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ABSTRAKT 

Domácí zemědělská produkce je v současnosti spotřebiteli velmi žádaná, avšak je 

často spojena s vyšší prodejní cenou. Proto je třeba mít k dispozici efektivní metody 

odhalování falšování geografického původu. Publikovaná studie se zaměřila na jablka, 

nejvýznamnější českou ovocnářskou komoditu. V rámci necílové analýzy s využitím 

techniky kapalinové chromatografie s vysokorozlišovací tandemovou hmotnostní 

spektrometrií (UHPLC-HRMS/MS) bylo studováno zastoupení fenolických látek 

v 51 vzorcích jablek původem z ČR, Polska, Chile a Itálie a byl hodnocen potenciál pro 

využití k autentikaci geografického původu. Detekováno bylo 31 fenolických látek a 

byly vytvořeny statistické modely s využitím analýzy hlavních komponent (PCA) a 

diskriminační analýzy částečných nejmenších čtverců (PLS-DA). Mezi jablky s různým 

geografickým původem nebyly nalezeny prokazatelné rozdíly, ukázal se však vliv 

jednotlivých odrůd na zastoupení fenolických látek. Další poznatky o obsahu těchto 

zdraví prospěšných látek se mohou uplatnit při výběru odrůd s vysokou biologickou 

hodnotou, a to jak pro přímou konzumaci, tak pro produkci doplňků stravy. 

 

Klíčová slova: Malus domestica, fenolické látky, chemické otisky, původ, plody 

 

 

ABSTRACT  

Products of domestic agriculture are currently highly demanded by local consumers, 

however, they are often more expensive. Therefore, there is a need for effective 

methods to detect incorrect labelling of geographical origin. The published study is 
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focused on apples representing the most important fruit commodity in the Czech 

Republic. The non-target analysis using liquid chromatography coupled with high-

resolution tandem mass spectrometry (UHPLC-HRMS/MS) was used to study phenolic 

compounds in the set of 51 apple samples grown in the Czech Republic, Poland, Chile 

and Italy, and the potential of this approach to authenticate geographical origin was 

evaluated. 31 phenolic compounds were detected and statistical models were created 

using principal component analysis (PCA) and partial least squares discriminant 

analysis (PLS-DA). Among apples with different geographical origin, no statistically 

significant differences were found, the other hand, the relationship between individual 

cultivars and the profiles of phenolic compounds was observed. Further knowledge on 

the content of these healthy compounds can be used in the selection of cultivars with 

high biological value, both for direct consumption and for the production of food 

supplements. 

 

Keywords: Malus domestica, phenolic compounds, chemical fingerprints, origin, fruits 

 

 

ÚVOD 

Jablka se řadí celosvětově mezi nejvíce konzumované druhy ovoce a v České 

republice jsou tradičně nejvýznamnější ovocnářskou komoditou. Protože spotřebitelé 

často upřednostňují domácí produkty a na trhu jsou dostupná i levnější jablka z dovozu 

(např. Polska), může docházet k nesprávnému označování země původu a klamání 

spotřebitelů. Pro zjištění geografického původu byly dosud testovány různé metody, 

např. hmotnostní spektrometrie izotopových poměrů (IR-MS) (Bizjak Bat et al. 2012, 

Longobardi et al. 2015., Mimmo et al. 2015), infračervená spektroskopie v blízké 

oblasti (NIR) (Li et al. 2018) či mikroextrakce tuhou fází ve spojení s plynovou 

chromatografií a hmotnostní spektrometrií (SPME-GC-MS) (Guo et al. 2012). 

V posledních letech se uplatňují i metabolomické analýzy, které jsou založené na 

principu získání chemických otisků vzorků (fingerprintů) charakteristických pro vzorky 

určitých vlastností (např. geografický původ, odrůda apod.)  (Fraga-Corral et al. 2020) 

Studie věnující se problematice autentikace geografického původu však často 

zahrnovaly jen omezený počet vzorků a nepokrývaly dostatečně všechny faktory, které 

mohou chemické složení jablek také ovlivňovat (např. různé odrůdy, zemědělské 

praktiky, podmínky skladování). Stále jsou proto hledány vhodné přístupy, které by 

umožnily autenticitu jablek efektivně zhodnotit. 

