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 Vitamín E predstavuje osem príbuzných zlúčenín α, β, γ, δ-tokoferolov 

(nasýtený fytylový postranný reťazec) a α-, β-, γ-, δ-tokotrienolov (nenasýtený fytylový 

postranný reťazec). Najviac študovaný izomér bol v minulosti α-tokoferol a bol opísaný 

jeho protizápalový a proliferatívny účinok. Preto väčšina štúdií zameraných na prevenciu 

rakoviny bola zameraná na α-tokoferol. Súčasné výskumné štúdie opisujú dôležitú úlohu 

γ a δ tokoferolov pri proliferácii buniek, protizápalovej a nádorovej záťaži. Tiež sa 

preukázalo, že γ-tokoferol inhibuje tumorogenézu hrubého čreva, prostaty, prsníka a pľúc 

na zvieracích modeloch, čo naznačuje, že má vysoký potenciál pri prevencii rakoviny 

u  ľudí. 

 V tejto štúdii bola vyvinutá nová citlivá metóda na analýzu α, β, γ, δ-tokoferolov 

pomocou techniky vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Všetky merania 

sa uskutočnili na chromatografickom systéme HPLC Prominence LC 20, Shimadzu 

(Kyoto, Japonsko). Počas vývoja metód boli testované kolóny typu core-shell–Kinetex 

(Torrance, USA) s rôznymi stacionárnymi fázami (Biphenyl, Pentafluórphenyl) 

za  rôznych podmienok, ako je teplota, vstrekovací objem, prietoková rýchlosť a zloženie 

mobilnej fáze. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté použitím kolóny Kinetex 

Pentafluórphenyl (4,6 x 100 mm, 2,6 μm) a zmesi methanolu a vody ako mobilnej fáze. 

 Novo vyvinutá analytická metóda sa použije na analýzu pacientov s rakovinou 

prsníka a gastrointestinálneho traktu. Výsledky tohto výskumu môžu poskytnúť bližšie 

informácie o metabolickej dráhe tokoferolov a ich úlohe v ľudskom tele.  
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 Vitamin E represents eight related compounds α, β, γ, δ-tocopherols (saturated 

phytyl side chain) and α, β, γ, δ-tocotrienols (unsaturated phytyl side chain). α-tocopherol 

was the most studied isomer in the past and its anti-inflammation and proliferative effect 

was described. Therefore most of cancer prevention trials have been focused 

on α - tocopherol. Present research studies have described the important role of γ and 

δ-tocopherols in cell proliferation, anti-inflammation and tumor burden. Also it has been 

demonstrated that γ-tocopherol inhibits colon, prostate, mammary and lung tumor genesis 

in animal models, suggesting to have a high potential in the prevention of human cancer. 

 In this study the novel sensitive method for analysis of α, β, γ, δ-tocopherols was 

developed using the High Performance Liquid Chromatography (HPLC) technique. All 

the measurements were carried out on the chromatographic system HPLC Prominence 

LC 20, Shimadzu (Kyoto, Japan). During the method development core-shell 

columns-Kinetex (Torrance, USA) with different stationary phases (Biphenyl, 

Pentafluorophenyl) were tested under various conditions such as temperature, injection 

volume, flow rate and composition of mobile phase. The best results were achieved using 

Kinetex Pentafluorophenyl column (4.6 x 100 mm, 2.6 µm) and mixture of methanol and 

water as a mobile phase.  

 The newly developed analytical method will be used for analysis of breast and 

gastrointestinal cancer patients. Results of this research can provide closer knowledge 

about the tocopherols metabolic pathway and their role in human body.  
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

α-T    α-Tokoferol 

β-T   β-Tokoferol 

γ-T    γ-Tokoferol 

δ-T    δ-Tokoferol 

ACN   Acetonitril 

AD    Alzheimerova choroba 

CAD    Detektor nabitých častíc  

DAD   Detektor s diódovým poľom  

DNA    Deoxyribonukleová kyselina  

ECD    Elektrochemický detektor 

EM    Emisné spektrum 

EX    Excitačné spektrum 

FLD    Fluorescenčný detektor 

HPLC    Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia  

HTLC    Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia za zvýšenej teploty  

LC    Kvapalinová chromatografia 

LDL    Nízkodenzitný lipoproteín 

LOD    Limit detekcie  

LOQ    Limit kvantifikácie  

LSD    Detektor rozptylu svetla 

m/z    Pomer hmotnosť/náboj   

MeOH   Methanol  

MF    Mobilná fáza  

MS    Hmotnostný detektor  



 

NP-HPLC   Chromatografia na normálnej fáze 

PFP    Pentafluorophenyl 

RID    Refraktometrický detektor  

RP-HPLC   Chromatografia na reverznej fáze 

RSD    Relatívna smerodajná odchýlka  

SF    Stacionárna fáza 

STD    Štandard 

UHPLC   Ultra vysokoúčinná kvapalinová chromatografia  

UHPSFC-MS  Vysokoúčinná superkritická fluidná kvapalinová chromatografia  

   s hmotnostnou spektrometriou 

UV    Ultrafialové spektrum  

ÚKBD   Ústav klinickej biochémie a diagnostiky 

VIS    Viditeľné spektrum  

VLDL   Veľmi nízkodenzitný lipoproteín 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Velmi_n%C3%ADzkodenzitn%C3%AD_lipoprotein
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velmi_n%C3%ADzkodenzitn%C3%AD_lipoprotein
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1 ÚVOD 

 Vitamíny sú látky esenciálnej povahy, ktoré si telo syntetizuje len v obmedzenej 

miere, preto ho musí prijímať v potrave. Vitamín E je hlavným antioxidantom 

rozpustným v tukoch, ktorý telo získava výlučne z potravy. Vplyvom zvýšenej oxidačnej 

záťaže, nezdravého spôsobu života alebo znečisteného prostredia a psychického stresu 

môže v organizme vznikať veľké množstvo voľných radikálov. Ak sú tieto radikály 

v nadbytku, alebo nie sú dostatočne likvidované, môžu spôsobiť celú radu civilizačných 

ochorení. Vitamín E chráni polynenasýtené mastné kyseliny a ďalšie zložky bunkových 

membrán a lipoproteínov s nízkou hustotou pred oxidáciou voľnými radikálmi. Klinické 

príznaky jeho nedostatku sa prejavujú, ale len veľmi zriedka. Vitamín E je považovaný 

za najdôležitejší antioxidant v našom tele. 

 Zvýšený záujem o tento vitamín vedie k zvyšovaniu jeho stanovenia 

vo výskumných laboratóriách. Na to, aby bolo možné splniť požiadavky na jeho 

stanovenie je potrebné použiť vhodnú analytickú metódu a veľký dôraz je kladený 

na dĺžku analýzy, citlivosť a možnosť stanovenia veľkej série vzoriek. K tomuto účelu 

s výhodou slúžia moderné a vysoko selektívne techniky na báze kvapalinovej 

chromatografie v kombinácii s citlivou detekciou. Najviac sa rozvíjajúcou metódou sa 

v posledných rokoch stala vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC), ktorá 

nachádza veľké uplatnenie v klinickom výskume, ale aj v rutinných laboratóriách.  
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2 CIEĽ A POPIS ZADANIA PRÁCE 

 

 Cieľom tejto diplomovej práce bolo nájsť optimálne separačné podmienky 

a vytvoriť novú metódu pre separáciu tokoferolov s využitím vysokoúčinnej kvapalinovej 

chromatografie a súčasne premerať vybrané validačné parametre. Pri hľadaní vhodných 

parametrov vyvinúť rýchlu, jednoduchú a citlivú metódu, ktorá bude môcť byť použitá 

a tiež slúžiť pre klinický výskum a prax do budúcna.  
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3 TEORETICKÁ ČASŤ 

3.1 VITAMÍN E  

 

3.1.1 História Vitamínu E 

Vitamín E bol objavený v roku 1922, kedy Dr. Herbert Evans a Scott Bishop 

opísali túto látku vo svojom výskume na reprodukciu potkanov [1]. V roku 1936 bol 

izolovaný vitamín E z pšeničných klíčkov a pomenovaný ako α-tokoferol [2]. Keďže táto 

látka umožňovala zvieratám vznik potomka a bol považovaný za vitamín plodnosti, 

nazvali ho tokoferol z gréckeho slova ,,tocos,, čo znamená pôrod a ,,phereiu,, (znamená 

aby vyviedli) a ,,ol,, ako reprezentant alkoholu v jeho štruktúre[1]. Následne boli 

z rastlinných olejov izolovalé β-tokoferol a γ-tokoferol, čo dokazovalo, že existujú rôzne 

formy vitamínu E, ale α-tokoferol je najúčinnejšou formou prevencie príznakov 

nedostatku vitamínu E [2].  

Olcott a Mattill v roku 1931 po prvýkrát opísali antioxidačnú funkciu vitamínu E, 

čo je vlastnosť, ktorá bola neskôr uznaná za jeho najdôležitejšiu biologickú funkciu [3]. 

Špecifické symptómy deficitu vitamínu E (napr. odumretie plodu, svalová dystrofia 

a encefalomalácie) boli pozorované u experimentálnych zvierat, ktorým bola podávaná 

strava s nedostatkom vitamínu E [2]. 

 

3.1.2 Chemická štruktúra 

Obrázok č.1 : Chemická štruktúra tokoferolov  
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Vitamín E je jedinečný medzi vitamínmi, pretože má až osem prirodzene sa 

vyskytujúcich foriem nachádzajúcich sa v rastlinách. Štyri z nich sú tokoferolové formy 

(α, β, γ, δ) a štyri tokotrienolové (α, β, γ, δ), ktoré majú biologickú aktivitu. Ide 

o methyl-substituované deriváty, ktorých triviálny názov je 2-methyl-2-

(4´,8´,12´-trimethyltrideca)-chroman-6-olu a tokotrienolu (2-methyl-2-(4´,8´,12´-

trimethyldeca-3´,7´,11-trienyl)-chroman-6-olu [4]. Štruktúra, ktorá je spoločná všetkým 

formám pozostáva z chromanového kruhu s hydroxylovými skupinami a s hydrofóbnym 

vedľajším reťazcom, ktorý zapríčiňuje nerozpustnosť vo vode a naopak dobrú 

rozpustnosť v tukoch. Tvar tokoferolov sa líši v polohe a počtu methylových skupín 

na chromanovom kruhu. Jediný rozdiel medzi štyrmi typmi tokotrienolov a tokoferolov 

je prítomnosť troch dvojitých väzieb v postrannom reťazci. Na molekule tokoferolu 

a tokotrienolu sú tri asymetrické centrá, ktoré vedú k strereoizomérom a to C´2 

na chromanovom kruhu a C´4, C´8 na postrannom reťazci. Existuje preto osem 

teoretických stereoizomérov pre každú z ôsmych zlúčenín vitamínu E.  

