 ml směsi chloroform/propanol 

v poměru 2:1 (v/v). Na druhou eluci (zisk VMK) se použije 7 ml 2% roztoku kyseliny octové 

v diethyletheru. Obě získané frakce se zvlášť zachytávají do vysušených a předem zvážených 

destilačních baněk s kulatým dnem (50 ml). Poté se rozpouštědlo odpaří na vakuové rotační 

odparce při teplotě 40 °C. Množství jednotlivých frakcí se zjistí gravimetricky – zvážením 

s přesností na 0,000 1 g a odečtením hmotnosti čisté destilační baňky. [4,5] 

 Takto získané koncentrované frakce se ihned esterifikují. 

 Eluční rozpouštědla je nezbytné připravovat vždy těsně před zahájením práce, protože 

se jedná o velmi těkavé látky. Při pozdějším použití by mohlo dojít ke změně poměru mezi 

rozpouštědly v případě prvního elučního roztoku (směs chloroform/propanol) nebo změně 

koncentrace druhého elučního roztoku (roztok kyseliny octové v diethyletheru). 
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Příprava 2% roztoku kyseliny octové 

K 9,8 ml diethyletheru ve zkumavce se přidá 0,2 ml kyseliny octové. 

 

 
Obrázek 7: Schéma postupu frakcionace lipidů metodou SPE [6] 

3.3.3. Příprava methylesterů mastných kyselin 

Vzhledem k toxicitě bortrifluoridu je nezbytné celý proces provádět v digestoři. Všechno 

skleněné nádobí musí být ihned po použití umyto vodou. 

 Estery by měly být analyzovány co nejdříve. Je-li to nutné, mohou být uchovávány 

pod inertním plynem v chladničce, max. 24 hod. 

3.3.3.1. Kyselá esterifikace s bortrifluoridem jako katalyzátorem (TAG) 

Princip 

V prvním kroku bazické katalýzy jsou glyceroly transmethylovány pomocí methanolického 

roztoku hydroxidu sodného na methylestery, přítomné VMK jsou převedeny na soli. 

V druhém kroku kyselé katalýzy jsou soli MK převedeny na methylestery reakcí 

s komplexem bortrifluorid-methanol. [7] 

Přístroje a pomůcky 

Destilační baňka s kulatým dnem, zpětný chladič, topné hnízdo, pipeta 5 ml, odměrný válec 

50 ml, vialka (2 a 4 ml). 

Chemikálie 

Methanolický roztok hydroxidu sodného (c = 0,5 mol∙l-1), bortrifluorid methanolický roztok 

10%, isooktan p.a., chlorid sodný p.a. (nasycený vodný roztok), síran sodný bezvodý p.a. 
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Postup 

Do destilační baňky s kulatým dnem (50 ml) se naváží 100 mg tuku (100 l oleje). V případě 

sýra se do destilační baňky kvantitativně převede veškerý vyextrahovaný tuk (viz kapitoly 

3.3.1.1 a 3.3.1.2) nebo první frakce (eluce) z SPE (viz kapitola 3.3.2). 

 Přidají se 4 ml methanolického roztoku hydroxidu sodného (c = 0,5 mol∙l-1) a varný 

kamínek. K baňce se připojí zpětný chladič, vloží se do topného hnízda a obsah baňky se vaří 

pod zpětným chladičem, dokud nevymizí kapičky tuku. Každých cca 30 sekund je potřeba 

baňku jemnými krouživými pohyby promíchat, jinak se na stěně baňky tvoří pevný kroužek 

hydroxidu sodného. Tento krok obvykle trvá 5 až 10 minut. 

 Poté se do vroucí směsi přes zpětný chladič přidá 5 ml methanolického roztoku 

bortrifluoridu a pokračuje se ve varu (celková doba od začátku varu 30 min.). Poté se 

do vroucí směsi přes horní konec chladiče přidají 3 ml isooktanu, destilační baňka se vyjme 

z topného hnízda a var se zastaví.  

 Ihned, bez jakéhokoli chlazení se přidá do směsi 20 ml nasyceného vodného roztoku 

chloridu sodného, baňka se uzavře a protřepe 15 sekund. Poté se přidá větší množství 

nasyceného vodného roztoku chloridu sodného tak, aby hladina kapaliny dosáhla hrdla baňky 

a šlo rozeznat rozhraní dvou fází. Baňka se pro oddělení fází nechá 5 minut odstát.  

 Z horní isooktanové vrstvy se odeberou 2 ml do 4 ml vialky. Přidá se malé množství 

bezvodého síranu sodného, aby se odstranily stopy vlhkosti. Z takto připraveného roztoku se 

odebere 1 ml do vialky k analýze na plynovém chromatografu. [2,3,7] 

 

Příprava methanolického roztoku NaOH (c = 0,5 mol∙l-1) 

Navážka 2 g NaOH se za mírného ohřívání ve vodní lázni rozpustí ve 100 ml methanolu. 

Připravený roztok se uchovává v lednici maximálně po dobu 3 měsíců. 

3.3.3.2. Kyselá esterifikace s bortrifluoridem jako katalyzátorem (VMK)  

Princip 

Volné MK jsou esterifikovány zahříváním v přebytku bezvodého methanolu v přítomnosti 

BF3 jako katalyzátoru. [7] 

Přístroje a pomůcky 

Destilační baňka s kulatým dnem, zpětný chladič, topné hnízdo, pipeta 5 ml, odměrný válec 

50 ml, vialka (2 a 4 ml). 

Chemikálie 

Bortrifluorid methanolický roztok 10%, isooktan p.a., chlorid sodný p.a. (nasycený vodný 

roztok), síran sodný bezvodý p.a. 

Postup 

Do destilační baňky s kulatým dnem (50 ml) se naváží 100 mg tuku (100 l oleje). V případě 

sýra se do destilační baňky kvantitativně převede veškerý vyextrahovaný tuk (viz kapitoly 

3.3.1.1 a 3.3.1.2) nebo druhá frakce (eluce) z SPE (viz kapitola 3.3.2). 



24 

 

 K baňce se připojí zpětný chladič, přidá se varný kamínek, 5 ml methanolického roztoku 

bortrifluoridu a směs se přivede k varu. Po 3 minutách se do vroucí směsi přes horní konec 

chladiče přidají 3 ml isooktanu, destilační baňka se vyjme z topného hnízda a var se zastaví.  

 Ihned, bez jakéhokoli chlazení se přidá do směsi 20 ml nasyceného vodného roztoku 

chloridu sodného, baňka se uzavře a protřepe 15 sekund. Poté se přidá větší množství 

nasyceného vodného roztoku chloridu sodného tak, aby hladina kapaliny dosáhla hrdla baňky 

a šlo rozeznat rozhraní dvou fází. Baňka se pro oddělení fází nechá 5 minut odstát.  

 Z horní isooktanové vrstvy se odeberou 2 ml do 4 ml vialky. Přidá se malé množství 

bezvodého síranu sodného, aby se odstranily stopy vlhkosti. Z takto připraveného roztoku se 

odebere 1 ml do vialky k analýze na plynovém chromatografu. [2,3,7] 

 

 Koncentrace methylesteru mastné kyseliny (cMeMK) v extraktu (ve vialce) se vypočítá 

pomocí vzorce: 

    (8) 

cMeMK koncentrace MeMK v extraktu [mg·ml-1] 

PMeMK plocha píku MeMK v extraktu [mV·s] 

cs  koncentrace standardu [mg·ml-1] 

Ps  plocha píku standardu [mV·s] 

 

 Výpočet koncentrace MK přepočtem z koncentrace methylesteru MK: 

    (9) 

cMK koncentrace MK v extraktu [mg·ml-1] 

cMeMK koncentrace MEMK v extraktu [mg·ml-1] 

MrMK molární hmotnost MK [g·mol-1] 

MrMeMK molární hmotnost MeMK [g·mol-1] 

 

 Potřebné Mr jsou uvedeny v Tabulka 2. 