Povrchová vrstva jablek, kutikula, je v přímém kontaktu s okolním prostředím a 

dynamicky na něj reaguje. Je tvořena strukturní matricí kutinem pokrytým vrstvou 

vosků (Belding et al. 1998). V širokém spektru chemických látek (metabolitů) jsou 

zastoupeny také fenolické látky, sekundární metabolity rostlin, které se uplatňují při 

reakcích na různé stresové faktory (zranění, infekce ap.). Z chemického hlediska 

obsahují alespoň jednu fenolickou jednotku (aromatické jádro a jednu či více 

hydroxylových skupin) (Cosme et al. 2020). Jen malá část fenolických látek se 
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vyskytuje ve volné formě, většina je vázána do komponent buněčné stěny nebo 

k malým molekulám (např. cukrům) pomocí esterických, eterických nebo acetálových 

vazeb, a pro jejich využití ze stravy musí být v zažívacím traktu uvolněny (Lee et al. 

2017). V porovnání s jinými druhy ovoce mají jablka nejvíce fenolických látek ve volné 

formě (Starowizc et al. 2020). Podle jejich chemické povahy mohou být fenolické látky 

rozděleny až na 16 různých tříd; z dietárního hlediska jsou nejvýznamnější flavonoidy 

(např. anthokyaniny, flavonoly, flavanoly), fenolické kyseliny a taniny (Cosme et al. 

2020).  

Prokázány byly významné příznivé účinky fenolických látek na lidské zdraví, které 

jsou spojovány zejména s jejich antioxidační aktivitou. Strava bohatá na fenolické látky 

pomáhá předcházet vzniku koronárních a neurodegenerativních onemocnění a 

prospěšné je mimo jiné i jejich protizánětlivé a antimikrobiální působení (Cosme et al. 

2020). 

Obsah fenolických látek v jablkách ovlivňuje mnoho faktorů (např. lokalita, odrůda, 

stupeň zralosti, technologické zpracování (Starowizc et al. 2020), liší se také jejich 

zastoupení ve slupkách a dužině plodů a např. konjugáty kvercetinu se vyskytují 

výhradně ve slupkách. Ve slupkách jsou nejvíce zastoupeny prokyanidiny, katechin a 

epikatechin, kyselina chlorogenová, floridzin a konjugáty kvercetinu (Boyer et al. 2004)  

I přesto byla analýza fenolických látek úspěšně použita v různých studiích 

pro autentikaci geografického původu různých produktů, nejčastěji révy vinné 

(Kalogiouri et al. 2020, Merkyté et al. 2020, Wu et al. 2021). V kombinaci s dalšími 

metabolity umožnily fenolické látky také rozlišení geografického původu jablečných 

džusů, přičemž jako hlavní markery byly identifikovány quercetin-3-rhamnosid, 

quercetin-3-glukosid, quercetin-3-galaktosid, katechin, epikatechin, procyanidiny (Bat 

et al. 2018). 

Cílem publikované studie bylo zhodnocení potenciálu analýzy fenolických látek 

povrchové vrstvy jablek pro autentikaci geografického původu, a dále posouzení vlivu 

odrůdy. 

 

 

MATERIÁL A METODY 

Vzorky jablek  

Celkem bylo analyzováno 51 vzorků jablek uvedených v Tabulce 1. Jednalo se 

o ovoce zejména z České republiky (20 vzorků) a Polska (26 vzorků). Dva vzorky byly 

původem z Chile a tři z Itálie. Jablka přímo od pěstitelů byla dodána VÝZKUMNÝM A 

ŠLECHTITELSKÝM ÚSTAVEM OVOCNÁŘSKÝM HOLOVOUSY s.r.o., několik vzorků 

bylo zakoupeno v obchodní síti.  
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Tabulka 1. Přehled vyšetřovaných vzorků jablek 