Prirodzene sa vyskytujúca a najúčinnejšia forma vitamínu E je 2R,4R,8R 

α-tokoferol a preto sa v mojej práci budem zameriavať hlavne na tokoferoly [5]. 

 

3.1.3 Vlastnosti vitamínu E 

Látky tvoria za normálnej teploty bezfarebné, prípadne slabo nažltlé viskózne 

oleje. Sú veľmi dobre rozpustné v tukoch a lipofilných rozpúšťadlách, étheri, 

chloroforme, hexáne, menej rozpustné v alkohole a acetóne a predovšetkým nerozpustné 

vo vode. Za teplôt vyšších ako 40 °C sa tokoferoly rozkladajú, do teploty 40 °C sú stabilné 

voči silným alkáliám, zatiaľ čo v kyslom prostredí sú stabilné a nerozkladajú sa 

ani pri teplote 100°C s koncentrovanými minerálnymi kyselinami. Tokoferoly sú citlivé 

voči vzdušnému kyslíku, látky sa ľahko oxidujú a rozkladajú sa v UV-svetle a majú silné 

redukčné vlastnosti. Teplota topenia sa pohybuje v rozmedzí 200-220 °C a hustota je 

0,95 kg/m3 [6]. 

 

3.1.4 Biologická funkcia vitamínu E 

 Životné systémy sú chránené pred oxidačným stresom širokou sieťou 

antioxidantov s rôznymi vlastnosťami (vitamínmi, koenzýmami) [7]. 
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Je známe, že vitamín E je silným antioxidantom, ktorý hraje zásadnú rolu pri ochrane 

bunkových membrán a plazmatických lipoproteínov pred poškodením voľnými 

radikálmi. Tieto voľné radikály obsahujú nepárový elektrón a na základe toho reagujú 

s polynenasýtenými mastnými kyselinami, bielkovinami, sacharidmi a DNA. 

Hydroxidová skupina na chromanovom kruhu vitamínu E ľahko uvoľní elektrón alebo 

hydridovú skupinu k voľnému radikálu, preto je vitamín E schopný neutralizovať voľné 

radikály. Prostredníctvom tejto oxidatívnej reakcie sa nepárový elektrón vo voľných 

radikáloch spáruje (vzniká menej reaktívny) ale na hydroxidovej skupine sa vytvorí 

nepárový elektrón [5].  

Biologicky významné antioxidanty, ktoré regenerujú chromanoly z radikálov 

zahŕňajú vitamín C a thioly, najmä glutathion. Rôzne metabolické procesy môžu tieto 

hladiny antioxidantov znížiť. Tento jav viedol k myšlienke recyklovania vitamínu E, 

pri ktorom je vitamín E obnovený inými antioxidantmi [2]. Spoluprácu medzi týmito 

systémami ukazuje obrázok č.2. 

 

 

Obrázok č.2 : Antioxidačný systém α-tokoferolu [8] 

 

Hlavnými antioxidantami pôsobiacimi v živých systémoch sú vitamíny E a C, 

karotenoidy a ubichinol. Vitamín E je jeden z najdôležitejších antioxidantov chrániaci 
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prostredie lipidov pred oxidačným poškodením. Tokoferoly môžu mať antioxidačné 

alebo prooxidačné vlastnosti podľa koncentrácie ich reakčných partnerov, tj. ubichinon, 

polyfenolov a vitamínu C [7]. Táto vlastnosť uvádza vitamín E do popredia 

antiradikálnych obranných systémov [9]. 

Mastné kyseliny s dvoma alebo viacerými väzbami sú bohaté na všetky bunkové 

membrány a majú významný vplyv na fluiditu a funkciu membrány. Napriek tomu, ich 

dvojité väzby sú náchylné k oxidácii voľnými radikálmi. Našťastie je väčšina vitamínu E 

v tele v bunkových membránach, kde slúži k ochrane polynenasýtených mastných kyselín 

pred napadnutím voľnými radikálmi. Antioxidačné systémy ako kataláza, 

glutathionperoxidádza a vitamín C pomáhajú eliminovať voľné radikály, čím znižujú 

oxidačný stres na membránach a chránia vitamín E.  

Zvlášť dôležitú rolu hraje vitamín E u lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL), 

pretože lipidy môžu oxidovať na apolipoprotein B, čo vedie k tvorbe oxidatívne 

modifikovaného LDL, ktorý sa akumuluje v stenách artérii vo väčšej rýchlosti 

než normálny LDL a tak urýchľuje vývoj artériosklerotických plakov [5]. 

 

3.1.5 Metabolizmus vitamínu E  

Vitamín E si naše telo nedokáže samostatne syntetizovať a preto je závislé 

na príjme z vonkajších zdrojov. Medzi zdroje vitamínu E zahrňujeme rastlinné oleje, 

orechy, vaječné žĺtky, syry, sójové bôby, celozrnné a pšeničné klíčky, avokádo, olivy 

a zelenú listovú zeleninu [10]. Po prijatí potravy sa vitamín E absorbuje z črevného lúmen 

a transportuje sa cez chylomikróny. Zbytky chylomikrónov sú potom z cirkulácie 

prevedené z hepatických receptorov apolipoproteinu B a E. V pečeni sú izoméry 

metabolizované, alebo transportované do lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou do iných 

orgánov [7].  

Väčšina tokoferolov sa metabolizuje na vo vode rozpustný metabolit a vylučuje 

sa močou alebo žlčou [11]. Tokoferoly, ktoré sú určené pre prepravu do iných orgánov 

sú prenášané transportnými bielkovinami. Špecifickou dopravou proteínu pre tokoferoly 

je 32-kDa hepatický proteín prenosu α-tokoferolu, ktorý viaže tokoferoly s nasledujúcou 

afinitou: RRR-α-tokoferol má 100 % afinitu k α-tokoferolu, RRR-β-tokoferol má 38% 

afinitu, RRR-γ-tokoferol má 9% afinitu a RRR-δ-tokoferol má 2% afinitu [7]. 
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3.1.6 Potreba vitamínu E 

Doporučená denná dávka vitamínu E nie je presne známa. Značne závisí na príjme 

polyenových mastných kyselín v strave. Je veľmi ťažké určiť optimálnu dennú dávku 

vitamínu E vďaka značnej šírke prejavov jeho biologickej aktivity [12]. V jednotlivých 

krajinách sa dané hodnoty líšia. V Európe je denná dávka vitamínu E 11 mg 

(ako ekvivalent α-tokoferolu) pre ženy a 13 mg pre mužov. V USA to je dávka 15 mg 

pre všetkých dospelých. Aj napriek tomu, že v západných krajinách neexistujú žiadne 

skutočné nedostatky vitamínu E, tri prieskumy, ktoré prebehli vo Francúzku (prieskumy 

Burgundsko, ESVITAF a Val-de-Marne) ukázali, že viac ako 30 % Francúzov 

konzumovalo menej než 8 mg vitamínu E denne, čo bolo nedávno potvrdené aj v iných 

európskych krajinách.  

Ako sa nedávno ukázalo, nízky príjem vitamínu E v strave môže byť zhoršený 

nízkou stabilitou vitamínu E v rastlinných olejoch [13]. Doporučená dávka pre obyvateľa 

ČR je 12 mg/deň. Denný doporučený príjem tehotných žien je vyšší asi o 2 mg 

a dojčiacich žien asi o 5 mg [12]. 

 

3.1.7 Nedostatok vitamínu E 

Geneticky zdedené ochorenie z nedostatku vitamínu E nazývané rodinný 

izolovaný nedostatok vitamínu E poskytuje dôkaz o nevyhnutnosti vitamínu E 

pre človeka. Jedinci s týmto ochorením majú normálnu absorpciu lipidov 

a gastrointestnálnej funkcie rovnako ako aj normálne začlenenie do chylomikrónov 

a následné dodanie do pečene. Aj napriek tomu majú nízku alebo nedetekovateľnú 

hladinu plazmatického vitamínu E, ktorá spôsobí redukovanú reflexiu šliach, 

cerebrospinálne príznaky ako je nestabilita chôdze, ataxia končatín, nedostatočná 

koordinácia a ďalšie. Tento genetický defekt zahrňuje mutáciu v géne pre proteín 

α-tokoferolový transfer, čím blokuje schopnosť pečene inkorporovať α-tokoferol 

do VLDL [5]. 
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3.1.8 Vitamín E a jeho význam 

Vitamín E má antioxidačný prínos a je všeobecne považovaný za netoxický aj 

v relevantne vysokých dávkach (> 1000 mg). Dokonca niekoľko štúdií uvádza, že vitamín 

E je spojovaný so zníženým rizikom chronickej choroby [2]. 

Pretože nedostatok vitamínu E sa často prejavuje ako neurologický problém, 

vzťah medzi nízkymi hladinami vitamínu E bol intenzívne študovaný incidenciou 

neurologických porúch. Bolo zistené, že α-tokoferol je schopný prechádzať mozgovou 

bariérou kde je zachovaný. Polčas rozpadu α-tokoferolu v mozgu je dlhší než u iných 

tkanív a znižuje lipidovú peroxidáciu a amyloidnú depozíciu [14]. Vzťah medzi príjmom 

vitamínu E a Alzheimerovou chorobou (AD) od Mangialasche a kol. a Lee a kol. 

sú zhrnuté v prehľade Bermanem a kol. Bohužiaľ výsledky týchto štúdií sú 

nekonzistentné na vplyv vitamínu E na AD a bol preukázaný pravdepodobne na základe 

nepravidelného dávkovania vitamínu E a jeho nízkych dávok, pričom iba α-tokoferol bol 

použitý v randomizovaných štúdiách [15][16][17]. 

