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Úvod 

 
Azorubin (E122) a Ponceau 4R (E124) jsou 

v současné době nejčastěji používaná červená barviva, 
přidávaná do nealkoholických nápojů a potravin. Slouží ke 
zlepšení vzhledu a navrácení barvy, kterou potravina ztra-
tila během zpracování. Například neobarvená šunka není 
růžová ale nahnědlá. 

Vliv barviv na zdraví člověka není ještě zcela pro-
zkoumán, nicméně negativní dopady a chronické účinky 
na zdraví člověka lze považovat v řadě případů za proká-
zané. U azorubinu je často diskutován negativní vliv na 
pozornost a hyperaktivitu dětí, což bývá uvedeno i na oba-
lech nápojů, které azorubin obsahují. Barvivo Ponceau 4R 
(E124)  je podezřelé z kancerogenity. Jeho používání je 
zakázáno v USA a ve Velké Británii, nicméně v ČR je 
používání Ponceau 4R stále povoleno. Jeho zastoupení 
v nápojích je však menší1. 

V této práci byly ke stanovení uvedených syntetic-
kých barviv v nealkoholických nápojích použity metody 
vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a dife-
renční pulzní polarografie (DPP). 

Obě syntetická barviva patří do skupiny sulfonova-
ných azobarviv, jejichž chromatografické stanovení může 
činit potíže. Zmíněné sloučeniny vykazují nízkou retenci 
na běžných nepolárních stacionárních fázích kvůli přítom-
nosti sulfoskupiny plně disociované prakticky v celém 
dostupném rozmezí pH. Pro zlepšení retence a separace 
ionizovaných látek na nepolárních stacionárních fázích se 
nejčastěji využívá přídavku iontově párových (či iontově 
interakčních) činidel, např. tetrabutylamonných solí2. Me-
chanismy retence sulfonovaných sloučenin v reverzním 
chromatografickém systému byly podrobně studovány 
a diskutovány zejména v pracích Jandery a spol.3.  V této 
práci byly optimalizovány podmínky pro stanovení barviv 
Azorubin a Ponceau 4R na koloně plněné běžnou stacio-
nární fází s oktadecylovou funkční skupinou (C18). Kromě 
složení mobilní fáze (obsahu methanolu, obsahu hydrogen-
síranu tetrabutylamonného) má na účinnost separace vý-
znamný vliv i teplota kolony – tento vliv je v iontově inter-
akční kapalinové chromatografii dosud využíván poměrně 
zřídka. 

Pro stanovení některých typů syntetických barviv 
v nápojích lze s výhodou použít i metody DPP4,5. Stanove-

ní bylo prováděno v octanovém pufru jako základním 
elektrolytu s minimální předběžnou úpravou vzorku.  

Obě metody byly aplikovány na řadu vzorků nealko-
holických nápojů z běžné obchodní sítě. Byly porovnány 
základní validační (výkonnostní) charakteristiky obou 
metod a testována shoda výsledků dosažených oběma me-
todami.  

 
 

Experimentální část 
 
Chemikálie 

 
Barviva Azorubin (E122) a Ponceau 4R (E124) byla 

získána od Serva, Heidelberg, Německo. Zásobní roztoky 
barviv o koncentraci 1 g l–1 byly získány rozpuštěním pří-
slušného množství barviva v deionizované vodě a kalibrač-
ní roztoky byly připraveny zředěním zásobních roztoků 
deionizovanou vodou těsně před měřením.  

 
Zařízení 

 
Chromatografický systém Ultimate 3000 (Dionex, 

Sunnyvale, USA) se skládal z čerpadla LPG-3400SD, ko-
lonového termostatu TCC-3000SD, detektoru DAD-3000 
a smyčkového dávkovače Rheodyne 8125 s dákovací 
smyčkou 20 l. Separace probíhala na koloně  Hibar 125  
4 mm, stacionární fáze Purospher STAR, RP 18, 5 m, 
endcapped (Merck). Mobilní fáze se sestávala z 80 % me-
thanolu (Merck), 5 % deionizované vody a 15 % 
0,2 mmol l–1 roztoku hydrogensíranu tetrabutylamonného, 
který byl získán z preparátu pro iontově párovou chroma-
tografii LichroPur (Merck) rozpuštěním v deionizované 
vodě. Průtok mobilní fáze byl 1 ml min–1, měření probíha-
la při teplotě 15 °C  (pokud není uvedeno jinak). Všechny 
roztoky byly připravovány rozpuštěním v deionizované 
vodě, která byla získávána pomocí zařízení Demi Ultra 20 
(Goro, Praha), pracujícího na principu reverzní osmózy 
a iontové výměny na směsném měniči iontů. 