Table 1. Overview of examined apple samples 

Kód vzorku 1) Odrůda 2) Producent/Distributor 3) Obchod 4) Země 5) 

1255 Jonagold Pomona Těšetice - ČR 

1257 Idared Pomona Těšetice - ČR 

1258 Idared - - Polsko 

1259 Redscaiffe Pomona Těšetice - ČR 

1260 Golden Delicious Pomona Těšetice - ČR 

1261 Golden Delicious ÚO VŠÚO - ČR 

1262 Red Jonaprince ÚO VŠÚO - ČR 

1263 Idared ÚO VŠÚO - ČR 

1264 Gala Pomona Těšetice - ČR 

1448 Golden Delicious Blanická s.r.o. Penny ČR 

1449 Fuji Bio organic Lidl Chile 

1450 Granny Smith GebrlClementi GmbH Lidl Itálie 

1451 Pink Lady pinkladyeurope.com Lidl Chile 

1452 Golden Delicious - Lidle ČR 

1453 Jonagold Bohemia apple, družstvo Lidl ČR 

1454 Golden Delicious Bohemia apple, družstvo Albert  ČR 

1456 Red Delicious Čerozfrucht s.r.o. Kaufland  Itálie 

1457 Fuji 
THE GROWER’S HARVEST, 

Farm GrownVVISS a.s. 
Kaufland  ČR 

1458 Fuji 
THE GROWER’S HARVEST, 

Farm GrownVVISS a.s. 
Tesco ČR 

1507 Red Jonaprince - - Polsko 

1508 Šampion Hortim-International spol. s r.o. - Polsko 

1509 Šampion - - Polsko 

1510 Red Jonaprince 
Sun-Sad sp. z o.o. Nowe 

Grobice 
- Polsko 

1511 Šampion Hortim-International spol. s r.o. - Polsko 

1512 Red Chief Hortim-International spol. s r.o. - Itálie 

2315 Gala ZD Dolany - ČR 

2316 Šampion ZD Dolany - ČR 

2317 Rubín ZD Dolany - ČR 

2318 Bohemia Gold ZD Dolany - ČR 

2479 Empire - - Polsko 

2480 Red Jonaprince - - Polsko 
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2481 Idared - - Polsko 

2482 Šampion - - Polsko 

2483 Gala - - Polsko 

2484 Red Jonaprince - - Polsko 

2485 Golden Delicious ZD Dolany - ČR 

2486 Topaz - - Polsko 

2487 NŠ - - Polsko 

2488 Gala - - Polsko 

2489 Golden Delicious - - Polsko 

2490 Topaz ZD Dolany - ČR 

2491 Jonagold - - Polsko 

2492 Pagacz - - Polsko 

2493 Ligol - - Polsko 

2494 Mutsu - - Polsko 

2900 Gala - - Polsko 

2901 Gala - - Polsko 

2902 Golden Delicious - - Polsko 

2903 Red Jonaprince - - Polsko 

2904 Honeycrunch - - Polsko 

2905 Rubinola - - Polsko 

1) Sample code, 2) Cultivar, 3) Producent/Distributor, 4) Store, 5) Country of origin 

 

 

Příprava vzorků 

K izolaci metabolitů z povrchu jablek byla využita směs rozpouštědel dichlormethan – 

methanol (1:1, v/v). Extrakty získané ze tří plodů byly spojeny a zkoncentrovány 

pomocí vakuové odparky, zbytková rozpouštědla byla odstraněna proudem dusíku a 

odparek zvážen. 100 mg vzorku bylo rozpuštěno ve směsi dichlormethan – methanol 

(1:1, v/v), a přefiltrovaný roztok převeden do vialky pro následnou analýzu. 

 

 

Analýza extraktů 

Připravené extrakty byly analyzovány metodou ultra-vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie ve spojení s vysokorozlišovací tandemovou hmotnostní spektrometrií 

(UHLPC-HRMS/MS). Separace 1 μl vzorku byla provedena s využitím chromatografu 

Dionex UltiMate 3000 na koloně BEH C18 (2,1 x 100 mm, 1,7 μm) za teploty 60 °C. 