 

 Výpočet množství v původním objemu v baňce: 

    (10) 

mMK celková hmotnost MK v baňce [mg] 

cMK koncentrace MK v extraktu [mg·ml-1] 

V  objem isooktanu (3 ml) 

 

 Výpočet koncentrace MK v sýru: 

    (11) 

csýr [mg∙g-1] 

msýr navážka vzorku sýra [g] 
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 Výpočet koncentrace MK v tuku: 

    (12) 

ctuk [mg∙g-1] 

mtuk hmotnost vyextrahovaného tuku ze vzorku [g] 

 

Tabulka 2: Přehled molárních hmotností mastných kyselin a odpovídajících methylesterů 

 MK MrMEMK [g·mol-1] MrMK [g·mol-1] 

1 kapronová 130,187 116,160 

2 kaprylová 158,241 144,214 

3 kaprinová 186,295 172,268 

4 undekanová 200,322 186,295 

5 laurová 214,349 200,322 

6 tridekanová 228,376 214,349 

7 myristová 242,403 228,376 

8 myristoolejová 240,387 226,360 

9 pentadekanová 256,430 242,403 

10 pentadecenová 254,414 240,387 

11 palmitová 270,457 256,430 

12 palmitoolejová 268,441 254,414 

13 heptadekanová 284,484 270,457 

14 heptadecenová 282,468 268,441 

15 stearová 298,511 284,484 

16 olejová 296,495 282,468 

17 linolová 294,479 280,452 

18 gama-linolenová 292,463 278,436 

19 linolenová 292,463 278,436 

20 arachová 326,565 312,538 

21 eicosenová 322,533 308,506 

22 eicosadienová 322,533 308,506 

23 heneicosanová 340,592 326,565 

24 eicosatrienová 6 320,517 306,490 

25 eicosatrienová 3 316,485 302,458 

26 arachidonová 318,501 304,474 

27 behenová 354,619 340,592 

28 eruková 352,603 338,576 

29 docosadienová 350,587 336,560 

30 trikosanová 368,646 354,619 

31 lignocerová 382,673 368,646 

32 nervonová 380,657 366,630 

33 docosahexaenová 342,523 328,496 
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3.3.3.3. Bazická esterifikace s methanolickým KOH 

Princip 

Methylestery jsou tvořeny transmethylací, methanolickým roztokem hydroxidu draselného. 

Volné mastné kyseliny nejsou esterifikovány. [2, 3] 

Přístroje a pomůcky 

Analytické váhy, mikropipeta 10 – 50 µl, pipeta 1 a 5 ml, vialky 5 ml. 

Chemikálie 

Isooktan p.a., hydroxid draselný p.a., methanol p.a. 

Postup 

Do vialek s gumovou zátkou se naváží 25 mg tuku (napipetuje 25 l oleje). Obsah vialky je za 

přídavku 2,5 ml isooktanu a 0,5 ml methanolického roztoku KOH (c = 2 mol∙l-1) dokonale 

rozpuštěn. Vialka se po dobu cca 10 minut protřepává a poté se nechá stát až do oddělení fází 

(minimálně 6 minut). Po této době se z horní isooktanové vrstvy odebere 1 ml ke GC-FID 

analýze. [2, 3] 

 

Příprava methanolického roztoku KOH (c = 2 mol∙l-1) 

Navážka 2,24 g KOH se za mírného ohřívání rozpustí ve 20 ml methanolu. Vzniklý roztok se 

uchovává v lednici max. po dobu 3 měsíců, nebo dokud se nezačnou tvořit krystalky KOH 

na dně baňky. [11] 

3.3.4. Podmínky stanovení methylesterů mastných kyselin 

▪ Plynový chromatograf, TRACE GC (ThermoQuest S.p.A., Itálie) 

▪ Autosampler AI/AS 3000 

▪ Kapilární kolona, DB-WAX (30 m x 0,32 mm x 0,5 µm) 

▪ Oven – teplotní program 

▪ 50 °C 1 min.  

▪ Vzestupný gradient 25 °C∙min-1 do 200 °C se zdržením 0 min 

▪ Vzestupný gradient 3 °C∙min-1 do 230 °C se zdržením 30 min 

▪ Celková doba analýzy: 47 minut 

▪ Inlet 

▪ Teplota injektoru: 250 °C 

▪ Splitless time: 1 minuta 

▪ Dávkování: autosampler bez děliče toku (splitless) (1 µl) 

▪ Carrier gas 

▪ Průtok dusíku: 1 ml∙min-1 

▪ Detektor FID (plamenově-ionizační) 

▪ Teplota detektoru: 250 °C 

▪ Průtok vzduchu: 350 ml∙min-1 

▪ Průtok vodíku: 35 ml∙min-1 

▪ Make-up dusíku: 30 ml∙min-1 
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3.3.5. Statistické zpracování výsledků 

Data byla zpracována a vyhodnocena pomocí programu MS Excel 2016. Každé měření bylo 

provedeno dvakrát, resp. třikrát (n = 2 resp. n = 3). Pro naměřená data byla v rámci 

statistického zpracování použita především relativní směrodatná odchylka (RSD). 

 Zastoupení jednotlivých mastných kyselin je vyjádřeno vždy semikvantitativně jako plocha 

příslušných píků na chromatogramu. 

4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Tato práce je součástí projektu řešeného v rámci našeho ústavu, který se zabývá možností 

stanovení volných MK v tucích, olejích příp. i jiných potravinářských matricích. 

 Hydrolýza TAG na mono-, diacylglyceroly a volné MK (lipolýza) je jedním ze základních 

procesů, které probíhají během zpracování a skladování tuků/olejů a dalších potravin 

s vysokým obsahem lipidů. Většina takto uvolněných VMK (zvláště MK s kratším a středním 

řetězcem (<12 C)) vykazují určitou charakteristickou vůni/pach, a tak přímo přispívají k vůni 

daného typu potraviny, ostatní jsou pak důležitými prekursory dalších těkavých aromatických 

sloučenin. Na druhou stranu, pokud koncentrace VMK překročí určitou hranici (cca 

3000 mg∙kg-1), dochází k vývoji off-flavouru popisovaného jako „žluklý“, „kovový“, 

„mýdlový“ aj. [10] 

 Analytické stanovení MK probíhá ve třech krocích [9]: 

▪ extrakce lipidů z matrice vzorku 

▪ esterifikace, tj. převedení MK na těkavější methylestery 

▪ analytické stanovení methylesterů mastných kyselin (MeMK) 

 Stanovením celkového obsahu MK však nelze dobře postihnout změny lipidických frakcí, 

ke kterým dochází během zpracování a skladování potravin. Pokud chceme získat jednotlivé 

frakce, je třeba aplikovat další krok – frakcionaci, jednotlivé frakce je pak možné analyzovat 

odděleně. Pro tento předseparační krok je možné využít různé metody, dříve se často 

používala TLC, kolonová chromatografie a později HPLC, dnes je nejčastěji aplikovaná SPE. 

[39, 40] 

 Všechny výše uvedené kroky stanovení MK je nutné optimalizovat pro dobrou separaci 

a zisk maximálního výtěžku MK, při zachování přiměřeně dlouhé doby analýzy; některé 

z parametrů byly optimalizovány v rámci předchozích citovaných diplomových 

a bakalářských prací [6, 10, 11], optimalizace dalších je náplní této práce. Cílem této práce je 

tedy shrnout optimální podmínky a ověřit vybrané validační parametry metody vhodné pro 

stanovení volných a vázaných MK. Metoda je vypracovaná tak, aby byla použitelná na 

jakýkoli typ tuku/oleje, hlavní předpokládané použití bude pro analýzu různých typů 

přírodních a tavených sýrů. Veškeré experimenty byly provedeny na modelových vzorcích 

slunečnicového oleje a/nebo modelových přírodních sýrů. 

