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Úvod 
 
Estery 3-chlorpropan-1,2-diolu (3-MCPD) a estery 

glycidolu (GE) jsou endogenní procesní kontaminan-
ty  potravin. Nejvyšší hladiny byly nalezeny 
v rafinovaných rostlinných olejích1. Nedávné studie uká-
zaly, že ke vzniku těchto sloučenin dochází během deodo-
race v procesu rafinace olejů za vysoké teploty (180 až 
250 °C, cit.2).  

Předpokládá se, že střevní lipasy hydrolyzují esterově 
vázaný 3-MCPD na volný 3-MCPD, který je znám jako 
potenciální karcinogen (třída 2B) vykazující mutagenní  
a nefrotoxické účinky a je legislativně regulován množ-
stvím 20 g kg–1 v kyselých hydrolyzátech bílkovin3,4. 

Estery glycidolu vznikají v potravinách za obdobných 
podmínek jako estery 3-MCPD a existuje u nich předpo-
klad, že jsou in vivo 100% rozložitelné na volný glycidol, 
který byl Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny 
(IARC) klasifikován jako pravděpodobný karcinogen 
(třída 2A) vyvolávající široké spektrum genotoxických 
účinků5,6. Vzhledem k tomu, že rafinované rostlinné tuky 
a oleje jsou velmi často používány v různých potravinář-
ských výrobcích, je velký zájem na rozvoji přesné analy-
tické metody pro stanovování těchto sloučenin1. 

Existují dva principy analytického stanovení esterů 
3-MCPD a GE – metody přímé a nepřímé. Principem ne-
přímé metody je stanovení volného 3-MCPD, který byl 
uvolněn hydrolýzou z esterové vazby. Detekce se provádí 
plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GC/MS). 
Při této metodě může docházet k nadhodnocování výsled-
ků vlivem konverze GE na 3-MCPD a ke ztrátě informací 
o struktuře původní molekuly. Metoda přímá je založená 
na stanovení jednotlivých analytů bez jakékoliv chemické 
reakce (nedochází ke konverzi GE na 3-MCPD) pomocí 
kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC/MS). 
Hlavními nevýhodami těchto metod jsou zdlouhavé postu-
py přípravy vzorků, resp. silné matriční efekty, které mají 
vliv na citlivost a stabilitu systému1. 

NOVÁ ANALYTICKÁ STRATEGIE PRO SIMULTÁNNÍ STANOVENÍ ESTERŮ 
3-MCPD A GLYCIDOLU 

    Zkratka Analyt   

Monoestery 3-MCPD 1-M-2-MCPD 1-mytistoyl-3-MCPD 

  1-P-3-MCPD 1-palmitoyl-3-MCPD 

    1-ST-3-MCPD 1-stearoyl-3-MCPD 

Diestery 3-MCPD 1,2-diP-3-MCPD 1,2-dipalmitoyl-3-MCPD 

  1-P-2-L-3-MCPD 1-palmitoyl-2-linoleoyl-3-MCPD 

  1-P-2-O-3-MCPD 1-palmitoyl-2-oleoyl-3-MCPD 

  1-P-2-St-3-MCPD 1-palmitoyl-2-steraoyl-3-MCPD 

  1,2-diL-3-MCPD 1,2-dilinoleoyl-3-MCPD 

  1-O-2-L-3-MCPD 1-oleoyl-2-linoleoyl-3-MCPD 

  1,2-diO-3-MCPD 1,2-dioleoyl-3-MCPD 

  1-O-2-St-3-MCPD 1-oleoyl-2-steraoyl-3-MCPD 

    1,2-diS-3-MCPD 1,2-distearoyl-3-MCPD 

Glycidol estery G-La glycidyl lauerát 

  G-P glycidyl palmitát 

  G-Ln glycidyl linolenát 

  G-M glycidyl myristeát 

  G-O glycidyl oleát 

  G-L glycidyl linoleát 

    G-St glycidyl stearát 

Tabulka I 
Přehled stanovovaných analytů 
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V rámci této práce byla vyvinuta přímá metoda pro 
simultánní stanovení esterů 3-MCPD a GE. Metoda je 
založena na frakcionaci analytů od rostlinného oleje po-
mocí kolony preparativní kapalinové chromatografie (LC) 
v reverzní fázi, při které dojde k separaci analytů od inter-
ferující matrice. Jako analytická koncovka byla zvolena 
ultra-účinná kapalinová chromatografie (U-HPLC) ve 
spojení s hmotnostním spektrometrem a analyzátorem 
typu orbitrap (orbitrapMS). 

 
 

Experimentální část 
 
Námi vyvinutá metoda umožňuje současné stanovení 

3 monoesterů 3-MCPD, 9 diesterů 3-MCPD a 7 glycidol 
esterů. V tab. I je uveden přehled stanovovaných analytů. 

