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Souhrn 

Cílem této práce bylo stanovení vybraných fenolických látek v medovinách s využitím 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie v systému s obrácenými fázemi. Vzorky medovin byly 

analyzovány bez úpravy nebo byly extrahovány do směsi ethylacetát:diethylether. Separace probíhala 

na koloně Ascentis Express C18 (150 mm × 3.0 mm, 2.7 μm). Mobilní fáze byla složena 

z redestilované vody okyselené 0,3% kyselinou mravenčí a acetonitrilu. Vybrané fenolické látky byly 

kvantifikovány a jejich obsah v extraktech byl porovnán s obsahem při analýze neupravených vzorků 

medovin. Zastoupení fenolických látek v medovinách bylo podobné, lišilo se jejich množství 

v závislosti na použitém medu či technologii výroby. Mezi studovanými medovinami byl nalezen 

jeden vzorek, kde byl obsah fenolických látek pouze ve stopovém množství, což může svědčit 

o falsifikaci výrobku.  

 

Abstract 

The objective of this study was the determination of selected phenolic compounds in mead 

samples using reversed-phase high performance liquid chromatography coupled with tandem mass 

spectrometry. The mead samples were analysed without pretreatment or after extraction to the diethyl 

ether:ethyl acetate mixture. The final separation of phenolic compounds was performed on Ascentis 

Express C18 column (150 mm × 3.0 mm, 2.7 μm) with mobile phase consisted of water acidified with 

0.3% formic acid and acetonitrile. Selected phenolic compounds were quantified and their amount in 

untreated mead samples and extracts was compared. Representation of phenolic compounds in meads 

was similar, only the quantity was different. The mead with trace amount of phenolic compounds was 

found among studied samples, which can be probably caused by falsification.  

 

 

1. Úvod 

Výroba medoviny je známa již od dávných dob. Medovina je tradiční alkoholický 

nápoj, k jehož výrobě se používá fermentovaná směs medu a vody, ale i ovocné šťávy, koření 

nebo bylinné extrakty. Medovina obsahuje od 8 do 18% ethanolu a mnoho různých složek 

podle typu medu. Med obsahuje sacharidy, bílkoviny, enzymy, aminokyseliny, vitamíny, 

minerály a fenolické sloučeniny [1-3]. 
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 Fenolické sloučeniny jsou sekundární metabolity rostlin, které jsou charakterizovány 

svými antioxidačními vlastnostmi. Základní struktura fenolických sloučenin zahrnuje alespoň 

jeden aromatický kruh, na kterém je jedna nebo více hydroxylových skupin připojena 

k alifatickým nebo aromatickým skeletům. Tyto sloučeniny výrazně ovlivňují chuť medu 

(hořkost) [4-9], jelikož působí jako přírodní konzervační látky [10]. Mají také antioxidační, 

protizánětlivé [11] a antibakteriální účinky [12] a mohou sloužit jako prevence proti rakovině 

[13,14]. Profil fenolických sloučenin v medovině je silně ovlivněn typem medu a příměsí 

ovocných šťáv a bylinných extraktů. Obsah těchto sloučenin závisí také na technologickém 

procesu (fermentace, tepelné zpracování a skladování) [1-3]. 

Extrakční proces je významný pro HPLC/MS analýzu fenolických sloučenin v medu 

a medovině, jelikož obsahují velké množství sacharidů a dalších sloučenin, které by mohly 

v případě hmotnostně spektrometrické detekce způsobit značné potlačení ionizačního procesu 

[15-17]. Nejběžnější obohacovací metoda je extrakce v systému kapalina-kapalina. 

Jako extrakční rozpouštědlo se obvykle používá ethylacetát nebo diethylether [15,18]. 

Mezi další metody patří extrakce tuhou fází [15,19,20]. Tato metoda využívá extrakční 

patrony s neiontovými sorbenty, např. Amberlite XAD [16] a Bond Elut C18 [20] 

nebo s kyselými iontoměničovými pryskyřicemi, jako je Dowex 50WX8 [20]. 

Separace fenolických sloučenin se obecně provádí pomocí RP-HPLC s oktadecyl-

silikagelovými [20-24] nebo oktyl silikagelovými kolonami [15,16,21] a s vodným 

acetonitrilem [15] nebo methanolem [15,20,21,23,24,26] jako mobilní fází. Používá 

se gradientová eluce s různou strmostí gradientu a počáteční koncentrací mobilní fáze. 

