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Metodický list č. 1  
Stanovenie vitamínov skupiny B v plodoch viniča hroznorodého metódou HPLC-MS 

 

CHARAKTERISTIKA:  

Vitamín B1 (tiamín) je základný koenzým všetkých buniek, je nevyhnutný pre riadené 

uvolňovanie energie z molekúl sacharidov z potravy, vitamín B2 (riboflavín) je 

nezastupiteľný hlavný koenzým v procese bunkového dýchania, podieľa sa na syntéze a 

oxidácii mastných kyselín, oxidácii aminokyselín. Vitamín B5 (kyselina pantotenová) je 

súčasťou koenzýmu A. Podieľa sa na spomalení starnutia kože, zvyšuje tvorbu antistresových 

hormónov. Vitamín B6 (pyridoxín) hrá dôležitú úlohu v metabolizme červených krviniek, pri 

raste a vývoji kostry. 

 

PRÍPRAVA VZORKY:  

Šupy:  

10g šúp bolo homogenizovaných po dobu 2 min. a extrahovaných po dobu 2 hod. s 50ml 80% 

metanolu +1%(resp. 2%) kyseliny mravčej. Po centrifugácii 10 min pri 3800 ot/min bolo 

odobratých 30 ml extraktu a odparené pri teplote 50°C na vákuovej odparke. Odparok bol 

rozpustený v 5 ml mobilnej fázy.  

Dužina:  

50 g dužiny bolo homogenizovaných s 50 ml (50-80)% metanolu po dobu 5 min., následne 

extrahovaných po dobu 2 hodín. Po prefiltrovaní boli odobraté 4 ml a odparené pri t = 35°C v 

prúde dusíka. Odparok bol rozpustený v 1 ml mobilnej fázy.  

 

Vzorky boli vyhodnotené na základe 2 koncentračných úrovní prídavku štandardov.  
 

ZARIADENIE:  

HPLC chromatografické zariadenie 1260 Infinity LC System, tandemový hmotnostný 

analyzátor QTOF – quadrupole-time of flight vybavený s ESI zdrojom (6520 Accurate-Mass 

QTOF) (Agilent Technologies, USA)  

 

HPLC SEPARAČNÉ PODMIENKY:  

Separačná kolóna Kromasil-C18 (4.0×150mm, 3,5μm, Agilent Technologies, USA), t = 35°C, 

prietok mobilnej fázy = 0,4 ml/min, mobilná fáza A: voda (10mM mravčan amónny/kyselina 

mravčia pH=3,1), mobilná fáza B: acetonitril, gradient: 10% B (0-20 min), 20% B (25-40 

min), 60% (50-60 min), 95% (62-70 min) a 10% (75-85 min), dávkovaný objem vzorky: 

V=20µl 

  

MS, MS/MS PODMIENKY: 

Napätie na fragmentore: 140 V, nebulizér: 40 psi, prietok sušiaceho plynu: 10 L/min (N2), 

teplota: 300 °C., pozitívny mód  
 



 

 
 

Obrázok: Chromatografické záznamy EIC vitamínov a) B2 a b) B5 extrahovaných z dužiny 

odrody Muškát moravský a prídavkov 0,5ppm príslušných štandardov získané z MS 
detektora.  
 

Tabuľka: Základné validačné parametre HPLC-MS/MS metódy 

Vitamín Parametre kalibračný kriviek 
LOD (ppm) 
LOD=3σb/a 

LOQ (ppm) 
LOQ= 10 σb/a 

B1 

 a b 

0.3522 1.174 2356135,045 227565,5564 

σ 53923,50249 276604,4417 

B2 

 a b 

0.8442 2.8147 126415,5574 15008,99372 

σ 6936,799413 35582,80602 

B5 

 a b 

0.1489 0.4963 385909,9065 -11082,1843 

σ 6439,385007 33031,28344 

B6 

 a b 

0.1499 0.4996 5089353,578 53588,75637 

σ 49566,68878 254255,8559 
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