Epidemiologické štúdie naznačujú prínos doplnkov vitamínu E pri znižovaní 

rizika degeneratívnych chorôb, ako sú kardiovaskulárne choroby a ateroskleróza, 

rakovina a tvorba kataraktu. Žiadna klinická  štúdia u zdravých ľudí nepreukázala, že 

každá doplnková liečba vitamínu E spôsobuje nežiaduce účinky, s výnimkou zvýšenej 

tendencie ku krvácaniu. Napriek tomu antioxidačná intervenčná štúdia naznačila 

nepriaznivé účinky vitamínu E u pacientov požívajúcich antihyperlipidemickú liekovú 

terapiu [2]. Vzťah medzi kardiovaskulárnym ochorením a vitamínom E bol široko 

študovaný z dôvodu účinku vitamínu E na metabolizmus lipidov. Vitamín E inhibuje 

oxidáciu cholesterolu s nízkou hustotou lipoproteínov v plazme a tak môže významne 

prispievať k prevencii aterosklerózy [18]. 

Bolo dokázané, že γ-tokoferol sa líši od α-tokoferolu. K tomu sa z pohľadu Vardi 

a kol. zdá, že α-tokoferol má kardioprotektívny účinok, ale iba u niektorých podskupín 

pacientov, ako sú pacienti na hemodialýze a pacienti s diabetom (genotyp haptoglobinu 

2-2) [19]. U vitamínu E sa predpokladal aj protirakovinový účinok, pretože vitamín E 

chráni bunky proti voľným radikálom a zvyšuje imunitnú funkciu po vychytávaní 

nitrózozlúčenín. Bohužiaľ predpoklad, že vitamín E chráni človeka pred rakovinou bol 

v minulosti niekoľkokrát vyvrátený [19]. Predpokladalo sa, že príjem vitamínu E môže 

zabrániť rozvoju rakoviny prostaty a vitamín E môže pôsobiť proti nej. Mnoho klinických 
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štúdií, ktoré skúmalo túto tému poskytlo konfliktné nálezy. Nebol zistený žiaden účinok 

vyšších hladín vitamínu E na riziko rakoviny prostaty [20]. Príjem vitamínu E a jeho 

odozva bola skúmaná aj v oblasti rakoviny močového mechúra, pŕs, gynekologických 

chorôb, čriev a pľúc avšak výsledky boli nekonzistentné. Dokázaná bola redukcia 

mortality u rakoviny močového mechúra a boli objavené aj pozitívne účinky 

y a δ-tokoferolov na inhibíciu tvorby nádorov u rakoviny pŕs [7]. 

V štúdií Guan a kol. sa dospelo k záveru, že γ-tokoferol je pravdepodobne 

najúčinnejšou formou tokoferolu v prevencii rakoviny, pretože bol často pozorovaný jeho 

účinok na inhibíciu karcinogenézie hrubého čreva, pŕs, pľúc a prostaty [21].  

Aj napriek množstvu epidemiologických štúdií, ktoré naznačujú ochranný účinok 

tokoferolov proti kardiovaskulárnym chorobám, neurologickým poruchám a rakovine 

mnoho ďalších veľkých klinických štúdií nepreukázali žiaden preventívny účinok. 

Doteraz bola charakterizovaná väčšina účinkov na β, γ a δ-tokoferol a ich protizápalový, 

protinádorový a antiproliferačný účinok. Bolo zistené, že účinnosť týchto foriem 

tokoferolov na potencionálne smrteľné poruchy je pravdepodobne lepšia v porovnaní 

s účinkom α-tokoferolu [7]. 

 

3.2 CHROMATOGRAFIA 

 Chromatografické metódy spadajú do skupiny separačných metód, ktorých 

podstatou je interakcia zložiek zmesi medzi dvoma vzájomne nemiesiteľnými fázami, 

pričom jedna z nich sa nazýva mobilná (pohyblivá) a druhá stacionárna (nepohyblivá) 

fáza [22]. Princípom celej chromatografie je interakcia zložiek zmesi medzi týmito 

nemiesiteľnými fázami a fázové rozhranie [23]. Pri delení látok potom dochádza 

k ustaľovaniu rovnováhy medzi stacionárnou a mobilnou fázou delených látok a tento dej 

je možné opísať rozdeľovacou konštantou KD  [22]. 

 

 𝐾𝐷 = 
𝑐𝑠

𝑐𝑚
 

 

kde cs je koncentrácia zložky v SF a cm v MF.  
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3.3 Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia  

 (High Performance Liquid Chromatography, HPLC)  

 Táto technika má množstvo výhod, vďaka ktorým patrí k najviac používaným 

separačným metódam. Využíva sa k oddeľovaniu, identifikácii a kvantifikácii analytu 

v zmesi. V kvapalinovej chromatografii predstavuje mobilnú fázu kvapalina , stacionárna 

fáza je vo forme sorbentu v kolóne a môže to byť tuhá, alebo kvapalná látka. Na základe 

tohoto systému je mobilná fáza privádzaná pomocou čerpadla za využitia vysokého tlaku 

[22]. HPLC poskytuje vynikajúcu reprodukovateľnosť, je použiteľná pre širokú škálu 

zlúčenín a jej veľkou výhodou je vysoká citlivosť a selektivita  [24]. 

Zložky konkrétneho vzorku interagujú s mobilnou a stacionárnou fázou a to, akou 

silou interagujú sa líši medzi jednotlivými látkami a fázami. Látky, ktoré interagujú 

silnejšie sú viac zadržiavané na kolóne a zotrvajú tam dlhšie ako látky, ktorých interakcia 

je slabá. Hovoríme o takzvanej retencii látok na kolóne. Čím je retencia látky na kolóne 

väčšia, tým neskôr vystúpi z kolóny a má dlhší retenčný čas [23]. Látky s nulovou 

afinitou ku stacionárnej fáze nie sú v kolóne zadržované a sú eluované v tzv. mŕtvom 

objeme [25]. 

Predpokladom úspešnej analýzy je optimalizácia chromatografických podmienok 

tak, aby separované zložky poskytovali ostré a symetrické píky, rozdelené na základnej 

línií. Pri hľadaní správnych podmienok sa používa izokratická elúcia (zloženie MF 

je v priebehu analýzy konštantné), alebo gradientová analýza (zloženie MF v priebehu 

analýzy sa programovo mení) [24]. Výhodami HPLC metódy je predovšetkým 

kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zložiek zmesi po ich separácii, citlivosť 

a rýchlosť analýzy,  minimálna spotreba vzorku.  

Kladné stránky HPLC techniky, dostávajú túto metódu do popredia a rozširujú jej 

využívanie v rôznych oblastiach. 

 

3.3.1 Schéma kvapalinového chromatografu 

Základným prístrojom HPLC techniky pre jednotlivé analýzy je kvapalinový 

chromatograf. Jeho kostra môže podliehať rôznym obmenám. Niektoré doplnkové súčastí 
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sa môžu jak pridať, tak zároveň aj vyradiť zo základnej schémy [22]. Základné časti 

kvapalinového chromatografu sú uvedené a podrobne popísane na obrázku č.3. 

 

Obrázok č.3 : Schéma prístroja pre HPLC [26] 

 

Roztoky, ktoré tvoria mobilnú fázu sú odplyňované v tzv. degasseru 

(na obrázku č.3 ako odplyňovač) a následne sú čerpané vysokotlakovou pumpou, 

resp. čerpadlom. Mobilná fáza ďalej prechádza cez nástrekové zariadenie nazývané 

autosampler, ktorý o vhodnom objeme (väčšinou 1 až 100 μl) pomocou slučky 

a viaccestného ventilu vnáša vzorku do toku mobilnej fáze. Mobilná fáza ďalej prechádza 

termostatickou kolónou, ktorá môže byť ešte vybavená predkolónou alebo filtrom, kde 

prebieha vlastný separačný proces. Kolóna je priamo spojená s detektorom, ktorý sníma 

spektrum separovaných látok pomocou riadiacej jednotky-počítača [23] [22] [27]. 

 

3.3.2 Chromatografické kolóny 

Chromatografické kolóny pre aplikáciu HPLC sú v dnešnej dobe pripravované 

výhradne komerčne a ich konštrukciu, rozmery a tvar môže užívateľ ovplyvniť len 

minimálne. Patria medzi základnú súčasť chromatografického systému a dochádza v nich 

k priamemu styku mobilnej a stacionárnej fáze, čím je umožnená samotná separácia. 
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Kolónu predstavuje tzv. trubica, ktorá je rovnomerne naplnená, alebo pokrytá 

stacionárnou fázou. Kolóny pre HPLC sú z materiálov, ktoré musia odolávať jednak 

vysokým pracovným tlakom, ale zároveň aj chemickému pôsobeniu mobilnej fáze 

a separovaným látkam. Hlavnou úlohou plášťa chromatografickej kolóny je udržať 

stacionárnu fázu pohromade a najpoužívanejší materiál k výrobe kolón je nerezová oceľ, 

ktorá je vysoko antikorózna. Dĺžka kolón pre analytické účely dnes predstavuje 

10 až 300 mm s vnútorným priemerom 2,1 až 5 mm [22][28]. Každá kolóna je zložená 

z dvoch hlavných častí-vlastné telo kolóny a koncovka kolóny. Koncovka kolóny 

zabezpečuje jej tesnosť v oblasti tlakov používaných v HPLC, zadržuje náplň kolóny 

a distribuuje MF a analyt rovnomerne celou kolónou. Konštrukcia tesnenia kolóny je 

veľmi dôležitá nie len z oblasti odolávania vysokých tlakov na kolóne, ale aj tlakom 

vlastnej náplne kolóny [22].  

 

3.3.3 Stacionárna fáza   

Veľkým trendom kvapalinovej chromatografie je predovšetkým vývoj a hľadanie 

nových sorbentov pre separáciu, pretože práve kolóna naplnená stacionárnou fázou 

zodpovedá za jeho selektivitu, účinnosť a za rýchlosť analýzy spoločne s parametrami 

kolóny ako je jej dĺžka, priemer a veľkosť častíc. Aj napriek tomu, že separácia závisí 

na mnohých faktoroch, jeden z najdôležitejších je voľba mobilnej a stacionárnej fáze. 

 Stacionárne fáze môžeme všeobecne rozdeliť podľa polarity na normálnu-NP 

a fázu reverznú-RP. Fáza normálna je zložená zo stacionárnej fáze, ktorá je polárna 

a mobilnej fáze tvorenej nepolárnym rozpúšťadlom. V tomto prípade sú na kolóne 

zadržované látky, ktoré sú polárne. U reverznej fáze je to presne naopak. RF má 

nepolárnu stacionárnu fázu a polárnu mobilnú fázu, preto na kolóne zadržiava nepolárne 

analyty [23]. 

Dominantné postavenie medzi stacionárnymi fázami majú už tradične fáze 

na báze silikagelu, ktorý má dobré chromatografické a mechanické vlastnosti, ale 

dostupných je aj množstvo ďalších fázy ako je fáza na báze oxidu zirkoničitého a ďalších 

kovových oxidov organických polymérov a hybridnej stacionárnej fáze. 