4.1. Výběr a optimalizace metody extrakce tuku ze vzorku sýra 

Před samotným stanovením MK je nejprve třeba izolovat lipidy z matrice vzorku. Navzdory 

možnosti použití některých moderních metod (PSE, SFE, SPME apod.), se v praxi dosud 

běžně používá klasická extrakce směsí rozpouštědel, přestože trpí řadou nedostatků: je časově 
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náročná, spotřebuje velká množství organických rozpouštědel (vznik organického odpadu), 

může poskytovat nižší výtěžky aj. [9] 

 Lipidy svou povahou patří mezi nepolární až mírně polární sloučeniny, proto se k jejich 

extrakci používají nepolární organická rozpouštědla. Vzhledem k tomu, že v potravinách jsou 

molekuly lipidů navázány prostřednictvím van der Waalsových, elektrostatických sil 

a vodíkových můstků na molekuly proteinů a s uhlovodíky tvoří kovalentní vazbu, je pro 

extrakci vhodná kombinace s polárním rozpouštědlem, především kvůli denaturaci proteinů a 

degradaci vodíkových vazeb mezi lipidy a proteiny. Jedna z nejčastěji používaných metod 

extrakce lipidů z různých druhů materiálu je postup navržený Folchem v roce 1957. Extrakční 

činidlo je v tomto případě chloroform s methanolem v poměru 2:1 (v/v). [10] 

 Směs lipidů získaná extrakcí obsahuje heterogenní směs sloučenin různé struktury 

a vlastností: TAG, VMK, steryl estery, volné steroly, fosfolipidy, glyceroglykolipidy, 

gangliosidy, ceramidy a sfingolipidy a také nelipidové látky. Díky tomu je náročná jejich 

kompletní izolace. [10] Zvláště izolace frakce VMK je složitá vzhledem k jejich obvykle 

nízké koncentraci ve vzorcích, v případě nízkouhlíkatých MK i polárnímu charakteru 

a vysoké těkavosti, a je třeba počítat s nižšími výtěžky. [10] 

 V rámci této práce byla pro extrakci lipidů ze vzorku sýra testována (a) extrakce směsí 

diethylether/petrolether podle ČSN EN ISO 1735, která je prvním krokem přesné rozhodčí 

metody pro stanovení tuku v mléce a mléčných výrobcích; vazba lipidů na proteiny je v tomto 

případě narušena přídavkem HCl a zahřátím, a (b) výše zmíněná extrakce směsí chloroform 

a methanol (dle Folche). [1,10,11] 

4.1.1. Porovnání výtěžnosti extrakčních metod 

První srovnávací experimenty byly provedeny v práci Pruknerové [11], kde jednoznačně 

vycházely nejvyšší extrakční výtěžky metodou dle ČSN. Tyto závěry podporují i výsledky 

našich experimentů. V Graf 1 je uvedeno porovnání celkového výtěžku tuku získaného 

extrakcí metodou dle ČSN (a) a dle Folche (b) ze stejného vzorku sýra, obojí bylo provedeno 

třikrát. Z grafu je patrné, že metoda dle ČSN dává mírně vyšší výtěžky. 

 Zároveň byl porovnán celkový výtěžek tuku po provedené separaci jednotlivých frakcí 

metodou SPE (Graf 1). V tomto případě jsou výtěžky obou extrakčních metod v podstatě 

srovnatelné, v případě metody dle Folche opět mírně nižší. 
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Graf 1: Výtěžnost extrakce (celkový výtěžek tuku); a – extrakce dle ČSN, b – extrakce dle 

Folche 

 Vzhledem k více polárnímu charakteru rozpouštědel v případě extrakce dle Folche, lze 

předpokládat výrazně vyšší výtěžek volných MK. V Graf 2 je uvedeno srovnání výtěžku 

pouze získané frakce volných MK, v Graf 3 pak získaný výtěžek jednotlivých vybraných MK. 

Porovnání výtěžnosti je provedeno semikvantitativně porovnáním ploch píků vybraných 

mastných kyselin na chromatogramu. Jak je patrné z obou grafů, předpoklad se nepotvrdil. 

Pokud bychom nebrali v úvahu odlehlé výsledky (3. a 5. extrakce), výtěžky volných MK se 

zdají být srovnatelné. 
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Graf 2: Výtěžnost extrakce (frakce VMK); a – extrakce dle ČSN, b – extrakce dle Folche 

 
Graf 3: Výtěžnost extrakce (vybrané VMK); a – extrakce dle ČSN, b – extrakce dle Folche 
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4.1.2. Porovnání opakovatelnosti a reprodukovatelnosti extrakčních metod 

Opakovatelnost charakterizuje metodu a preciznost jejího provedení v laboratoři. Analýzy se 

provádějí všechny najednou, na témže zařízení s touž obsluhou. Metoda je opakovatelná, 

pokud relativní směrodatná odchylka (RSD) nepřesáhne 10 %. Reprodukovatelnost se 

stanovuje postupně, za různých podmínek. Tím je charakterizována stabilita metody a jejího 

provádění během celé doby používání. [12,15,17] 

 Opakovatelnost extrakce byla vypočtena ze série 3 extrakcí (u obou metod) téhož vzorku 

sýra, realizovaných jednou osobou v průběhu jednoho dne. Hodnota RSD celkového výtěžku 

tuku byla: metoda (a) 12,4 %, metoda (b) 13,8 %. 

 Reprodukovatelnost extrakce byla ověřena sérií 3 extrakcí (u obou metod) téhož vzorku 

sýra, realizovaných třemi osobami v průběhu několika dnů. Hodnota RSD celkového výtěžku 

tuku byla: metoda (a) 2,6 %, metoda (b) 3,3 %. 

 Hodnota RSD frakce volných MK (celková plocha píků), tedy reprodukovatelnost celé 

metody, byla v této fázi podstatně vyšší: metoda (a) 35,1 %, metoda (b) 34,5 %. Tento 

výsledek je dobře patrný i z Graf 2. Výsledky RSD jednotlivých vybraných MK jsou uvedeny 

v Tabulka 3. 

 

Tabulka 3: Reprodukovatelnost metody (vybrané VMK – plocha píků [mV∙s]); a – extrakce 

dle ČSN, b – extrakce dle Folche 

Mastná kyselina RSD (a) [%] RSD (b) [%] 

Kaprinová 40,7 17,6 

Laurová 42,2 14,4 

Myristová 46,1 27,2 

Palmitová 45,8 37,9 

Stearová 40,2   3,6 

Olejová 46,2 25,7 

Linolová 37,4 79,6 

4.1.3. Celkové srovnání extrakčních metod 

Metoda dle ČSN (a) tedy poskytuje vyšší celkové výtěžky tuku a srovnatelné výtěžky volných 

MK, také opakovatelnost a reprodukovatelnost je obdobná. 

 Metoda (a) je sice relativně časově náročná, celkový postup od přípravy vzorku až po 

odpaření rozpouštědla trvá cca 150 min (metoda (b) cca 100 min.), je však méně pracná, 

vyžaduje méně laboratorního skla, chemikálií i vybavení. Nezanedbatelný je i fakt, že 

nepoužívá toxická rozpouštědla (methanol). 

 Vzhledem ke zmíněným výhodám byla pro extrakci lipidů ze vzorků sýrů zvolena extrakce 

směsí diethylether/petrolether podle ČSN EN ISO 1735. 

4.2. Možnosti stanovení volných mastných kyselin 

Většina mastných kyselin v lipidech se nachází ve formě vázané jako estery nebo amidy, 

pouze malé množství ve formě volné.  

 Zvláště při analýze sýrů je stanovení VMK důležité, protože tyto sloučeniny přispívají 

k jejich chuti. Jsou vhodné pro sledování metabolických procesů během zrání a mohou 



32 

 

poskytnout informace o vadách sýrů a jejich možných příčinách. V sýrech se nacházejí různá 

množství VMK s krátkým řetězcem (C2-C12), pocházející z fermentace laktosy, lipolýzy 

a degradace aminokyselin. Jejich produkce činností mléčných nebo bakteriálních lipas je 

jedna z hlavních příčin žluklého off-flavouru mléčných výrobků. 

