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Úvod 

 
Český česnek je v dnešní době velice žádanou komo-

ditou. Je tedy snahou producentů zvýšit a zkvalitnit pěsto-
vání česneku na území České republiky. Tato studie je 
prováděna v rámci projektu „Bezpečná a kvalitní zelenina 
r. Allium se zaměřením na česnek z domácích zdro-
jů“ (NAZV QJ1210158). Tento projekt se zabývá charak-
terizací odrůd česneku, zvýšením jeho kvality a nalezením 
vhodné české odrůdy, která by měla co nejvyšší obsah 
zdraví prospěšných látek, a zároveň byla rezistentní vůči 
nepříznivým podmínkám při jeho pěstování. Nejvýznam-
nějšími zdraví prospěšnými látkami česneku jsou sirné 
aminokyseliny S-alk(en)yl-L-cysteinsulfoxidy (ASCO). 
Jedná se především o allin a methiin1. Tyto látky tvoří 
charakteristické aroma česneku. Proto by měla námi vy-
braná odrůda česneku obsahovat co nejvíce těchto látek. 
Použití kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí 
umožňuje analyzovat tyto sirné aminokyseliny bez nutnos-
ti jakékoliv úpravy (derivatizace, čištění) oproti konven-
čním analytickým postupům (LC-UV). Dobré vlastnosti 
při analýze aminokyselin vykazuje nový typ analytické 
kolony HILIC. Česnek obsahuje mimo jiné i enzym 
alliinasu, který při porušení buněk česneku degraduje sirné 
aminokyseliny česneku na další biologicky aktivní látky2. 
Při analýze sirných aminokyselin je nutné aktivitu tohoto 
enzymu inhibovat. 

 Česnek obsahuje i řadu dalších biologicky aktivních 
látek, např. vitamíny, steroidní glykosidy, prostaglandiny 
a látky s antivirotickými účinky3. Množství těchto látek 
závisí na druhu česneku a na pěstebních podmínkách. 
Komplexní analýzou česneku by tedy bylo možné odlišit 
vzorky česneků různého druhu a původu. K tomu se vyu-
žívá tzv. metabolomického přístupu, jehož cílem je globál-
ní analýza nízkomolekulárních sloučenin4. Metabolomické 
profily se získávají proměřením extraktu pomocí vysoko-
rozlišovacích hmotnostních detektorů (HR-MS), které 
analyzují široký hmotnostní rozsah v krátkém čase 
s vysokou přesností hmoty. Mezi tyto detektory patří např. 
analyzátor typu Orbitrap a analyzátor doby letu TOF4,5. 

 

Experimentální část 
 
V této studii bylo využito několik postupů pro cha-

rakterizaci česneku. Jednak byla využita technika kapali-
nové chromatografie (LC) ve spojení s HR-MS typu Orbit-
rap pro stanovení ASCO. A dále byl využit nový inovativ-
ní postup s využitím iontového zdroje přímé analýzy 
v reálném čase (DART) ve spojení s HR-MS typu Orbit-
rap. Také byly vzorky česneku vyšetřeny pomocí techniky 
LC ve spojení s HR-MS typu TOF a byl zkoumán 
i potenciál techniky přímého nástřiku extraktu do hmot-
nostního analyzátoru/detektoru.  

Celkem bylo analyzováno 31 vzorků různých druhů 
česneku, které dodal Výzkumný ústav rostlinné výroby 
v.v.i. Příprava vzorku je jednoduchá. Přibližně 20 g nepo-
škozených oloupaných stroužků česneku se vloží do labo-
ratorního mixéru. Ke vzorku se odměří 60 ml inhybitoru 
allinas O-(karboxymethyl)hydroxylaminhemihydrochlorid 
(OCMHA; 1,1 g l–1, rozpouštědlo MeOH/H2O 1:1, pro 
účel metabolomiky byl jako rozpouštědlo použit čistý me-
thanol) a 2 ml vnitřního standardu norleucinu (5 g l–1, roz-
pouštědlo MeOH/H2O 1:1). Vzorek se 1 minutu homoge-
nizuje, přičemž současně dochází k extrakci. Vzniklá su-
spenze se odstředí (5 min, 10 000 rpm) a přefiltruje se přes 
mikrofiltr (0,25 m). Pro stanovení sirných aminokyselin 
se vzorek ředí 1:9 a 1:39 (MeOH/H2O 1:1). 

Jednou z metod k charakterizaci česneku je analýza 
sirných aminokyselin. K analýze byl použit přístroj Exa-
ctive LC-MS s analyzátorem typu Orbritrap od firmy 
Thermo Scientific s ionizací elektrosprejem (ESI). Aminoky-
seliny byly separovány kolonou HILIC (3  10 mm, 3 m) 
s mobilní fází acetonitril a voda s 50mM mravenčanem 
amonným a 0,2 % kyseliny mravenčí. Analyzováno bylo 
pět sirných aminokyselin: alliin, methiin, ethiin, propiin, 
buthiin. Jako vnitřní standard byl použit norleucin. 

Analýza metabolomických profilů jednotlivých druhů 
česneku se prováděla metodou DART na již zmíněném 
přístroji Exactive (Thermo) s iontovým zdrojem DART-
SVP od firmy IonSense. 

Pro účel komplexního vyšetření vzorku byla vyvinuta 
profilovací metoda využívající separační krok pomocí 
kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Jde 
o analýzu s využitím MS detektoru typu SYNAPT® G2 
HMDS QTOF s ionizací elektrosprejem, kterému předchá-
zí separace pomocí kapalinové chromatografie. Byla pou-
žita kolona HILIC (2,1  150 mm, 3 m) a mobilní fáze 
acetonitril a voda s 0,2M mravenčanem amonným a 0,5 % 
kyseliny mravenčí. 