 

3.3.3.1 Stacionárne fáze použité v diplomové práci 

Kolóny s povrchovo poréznymi časticami - kolóny s technológiou core shell 
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Obrázok č.4 : Štruktúrne zloženie kolóny technológie core shell  [29] 

 

 Kolóny tohoto typu obsahujú častice s poréznym povrchom a neporéznym 

vnútorným jadrom homogénnej veľkosti. Táto technológia priniesla výrazné zlepšenie 

účinnosti oproti plne poréznym časticiam. Patrí ale medzi chemicky viazané fáze na báze 

silikagelu, čo má aj určité nevýhody ako je chemická a teplotná nestabilita. Vysoká 

účinnosť týchto kolón môže byť využitá k dosiahnutiu vyššieho rozlíšenia, vyššej 

citlivosti a produktivity. Ďalšou výhodou je nižšia spotreba rozpúšťadiel, menší spätný 

tlak a výrazné zrýchlenie analýzy oproti plne poréznym časticiam rovnakej veľkosti. 

Počas testovania vhodných podmienok metódy boli vyskúšané dva typy kolón 

s povrchovo poréznymi časticami a to Kinetex Biphenyl 2,6 μm 100 x 4,6 mm 

(Torrance,  USA) a Kinetex PFP 2,6 μm 100A 100 x 4,6 mm (Torrance, USA) [29]. 

 

Biphenyl  

 Biphenylová časť poskytuje vďaka silným hydrofóbnym interakciám vysokú 

retenciu nepolárnych látok a vysokú selektivitu pre aromatické látky. Miesto hexylového 

reťazca je fenyl viazaný k silikagelu ďalším fenylovým kruhom a preto táto štruktúra 

ponúka silnejšie hydrofóbne interakcie než klasické fenylové fáze a biphenyl sa považuje 

za ideálnu fázu pre vývoj LC metód [30]. 
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Obrázok č.5: Štruktúrne zloženie kolóny Biphenyl [29] 

 

Pentafluorphenyl – PFP 

 PFP kolóna obsahuje pentaflourfenylový ligand naviazaný na silikagel, ktorý 

poskytuje vysoký stupeň selektivity k oddeleniu štrukturálnych izomérov. Rozhodujúca 

je predovšetkým elektronegativita fluóru. PFP kolóna využíva mechanizmy, ako sú 

vodíkové väzby, aromatické a dipólové interakcie vrátane hydrofóbnych interakcií, čím je 

zaistené vysoké rozlíšenie separovaných zlúčenín [30]. 

 

Obrázok č.6: Štruktúrne zloženie kolóny Pentafluorphenyl – PFP [29] 
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3.3.4 Predkolóny  

Do prednej časti analytickej kolóny sa často vkladá krátka ochranná kolóna 

na  zvýšenie životnosti analytickej kolóny odstránením častíc a nečistôt z rozpúšťadiel. 

Okrem toho pri kvapalinovej chromatografii slúži ochranná kolóna na nasýtenie mobilnej 

fáze stacionárnou fázou tak, aby straty stacionárnej fáze z analytickej kolóny boli 

čo najviac minimalizované. Zloženie obalu predkolóny by malo byť podobné zloženiu 

analytickej kolóny, aj keď veľkosť častíc je však obvykle väčšia, aby sa minimalizoval 

pokles tlaku [31]. 

 

3.3.5 Detektory  

 V kvapalinovej chromatografii poznáme mnoho spôsobov detekcie látok. 

Funkciou detektoru vieme zaznamenať prítomnosť analytu v eluátu, ktorý vychádza 

z kolóny a prevedie sa na elektrický signál. Tento signál je ďalej spracovaný a prevedený 

na chromatografický signál, teda pík. Detektory sú umiestnené za chromatografickou 

kolónou, kde zaznamenávajú rozdiel v signálu medzi prechodom čistej mobilnej fáze 

a mobilnej fáze obsahujúcej analyt. Detektory by mali byť malé a kompatibilné 

s prietokom kvapaliny. Medzi najdôležitejšie požiadavky na detektor zaraďujeme vysokú 

citlivosť, rýchlu odozvu a jej reprodukovateľnosť, stabilitu a minimálny objem detekčnej 

cely. Existuje niekoľko typov detektorov, ktoré sa používajú v HPLC systéme. 

Najpoužívanejšie z nich sú bližšie popísané v nasledujúcich odstavcoch [22][32]. 

 

3.3.5.1 Spektrofotometrické detektory (UV/VIS) 

 Princípom detekcie je schopnosť látok absorbovať ultrafialové a viditeľné 

žiarenie v oblasti vlnových dĺžok 190-800 nm. Sú ľahko využiteľné v kvantitatívnej 

analýze, pretože je tu možnosť aplikácie Lambert-Beerovho zákona, kde odozva 

detektoru vykazuje lineárnu závislosť na dĺžke cely a koncentrácie analytu. 

A= ɛ. l. c 

kde A je absorbancia, l je hrúbka absorbujúcej vrstvy v cm, c predstavuje koncentráciu 

analytu v mol/l a ε je molárny absorpčný koeficient.  
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 Zdrojom žiarenia je pre UV oblasť (200-400 nm) najčastejšie deutériová alebo 

wolfrámová lampa, ktorá sa využíva ako zdroj vo viditeľnej oblasti. Výhodou týchto 

detektorov je vysoká citlivosť pre látky, ktoré obsahujú chromofor, jeho nenáročná 

obsluha a nízka citlivosť odozvy voči zmenám zloženia MF, teploty a možnosť využitia 

gradientovej elúcie. Spektrofotometrické detektory sa delia na tri typy detektorov. 

Najjednoduchší a zároveň najstarší typ, ktorý sa už v súčasnosti príliš nevyužíva je 

detektor s fixnou vlnovou dĺžkou, ktorý umožňoval detekciu látok pri 253,7 nm. Ďalším 

typom je o niečo využívanejší detektor s premenlivou vlnovou dĺžkou, ktorú je ale 

potrebné dopredu nastaviť. Detektory s diódovým poľom (DAD) sú konštrukčne 

najzložitejším typom, ktoré behom analýzy dokážu zaznamenať celé spektrum v reálnom 

čase v rámci nastaveného rozmedzia bez prerušenia chromatografickej separácie. 

Umožňujú nám individuálne zvoliť vlnovú dĺžku pre detekciu rôznych píkov a získať ich 

UV spektrum [32][22][33]. 

 

3.3.5.2 Fluorescenčné detektory (FD) 

 Základným princípom fluorimetrickej detekcie je zaznamenávanie fluorescencie 

analytu. Analyt je v prvom rade vystavený excitačnému žiareniu a táto časť prijatej 

energie je následne vyžarovaná ako emisné sekundárne žiarenie o vlnovej dĺžke vyššej 

ako bola dĺžka primárneho žiarenia. Tento typ detekcie je využiteľný iba pre látky, ktoré 

vykazujú fluorescenciu alebo sa dajú previesť na fluoreskujúci produkt [22]. Oproti 

UV/VIS detekcii má tento spôsob výhodu vo vyššej citlivosti a selektivite. Fluorescenčný 

detektor ako zdroj excitačného žiarenia využíva najčastejšie xenónovú výbojku, ktorá 

poskytuje žiarenie jak v celej UV oblasti, tak aj čiastočne vo VIS oblasti. Jednoduchšie 

konštrukcie používajú ortuťové výbojky ako zdroj monochromatického žiarenia [34].  

 

3.3.5.3 Elektrochemické detektory (ECD) 

 Detektormi tohto typu je možné detekovať iba látky, ktoré obsahujú skupinu 

schopnú oxidácie alebo redukcie, pretože detekcia je založená na oxidačno-redukčných 

dejoch. Cela detektoru obsahuje elektródy, ktoré zaznamenávajú zmenu elektrickej 

veličiny vyvolanú prítomnosťou analytu v MF. Medzi elektrochemické detektory 

zaraďujeme detektor amperometrický, ktorý meria elektrický prúd pri konštantnom 

napätí alebo coulometrický, ktorý zaznamenáva zmenu elektrického napätia 
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za konštantného prúdu a dochádza pri ňom k úplnej elektrolýze analytu. Detektor tohoto 

typu je vhodný pre analýzy elektrochemicky aktívnych látok. Je vysoko citlivý 

a selektívny. Používa sa na detekciu katecholamínov, glykoproteínov alebo analytov 

obsahujúcich fenolickú, diazoskupinu alebo nitroskupinu, prípadne aminoskupinu [34] 

[32][22]. 

 

3.3.5.4 Hmotnostné detektory (MS) 

 Pre detekciu je vhodné aj spojenie HPLC s MS detektorom, ktoré je jedným 

z terajších trendov vo farmaceutickej analýze. Uplatňuje sa hlavne v kvalitatívnych 

a kvantitatívnych analýzach zložitých zmesí, predovšetkým pri analýze liečiv 

a metabolitov v biologickom materiále. Výhodou tohto detektoru je možnosť získania 

informácii o štruktúre daných látok. Po výstupe z HPLC je potrebné molekuly ionizovať, 

kde sa pre toto spojenie najčastejšie využíva ionizácia elektrosprejom, chemická ionizácia 

za atmosférického tlaku a fotoionizácia za atmosférického tlaku. Ionty sú hneď privedené 

do analyzátoru kde sú separované podľa pomeru hmotnosti a náboja (m/z) a poslednou 

časťou je vlastná detekcia iontov [32][34][22]. 

 

3.3.5.5 Refraktometrické detektory (RID) 

 Princípom refraktometrických detektorov je meranie rozdielov indexu lomu 

medzi samotnou mobilnou fázou a mobilnou fázou s obsahom analytu. Tento detektor, 

aj napriek jeho univerzálnosti, nachádza iba malé využitie na základe nízkej citlivosti 

a závislosti na zložení mobilnej fáze [22]. 

 

3.3.5.6 Detektory založené na rozptyle svetla (LSD) 

 Pri detekcii tohto typu je MF odparená pomocou prúdu dusíku a následne je 

meraný rozptyl svetla na častiach netekavých analytov. Výhodou tohoto detektoru je jeho 

univerzálnosť, tolerancia teplotných výkyvov a možnosť použitia gradientovej elúcie. 