 Stanovení VMK v mléčných výrobcích je však poměrně komplikované, protože tvoří 

pouze  1 % přítomných mléčných lipidů. [20] 

 Pro stanovení VMK se v praxi používá předběžná frakcionace, kdy se VMK oddělí 

od ostatních lipidických frakcí např. pomocí TLC, SPE, SPME nebo HPLC; pro získání 

těkavých VMK se dříve často používala destilace s vodní parou. Nevýhodou těchto procesů je 

většinou poměrně velká časová náročnost. [10] 

 Výběr vhodné frakcionační metody byl náplní práce Sýkory [10], byly vyzkoušeny 

a porovnány dvě metody: TLC a SPE. Po zvážení výhod/nevýhod obou metod byla pro další 

práci zvolena metoda SPE; je jednoduchá, rychlá, šetří materiál, čas i rozpouštědla, poskytuje 

vysoké výtěžky a čistotu lipidických frakcí. Metoda TLC je optimální na rychlé vizuální 

ověřování čistoty (složení) frakcí. [3, 10, 18, 20] 

4.2.1. Rozdělení frakcí lipidů metodou SPE 

Většina prací zabývajících se separací lipidů je založena na použití SPE kolonek se základní 

molekulou C18 s aminopropylovou skupinou. Kolonky mají velmi polární sorbent a užívají se 

ve dvou modelech, extrakce na normální fázi nebo iontově výměnné; chovají se jako slabý 

anex. První zmínka o využití techniky SPE pro separaci lipidických tříd je z roku 1985 v práci 

Kalužný a kol. 18] 

4.2.1.1. Výtěžnost SPE extrakce 

Z Graf 1 je dobře patrný zřetelný pokles výtěžku po provedené separaci metodou SPE. Pokud 

bychom chtěli vyjádřit výtěžnost SPE extrakce procentuálně, lze ji spočítat podle vztahu (1) 

jako poměr množství tuku získaného po SPE separaci a celkového množství tuku 

aplikovaného na SPE kolonku. 

 Nízká výtěžnost SPE je vysvětlována tzv. „průnikem“ analytu, což může být způsobeno 

nedostatečnou retencí a/nebo přesáhnutím maximální sorpční kapacity kolonky. Z hlediska 

kvantifikace je vhodné mít výtěžnost SPE min. 70 %. [13] V našem případě se v prvních 

experimentech pohybovala v rozmezí 61,4 – 95,4 %, v dalších experimentech, pravděpodobně 

vzhledem k lepší zručnosti obsluhy, neklesla pod 83 %, což lze považovat za přijatelné. 

4.2.2. Přímá esterifikace volných mastných kyselin 

Vzhledem k tomu, že použití SPE má své nevýhody, především poměrně vysoká cena SPE 

kolonek, horší reprodukovatelnost a nižší výtěžnost, byla v rámci této práce testována 

možnost přímé esterifikace VMK. 

 Metoda je založena na předpokladu, že VMK jsou esterifikovány mnohem rychleji, 

než jsou ostatní lipidy transesterifikovány. Funguje však spolehlivě pouze za ideálních 

podmínek, je tedy nezbytné nalézt optimální podmínky a následně dodržovat konstantní 

veškeré parametry metody. 3; 19] Pro stanovení VMK není nutné předchozí zmýdelnění 

s NaOH a estery se mohou připravit přímo reakcí s BF3 (viz kapitola 3.3.3.2.). [3] 
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4.2.3. Srovnání metod s/bez předchozí frakcionace pomocí SPE  

Pro následující experimenty byl pro zjednodušení používán vzorek slunečnicového oleje, 

čímž odpadl zdlouhavý krok extrakce tuku ze vzorku sýra. 

 Porovnání výsledků je provedeno semikvantitativně porovnáním ploch píků MK 

na chromatogramu. Vzhledem k poměrně velkým rozdílům v obsahu jednotlivých MK je 

většina grafů rozdělena na dvě části (vysoký/nízký obsah). Z hlediska zaměření práce je 

hlavní pozornost věnována vždy frakci VMK. 

4.2.3.1. Srovnání výtěžků esterifikace VMK s/bez předchozí frakcionace metodou SPE 

Při výběru metody je žádoucí, a nejen z hlediska stanovení VMK, zisk co nejvyšších výtěžků, 

aby bylo dosaženo co nejnižších detekčních limitů, protože obsah VMK v sýrech je velmi 

nízký (řádově jednotky až stovky g∙g-1). 

 Pro porovnání získaných výtěžků (vyjádřených jako plocha píků) byla provedena série 

3 experimentů (u obou metod) téhož vzorku oleje. U frakce TAG byly dosažené výtěžky 

velmi podobné u všech identifikovaných MK, v případě metody s SPE mírně nižší, což 

odpovídá odseparované frakci VMK. 

 Pro nás daleko zajímavější je frakce VMK, kde lze očekávat větší rozdíly. Srovnání je 

uvedeno v Graf 4 a Graf 5. 

 

 
Graf 4: Srovnání celkového výtěžku volných mastných kyselin s/bez předchozí frakcionace 

metodou SPE 
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Graf 5: Srovnání výtěžku vybraných volných mastných kyselin s/bez předchozí frakcionace 

metodou SPE 

 Z grafů je dobře patrné, že metoda přímé esterifikace VMK (bez SPE) poskytuje vyšší 

výtěžky, tento trend je zvláště patrný u MK s vyšším počtem uhlíků. To může být způsobeno 

tím, že některé MK mohou zůstávat částečně zachyceny v SPE kolonce (viz kap. 4.2.1.1). 

Podle Kalužného [18] mohou být VMK na použitých SPE kolonkách s aminopropylovou 

skupinou pevně zachyceny pomocí vodíkových vazeb. Jejich úplný zisk by znamenal použít 

větší množství elučních rozpouštědel, což je z mnoha důvodů nežádoucí – drahé, pracné, 

negativní vliv na životní prostředí aj. 

 Výtěžky různých MK závisí také na stupni jejich nenasycenosti. Zmíněná vodíková vazba 

je zvláště silná u polynenasycených MK. 14 Z Graf 5 je patrný nízký výtěžek především 

kyseliny olejové a linolové. 

4.2.3.2. Optimalizace množství vzorku 

Množství vzorku pro analýzu musí být dostatečné, aby bylo dosaženo co nejnižších 

detekčních limitů, na druhou stranu při zvyšování navážky sýra by bylo třeba zvyšovat 

objemy použitých rozpouštědel, což je z výše zmíněných důvodů nežádoucí.  

 V případě použití SPE je množství vzorku navíc omezeno maximální sorpční kapacitou 

SPE kolonky. Množství analytu by nemělo být větší než 5 % hmotnosti sorbentu v kolonce. 

Při použití kolonky s 500 mg sorbentu je možno očekávat kapacitu cca 25 mg analytu. [10] 

Kalužný [18] uvádí jako maximální množství lipidů, které je možno dávkovat na náš typ 

kolonky, 10 mg. Z našich předběžných výsledků lze usuzovat na maximální sorpční kapacitu 

našeho typu kolonky cca 35 – 40 mg tuku. [10] 
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 Extrakce tuku ze vzorku sýra byla optimalizována v práci Pruknerové [11], uvedené 

extrakční postupy (kap. 3.3.1) vycházejí z navážky sýra 1 g, zisk tuku je v tomto případě cca 

100 – 300 mg podle obsahu sušiny a tuku v sušině sýra. 

 Pro zjištění maximálního (optimálního) množství vzorku byly analyzovány různé navážky 

vzorku slunečnicového oleje (20; 50 a 100 µl) za identických podmínek oběma metodami 

(SPE/bez SPE). Každé měření bylo provedeno dvakrát. V Graf 6 a Graf 7 je porovnán vždy 

získaný výtěžek VMK. Jak je vidět v případě použití SPE frakcionace se s vyšší navážkou 

množství VMK nezvyšuje (s výjimkou kyseliny linolové), což lze pravděpodobně vysvětlit 

maximální sorpční kapacitou kolonky, po jejím překročení se už získaný výtěžek VMK 

nezvyšuje. 