Většina fenolických sloučenin je ovlivněna pH mobilní fáze, a proto se k vodní složce mobilní 

fáze nebo k oběma rozpouštědlům přidávají různé kyseliny nebo pufry. Velmi často 

se do mobilní fáze přidává kyselina mravenčí [20,21,23,24,26], kyselina octová [15,16] 

nebo octan amonný [22] v různých koncentracích. 

Nejběžnější metodou detekce fenolických sloučenin v potravinách a nápojích 

je hmotnostní spektrometrie [28]. Dále může být použita spektrofotometrická detekce  

[17,29-32], coulometrická detekce [33] nebo detekce fluorescenční [15]. S výjimkou HPLC 

se pro separaci fenolických sloučenin využívá i plynové chromatografie [15,25] 

nebo kapilární elektroforézy (CE). Z elektroforetických metod je pro separaci a kvantifikaci 

flavonoidů v medu často využívaná micelární elektrokinetická chromatografie. Tato metoda 

se stala dobrou alternativou chromatografických separací pro současnou analýzu fenolických 

složek v medu [16].  

  



 
 

2. Experimentální část 

2.1. Použité chemikálie a roztoky 

 Na přípravu vzorků, standardů a mobilních fází byl použit acetonitril v čistotě 

pro HPLC/MS (Sigma Aldrich, USA) a destilovaná voda, která byla přečištěna pomocí 

zařízení Mili-Q (Merck, Německo). Jako přídavek do mobilní fáze byla použita kyselina 

mravenčí (Sigma Aldrich, USA). Dále byly použity chemikálie: diethylether a ethylacetát 

(Lach-ner, Neratovice), 35% kyselina chlorovodíková (J.T.Baker, Nizozemsko) a methanol 

(Sigma Aldrich, USA). Pro identifikaci látek a přípravu kalibračních roztoků byly použity 

standardy jednotlivých fenolických látek gallová, gentisová, vanilová, protokatechová, 

syringová, 4-hydroxybenzoová, salicylová, ferulová, kávová, p-kumarová, m-kumarová, 

isoferulová a chlorogenová kyselina, apigenin, epikatechin, katechin, myricetin, kvercetin, 

taxifolin, luteolin, rutin, vanilin a 3,4-dihydroxybenzaldehyd. Všechny standardy pocházely 

z firmy Sigma-Aldrich (USA). 

 

2.2. Vzorky medovin 

Pro analýzu byly vzorky jednotlivých medovin 10x zředěny 20% acetonitrilem 

a přefiltrovány přes stříkačkový PTFE filtr o velikosti pórů 0,45 µm. Dále byly připraveny 

extrakty jednotlivých medovin. Bylo smícháno 10 ml vzorku medoviny s 15 ml diethyletheru 

a 15 ml ethylacetátu. Směs byla okyselena 150 µl 35% kyseliny chlorovodíkové a byla 

třepána 20 min. Pro urychlení sedimentace byla směs centrifugována po dobu 10 min. Vrchní 

organická vrstva byla převedena do plastové kónické zkumavky, extrakční rozpouštědlo bylo 

odpařeno do sucha a odparek byl následně rozpuštěn v 2 ml 20% acetonitrilu ve vodě. 

Na závěr byla celá směs přefiltrována přes 0,45 μm stříkačkový PTFE filtr a zředěna 10x 

nebo 50x 20% acetonitrilem. Všechny vzorky medoviny byly získány od českých 

a slovenských včelařů nebo zakoupeny v místních obchodech (tabulka 1). 

 

Tabulka 1: Vzorky medovin. 