Jeho použitie sa využíva u látok, ktoré vo svojej štruktúre nemajú chromofory [22][32]. 
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3.3.5.7 Detektory nabitého aerosólu (CAD) 

 Eluát je pri výstupe z kolóny premenený na aerosól a MF je potom odparená 

v špeciálnej komore. Analyt sa takto prevedie do plynnej fáze, kde je zmiešaný 

s pozitívne nabitým dusíkom, ktorý mu svoj náboj odovzdá. Analyt putuje do kolektoru, 

kde vplyvom náboja vzniká elektrický prúd, ktorý je možné zaznamenať pomocou 

elektrometru. Medzi jeho popredné výhody patrí univerzálnosť, na základe ktorej je 

schopný detekovať takmer všetky analyty [22]. 

 

3.4 Stanovenie Vitamínu E 

 Medzi doposiaľ najčastejšie používané analytické metódy pre separáciu 

tokoferolov patrí vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC) a 

ultra-vysokoúčinná chromatografia (UHPLC).  

 HPLC poskytuje vysoko špecifickú, selektívnu, rýchlu a citlivú metódu. Vývoj 

HPLC metódy je jedným z najbežnejších spôsobov stanovenia tokoferolov. Táto technika 

vyniká vysokou účinnosťou a je jednou z najprogresívnejších technik v analytickej 

chémii.  

 Stále viac sa vyvíjajúcou a používanou technikou pre analýzu tokoferolov je 

v súčasnej dobe UHPLC technika [7]. Na rozdiel od HPLC dokáže odolávať vysokým 

tlakom a tým dáva možnosť dosahovať lepších separačných výsledkov. Systém je 

schopný pracovať s rýchlymi analýzami a zároveň si metóda zanecháva praktickosť 

a princípy HPLC. Malý priemer analytických kolón znižuje spotrebu rozpúšťadiel 

a obmedzuje teplo, ktoré vzniká trením. Výsledkom je lepšia priepustnosť, rozlíšenie 

aj rýchlosť analýzy [22]. Všetky zatiaľ publikované metódy UHPLC uvádzajú kratšie 

časy analýzy ako iné HPLC metódy. Bohužiaľ štúdie zamerané na analýzu všetkých 

izomérov neboli úspešné, pretože β a γ-tokoferol sa neoddelili úplne [35]. 

 Predchádzajúce štúdie pre stanovenie tokoferolov používali predovšetkým 

normálnu stacionárnu fázu (NP). Na základe ich schopnosti dosiahnuť kompletnú 

separáciu boli používané veľmi často. Metódy využívajúce NP boli stručne opísané 

v štúdií Rupereza a kol. [36]. Medzi ich nevýhody patrilo použitie veľkého množstva 

toxických organických rozpúšťadiel, ktoré predstavovalo negatívny vplyv na životné 

prostredie, nízka stabilita a pomerne dlhé analýzy. Tieto negatíva viedli výskum 

k použitiu reverzných stacionárnych fázy (RP) [7].  
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 Pyka a Sliwoik [37] hodnotili vo svojej štúdií porovnanie NP a kolón s reverznou 

stacionárnou fázou s autormi, ktorí uvádzajú úplnú separáciu tokoferolov s použitím NP, 

ale len čiastočnú separáciu pri použití RP. Aj keď v predchádzajúcich štúdiách bola 

dosiahnutá separácia všetkých tokoferolov za použitia NP, zistilo sa, že použitie RP je 

pre analýzu vhodnejšie. RP poskytuje lepšiu reprodukovateľnosť a kratší čas analýzy. 

Pri RP sa používajú polárne MF a tak sa analýza stáva lacnejšou a šetrnejšou k životnému 

prostrediu. Pre stacionárnu fázu sa výlučne vyberá C18 ale aj C30. 

 Publikované metódy používali rôzne veľkosti častíc, priemery a chromatografické 

kolóny. Pri analýze tokoferolov boli použité kolóny s plne poréznou štruktúrou častíc, ale 

aj moderné kolóny monolitické a core-shell kolóny [7]. Monolitické kolóny, ktoré sú 

vyplnené jednou vrstvou porézneho materiálu boli použité na separáciu α a γ-tokoferolov 

z materského mlieka a ľudského séra [38][39].  

 V štúdií Kučerová a kol. [40], ktorá sa zamerala na porovnanie týchto kolón 

vhodných pre UHPLC analýzu α-tokoferolu z ľudského séra a materského mlieka, 

poukazovala druhá generácia s vysokým rozlíšením monolitických kolón jedinečnú 

vhodnosť pre UHPLC analýzu. Kolóny typu core-shell, charakterizované časticami 

s pevnými neporéznymi jadrami pokrytými poréznou vrstvou, boli použité na separáciu 

α, β, γ a δ-tokoferolov z plazmy [41] a ľudského mlieka [42]. 

 Plíšek a kol. [42] použili kolónu C18 core-shell s časticami 2,6 μm pro HPLC/UV 

analýzu α-tokoferolu, pretože táto technológia dosahuje rýchlu separáciu za 1,75 min. 

 V roku 2012 bola publikovaná HPLC/FLD metóda v štúdií Grebensteina a Franka 

zameraná na stanovenie všetkých izomérov tokoferolu [40]. V tejto štúdií bola prvýkrát 

aplikovaná stacionárna fáza pentafluorphenylu (PFP) s technológiou core-shell, 

na základe ktorej sa podarilo oddeliť všetky izoméry tokoferolu. Metóda bola časovo 

náročná (20 min) a oddelenie izomérov nebolo úplne a tak na tejto metóde nebola 

testovaná ani separácia na biologickom materiálu. Stacionárne fáze viazané na PFP 

poskytujú vynikajúcu selektivitu pre aromatické, nenasýtené zlúčeniny a polohové 

izoméry a používali sa pre separáciu tokoferolov [7]. V ďalšej ich štúdií [41], v ktorej 

boli zahrnuté aj tokotrienoly, bola použitá ako MF zmes methanolu a vody. Táto analýza 

bez použitia gradientu trvala 15 min a Grebenstein a Frank dospeli k záveru, že metóda 

má veľký potenciál pre analýzu biologického materiálu. 

 Vhodnosť a testovanie rôznych MF pomocou RP bolo popísané vo viacerých 

štúdiách, v ktorých boli testované MF ako methanol, ethanol alebo ACN. K zmesiam 
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týchto látok boli často používané rôzne modifikátory ako octan amónny, methylchlorid, 

dichlormethan, tetrahydrofuran  a isopropanol [7]. 

 Ďalšou metódou, ktorá bola použitá pre separáciu α, β, γ a δ-tokoferolov, 

predstavovala chromatografia na tenkej vrstve (HPTLC)  uvedená v štúdií Pyka a Sliwoik 

[37]. Zvolenou SF bola C18 o rozmere 100×100 mm, MF z ethanolu a vody a aplikovaný 

objem štandardného roztoku 2 μl. Pre detekciu bola použitá zmes dipyridylu a chloridu 

železitého v roztoku methanolu. 

 Cieľom štúdie Pilařová a kol. bolo vyvinúť rýchlu, jednoduchú a selektívnu 

metódu UHPSFC-MS, ktorá sa zamerala na stanovenie všetkých izomérnych foriem 

vitamínu E v ľudskom sére. Boli vyvinuté dve rýchle a účinné metódy superkritickej 

kvapalinovej chromatografie s použitím hmotnostnej detekcie jednoduchého kvadrupólu. 

Jedna z nich vynikala vysokým rozlíšením a druhá metóda vysokou rýchlosťou separácie. 

Separácia prebehla pomocou stacionárnej fáze BEH 2-EP (3,0 x 100 mm, 1,7 um) 

s použitím izokratickej elúcie. Mobilná fáza predstavovala zmes s oxidom uhličitým 

v methanole ako modifikátoru spolu s aditívami 10 mM mravenčanom amónnym 

v pomere 98:2 pre metódu s vysokým rozlíšením, ktorá trvala 4,5min a v pomere 95:5 

pre vysokorýchlostnú metódu, ktorá poskytla separáciu s časom 2,5 minúty. 

UHPSFC-MS boli optimalizované a plne validované pre kvantitatívne stanovenie 

všetkých tokoferolov a tokotrienolov v ľudskom sére po prvýkrát s použitím 

jednoduchých kvadrupólovych MS, ktoré nepochybne prinášajú lepšiu cenovú 

dostupnosť, jednoduché zaobchádzanie a malú veľkosť v porovnaní s najčastejšie 

používanými trojitými kvadrupólmi. Táto štúdia tiež poukázala na fakt, že metóda 

s vysokým rozlíšením je vhodnejšia na analýzu komplexných matríc v dôsledku dlhšieho 

času analýzy a lepšieho rozlíšenia, zatiaľ čo vysokorýchlostná metóda je vhodná 

na rýchly skríning vzoriek obsahujúcich vyššie koncentrácie vitamínu E v plazme [43].  
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4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1 Použité prístroje a pomôcky 

4.1.1 Prístrojové vybavenie 

HPLC systém Shimadzu LC 20 Prominence (Japonsko) zložený z:   

 Autosampler SIL 20AC 

 Dve vysokotlakové pumpy LC-20AB HPLC  

 Rack changer/C 

 Kolonový termostat CTO - 20AC 

 Degasser DGU-20A5 

 Prepínací ventil 

 Komunikačný modul CBM - 20A 

 Detektory : 

 Spektrofotometrický Diode array detector SPD-M20A 

 Fluorescenčný detektor RF – 10AXL 

Software (s operačnou pamäťou) LC Solution multi with PDA control  

Vortex Lab Dancer, Ika Werke (Nemecko)  

Analytické váhy Sartorius AG CPA 623S (Nemecko)  

Magnetická miešačka, Ika Werke (Nemecko)  

Manifold pre mikrotitračné doštičky, Multi-well Filter Plate Vacuum Manifold, Pall Life 

Science (USA) 

Centrifuga 5810R Eppendorf (Nemecko)  

Mikrocentrifuga D3024R High Speed Refrigerated Micro-Centrifuge Scilogex (USA)  

pH meter Sentron SI (Holandsko) 

Vakuová pumpa Vacc Space 50, Chromservis (Česká republika) 

Koncentrátor AD 5301 Eppendorf (Nemecko) 
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4.1.2 Chromatografické kolóny  

Kinetex Biphenyl 2,6 μm 100 x 4,6 mm (USA) 

Kinetex PFP 2,6 μm 100A 100 x 4,6 mm Phenomenex (USA) 

 

4.2 Použité chemikálie  

Redestilovaná voda (vyrobená reverznou osmózou)  

Methanol (HPLC grade), Sigma Aldrich (Česká republika)  

Acetonitril (HPLC grade), Sigma Aldrich (Česká republika) 

Dihydrogenfosforečnan draselný (p.a.), Merck (Nemecko)  

Hydrogenfosforečnan draselný (p.a.), Merck (Nemecko)  

Propan-2-ol, Fisher Chemical – Fisher Scientific (Česká republika) 

Jodid draselný (99,5%), Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika)  

Octan amónny (≥ 99%), Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika) 

N - Hexan (HPLC grade), Sharlau (Španielsko)  

Ethanol denaturovaný 5 % methanolom, PENTA (Česká republika) 

 

4.2.1 Štandardy látok  

Tocopherol set Calbiochem (≥95,5%), Merck Millipore (Nemecko) obsahuje α-tokoferol, 

β-tokoferol, γ-tokoferol, δ-tokoferol 

Retinol (≥95,0%, HPLC), Sigma Aldrich, (Česká republika) 

 

4.3 Príprava roztokov 

4.3.1 Zásobné roztoky 

Zásobný roztok α-tokoferolu c = 2 000 μmol/l bol pripravený rozpustením 43,072 mg  
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α-tokoferolu v hexáne a doplnený do 50 ml.  