 Zatímco v případě přímé esterifikace (bez SPE) se výtěžek s vyšší navážkou vzorku 

zvyšuje prakticky u všech VMK; pravděpodobně by bylo možné navážku ještě zvýšit, ale 

z výše zmíněných důvodů, a po zhodnocení získaných výsledků, byla jako optimální navážka 

pro přímou esterifikaci VMK zvolena: 100 l oleje (100 l  100 mg), což je i v souladu 

s postupem uvedeným v rámci příslušné ČSN [3], v případě analýzy sýrů 1 g. 

 V případě použití SPE je pravděpodobně dostačující navážka 20 l oleje, což je nevýhodné 

z hlediska dosažených detekčních limitů. 

 

 
Graf 6: Optimalizace množství vzorku (navážka 20, 50 a 100 µl tuku; s/bez předchozí 

frakcionace metodou SPE), nižší VMK 
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Graf 7: Optimalizace množství vzorku (navážka 20, 50 a 100 µl tuku; s/bez předchozí 

frakcionace metodou SPE), vyšší VMK 

4.2.3.3. Porovnání reprodukovatelnosti metod (s/bez předchozí frakcionace metodou SPE) 

Reprodukovatelnost byla ověřena sérií 3 experimentů (u obou metod) téhož vzorku oleje, 

realizovaných čtyřmi osobami v průběhu několika dnů. Výsledky RSD jednotlivých 

vybraných MK jsou uvedeny v Tabulka 4. 

 

Tabulka 4: Reprodukovatelnost metod s/bez přechozí frakcionace metodou SPE (plocha píků 

[mVs]); TAG - frakce triacylglycerolů, VMK - frakce volných mastných kyselin 

Mastná kyselina TAG SPE TAG VMK SPE VMK 

 RSD [%] 

laurová 11,6 19,4 18,3 nd 

myristová 17,8 20,6 13,1 25,4 

pentadekanová 19,1 16,9 nd nd 

palmitová   4,5 10,3 11,1 10,6 

palmitoolejová   3,9 18,1 nd nd 

heptadekanová 11,2 10,3 nd nd 

stearová   3,4   9,6 12,6 18,8 

olejová   1,4   3,5 11,9   4,6 

linolová   1,1   3,3 25,3   9,9 

linolenová   5,1   4,9 nd 11,3 

arachová   1,3   5,9 nd nd 

nd … nebylo detekováno 
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 Oproti prvním výsledkům uvedeným v kap. 4.1.2 je vidět výrazné zlepšení 

reprodukovatelnosti, hodnoty RSD získaných frakcí (plochy píků jednotlivých MK), se 

pohybovaly v rozsahu:  

▪ metoda s předchozí frakcionací SPE – TAG 1,1 – 19,1 %; VMK 11,1 – 25,3 % 

▪ metoda bez předchozí frakcionace SPE – TAG 3,3 – 20,6 %; VMK 4,6 – 25,4 % 

 Jak již bylo zmíněno, RSD by neměla přesáhnout 10 %. [12, 15, 17] U některých MK 

(zvláště s nižším počtem C) byla tato hranice překročena; tyto MK, vzhledem ke své těkavosti 

a rozpustnosti ve vodné fázi 20, 3], jsou obtížněji stanovitelné a menší přesnost lze očekávat. 

 Výsledky potvrzují předpoklad, že metoda vykazuje vyšší přesnost (nižší RSD) pro 

stanovení TAG než pro VMK. VMK se v tucích i sýrech nacházejí v nízkých koncentracích 

( 1 %) a jejich detekce je tedy obtížnější. Některé se pravděpodobně mohou nacházet i pod 

LOD metody. 

 Co se týká porovnání SPE/bez SPE, z Tabulka 4 nejsou patrné významné rozdíly, srovnání 

celkového výtěžku VMK v Graf 4 však naznačuje, že metoda bez SPE vykazuje lepší 

reprodukovatelnost. 

4.2.4. Celkové srovnání metod s/bez předchozí frakcionace pomocí SPE  

Jak je patrné z uvedených výsledků, metoda přímé esterifikace VMK (bez SPE) vykazuje 

lepší reprodukovatelnost a poskytuje vyšší výtěžky MK. 

 Největší nevýhoda zapojení frakcionace pomocí SPE je časová náročnost celého procesu. 

Eluce frakce TAG a VMK a následné odpaření rozpouštědla trvá přibližně 90 minut. Kvůli 

vysoké těkavosti složek elučních činidel a samotných VMK je také možná jejich ztráta 

v průběhu odpařování rozpouštědla na vakuové odparce. Další nevýhodou je spotřeba 

rozpouštědel, a vzhledem k tomu, že se jejich poměr během práce mění a je potřeba vždy před 

začátkem připravit eluční činidla nová, vzniká další zátěž, jak finanční, tak ekologická. 

 Přestože někteří autoři uvádějí opakované použití SPE kolonek (4x – 6x) [14, v našem 

případě se to příliš neosvědčilo 10, a metoda je tedy díky tomu poměrně drahá. 

4.3. Výběr a optimalizace metody esterifikace 

Dalším krokem je výběr vhodné metody derivatizace, tj. esterifikace MK. I když je v zásadě 

možné, a v některých pracích publikované, přímé stanovení MK, pro stanovení pomocí GC je 

vhodné je převést na těkavější deriváty, v praxi nejčastěji na methylestery. [10] 

 Tyto experimenty byly provedeny v práci Sýkory [10] a Pruknerové [11], byly vyzkoušeny 

a porovnány tři esterifikační metody: bazická esterifikace s methanolickým roztokem KOH 

a kyselá esterifikace s methanolickým roztokem HCl nebo bortrifluoridem. Postupy byly 

převzaty z příslušných norem [2,3] a jsou uvedeny v kap. 3.3.3. Jednotlivé experimenty 

vycházely z totožné (optimální) navážky (100 l  100 mg) slunečnicového oleje. 

 Bazicky katalyzovaná esterifikace je jednoduchá, rychlá (celková doba je cca 20 min) 

a šetrná vzhledem k malým objemům rozpouštědel, se kterými se jednoduše pracuje. Probíhá 

i při nízkých teplotách, z tohoto důvodu se doporučuje u materiálů, které mají vysoký obsah 

těkavých, příp. jinak labilních (např. konjugovaných nenasycených) mastných kyselin. Hlavní 

nevýhodou je, že dochází jen k transesterifikaci, tedy esterifikovány jsou pouze mastné 

kyseliny vázané (v triacylglycerolech ap.). Proto je tato metoda vhodná tam, kde se 

nepředpokládá vysoký obsah volných mastných kyselin. Je nezbytné používat velmi kvalitní 
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činidla s nízkým obsahem vlhkosti, protože přítomnost vody brání úplné derivatizační reakci. 

Další nevýhodou je potenciální riziko zmýdelnění esterů během transesterifikace. 

Každopádně bylo prokázáno, že transesterifikace je cca 1500krát rychlejší než případné 

zmýdelnění, což umožňuje průběh reakce s dosáhnutím uspokojivých výtěžků dokonce 

i v přítomnosti vody, za předpokladu, že reakce je včas ukončena (než dojde ke zmýdelnění) 

obvykle přídavkem HCl. [10] 

 Při kyselé katalýze dochází k esterifikaci volných i vázaných mastných kyselin, na druhou 

stranu je ale delší, pracnější a vyžaduje vysokou teplotu. V poslední době se v praxi nejčastěji 

používá jako katalyzátor BF3 (10 až 14% roztok v methanolu), především kvůli vysoké 

esterifikační účinnosti. Tento postup uvádějí i platné ISO normy pro stanovení mastných 

kyselin v tucích. [2,3] 

 Methanolický BF3 má však řadu nevýhod, především je to vysoká toxicita, vysoká cena 

a krátká trvanlivost. Je potřeba ho uchovávat v ledničce nebo lépe v mrazničce, nejlépe pod 

dusíkem (max. 3 měsíce). Použití nekvalitního roztoku může vést ke tvorbě artefaktů, příp. 

ke ztrátě polynenasycených MK. Je velmi citlivý na přítomnost vlhkosti a může tedy být 

aplikován pouze na bezvodé vzorky. [10] 

 Esterifikace s 1 – 2% roztokem HCl v methanolu by měla poskytovat obdobné, příp. mírně 

nižší výtěžky než při použití BF3. Toto činidlo je levné, bezpečné a lehce použitelné. 