Estery 3-MCPD a GE se z vyšetřovaných vzorků 
izolovali následovně: 50 ± 1 mg oleje bylo naváženo do 
2ml vialky a rozpuštěno ve směsném roztoku izotopově 
značených vnitřních standardů (1,2-diP-3-MCPD-d5 
a G-P-13C16 v ethylacetátu, c = 300 ng ml–1), který kom-
penzuje ztráty analytů při přípravě vzorků. Separace ana-
lytů proběhla na kapalinovém chromatografu Agilent HP 
1050 řady HPLC (Agilent, Santa Clara, CA, USA) s kolo-
nou pro preparativní analýzu Ascentis® C8 (25 cm × 
10 mm id, 5 m, Supelco, Bellefonte, PA, USA). Jako 
mobilní fáze byly použity 100% methanol (A) a ethyla-
cetát (B). Izokratická eluce byla provedena v následujících 
krocích: 0,0–20,0 min 100% A; 20,01–50,0 min 100% B; 
50,0–70,0 min 100% A (kondicionace kolony) při rychlos-
ti průtoku 6,5 ml min–1; objem nástřiku byl 200 l. Jímaná 
frakce 130 ml, která obsahuje cílové analyty, byla odpaře-
na na rotační vakuové odparce (teplota vodní lázně 40 °C) 
a odparek rozpuštěn ve 100 l methanolu a následně po-
droben U-HPLC-orbitrapMS analýze. Pracovní podmínky 
U-HPLC-orbitrapMS jsou shrnuty v tab. II. Gradientová 
eluce byla provedena v následujících krocích: 0,0–3,0 min 
30–100% B; 3,0–9,0 min 100% B; 9,0–10 min 30% B 

(kondicionace kolony). Průtok gradientu byl následující: 
0,0–3,0 min 0,3 až 0,4 ml min–1, 3,0–9,0 min 0,4 až 0,6 
ml min–1, 9,0–10 min průtok klesl na 0,3 ml min–1. Detek-
ce byla provedena pomocí hmotnostního spektrometru 
ExactiveTM (Therno Fisher Scientific, Brémy, Německo) 
s analyzátorem typu orbitrap. Parametry hmotnostního 
spektrometru jsou uvedeny v tab. III. 

 
Výsledky a diskuse 

 
Cílem této studie byl vývoj nové přímé metody pro 

simultánní stanovení esterů 3-MCPD a glycidol esterů 
pomocí preparativní LC kolony pracující v reverzní fázi 
s analytickou koncovkou U-HPLC-orbitrapMS.  

Na obr. 1 je zobrazen eluční profil separovaných ana-
lytů: (A) esterů glycidolu, (B) monoesterů 3-MCPD a (C) 
diesterů 3-MCPD od interferujících složek matrice repre-
zentovaných triacylglyceroly (D). Na obr. 2 je ukázka 
U-HPLC-MS chromatogramu palmového oleje s přidanými 
analyty na hladinu c = 50 mg kg–1. Identifikace analytů je 
založena na měření přesné hodnoty m/z a porovnání re-
tenčních časů se standardy. Kvanfitikace se provádí meto-
dou izotopového zřeďování s použitím deuterovaného 
vnitřního standardu. 

 

Závěr 
 
Byla vyvinuta nová přímá metoda simultánního sta-

novení esterů 3-MCPD a glycidol esterů. Metoda je zalo-
žena na odstranění převážné části rušivých složek matrice 
s využitím kolony preparativní LC v reverzní fázi 
s analytickou koncovkou U-HPLC-orbitrapMS. Potenciál 
nové metody byl ověřen na reálných vzorcích rafinova-
ných olejů – palmový, řepkový a slunečnicový. Metoda je 
v současné době použitelná pro stanovení esterů  
3-MCPD a glycidol esterů ve vysoce kontaminovaných 
potravinách (palmový tuk a potraviny z něj vyrobené). 
Současné detekční limity neumožňují stanovení v širším 
spektru potravin s nižšími nálezy kontaminantů. Je potřeba 
se vývoji této metody nadále věnovat a dosáhnout snížení 
detekčních limitů.  

Tabulka II 
Pracovní podmínky U-HPLC systému 

Parametr Hodnota    

U-HPLC AccelaTM, Thermo Fisher Scientific, 
Waltham, USA 

Kolona Kinetex® minibore C8 (50 mm  2,1 mm, 
1,7 m) 

Teplota 
kolony 

40 °C   

Mobilní 
fáze 

A: 10mM mravenčan amonný ve 
vodě 

 B: 10mM mravenčan amonný  
v methanolu 

Objem 
nástřiku 

5 l    

Tabulka III 
Parametry hmotnostní spektrometrie 

Parametr Hodnota 

Ionizace Elektrosprej 

Polarita Pozitivní 

Napětí na kapiláře 4 kV 

Napětí iontové optiky +120 V 

Teplota kapiláry 250 °C 

Rozlišovací schopnost 50000 FWHM 

Akviziční rychlost 2 spektra/s 

Rozsah m/z 50–1000 
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Obr. 1. Eluční profil (a) glycidol esterů, (b) monoesterů 3-MCPD, (c) diesterů 3-MCPD a (d) triacylglycerolů (palmový olej, každý c 
= 50 mg kg–1) 

Obr. 2. Ukázka U-HPLC-MS chromatogramů (a) monoesterů 3-MCPD, (b) glycidol esterů a (c) diesterů 3-MCPD (palmový olej, 
každý c = 50 mg kg–1) 
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