 

Zásobný roztok β-tokoferolu c = 1000 μmol/l bol pripravený rozpustením 4,16 mg  

β-tokoferolu v hexáne a doplnený kvantitatívne do 10 ml.  

 

Zásobný roztok γ-tokoferolu c = 2400 μmol/l bol pripravený rozpustením 10 mg  

γ-tokoferolu v hexáne a doplnený kvantitatívne do 10 ml.  

 

Zásobný roztok δ-tokoferolu c = 1000 μmol/l bol pripravený rozpustením 4,02 mg  

δ-tokoferolu v hexáne a doplnený kvantitatívne do 10 ml.  

 

Zásobný roztok retinolu c = 2000 µmol/l bol pripravený rozpustením 5,73 mg retinolu 

v hexáne a doplnený kvantitatívne do 10 ml. 

Tieto pripravené zásobné roztoky boli uchovávane v mrazničke o teplote -25°C. 

 

4.3.2 Pracovné roztoky štandardov 

Pracovný roztok α-tokoferolu bol pripravený nariedením zásobného roztoku 

o koncentrácií 2000 μmol/l methanolom na výslednú koncentráciu 5 μmol/l. 

 

Pracovný roztok β-tokoferolu bol pripravený nariedením zásobného roztoku 

o koncentrácii 1000 μmol/l methanolom na výslednú koncentráciu 10 μmol/l. 

 

Pracovný roztok γ-tokoferolu bol pripravený nariedením zásobného roztoku 

o koncentrácii 2400 μmol/l methanolom na výslednú koncentráciu 10 μmol/l. 

 

Pracovný roztok δ-tokoferolu bol pripravený nariedením zásobného roztoku 

o koncentrácii 1000 μmol/l methanolom na výslednú koncentráciu 10 μmol/l. 

 

Pracovný roztok zmesi štandardov bol pripravený zmiešaním zásobných roztokov. 

Výsledná zmes mala koncentráciu α-tokoferolu c = 5 μmol/l, β-tokoferolu c =10 μmol/l, 

γ-tokoferolu  c = 10 μmol/l, δ–tokoferolu c = 10 μmol/l. 
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Pracovný roztok retinolu bol pripravený zriedením zásobného roztoku c = 2000 μmol/l  

na koncentráciu c = 1,5 μmol/l methanolom. 

 

4.3.3 Mobilné fáze 

  Súčasťou mobilných fázy, ktoré boli vyskúšané počas merania tejto práce, boli 

rôzne koncentračné pomery acetonitrilu, methanolu a propanolu s vodou a fosfátový 

pufer o koncentrácií 15 mmol/l a pH3, pH5 a pH8.  

Zásobný roztok pufru bol pripravený rozpustením 102,0 g KH2PO4 a 57,1 g K2HPO4. 

3H2O do 1000 ml redestilovanej vody.  

Pracovný roztok pufru bol pripravený zriedením 15 ml zásobného roztoku do 1000 ml 

redestilovanej vody. 

Mobilná fáza bola vždy filtrovaná cez membránové filtre o veľkosti pórov 0,2 µm. 

 

5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

5.1 Optimalizácia a chromatografickej metódy 

Pod názvom optimalizácia rozumieme proces, ktorým sa snažíme nájsť  vhodné 

podmienky pre separáciu skúmaných látok. Počas vývoja metódy boli optimalizované 

tieto parametre: detekčné podmienky, použitie vhodnej chromatografickej kolóny, 

zloženie mobilnej fáze za optimálneho prietoku a teplota, ktorá bola pre analýzu 

vyhovujúca.  

Na začiatku bolo nutné vyhľadať pomocou odbornej literatúry informácie 

o základných vlastnostiach analyzovaných látok a ich štruktúre. Postupne pomocou 

týchto znalostí boli skúšané rôzne mobilné a stacionárne fáze. 

 

5.1.1 Detekčné podmienky 

Výber detekčných podmienok vychádzal z dostupnej odbornej literatúry. Boli 

použité dva typy detektorov – UV-VIS (DAD/PDA) detektor a fluorescenčný detektor. 

Ako optimálne vlnové dĺžky pre FLD detekciu boli zvolené EX 295 nm EM 325 nm. 
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Na konci bol do metódy zaradený ešte retinol a jeho vlnová dĺžka predstavovala 

EX 325 nm a EM 480 nm. 

 

5.1.2 Voľba mobilnej a stacionárnej fáze 

Kinetex 2,6 µm Biphenyl 100 x 4,6 mm 

Počas hľadania optimálnych chromatografických podmienok boli vyskúšané dve 

chromatografické kolóny. Ako prvá bola zvolená kolóna Kinetex 2,6 µm Biphenyl 

100 x 4,6 mm. Jedná sa o kolónu s povrchovo poréznymi časticami. Biphenylová skupina 

je špecifická pre selektivitu aromatických látok a vďaka silným hydrofóbnym 

interakciám aj pre vysokú retenciu nepolárnych látok. Ako mobilná fáza bola vyskúšaná 

kombinácia ACN s vodou v rôznych pomeroch.  

Pri nástreku 2 µl a prietoku 1 ml/min bola zmes tokoferolov separovaná 

pri pomere 70% ACN a 30 % vody avšak jednotlivé píky β a γ-tokoferolu sa neoddelili 

a tak nebolo pomocou tejto MF dosiahnuté vhodnej separácie, čo znázorňuje obrázok č.7. 

Na to, aby sme overili mŕtvy objem kolóny sme použili jodid draselný. Mŕtvy čas bol 

zistený v 2.minúte. 

 

Obrázok č.7 : Chromatogram I. 

Zmes tokoferolov (α=5 μmol/l, β=10 μmol/l, γ=10 μmol/l, δ=10 μmol/l) v MeOH 

70% ACN + 30% Voda, 1,0 ml/min, 2 μl, Kinetex 2,6 µm Biphenyl 100 x 4,6 mm 
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Mobilná fáza bola vymenená a vyskúšaná kombinácia fosfátového pufru 

o koncentrácií 15 mmol/l a ACN pri rôznych pomeroch a pH pufru. Prehľad týchto 

pomerov je uvedený v tabuľke č.1. Pri nástreku 2 μl a prietoku MF 1 ml/min nebolo ani 

u jedného z pomerov dosiahnuté optimálnej separácie (obrázok č.8) a tak bol pufer ako 

mobilná fáza vylúčený.  

 

Obrázok č.8 : Chromatogram II. 

Zmes tokoferolov (α=5 μmol/l, β=10 μmol/l, γ=10 μmol/l, δ=10 μmol/l) v MeOH 

90% fosfátový pufor 15 mmol/l pH5 + 10% ACN, 1,0 ml/min, 2 μl , Kinetex 2,6 µm 

Biphenyl 100 x 4,6 mm  

 

Tabuľka č. 1: Pomery MF zložené z fosfátového pufru a ACN  

Rozpúšťadlo Pomer 

Fosfátový pufer (15 mmol/l, pH 3) 100 95 90 85 - - - - - 

Fosfátový pufer (15 mmol/l, pH 5) - - - - 100 90 85 - - 

Fosfátový pufer (15 mmol/l, pH 8) - - - - - - - 100 90 

ACN - 5 10 15 - 10 15 - 10 
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Kinetex 2,6 µm PFP 100 x 4,6 mm 

 Ako druhá bola skúšaná kolóna rovnako s pevným jadrom a poréznym vonkajším 

obalom. Je modifikovaná pentafluorfenylem a preto je vhodná na analýzu aromatických 

zlúčenín a jej veľkou výhodou je rýchla a účinná separácia. 

Ako prvá mobilná fáza bola zvolená ACN a voda v rôznych pomeroch. 

Pri prietoku 1 ml/min a nástreku 2 µl bola dostatočná separácia dosiahnutá až pri pomere 

MF 70% ACN a 30% vody. Čas analýzy bol však veľmi dlhý preto bola separácia 

zastavená v 15 min (obrázok č.9). Nastrieknutím KI bol znova overený mŕtvy objem 

kolóny, ktorej retenčný čas sa pri prietoku 1 ml/min pohyboval do 1,35 min. 

 

 

Obrázok č.9 : Chromatogram III. 

Zmes tokoferolov (α=5 μmol/l, β=10 μmol/l, γ=10 μmol/l, δ=10 μmol/l) v MeOH 

70% ACN + 30% H2O, 1,0 ml/min, 2 μl, Kinetex 2,6 µm PFP 100 x 4,6 mm 

  

 Pre skrátenie analýzy bola zvýšená teplota a to umožnilo zrýchlenie prietoku 

mobilnej fáze. Pri prietoku 2,5 ml/min a teplote 40C bola analýza skrátená na 6 min, 

avšak β a γ-tokoferol ostávali neoddelené (obrázok č.10) aj po vyskúšaní skokového 

gradientu prietokov vo viacerých kombináciách.  
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Obrázok č.10 : Chromatogram IV. 

Zmes tokoferolov (α=5 μmol/l, β=10 μmol/l, γ=10 μmol/l, δ=10 μmol/l) v MeOH 

70% ACN + 30% H2O, 2,5 ml/min, 2 μl, 40 C,  Kinetex 2,6 µm PFP 100 x 4,6 mm 

  

 Pri skokovom gradiente mobilnej fáze, kedy bol použitý väčší pomer vody 

v oblasti separujúcich sa píkov β-tokoferolu a γ-tokoferolu a pomalší prietok 

(obrázok č.11) nebolo aj napriek snahám bohužiaľ opäť dosiahnuté vhodnej separácie. 