Nevýhody jsou podobné jako u BF3, malá stabilita při skladovaní, navíc poměrně náročná 

příprava (probubláváním methanolu chlorovodíkem) a za určitých podmínek může také dojít 

ke tvorbě artefaktů. Reakce je opět citlivá na přítomnost vlhkosti, i když méně, než je tomu 

v případě bazické esterifikace. Z tohoto důvodu je methanolická HCl mnohými autory 

doporučovaná jako obecně nejlepší esterifikační činidlo, vhodné pro vzorky s příp. stopami 

vlhkosti. [10] V našem případě se tato metoda příliš neosvědčila, nejvyšších výtěžků 

mastných kyselin bylo dosaženo kyselou katalýzou s použitím BF3, naopak nejméně účinná 

byla kyselá esterifikace s HCl, která měla vždy nejnižší výtěžnost. 

 V případě sýrů (obecně mléčných výrobků) je navíc nevýhodou vyšší obsah MK s krátkým 

řetězcem, ať už volných nebo esterifikovaných na glycerol. Tyto mohou být převedeny 

na methylestery, ale výtěžnost může být nižší – ke ztrátám může dojít v několika fázích 

postupu. Methylestery těchto MK jsou vysoce těkavé a mohou se selektivně ztrácet během 

chlazení pod zpětným chladičem; jsou vysoce rozpustné ve vodě a mohou se ztratit během 

kroku extrakce vodné fáze nebo mohou být oddestilovány při odpařování extrakčního 

rozpouštědla. Nejlepší esterifikační postupy pro ně jsou ty, kdy se činidlo nezahřívá. [20] 

 Po zhodnocení všech aspektů metod z hlediska získaného výtěžku, dostupnosti 

a bezpečnosti chemikálii, jednoduchosti a rychlosti provedení byla nakonec vybrána v praxi 

nejpoužívanější metoda s BF3, i přes její nevýhody jako jsou vysoká toxicita, omezená 

trvanlivost a náročnost provedení esterifikace, protože celý proces je potřeba provádět 

v digestoři. [10,11] 

 Vybraná metoda esterifikace s kyselou katalýzou bortrifluoridem esterifikuje i VMK, 

z výše zmíněného srovnání metod (kap. 4.2.4) se pro naše účely jako zajímavější jeví přímá 

esterifikace VMK bez předchozí frakcionace. Určitou nevýhodou tohoto přístupu je, že pokud 

chceme stanovit obě frakce, tedy VMK i MK vázané na glyceroly (v této práci pro 

zjednodušení označovaná jako frakce TAG), je třeba esterifikaci provádět odděleně. Samotný 
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postup esterifikace se samozřejmě mírně liší (kap. 3.3.3). Optimální podmínky jsou závislé 

na typu vzorku a aplikované metodě (použitý katalyzátor, rozpouštědlo aj.). [19] 

 V rámci dalšího experimentu tedy byla testována doba esterifikace především pro možnost 

stanovení frakcí bez předchozí frakcionace pomocí SPE s cílem minimalizovat celkovou dobu 

analýzy a získat maximální výtěžky jednotlivých frakcí MK. Aplikace SPE byla použita jako 

standard pro porovnání výtěžku MK. 

4.3.1. Optimalizace doby esterifikace (TAG)  

V případě vázaných MK je proces esterifikace dlouhý, poněvadž nejprve musí dojít 

ke zmýdelnění esterifikovaných MK a následně k esterifikaci VMK (kap. 3.3.3.1). V tomto 

případě jsou tedy esterifikovány všechny MK, volné i vázané, podle literatury je nezbytná 

doba minimálně 45 min. Příliš dlouhá doba může způsobit degradaci některých MK, naopak 

příliš krátká doba nízké výtěžky methylesterů. [3,19] 

 Pro zjištění optimální doby, a zda proběhlá derivatizace byla kompletní, byl analyzován 

vzorek slunečnicového oleje (100 µl) za identických podmínek oběma metodami (SPE/bez 

SPE) s aplikací různé doby esterifikace (20 – 50 min.). Každé měření bylo provedeno dvakrát. 

 Srovnání celkového obsahu identifikovaných MK (s/bez použití SPE) je uvedeno v Graf 8. 

Z grafu je patrné, že max. výtěžku MK bylo dosaženo po cca 30 – 40 min esterifikace, potom 

dochází k mírnému poklesu pravděpodobně v důsledku degradace. Kvůli dodržení pokud 

možno co nejkratší doby analýzy byla jako optimální pro frakci TAG zvolena celková doba 

esterifikace 30 min. 

 Výtěžky získané s aplikací SPE vycházejí mírně nižší, což odpovídá odseparované frakci 

VMK. 

 
Graf 8: Optimalizace doby esterifikace (frakce TAG, s/bez předchozí frakcionace metodou 

SPE) 
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4.3.2. Optimalizace doby esterifikace (VMK) 

Jak již bylo zmíněno, pro stanovení VMK není nutné předchozí zmýdelnění acylglycerolů 

a estery se mohou připravit přímo reakcí s BF3 (kap. 3.3.3.2). VMK jsou esterifikovány 

rychle, podle literatury je dostačující doba 5 min. [3,19] V tomto případě nelze dobu příliš 

prodlužovat, poněvadž hrozí hydrolýza přítomných acylglycerolů a nadhodnocování obsahu 

přítomných VMK. [3,19] 

 Provedení tohoto experimentu bylo obdobné jako v předchozí kapitole, doba esterifikace 

byla testována v rozsahu 2 – 15 min. 

 Srovnání celkového obsahu identifikovaných MK (s/bez použití SPE) je uvedeno v Graf 9. 

Z grafu je patrné, že v případě použití SPE se výtěžek VMK výrazně nemění, esterifikace je 

pravděpodobně kompletní cca do 5 min. 

 V případě přímé esterifikace (bez SPE) se výtěžek s rostoucí dobou zvyšuje, navíc je vyšší 

než při aplikaci SPE; už po 5 min je tento rozdíl významný a lze se domnívat, že 

pravděpodobně dochází i k hydrolýze acylglycerolů. Je tedy třeba zvolit dobu  5 min., 

vzhledem k určitým ztrátám na SPE byla jako optimální pro frakci VMK zvolena celková 

doba esterifikace 3 min. 

 

 
Graf 9: Optimalizace doby esterifikace (frakce VMK, s/bez předchozí frakcionace metodou 

SPE) 

4.4. Optimalizace parametrů GC-FID analýzy 

Nejčastěji využívanou analytickou metodou pro stanovení MK je GC, méně často 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), příp. tyto metody spojené s hmotnostní 

detekcí. [10, 11] 
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 Na našem ústavu byla pro stanovení MK ověřena a zavedena metoda GC-FID v rámci 

diplomové práce Pruknerové. [11] 

 Pro stanovení MeMK se používají kolony s polární stacionární fází (polyethylenglykoly, 

kyanopropyl silikony aj.), separace probíhá podle počtu uhlíků, stupně nenasycenosti, 

cis/trans konfigurace a umístění dvojných vazeb. [19] Původně používaná kapilární kolona 

DB-23 (středně polární stacionární fáze (50%-kyanopropyl-methylpolysiloxan)) je podle 

výrobce vhodná pro vysoce kvalitní rozlišení MeMK, částečně i cis/trans izomerů. Tato 

kolona poskytuje výbornou separaci MeMK v našich vzorcích, nicméně vzhledem k její délce 

(60 m) analýza trvá poměrně dlouho, celkem cca 62 min. Pro plánovanou analýzu velkého 

množství vzorků by bylo žádoucí analýzu urychlit, pokud možno se zachováním kvalitního 

rozlišení všech píků. 