Číslo 

vzorku 

Název medoviny Výrobce Obj % 

alkoholu 

1. Staroslovenská medovina Včela PRO, Jan Löffelmann 13,0 

2. Medovina „Medvědí objetí“ Medovinka s.r.o., Hlinsko 13,0 

3. Staročeská medovina včelařství Sláma, Havlíčkův Brod - 

4. Přibyslavská medovina, 

medovicová 

M. Zelený, Nové město n. Metují - 

5. Přibyslavská medovina, 

slunečnicová 

M. Zelený, Nové město n. Metují - 

6. Přibyslavská medovina, 

lípa 

M. Zelený, Nové město n. Metují - 



 
 

Číslo 

vzorku 

Název medoviny Výrobce Obj % 

alkoholu 

7. Medovina (z plastu) Ing. Petr Kudláč – APIMED 

Dolná Krupá, Slovensko 

- 

8. Medové víno z Českého lesa 

s jablečnou příchutí (cyser) 

J. Lstibůrek, Domažlice 11,5 

9. BIO medovina včelařství Sláma, Havlíčkův Brod 13,0 

10. Originální medovina 

z kunětických strání 

E. Báchor, Pardubice - 

11. Tmavá staroslovanská 

medovina z lesního medu 

Ing. Petr Kudláč – APIMED 

Dolná Krupá, Slovensko 

13,5 

12. Medové víno z Českého lesa, 

archivní 

J. Lstibůrek, Domažlice 13,5 

13. Keltská medovina Sznapka, Hlučín 11,6 

14. Domácí jemná medovina Vinařství UHER Josef - 

15. Medové víno z Českého lesa 

s rybízovou příchutí  

J. Lstibůrek, Domažlice 14,0 

16. Medovina z Vysočiny včelařství Sláma, Havlíčkův Brod 13,0 

17. Včelovina Včelco s.r.o., Smolenice, 

Slovensko 

3,0 

18. Křivoklátská medovina Jan Halada, ČESKÁ VČELA 

s.r.o, Rakovník 

18,0 

19. Medové Velkomoravské NATUREL s.r.o. ve spolupráci 

s Ing. Markem Sznapkou, 

Třebechovice pod Orebem 

11,3 

20. Medovina lípa M. Zelený, Nové město n. Metují - 

21. Medovina jarní M. Zelený, Nové město n. Metují 12,5 

22. Medovina luční M. Zelený, Nové město n. Metují - 

 

2.3. Přístrojové vybavení 

Látky s antioxidační aktivitou byly analyzovány na kapalinovém chromatografu, 

který byl složen ze dvou čerpadel LC-20AD, autosampleru SIL-20A, směšovače mobilní fáze 

DGU 20 (všechny Shimadzu, Kyoto, Japonsko) a termostatu kolon LCO 102 (Ecom, Praha, 

Česká republika) (AB Sciex, Framingham, USA) ve spojení s hmotnostním spektrometrem 

QTRAP 4500 (AB SCIEX, Framingham USA).  

 

2.4. HPLC/MS/MS analýza fenolických látek 

 Separace probíhala na koloně Ascentis Express C18 o délce 150 mm, průměru 3,0 mm  

a zrnitosti 2,7 µm. Pro separaci byla zvolena teplota 30°C. Mobilní fáze byly složeny 

z destilované vody okyselené 0,3% kyselinou mravenčí (A) a acetonitrilu (B). Průtok mobilní 

fáze byl 0,6 ml/min a dávkované množství vzorku bylo zvoleno 2 µl. Použitý gradient byl 

následující: 0 min - 10% B, 0.1 - 23% B, 3 min - 24% B, 4 min - 50% B, 5 min - 60% B,  

6 min - 10% B.  



 
 

3. Výsledky a diskuze  

 Nejprve byla provedena optimalizace chromatografické separace dvaceti tří 

fenolických látek s cílem dosáhnout maximální rychlosti separace a minimální koeluce látek. 

Počáteční koncentrace acetonitrilu byla volena tak, aby nejméně zadržová kyselina gallová 

eluovala přibližně minutu za mrtvým objemem kolony. Tento čas byl potřebný pro odstranění 

polárních látek z matrice, které by ovlivňovaly MS analýzu. Z důvodu velkého zpoždění 

gradientu u použitého systému byla volena skoková změna koncentrace mobilní fáze 

pro urychlení eluce látek separujících se po kyselině gallové. Následovala optimalizace 

strmosti gradientu s cílem oddělit látky se stejnou molární hmotností či stejnými MRM 

přechody, tedy takové, jež nelze rozlišit pomocí hmotnostní spektrometrie. Zejména 

se jednalo o isomery kyseliny ferulové, které se strukturně velmi podobají a často dochází 

k jejich koeluci. Optimální eluce studovaných fenolických látek bylo dosaženo s využitím 

gradientové eluce s průběhem gradientu, který je uveden v experimentální části. Separace 

všech látek byla uskutečněna do 6 minut (obrázek 1).  