Mobilní fáze byla A: 5 mM mravenčan amonný v H2O:MeOH (95:5, v/v) + 0,1% kyselina 

mravenčí, B: 5 mM mravenčan amonný v iPrOH:MeOH:H2O (65:30:5, v/v/v) + 0,1% 
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kyselina mravenčí, s průtokem 0,4 ml/min a gradientem 0 min 30 % B, 2 min 50 % B, 

7 min 80 % B, 13 min 100 % B, 20 min 100 % B. K detekci byl užit QTOF – TripleTOFTM 

6600 (SCIEX, USA) s ionizací elektrosprejem (ESI) v pozitivním i negativním módu; 

rozsah m/z 100 – 1200; rozlišeni FWHM > 40 000. Ke kontrole přesnosti hmoty, 

intenzity a posunu retenčního času během celé sekvence měření byl použit kontrolní 

vzorek (IQC sample) obsahující směs extraktů všech vzorků. 

 

 

Statistická analýza 

Data získaná pomocí UHPLC-HRMS/MS byla následně zpracována pomocí programu 

PeakView (MasterView). Dle hodnot m/z byly vyhledávány fenolické látky, jejichž 

přítomnost v jablcích byla publikována, a jejich identita byla podpořena shodou 

izotopového profilu. Protože většina těchto látek měla na koloně podobnou retenci, 

byly také identifikovány další neznámé píky v blízkosti jejich eluce s využitím online 

chemických databází. Tabulka 2 uvádí seznam fenolických látek detekovaných 

v analyzovaných extraktech jablek. 

V programu Excel byla vytvořena tabulka s plochami píků detekovaných fenolických 

látek a data byla normalizována na celkovou sumu ploch píků. Takto upravená data 

byla importována do programu SIMCA. Pro prvotní zjištění struktury dat byla 

apllikována analýzy hlavních komponent PCA s použitím Paretova škálování (Pareto 

scaling). Dále byla využita diskriminační analýza částečných nejmenších čtverců (PLS-

DA) pro zjištění rozdílů mezi vzorky různého geografického původu, resp. odrůdy, 

s možností vytvoření statistického modelu pro ověření autenticity jablek. Na základě 

grafu komponentních vah byly vybrány látky nejvíce přispívající k danému rozdělení 

vzorků. 

 

Tabulka 2. Přehled fenolických látek detekovaných v analyzovaných extraktech jablek 

Table 2. Overview of phenolic substances detected in the analysed apple extracts 

Látka 1) 
Sumární 
vzorec 2) 

Typ iontu 3) m/z 
Retenční 

čas (min) 4) 

3-O-glukuronid kyseliny kávové C15H16O10 [M-H]- 355.0670 0.68 

4-O-glukosid kyseliny gallové C13H16O10 [M-H]- 331.0670 0.72 

4-O-glukosid kyseliny p-kumarové C15H18O8 [M-H]- 325.0929 0.66 

caffeoyl glukosa C15H18O9 [M-H]- 341.0878 0.71 

floridzin C21H24O10 [M+H]+ 437.1442 0.87 

  [M-H]- 435.1272 0.86 

kaempferol C15H10O6 [M+H]+ 287.0555 0.92 

kaempferol 3,4'-dixylosid C25H26O14 [M-H]- 549.1250 0.86 

kaempferol arabinosid/xylosid C20H18O10 [M+H]+ 419.1878 0.66 

kaempferol glukosid/galaktosid C12H20O11 [M+H]+ 341.1078 0.65 
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kaempferol rhamnosid C21H20O10 [M+Na]+ 455.0930 0.60 