 Pro analýzu jednodušších vzorků jsou výrobcem doporučovány a často používány kolony 

s vysoce polární stacionární fází na bázi polyethylenglykolu; mají jednu nevýhodu, nelze 

separovat cis/trans izomery. [19] Pro naše účely jsme vyzkoušeli kolonu DB-WAX s větším 

průměrem a délkou 30 m. V rámci optimalizace byl zvýšen průtok nosného plynu z 0,5 na 

1 ml∙min-1 (optimální průtok pro tento typ kolony je doporučován 0,5 – 0,8 ml∙min-1) 

a upraven a zjednodušen teplotní program. Pro zmenšení píku rozpouštědla byla zkrácena 

doba uzavření děliče v injektoru z 5 na 1 min. 

 Těmito úpravami se podařilo analýzu zkrátit na cca 47 min., což umožňuje zpracovat větší 

počet vzorků za den; jak je vidět ze srovnání chromatogramů směsi standardů na Obrázek 8 

podařilo se zachovat i velmi dobré rozlišení. 

 Výsledek je plně dostačující, i když se nepodařilo rozdělit cis/trans izomery, tj. kyseliny 

olejová a elaidová (C18:1 n9c/t) a linolová a linolelaidová (C18:2n6c/t), a taktéž koeluují 

kyseliny cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenová (C20:5n3) a behenová (C22:0). Momentálně není 

naším cílem sledovat trans MK, navíc lze předpokládat, že jejich obsah v potravinách je 

oproti cis MK zanedbatelný. 

 Změněné podmínky obou metod jsou uvedeny v Tabulka 5, kompletní zvolené optimální 

parametry jsou popsány v experimentální části v kap. 3.3.4, tato metoda bude používána pro 

další analýzy. V Tabulka 6 jsou uvedeny parametry směsi standardů MeMK získané 

za optimálních podmínek, které budou použity v následných experimentech pro identifikaci 

a kvantifikaci MK ve vzorcích. 
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Tabulka 5: Srovnání vybraných podmínek chromatografické analýzy (původní/nové) 

Podmínky 

analýzy 
Kapilární kolona 

Průtok N2 

[ml∙min-1] 
Teplotní program 

Doba 

analýzy 

[min] 

Původní 
DB-23 

(60 m x 0,25 mm x 0,25 µm) 
0,5 

60 °C 10 min 

10 °C/min do 200 °C, 10 min, 

5 °C/min do 220 °C, 15 min, 

10 °C/min do 240 °C, 7 min. 

62 

Nové 
DB-WAX 

(30 m x 0,32 mm x 0,5 µm) 
1 

50 °C 10 min 

25 °C/min do 200 °C, 0 min, 

3 °C/min do 230 °C, 30 min. 

47 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 8: Srovnání chromatogramů standardů MEMK; původní (nahoře)/nové (dole) 

podmínky chromatografické analýzy 
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Tabulka 6: Přehled a parametry standardů pro identifikaci a kvantifikaci mastných kyselin ve 

vzorcích 

MeMK  Ret. čas [min] Koncentrace [mg∙ml-1] Plocha píku [mV∙s] 

kapronová C6:0   5,74 0,04 2767172 

kaprylová C8:0   6,87 0,04 3310175 

kaprinová C10:0   8,01 0,04 3760655 

undekanová C11:0   8,64 0,02 1968818 

laurová C12:0   9,37 0,04 4302041 

tridekanová C13:0 10,20 0,02 2181950 

myristová C14:0 11,19 0,04 4575751 

myristoolejová C14:1 11,67 0,02 2214617 

pentadekanová C15:0 12,35 0,02 2288453 

pentadecenová C15:1 12,92 0,02 2262521 

palmitová C16:0 13,72 0,06 7158423 

palmitoolejová C16:1 14,19 0,02 2322445 

heptadekanová C17:0 15,25 0,02 1589265 

heptadecenová C17:1 15,79 0,02 2356498 

stearová C18:0 16,99 0,04 4825867 

olejová C18:1 17,47 0,04 7231723 

linolová C18:2 18,46 0,02 4293902 

gama-linolenová C18:3n6 19,21 0,02 2200645 

linolenová C18:3n3 20,02 0,02 2177651 

arachová C20:0 21,56 0,04 4870180 

eicosenová C20:1 22,30 0,02 2405373 

eicosadienová C20:2 23,93 0,02 2275580 

heneicosanová C21:0 24,80 0,02 2396746 

eicosatrienová 6 C20:3n6 25,02 0,02 2033416 

eicosatrienová 3 C20:3n3 25,99 0,02 2092644 

arachidonová C20:4 26,47 0,02 1697510 

behenová C22:0 28,96 0,04 6480041 

eruková C22:1 30,16 0,02 2374777 

docosadienová C22:2 32,90 0,02 2031932 

trikosanová C23:0 34,29 0,02 2228815 

lignocerová C24:0 41,21 0,04 4166992 

nervonová C24:1 43,29 0,02 1937341 

docosahexaenová C22:6 43,79 0,02 1553663 
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4.5. Stanovení vybraných validačních parametrů metody 

Pro zjištění kvality a funkčnosti metody stanovení MK, resp. VMK, byly ověřeny dále 

uvedené vybrané validační parametry. 

4.5.1. Opakovatelnost a reprodukovatelnost 

Nejprve byla testována opakovatelnost a intra-laboratorní reprodukovatelnost samotné 

extrakce tuku ze vzorku sýra (kap. 4.1.2), poté reprodukovatelnost celé metody (kap. 4.2.3.3). 

 Výsledky RSD jednotlivých vybraných MK jsou uvedeny v Tabulka 3 a Tabulka 4 

a diskutovány v uvedených kapitolách. Pro testovanou metodu přímé esterifikace MK (bez 

předchozí frakcionace SPE) se RSD pohybovaly v rozsahu: pro TAG 3,3 – 20,6 %; pro VMK 

4,6 – 25,4 % 

 Na závěr byla ověřena opakovatelnost této metody pouze pro stanovení VMK. Byla 

vypočtena ze série 5 analýz téhož vzorku oleje, realizovaných jednou osobou v průběhu 

jednoho dne. Výsledky jsou uvedeny v Tabulka 7, hodnota RSD je v rozmezí 2,9 – 16,4 %. 

 

Tabulka 7: Opakovatelnost metody stanovení VMK 

Mastná kyselina RSD [%] 

kapronová   2,9 

kaprylová 13,3 

kaprinová   5,9 

laurová 16,4 

myristová 10,3 

myristoolejová 15,6 

pentadekanová 14,5 

palmitová 12,5 

palmitoolejová   8,8 

heptadekanová   9,8 

stearová 10,4 

olejová   6,7 

linolová   4,9 

arachová   4,6 

4.5.2. Linearita  

Pro ověření linearity metody a stanovení LOD a LOQ byl použit směsný standard MeMK 

v koncentračním rozsahu jednotlivých analytů 0,02 – 61 µg∙ml-1.  