 

Obrázek 1: Optimalizovaná separace látek.  

(1–gallová kyselina, 2–3,4-DHB, 3–chlorogenová kyselina, 4–katechin, 5–dihydroxybenzaldehyd,  

6–4-HBA, 7–epikatechin, 8–kávová kyselina, 9–vanilová kyselina, 10–syringová kyselina,  

11–gentisová kyselina 12–rutin, 13–p-kumarová kyselina, 14–vanilin, 15–isomery kyseliny ferulové  

(15a-trans-, 15-iso-forma), 16–taxifolin, 17–m-kumarová, 18–o-kumarová kyselina, 19–myricetin,  

20–salicylová kyselina, 21–luteolin, 22–kvercetin, 23–apigenin) 

 

Pro kvantifikaci byla použita hmotnostní spektrometrie v MRM režimu. Jednotlivé 

MRM přechody byly optimalizovány pomocí přímé infúze standardů jednotlivých 

fenolických látek do hmotnostního spektrometru. Kvantitativní stanovení bylo provedeno 

metodou kalibrační křivky. V další části práce byl zkoumán vliv extrakčního kroku na obsah 



 
 

fenolických sloučenin (obrázek 2). Obsah některých fenolických sloučenin byl v medovině 

bez předběžné úpravy výrazně nižší (obrázek 2B) než v extraktech (obrázek 2A). Zároveň 

se v extraktech podařilo identifikovat (a kvantifikovat) větší počet fenolických látek. 

Toto bylo pravděpodobně způsobeno jednak zakoncentrováním vzorku během extrakce 

a zároveň matričním efektem. 

 

 

Obrázek 2: Rozdíl mezi extraktem (A) a neupravenou medovinou (B). 

1–gallová, 2–protokatechová  kyselina, 4–katechin, 6–4-hydroxybenzoová, 8–kávová, 11–gentisová, 

13–p-kumarová, 17–m-kumarová kyselina, 19–myricetin, 20–salicylová kyselina, 22–kvercetin 

 

Na záznamech analýz všech vzorků lze nalézt více či méně pestrou směs fenolických 

látek, až na záznamu analýzy jednoho vzorku (obrázek 3), kde dominuje pouze pík 

A 

B 



 
 

odpovídající vanilinu. Jeho intenzita a tedy i nalezená koncentrace ve vzorku je o několik řádů 

vyšší ve srovnání s ostatními medovinami. Naopak ostatní fenolické látky nebyly v tomto 

vzorku nalezeny v měřitelných koncentracích. Z tohoto zjištění lze usuzovat, že pro výrobu 

této „medoviny“ nebyl použit žádný med, ale nejspíše jen cukr, případně glukózo-fruktózový 

sirup (invertní cukr) spolu vanilinem s dalšími přídatnými látkami.  

 

Obrázek 3: Separace falšované medoviny. 

 

4. Závěr 

V této práci byla provedena kvantitativní analýza 23 vybraných polyfenolických 

sloučenin za použití RP-HPLC/MS/MS techniky. Optimalizace probíhala v systémech 

s obrácenými fázemi na koloně plněné povrchově porézními částicemi, Ascentis Express C18 

pomocí gradientové eluce. Obsah fenolických látek byl stanoven pomocí optimalizované 

HPLC/MS metody s využitím MRM přechodů. Vyvinutá analytická metoda je poměrně 

rychlá, vlastní HPLC/MS analýza trvá pouze 6 minut, během kterých je detekováno 

23 fenolických antioxidantů v medovinách.  

Tato metoda byla aplikována na 22 vzorků medovin získaných od včelařů 

nebo zakoupených na místních trzích. Cílem této práce bylo stanovit tyto sloučeniny 

v medovině, protože obsah fenolických látek sloužit jako jeden z parametrů pro ověření 

kvality medoviny. Není-li v medovině nalezen obsah fenolických sloučenin, znamená to, 

že při výrobě medoviny nebyl použit žádný med nebo byl použit med nízké kvality. V naší 

studii byla nalezena pouze jedna medovina bez fenolických sloučenin, což může být 

pravděpodobně způsobeno falšováním výrobku.  
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