katechin/epikatechin C15H14O6 [M+H]+ 291.0860 0.69 

kvercetin C15H10O7 [M+H]+ 303.0499 0.81 

kvercetin arabinosid/xylosid C20H18O11 [M+H]+ 435.0910 0.80 

kvercetin-3-glucoside/galaktosid C21H20O12 [M-H]- 463.0874 0.76 

  [M+Na]+ 487.0847 0.75 

kvercetin-3-rhamnoside C21H20O11 [M+H]+ 449.1082 0.83 

kyselina 3-(4-hydroxyfenyl)propionová C9H10O3 [M-H]- 165.0557 0.71 

kyselina 3-feruloylchinová C17H20O9 [M-H]- 367.1034 0.66 

kyselina benzoová C7H6O2 [M-H]- 121.0295 0.89 

kyselina dicaffeoylchinová C25H24O12 [M-H]- 515.1195 0.79 

kyselina fenylpropionová C9H6O2 [M+H]+ 147.0441 5.58 

kyselina hydroxyfenyloctová C8H8O3 [M-H]- 151.0402 0.95 

kyselina kávová C9H8O4 [M-H]- 179.0350 0.73 

kyselina kumaroylchinová C16H18O8 [M-H]- 337.0929 0.65 

kyselina p-kumarová C9H8O3 [M-H]- 163.0401 6.29 

kyselina p-kumaroyl jablečná C11H12O5 [M-H]- 223.0612 0.70 

kyselina rozmarýnová C18H16O8 [M-H]- 359.0772 0.71 

kyselina salicylová C7H6O3 [M-H]- 137.0244 0.77 

kyselina skořicová C9H8O2 [M-H]- 147.0451 0.77 

methyl galát C8H8O5 [M-H]- 183.0299 0.71 

phloretin xylosyl-galaktosid C26H32O14 [M-H]- 567.1719 0.77 

procyanidiny C30H26O12 [M-H]- 577.1323 0.67 

1) Chemical substance, 2) Summary formula, 3) Ion type, 4) Retention time 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Fenolické látky byly studovány v rámci necílové analýzy zaměřující se na složení 

povrchové vrstvy jablek, zejména epikutikulárních vosků. V širokém spektru metabolitů 

identifikovaných v chromatogramech zobrazených Grafy 1 a 2 (např. mono-, di- a 

triacylglyceroly, triterpeny a estery oktan-1,3-diolu a mastných kyselin) bylo 

detekováno 31 fenolických látek, jejichž plochy píků detekovaných v jednotlivých 

vzorcích (korelují s koncentrací dané látky) zobrazuje Graf 3. Zjištěna však nebyla 

žádná významná souvislost mezi jejich zastoupením a geografickým původem vzorků 

či jejich odrůdou; pouze u odrůdy ‘Rubín’ byl detekován významně nižší obsah 

fenolických látek, avšak analyzovány byly pouze dva vzorky této odrůdy. Mezi hlavní 

detekované látky se řadily kvercetin a jeho glykosidy (glukosid, rhamnosid, 

arabinosid/xylosid), floridzin, katechin/epikatechin a kyselina 3-feruloylchinová. Je 

třeba zdůraznit, že sledované fenolické látky nebyly kvantifikovány, a poměry ploch 
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píků různých látek nemusí odpovídat poměru jejich skutečných koncentrací. Různá 

může být také výtěžnost extrakce. Pro zhodnocení autenticity a vzájemné porovnání 

vzorků nicméně není nutná přesná kvantitativní analýza. 

 

Graf 1. UHPLC-HRMS chromatogram (celkový iontový tok, TIC) směsného vzorku 

extraktů kutikuly jablek odrůdy ‘Golden Delicious’ se zvýrazněnou hlavní oblastí eluce 

fenolických látek, ionizace ESI+ 

Graph 1. UHPLC-HRMS chromatogram (total ion current, TIC) of a mixed sample of 

‘Golden Delicious’ apple cuticle extracts with the main area of elution of phenolic 

compounds highlighted, ESI + ionization 

 
 

 