 Ukázka kalibračních přímek (závislost plochy píku na koncentraci) pro vybrané MK je 

uvedena v Graf 10 – Graf 15. Přehled validovaných parametrů je v Tabulka 8. 
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Graf 10: Kalibrační přímka kyseliny kapronové 

 
Graf 11: Kalibrační přímka kyseliny laurové 
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Graf 12: Kalibrační přímka kyseliny myristové 

 
Graf 13: Kalibrační přímka kyseliny palmitové 
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Graf 14: Kalibrační přímka kyseliny stearové 

 
Graf 15: Kalibrační přímka kyseliny olejové 
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Tabulka 8: Přehled validovaných parametrů metody 

Mastná kyselina 
 

Lineární 

koncentrační 

rozsah [µg∙ml-1] 

R2 LOD [µg∙ml-1] LOQ [µg∙ml-1] 

kapronová C6:0 0,12 – 40,8 0,999 0,04 0,12 

kaprylová C8:0 0,12 – 40,7 0,999 0,04 0,12 

kaprinová C10:0 0,12 – 40,7 0,999 0,04 0,12 

undekanová C11:0 0,06 – 20,4 0,999 0,02 0,06 

laurová C12:0 0,12 – 40,8 0,999 0,04 0,12 

tridekanová C13:0 0,06 – 20,3 0,999 0,02 0,06 

myristová C14:0 0,12 – 40,7 0,999 0,04 0,12 

myristoolejová C14:1 0,06 – 20,3 0,999 0,02 0,06 

pentadekanová C15:0 0,06 – 20,2 0,999 0,02 0,06 

pentadecenová C15:1 0,06 – 20,3 0,999 0,02 0,06 

palmitová C16:0 0,18 – 61,0 0,998 0,06 0,18 

palmitoolejová C16:1 0,06 – 20,1 0,998 0,02 0,06 

heptadekanová C17:0 0,06 – 18,9 0,989 0,02 0,06 

heptadecenová C17:1 0,06 – 20,3 0,998 0,02 0,06 

stearová C18:0 0,12 – 40,7 0,998 0,04 0,12 

olejová C18:1 0,18 – 40,7 0,998 0,06 0,18 

linolová C18:2 0,12 – 20,2 0,998 0,04 0,12 

gama-linolenová C18:3n6 0,06 – 20,3 0,998 0,02 0,06 

linolenová C18:3n3 0,06 – 20,2 0,998 0,02 0,06 

arachová C20:0 0,12 – 40,7 0,993 0,04 0,12 

eicosenová C20:1 0,06 – 20,4 0,999 0,02 0,06 

eicosadienová C20:2 0,06 – 20,3 0,998 0,02 0,06 

heneicosanová C21:0 0,06 – 20,4 0,998 0,02 0,06 

eicosatrienová 6 C20:3n6 0,06 – 19,8 0,998 0,02 0,06 

eicosatrienová 3 C20:3n3 0,06 – 19,7 0,998 0,02 0,06 

arachidonová C20:4 0,06 – 20,2 0,998 0,02 0,06 

behenová C22:0 0,18 – 40,8 0,998 0,06 0,18 

eruková C22:1 0,06 – 20,4 0,998 0,02 0,06 

docosadienová C22:2 0,06 – 19,0 0,984 0,02 0,06 

trikosanová C23:0 0,06 – 20,4 0,995 0,02 0,06 

lignocerová C24:0 0,12 – 40,7 0,995 0,04 0,12 

nervonová C24:1 0,06 – 20,4 0,997 0,02 0,06 

docosahexaenová C22:6 0,06 – 19,5 0,996 0,02 0,06 

4.5.3. Meze detekce a meze stanovitelnosti  

Jak již bylo zmíněno, mez detekce odpovídá koncentraci, pro kterou je analytický signál 

statisticky významně odlišný od šumu. Mez stanovitelnosti odpovídá koncentraci, při které je 

přesnost stanovení taková, že dovoluje kvantitativní vyhodnocení. [15] 
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 Pro stanovení LOD a LOQ byly použity uvedené jednoduché rovnice (4, 5) šum 

na základní linii byl určen vizuálně. Vypočtené parametry pro jednotlivé MK jsou uvedeny 

v Tabulka 8. 

 Ze zjištěných výsledků plyne, že zvolená metoda je lineární v širokém rozsahu koncentrací 

a dostatečně citlivá i pro stanovení nízkých koncentrací VMK ve vzorcích. 
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5. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace metody stanovení volných 

mastných kyselin. Jednotlivé dílčí kroky byly optimalizovány především z hlediska dosažení 

nejvyšší možné výtěžnosti při minimální časové i manuální náročnosti celého postupu. 

 V rámci výběru a optimalizace metody extrakce tuku ze vzorku sýra byly vyzkoušeny dvě 

metody: extrakce směsí rozpouštědel diethylether/petrolether podle ČSN EN ISO 1735 

a extrakce podle Folche. Jako vhodnější, především kvůli vyšší výtěžnosti, nižší manuální 

náročnosti a absenci toxických rozpouštědel byla vybrána extrakce dle ČSN. 

 Pro zisk VMK byly vyzkoušeny a porovnány dvě metody: frakcionace lipidů metodou SPE 

a přímá esterifikace VMK. Kvůli vysoké časové, ekologické a finanční náročnosti použití 

frakcionace byla nakonec vybrána metoda bez předchozí frakcionace, tato navíc vykazuje 

lepší reprodukovatelnost a poskytuje vyšší výtěžky MK. 

 Pro převedení MK na těkavější estery byla vybrána kysele katalyzovaná esterifikace 

za použití methanolového roztoku BF3. Při přímé esterifikaci volných i vázaných MK je 

nezbytné dodržovat konstantní podmínky celého procesu, především přesnou dobu 

esterifikace, která byla stanovena pro vázané MK na 30 min, pro volné MK na 3 min. 

 Pro stanovení methylesterů mastných kyselin byl použit plynový chromatograf 

s plamenově-ionizačním detektorem. Použitím nové kolony, kratší (30 m) DB-WAX s větším 

vnitřním průměrem (0,32 mm), a úpravou chromatografických podmínek (zvýšení průtoku 

nosného plynu, upravení a zjednodušení teplotního programu a zkrácení doby uzavření děliče 

toku v injektoru), byla dosažena přiměřená doba analýzy cca 47 minut.  

 Reprodukovatelnost metody byla posouzena relativní směrodatnou odchylkou, kdy pro 

frakci vázaných MK se RSD pohybovala v rozmezí 3,3 – 20,6 % a pro VMK v rozmezí  

4,6 – 25,4 %; hodnota RSD pro opakovatelnost byla v rozmezí 2,9 – 16,4 %. 

 Závěrem byla ověřena linearita v koncentračním rozsahu 0,02 – 61 µg∙ml-1, všechny 

korelační koeficienty R2  0,98. Meze detekce a stanovitelnosti jednotlivých mastných kyselin 

se pohybovaly v rozmezí 0,02 – 0,18 µg.ml-1. Zvolená metoda je lineární v širokém rozsahu 

koncentrací a dostatečně citlivá i pro stanovení nízkých koncentrací VMK ve vzorcích. Je 

jednoduchá, přiměřeně rychlá, vyžaduje minimální množství vzorku. Vzhledem k nižším 

získaným výtěžkům bude v navazujících pracích ještě ověřena výtěžnost metody. Metoda je 

použitelná na jakýkoli typ tuku/oleje, hlavní předpokládané použití bude pro analýzu různých 

typů sýrů, především pro monitoring průběhu jejich zrání. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

MAG monoacylglycerol 

DAG diacylglycerol 

TAG triacylglycerol 

MK mastná kyselina 

VMK volná mastná kyselina 

MeMK methylester mastné kyseliny 

SPE extrakce pevným sorbentem (solid-phase extraction) 

GC plynová chromatografie (gas chromatography) 

GC-FID plynová chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (gas  

  chromatography with flame-ionization detector) 

RSD relativní směrodatná odchylka 

PUFA polyenové mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acid) 

LOD mez detekce 

LOQ mez stanovitelnosti 

tvs  tuk v sušině 

p.a. chemikálie pro analytické účely (pro analýzu) 

TLC tenkovrstvá chromatografie (thin layer chromatography) 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high-performance liquid  

  chromatography) 

PSE extrakce kapalinou za zvýšeného tlaku (pressuried solvent extraction) 

SFE superkritická fluidní extrakce (supercritical fluid extraction) 

SPME mikroextrakce tuhou fází (solid-phase microextraction) 

LOD mez detekce (limit of detection) 

LOQ mez stanovitelnosti (limit of quantitation) 

MHS-SPME vícenásobná mikroextrakce tuhou fází (multiple headspace solid-phase  

  microextraction) 
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8. PŘÍLOHA 

 
Příloha 1: Chromatogram 10krát zředěného směsného standardu MeMK (identifikace píků 

viz Tabulka 2) 