K polarografickým měřením byl použit analyzátor 
797 VA Computrace s multifunkční rtuťovou elektrodou 
v pracovním modu HMDE (visící rtuťová kapková elek-
troda), referentní elektroda byla argentochloridová a po-
mocná elektroda platinová. Jako základní elektrolyt byl 
použit roztok octanu amonného o koncentraci 0,1 mol l–1. 
Ten byl získán rozpuštěním příslušného množství octanu 
amonného (Lachema, Neratovice) v deionizované vodě. 
Měření byla prováděna metodou diferenční pulzní polaro-
grafie (DPP). 

STANOVENÍ SYNTETICKÝCH BARVIV E 122 (AZORUBIN) A E 124 (PONCEAU 4R) 
V NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJÍCH METODOU IONTOVĚ INTERAKČNÍ  
CHROMATOGRAFIE A DIFERENČNÍ PULZNÍ POLAROGRAFIE 
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Výsledky a diskuse 
 
V předchozí práci2 bylo prokázáno, že je možné sepa-

rovat jednodušší směsi sulfonovaných azobarviv na koloně 
Purospher s reverzní stacionární fází po přídavku síranu 
tetrabutylamonného do mobilní fáze. Retenci lze účinně 
ovlivňovat zejména změnou obsahu methanolu a síranu 
tetrabutylamonného v mobilní fázi, chromatografické píky 
ovšem bývají poměrně široké se sklonem k chvostování 
a celková doba analýzy je dosti dlouhá. V této práci jsme 
prokázali, že retenci a separaci lze dosti účinně ovlivňovat 
též změnou teploty kolony. Na obr. 1 je vidět, že retence 
barviva E124 se snižuje se snižující se teplotou, zatímco 
retence barviva E122 se s teplotou mění poměrně málo. 
Díky tomu lze zvolit podmínky, za kterých dojde 
k dostatečné separaci obou látek při zachování poměrně 
krátké doby analýzy; je nutno též přihlédnout k požadavku 
na dostatečnou separaci píků stanovovaných látek od růz-
ných druhů injekčních píků, které se při analýze reálných 
vzorků nápojů objevují v hojné míře. Pro analýzy reálných 
vzorků byla zvolena teplota kolony 15 °C.   

Za zvolených (optimalizovaných) podmínek byly 
změřeny nejdůležitější výkonnostní charakteristiky meto-
dy – viz tab. I. 

Metoda DPP umožňuje (alespoň v některých přípa-
dech) odlišit syntetická barviva od přírodních5 a stanovit 
vybraná aditiva E122 a E124 s dostatečnou přesností 
a citlivostí. Jako základní elektrolyty jsou doporučovány 
přibližně neutrální pufry5. Zjistili jsme, že poněkud lepších 
výsledků z hlediska citlivosti a tvaru píků je možno dosáh-
nout při použití octanu amonného místo fosforečnanových 
pufrů doporučovaných v literatuře4,5. Za daných podmínek 
poskytují obě barviva dobře měřitelné píky v rozmezí po-
tenciálů asi –200 až –900 mV, přičemž barvivo E122 po-
skytuje za jinak srovnatelných podmínek pík užší a vyšší, 
zatímco pík barviva E124 je poměrně plochý a široký. 
K vyhodnocení byla použita metoda standardního přídav-
ku. Nebyly pozorovány žádné rušivé vlivy dalších složek 
vyskytujících se v nealkoholických nápojích. 

 
 

Závěr 
 
Obě metody umožňují stanovení syntetických aditiv 

E122 a E124 v nealkoholických nápojích, sirupech a po-
dobných materiálech. Pro obě metody byly určeny základ-
ní výkonnostní charakteristiky. Při HPLC analýzách někte-
rých nápojů se objevují poměrně výrazné nástřikové píky 
s tendencí ke chvostování, které zhoršují detekci sledova-
ných barviv a v ojedinělých případech znemožňují stano-
vení. Jejich velikost a tvar souvisí patrně s obsahem cukrů 
nebo umělých sladidel, případně dalších aditiv. 
V současné době probíhá porovnání obou metod při analý-
ze širšího spektra vzorků nápojů vyskytujících se v běžné 
obchodní síti. 

 
Samostatné odborné práce studentů FŽP UJEP jsou 

podporovány v rámci projektu Modernizace výuky tech-
nických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením 
na problematiku ochrany životního prostředí 
(ENVIMOD), který je podporován MŠMT v rámci pro-
gramu OPVK, č. projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0205.  

Tabulka I 
Základní charakteristiky metody stanovení vybraných barviv metodou HPLC 

Charakteristika Azorubin (E122) Ponceau 4R (E124) 

Mez detekcea, mg l–1  0,021 0,079 

Mez stanovitelnostib, mg l–1  0,071 0,264 

Linearita, mg l–1 do 15 (r=0,998) do 15 (r=0,999) 

Opakovatelnostc 
(rel. směrodatná odchylka, %) 

1,43 5,24 

a Trojnásobek směrodatné odchylky6, b desetinásobek směrodatné odchylky6, c pro koncentrace barviv 0,5 mg l-1, n=7 
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Obr. 1. Závislost retenčního času a rozlišení na teplotě kolony; 
 E122,  E124,  rozlišení  
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