Graf 2. UHPLC-HRMS chromatogram (celkový iontový tok, TIC) směsného vzorku 

extraktů kutikuly jablek odrůdy ‘Golden Delicious’ se zvýrazněnou hlavní oblastí eluce 

fenolických látek, ionizace ESI-   

Graph 2. UHPLC-HRMS chromatogram (total ion current, TIC) of a mixed sample of 

‘Golden Delicious’ apple cuticle extracts with the main area of elution of phenolic 

compounds highlighted, ESI- ionization 
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Graf 3. Plochy píků fenolických látek detekovaných v extraktech vzorků jablek pomocí UHPLC-HRMS v pozitivním a negativním módu 

ionizace 

Graph 3. Peak areas of phenolic compounds detected in apple sample extracts by UHPLC-HRMS in positive and negative ionization 

mode 
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Zpracování dat z obou módů ionizace pomocí PCA neukázalo klastrování vzorků 

jablek s původem z České republiky a Polska, a ani PLS-DA rozdělení nebylo 

dostatečné, jak ukazuje Graf 4.  

 

Graf 4. PLS-DA, graf komponentního skóre (A) a komponentních vah (B) pro česká a 

polská jablka 

Graph 4. PLS-DA, component score plot (A) and component weights plot (B) for Czech 

and Polish apples 

 

 
 

 

V případě použití PLS-DA pro česká a italská jablka docházelo k lepšímu rozdělení 

vzorků (Graf 5), ale pro vytvoření kvalitního modelu s dostatečnou vypovídací 

schopností by bylo třeba analyzovat podstatně větší soubor vzorků. 

Zastoupení fenolických látek je tedy zřejmě významně ovlivněno mnoha dalšími 

faktory, jako je například odrůda, zemědělská praxe či podmínky skladování. Velké 

množství různých odrůd je však náročné analyzovat statistickými metodami jako je 

PLS-DA, která pracuje na principu nalezení maximálních rozdílů mezi analyzovanými 

skupinami vzorků a každá další skupina začleněná do modelu snižuje šanci 

na úspěšné rozdělení. Při vytvoření modelu pouze pro dvě různé odrůdy bylo možné 

jednotlivé odrůdy (např. ‘Gala’ a ‘Fuji’ – Graf 6) rozlišit; přičemž hlavními markery byly 

kampferol, phloridzin a methyl galát. 

Autentikace odrůd chemickými analýzami se může uplatnit zejména pro zpracované 

výrobky, jako jsou džusy či džemy, u nichž není možná vizuální kontrola 

morfologických charakteristik plodů. Poznatky o rozdílech v množství fenolických látek 

se mohou uplatnit také při výběru odrůd s vysokou biologickou hodnotou, a to jak pro 

přímou konzumaci, tak pro produkci doplňků stravy. 
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Graf 5. PLS-DA, graf komponentního skóre (A) a komponentních vah (B) pro česká a 

italská jablka 

Graph 5. PLS-DA, component score plot (A) and component weights plot (B) for Czech 

and Italian apples 

 

 
 

 

 

Graf 6. PLS-DA, graf komponentního skóre (A) a komponentních vah (B) pro jablka 

odrůdy ‘Gala’ a ‘Fuji’ s různým geografickým původem 

Graph 6. PLS-DA, component score plot (A) and component weight plot (B) for ‘Gala’ 

and ‘Fuji’ apples with different geographical origin 
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ZÁVĚR 

Geografický původ je pouze jedním z mnoha faktorů, které ovlivňují chemické složení 

jablek, a jeho autentikace je proto obtížným úkolem. 

Studium zastoupení fenolických látek v povrchové vrstvě jablek popisované v této 

práci bylo součástí komplexní necílové analýzy zaměřené na prvotní zhodnocení 

potenciálu tohoto přístupu pro autentikaci geografického původu jablek. Ačkoli se 

zaměření analýzy na fenolické látky nejeví jako efektivní pro zhodnocení 

geografického původu jablek, může být využito pro zhodnocení jejich biologické 

hodnoty, sledované látky lze totiž klasifikovat jako antioxidanty, lze je spojovat s 

pozitivními zdravotními efekty. Při využití statistické analýzy se ukázal vliv jednotlivých 

odrůd na zastoupení fenolických látek, na což mohou být zaměřeny další analýzy 

s rozsáhlejším souborem vzorků. 
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