Základná línia nebola stabilná a tvar píkov symetrický a preto bola mobilná fáza 

zamenená za inú. 

 

Obrázok č.11 : Chromatogram V. 

Zmes tokoferolov (α=5 μmol/l, β=10 μmol/l, γ=10 μmol/l, δ=10 μmol/l) v MeOH 
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0-3,5 min 2,5 ml/min 70% ACN, 3,5-5,5 min 1,0 ml/min 50% ACN, 5,5-10 min 

2,0 ml/min 70% ACN, 40C, Kinetex 2,6 µm PFP 100 x 4,6 mm 

 

Ako ďalšia mobilná fáza bola zvolená MeOH a voda v rôznych pomeroch. 

Pri nástreku 2 µl a prietoku 1 ml/min bola dosiahnutá výrazne lepšia separácia ako 

s predchádzajúcou MF a to pri pomere 84% MeOH a 16 % vody (obrázok č.12). 

Tým bolo dosiahnuté lepšie oddelenie píku, ktoré boli od seba dostačujúco odseparované. 

Dĺžka analýzy bola stále nevyhovujúca, predovšetkým pre veľké série vzorkov, pre ktoré 

bude metóda využitá. 

 

Obrázok č.12 : Chromatogram VI. 

Zmes tokoferolov (α=5 μmol/l, β=10 μmol/l, γ=10 μmol/l, δ=10 μmol/l) v MeOH 

84% MeOH + 16% H2O, 1,0 ml/min, 2 μl, 40 C,  Kinetex 2,6 µm PFP 100 x 4,6 mm 

 

V ďalšom kroku bol do mobilnej fáze pridaný 5 % propanol pre zníženie polarity 

MF. Aj napriek tomu sa čas analýzy nepodarilo skrátiť. Pri teplote 50C, nástreku 2 µl 

a prietoku 1,5 ml /min sa zmes štandardov neodseparovala úplne a čas analýzy bol 9 min. 

Vývoj metódy opäť pokračoval s MF methanolu a vody. Pri pomere 84% MeOH 

a 16% vody, prietoku 1,5 ml/min, nástreku 2 µl a zmenenej teploty na 45C bola 

dosiahnutá výsledná separácia, do ktorej bol ako ďalšia látka pridaný aj retinol. Čas 

analýzy predstavoval 7,5 min ako znázorňuje obrázok č.13. 
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Obrázok č.13 : Chromatogram VII. 

Zmes tokoferolov v MeOH, α-tokoferol = 10 μmol/l,  β-tokoferol = 1,3 μmol/l, 

γ- tokoferol = 1,3 μmol/l, δ-tokoferol = 0,4 μmol/l, retinol = 4,0 μmol/l 

84% MeOH + 16% H2O, 1,5 ml/min, 2 μl, 45 C, 

Kinetex 2,6 µm PFP 100 x 4,6 mm 

 

Úprava biologického materiálu 

 Aj napriek tomu, že predmetom zadania diplomovej práce bola optimalizácia 

chromatografických podmienok pomocou štandardných látok, bol vyskúšaný pokus 

o separáciu tokoferolov zo vzorku ľudského séra, ktoré sme si pripravili na základe 

extrakčného postupu zavedeného vo výskumnom laboratóriu ÚKBD Fakultnej 

nemocnice v Hradci Králové (obrázok č.14) [7]. Extrakčný postup bol nasledovný. 

Do skúmavky so zábrusnou zátkou napipetujeme 0,5 ml séra, pridáme 0,5 ml 

ethanolu denaturovaného methanolom, pretrepeme a necháme 5 minút deproteinovať. 

Potom do skúmavky so zábrusnou zátkou pridáme 2,5 ml n-hexánu a 5 minút intenzívne 

trepeme v trepačke. Centrifugujeme 10 minút pri 1300 x g pri teplote 4 C, následne 

z hornej hexánovej fáze odoberieme 2,0 ml supernatantu do skúmavky. Odparíme 

v koncentrátoru pri 45 C. Jednotlivé odparky rozpustíme v 0,4 ml methanolu. 
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Na mikrotitračné doštičky pipetujeme 150 μl rozpusteného odparku a aplikujeme 

na kolónu chromatografu [44].  

 

Obrázok č.14 : Chromatogram VIII.  

spik sérum, extrakt séra + γ-tokoferol, 84% MeOH + 16% H2O, 1,5 ml/min, 2 μl, 50C, 

Kinetex 2,6 µm PFP 100 x 4,6 mm 

 

5.2 Súhrn vybraných podmienok 

 

Chromatograf  Schimadzu 20AD Prominence Liquid 

Chromatograph  

Analytická kolóna  Kinetex 2,6µm PFP 100 x 4,6mm 

Mobilná fáza  Methanol/Voda (84:16)  

Prietok  1,5 ml/min  

Teplota 45C  

Nástrekový objem 2 μl  

FLD podmienky tokoferolu EX 295 nm  EM 325 nm 

FLD podmienky retinolu  EX 325 nm EM 480 nm  

Čas analýzy  7,5 min  
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5.3 Vybrané validačné parametre [27][45][46] 

 

5.3.1 Faktor symetrie 

 Faktor symetrie je dôležitý parameter, ktorým sa určuje symetria 

chromatografického píku meraného analytu. Jedná sa o bezrozmernú veličinu, ktorého 

ideálna hodnota je 1,0. Pri tejto hodnote je symetria píku úplná. Ak je táto hodnota 

symetrie < 1 hovoríme, že pík frontuje a  ak je hodnota > 1 dochádza ku chvostovaniu 

chromatografického píku. 

𝐴𝑠 =  
𝑤0,05

2 𝑑
 

 

W 0,05 - šírka píku v jednej dvacatine jeho výšky  

d - vzdialenosť medzi kolmicou spustenou z vrcholu píku a častí píku v jednej dvacatine 

jeho výšky 

 

Výsledky symetrie sú zhrnuté v tabuľke č.2  

 

Analyt Faktor symetrie - T 

Retinol 1,14 

α-tokoferol 1,12 

β-tokoferol 1,50 

γ-tokoferol 1,22 

δ-tokoferol 0,95 

 

5.3.2 Zdanlivý počet teoretických priehradiek  

 Počet teoretických priehradiek (N) je jeden zo základných validačných 

parametrov vzťahujúcich sa na konkrétnu kolónu, metódu a stanovovanú látku. Jedná 
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sa o bezrozmernú veličinu, ktorá je znakom jej účinnosti a všeobecne platí, že čím väčší 

počet teoretických priehradiek kolóna má, tým je jej účinnosť vyššia.  

Zdanlivý počet teoretických priehradiek (N) sa vypočíta podľa vzorca :  

𝑁 = 5,54 × (
𝑡𝑅

𝑤ℎ
)

2

 

tR - retenčný čas  

wh - šírka píku v polovine jeho výšky 

Tabuľka č.3 : Zdanlivý počet teoretických priehradiek  

 

Analyt Počet teoretických priehradiek – N 

Retinol 1313,87 

α-tokoferol 7412,63 

β-tokoferol 6252,11 

γ-tokoferol 6932,70 

δ-tokoferol 5250,59 

 

5.3.3 Výškový ekvivalent teoretických priehradiek 

 

 Výškový ekvivalent teoretickej priehradky (H, HEPT) určuje dĺžku kolóny, ktorá 

pripadá na jednu priehradku. Na základe tohto validačného parametru môžeme 

porovnávať účinnosť chromatografických kolón.  

 

𝐻 =  
𝑙

𝑁
 

l - dĺžka kolony (100 mm)  

N - zdanlivý počet teoretických priehradiek 
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Tabuľka č.4 : Výškový ekvivalent teoretickej priehradky 

  

 

Analyt 

Výškový ekvivalent 

teoretickej priehradky – 

HEPT 

Retinol 76,11 

α-tokoferol 13,49 

β-tokoferol 16,00 

γ-tokoferol 14,42 

δ-tokoferol 19,05 

 

5.3.4 Rozlíšenie chromatografických píkov 

  Rozlíšenie (RS) je jeden z bezrozmerných validačných parametrov, ktorý 

vyjadruje selektivitu a mieru separácie chromatografického systému. Základným 

požiadavkám pre rozlíšenie je separácia na základnej línii. Hodnoty s výsledkom 

rozlíšenia > 1,5 odpovedajú cieľu píkov rozdelených na tejto základnej línii.  

 

𝑅𝑠  =
1,18 × (𝑡𝑅2 − 𝑡𝑅1)

𝑤ℎ1+𝑤ℎ2
 

tR1 a tR2 – retenčné časy  

wh1 a wh2 - šírky píkov v polovine ich výšky 

 

Tabuľka č. 5 : Rozlíšenie chromatografických píkov 

  

Rozlíšenie chromatografických píkov 

Retinol / δ-tokoferol 13,62  

> 1,5 δ-tokoferol / β-tokoferol 4,19 
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β-tokoferol / γ-tokoferol 1,05 

γ-tokoferol / α-tokoferol 4,35 

 

 Z výsledkov je zrejmé, že β a γ-tokoferol neboli oddelené až na základnej línií, 

avšak jednalo sa o najlepšiu možnú separáciu, ktorá bola pri meraní práce získaná 

pri dodržaní požiadavkou na čo najkratší čas analýzy. 

 

5.3.5 Limity detekcie a kvantifikácie 

 Limit kvantifikácie (LOQ = limit of quantification) a limit detekcie (LOD = limit 

of detection) predstavujú parametre citlivosti.  

Limit detekcie vyjadruje najnižšiu detekovanú koncentráciu látky vo vzorku, ktorú 

môžeme s definovanou presnosťou stanoviť. Vypočíta sa ako pomer signálu šumu 

vynásobený troma.  

Limit kvatifikácie je ďalším parametrom citlivosti, ktorý vyjadruje najmenšie detekované 

množstvo látky, ktoré je stanoviteľné s prijateľnou správnosťou a presnosťou. Vypočíta 

sa ako pomer signálu šumu vynásobený desiatimi.  