Další metodou metabolomického profilování je přímý 
nástřik (DI) do HR-MS QTOF s ionizací elektrospejem. 
Jde o přístroj SYNAPT® G2 HMDS QTOF od firmy 
Waters. Jako mobilní fáze byl použitý roztok vody 
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a MeOH (1:1). Analýza proběhla v pozitivním 
i negativním módu. 

Díky odlišnému způsobu ionizace od techniky 
DART-MS, technika DI-ESI-MS poskytuje unikátní infor-
mace o vzorku a doplňuje tak informace získané z DART-
MS a LC-MS a společně tak tvoří komplexní vyšetření 
vzorku (příprava extraktů je ve všech případech stejná). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Analýza sirných aminokyselin pomocí kapalinové 

chromatografie s hmotnostní detekcí se osvědčila. Z pěti 
zkoumaných aminokyselin byly v česneku detegovány tři 
(alliin, methliin, propiin). Ethiin a buthiin byly pod mezí 
stanovitelnosti, která odpovídá koncentraci 0,1 mg kg–1 
vzorku. Tato metoda vykazuje také dobrou opakovatelnost 
(tab. I).  

Výsledky analýzy ukázaly, že obsah sirných amino-
kyselin je různý v jednotlivých odrůdách. Díky tomu mů-
žeme ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výro-
by vybrat odrůdu, která bude mít obsah těchto látek vyso-
ký. Do budoucna se analýza sirných aminokyselin zdá být 
jako vhodná metoda ke zjištění kvality česneku, způsobu 
jeho pěstování a původu. 

Komplexní analýzou metabolomu česneku pomocí 
metody DART-MS byly získány metabolomické profily 
jednotlivých druhů, tzv. fingerprinty. Porovnáním profilů 
jsme zjistili, že se liší jak obsahem píků/látek, tak i jejich 
intenzitou. To je vidět na příkladu dvou spekter různých 

odrůd česneku (obr. 1). Díky vysoké rozlišovací schopnos-
ti je na základě přesné hmoty možné některé látky identifi-
kovat. 

Analýza metabolomických profilů česneku pomocí 
techniky přímého nástřiku do hmotnostního analyzátoru 
typu TOF (DI-ESI-MS) je srovnatelná s metodou DART. 
Analyzátor TOF využívá ionizaci elektrosprejem, což je 
technika velmi měkká. Spektra proto obsahují převážně 
mateřské ionty. Na obr. 2 je příklad dvou spekter různých 
odrůd česneku. 

Spojení kapalinové chromatografie a hmotnostního 
analyzátoru typu TOF je dobrým analytickým nástrojem 
pro identifikaci látek přítomných v extraktu z česneku. 
Rozdíl mezi předchozími metodami je hlavně ve výstup-
ních datech. Chromatografický záznam obsahuje plnou 
spektrální informaci, tudíž pro každý chromatografický 
pík je možno získat příslušné hmotnostní spektrum. Vzor-
ky byly vyšetřeny jak v pozitivním, tak i v negativním 

Tabulka I 
Opakovatelnost stanovení sirných aminokyselin v česneku 

Opakovatelnost extrakce 

 Alliin Propiin Methiin 

RSD % 11,00 7,60 6,40 

Opakovatelnost nástřiku 

 Alliin Propiin Methiin 

RSD % 4,00 4,00 4,00 

Obr. 1. Příklad (DART-MS) hmotnostních spekter dvou odrůd česneku Lukan a Slavín 

Odrůda Slavín 

Odrůda Lukan 
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módu ionozace. Identifikace analytů je prováděna na zá-
kladě velmi přesné hmoty (m/z) a znalosti získaného ele-
mentárního složení. Ke zpracování naměřených dat se 
používá program MassLynx (Waters). Příklad chromato-
gramu extraktu česneku je uveden na obr. 3. 

 
 

Závěr 
 
Byla vyvinuta LC-MS metoda pro stanovení sirných 

aminokyselin (ASCO) v česneku (alliin, methiin a pro-
piin). Byly získány charakteristické metabolomické fin-

gerprinty (třemi různými MS technikami), na základě kte-
rých je možno jednotlivé vzorky česneku charakterizovat 
podle odrůdy (případně dle původu, pěstebních podmínek, 
skladování). S využitím vysokorozlišovací hmotnostní 
spektrometrie je možná identifikace vybraných látek na 
základě měření přesné hmoty, znalosti elementárního slo-
žení, MS/MS spektra a informací z literatury, event. 
on-line databází.  

DART-MS, LC-MS a DI-ESI-MS techniky jsou účin-
ným nástrojem pro charakterizaci česneku, hodnocení 
kvality česneku a stanovení autenticity. Potenciál těchto 
technik, zejména ve spojení se zpracováním naměřených 

Odrůda Slavín 

Odrůda Lukan 

Obr. 2. Příklad (DI-ESI-MS) hmotnostních spekter dvou odrůd česneku Lukan a Slavín 

Obr. 3. Příklad chromatogramu odrůdy Slavín 
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dat pomocí statistických analýz, by mohl být využit k pří-
padnému odhalení falšování, tedy např. vydávání odrůdy 
česneku původem z jiné země než ČR za odrůdu pocháze-
jících z ČR. Tento potenciál bude předmětem následují-
cích experimentů, které možnost odhalení falšování potvr-
dí či vyvrátí. 
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