Tabuľka č.6 : Limit detekcie a kvantifikácie 

 

 LOD [μmol/l] LOQ [μmol/l] 

Retinol 0,041 0,137 

α-tokoferol 0,478 1,594 

β-tokoferol 0,190 0,632 

γ-tokoferol 0,113 0,376 

δ-tokoferol 0,035 0,116 

 

5.3.6 Opakovateľnosť nástreku 

 Opakovateľnosť je jednou z úrovní presnosti a meria veľkosť náhodnej 

chyby,  ktorá sa môže objaviť vo výsledkoch metódy. Vyjadruje sa rovnako ako výpočet 

relatívnej smerodajnej odchýlky plochy píku a retenčného času (RT). 
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RDS% =  
100

y̅
 ×  √

∑(yi −  y̅)2

n − 1
 

yi – namerané hodnoty  

ȳ - priemer jednotlivých hodnôt  

n - počet jednotlivých hodnôt 

 

Hodnoty opakovateľnosti nástreku STD sú uvedené v tabuľke č.7. 

 

 Retinol α-tokoferol β-tokoferol γ-tokoferol δ-tokoferol 

plocha RT plocha RT plocha RT plocha RT plocha RT 

38781 1,54 185730 6,95 75142 5,29 100326 5,70 40082 4,32 

38855 1,54 184666 6,94 77250 5,29 103460 5,70 41600 4,32 

38635 1,55 185331 6,97 79769 5,30 103852 5,72 43019 4,33 

39218 1,54 180796 6,96 77691 5,29 102021 5,71 44959 4,33 

37891 1,54 179916 6,95 77440 5,29 104531 5,70 43705 4,32 

37692 1,54 176694 6,93 76927 5,28 106401 5,69 44541 4,31 

37767 1,54 185381 6,93 77535 5,27 103128 5,69 43886 4,31 

38371 1,54 173735 6,92 79265 5,27 106772 5,68 41755 4,30 

38640 1,54 181946 6,90 75578 5,26 105976 5,66 41108 4,30 

38693 1,54 183588 6,90 76975 5,25 102153 5,67 41809 4,30 

38528 1,54 188089 6,92 79092 5,27 107157 5,70 43795 4,30 

38557 1,54 177284 6,92 75354 5,27 105296 5,68 41441 4,31 

Priemer 38469 1,54 181930 6,93 77335 5,28 104256 5,69 42642 4,31 

RSD(%) 0,66 0,20 1,03 0,34 0,39 0,30 0,94 0,31 0,67 0,27 
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 Opakovateľnosť nástreku STD vyhovuje požiadavkám relatívnej smerodajnej 

odchýlky do 1%.  
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6 ZÁVER  

 Na základe zadania diplomovej práce boli optimalizované separačné podmienky 

a vytvorená nová metóda s premeraním vybraných validačných parametrov. Pri hľadaní 

vhodných separačných podmienok štandardov jednotlivých tokoferolov bola využívaná 

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčnou detekciou. Počas ich 

hľadania boli testované stacionárne a mobilné fáze a stanovené vhodné chromatografické 

podmienky, ktoré sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke č.8.  

 

Tabuľka č.8 : Výsledné chromatografické podmienky separačnej metódy 

 

Chromatograf  Schimadzu 20AD Prominence Liquid Chromatograph  

 

Analytická kolóna Kinetex 2,6µm PFP 100 x 4,6 mm 

Mobilná fáza  Methanol/Voda (84:16) 

Prietok 1,5 ml/min 

Teplota 45C 

Nástrekový objem 2 µl 

FLD podmienky tokoferolu EX 295 nm EM 325nm 

FLD podmienky retinolu EX 325 nm EM 480 nm 

Čas analýzy  7,5 min 

 

 Pre novú metódu boli premerané vybrané validačné parametre a metóda bola 

vyskúšaná aj na biologickom materiáli. V súčasnej dobe je metóda už publikovaná 

a do budúcna bude slúžiť v klinickom výskume, ale aj v praxi. 

  Stanovenie izomérov vitamínu E je prínosné hlavne pre pacientov a je možné ho 

stanoviť vo veľkej škále biologického materiáli. Aj napriek tomu, že vitamín E je známy 

už cez deväťdesiat rokov stále nebola jeho rola úplne preskúmaná. Prebehlo množstvo 

klinických štúdií neposkytujúcich žiaden jednoznačný záver, ktorý by upresnil jeho 

význam a vplyv jednotlivých foriem vitamínu E na celú radu ochorení.   



48 

 

7 POUŽITÁ LITERATÚRA 

 

[1] V. PREEDY, R. WATSON, The Encyclopedia of Vitamin E, CABI Publishing, 

2007. 

[2] J. ZEMPLENI, B.R. RUCKER, B.D. MC.CORMICK, W.J. SUTTIE, et al., 

Handbook of Vitamins, 4.vydanie, CRC Press, Taylor and Francis Group, 2012. 

[3] E.F. BELL, History of vitamin E in infant nutrition, Am. J. Clin. Nutr. (1987) 

s.183–186. DOI:10.1093/ajcn/46.1.183. 

[4] O.W. SONG, R.G. BEECHER, R.R. EITENMILLER, Modern Analytical 

Methodologies in Fat-and Water-Soluble Vitamins, Permissions Department, John 

Wiley & Sons, Kanada, 2000. 

[5] J. MANN, A.S. TRUSWELL, Essentials of Human Nutrition, 2.vydanie, New 

York, 2002. 

[6] M. DOUŠA, News from HPLC analysis. [Online]. (2014).  

 Dostupné z: http://hplc1.sweb.cz/. 

[7] B. ČERVINKOVÁ, L.K. KRČMOVÁ, D. SOLICHOVÁ, B. MELICHAR, P. 

SOLICH, Recent advances in the determination of tocopherols in biological fluids: 

from sample pretreatment and liquid chromatography to clinical studies, Anal. 

Bioanal. Chem. 408 (2016). s. 2407–2424. DOI : 10.1007/s00216-015-9214-0. 

[8] Vitamin E – alfa-tokoferol. [Online].  

 Dostupné z: http://www.nexars.com/cs/vitamin-E.php [Cit. 04-04-2019].  

[9] E. REBOUL, Vitamin E Bioavailability: Mechanisms of Intestinal Absorption in 

the Spotlight, Antioxidants. (2017). DOI: 10.3390/antiox6040095. 

[10] M.L. COLOMBO, An Update on Vitamin E, Tocopherol and Tocotrienol 

Perspectives, Molecules. 15 (2010). s. 2103–2113. DOI: 

10.3390/molecules15042103. 

[11] M.G. TRABER, J. ATKINSON, Vitamin E, antioxidant and nothing more, Free 

Radic. Biol. Med. 43 (2007). DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2007.03.024. 

[12] P. HLÚBIK, L. OPLTOVÁ, Vitaminy, Grada Publishing, Praha, 2004. 



49 

 

[13] E. REBOUL, Vitamin E Bioavailability: Mechanisms of Intestinal Absorption in 

the Spotlight, Antioxidants. 6 (2017). s. 95. DOI: 10.3390/antiox6040095. 

[14] L. ULATOWSKI, D. MANOR, Vitamin E Trafficking in Neurologic Health and 

Disease, Annu. Rev. Nutr. 33 (2013). s. 87–103. DOI: 10.1146/annurev-nutr-

071812-161252. 

[15] K. BERMAN, H. BRODATY, Tocopherol (Vitamin E) in Alzheimer Disease and 

Other Neurodegenerative Disorders, CNS Drugs. (2004). s. 807–825. 

DOI: 10.2165/00023210-200418120-00005. 

[16] H.P. LEE, X. ZHU, G. CASADESUS, R.J. CASTELLANI, A. NUNOMURA, 

M.A. SMITH, H. LEE, G. PERRY, Antioxidant approaches for the treatment of 

Alzheimer’s disease, Expert Rev. Neurother. (2010). s. 1201–1208. 

DOI: 10.1586/ern.10.74. 

[17] F. MANGIALASCHE, W. XU, M. KIVIPELTO, E. COSTANZI, S. ERCOLANI, 

M. PIGLIAUTILE, R. CECCHETTI, M. BAGLIONI, A. SIMMONS, H. 

SOININEN, M. TSOLAKI, I. KLOSZEWSKA, B. VELLAS, S. LOVESTONE, 

P. MECOCCI, Tocopherols and tocotrienols plasma levels are associated with 

cognitive impairment, Neurobiol. Aging. (2012). s. 2282–2290. 

DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2011.11.019. 

[18] I.-M. LEE, N.R. COOK, J.M. GAZIANO, D. GORDON, P.M. RIDKER, J.E. 

Manson, C.H. Hennekens, J.E. Buring, Vitamin E in the Primary Prevention of 

Cardiovascular Disease and Cancer, JAMA. (2005).DOI: 10.1001/jama.294.1.56. 

[19] M. VARDI, N.S. LEVY, A.P. LEVY, Vitamin E in the prevention of 

cardiovascular disease: the importance of proper patient selection, J. Lipid Res. 

54 (2013) 2307–2314. DOI: 10.1194/jlr.R026641. 

[20] K.V. DONKENA, R.J. KARNES, C.Y.F. YOUNG, Vitamins and Prostate Cancer 

Risk, Molecules. 15 (2010) s. 1762–1783. DOI: 10.3390/molecules15031762. 

[21] F. GUAN, G. Li, A.B. LIU, M.-J. LEE, Z. YANG, Y.-K. CHEN, Y. LIN, W. 

SHIH, C.S. YANG, Tocopherols, but not -Tocopherol, Inhibit Colon 

Carcinogenesis in Azoxymethane-Treated F344 Rats, Cancer Prev. Res. 5 (2012) 

s. 644–654. DOI: 10.1158/1940-6207.CAPR-11-0521. 

[22] M. DOUŠA, L. NOVÁKOVÁ, Moderní HPLC separace v teorii a praxi I., Praha, 



50 

 

2013.  

[23] N. CIBEČEK, J. VACEK, Princípy a využití vybraných analytických metod v 

laboratórní medicíně, 1.vydanie, Praha, 2014. 

[24] S. AHUJA, S. SCYPINSKI, Handbook of modern pharmaceutical analysis, A 

Harcourt Science and Technology Company, 2001. 

[25] V.DOHNAL, I.KADLEČKOVÁ, Analýza látok pomocí HPLC, Ústí nad Labem 

2013. [Online]. Dostupné z: 

http://chemistry.ujep.cz/userfiles/files/Analyza_latek_pomoci_HPLC_Mevapox1

7102013.pdf [Cit. 05-03-2019]. 

[26] J. CVAČKA, Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Instrumentace Schéma 

přístroje pro HPLC. 2018. [Online]. Dostupné z: http://www.muj-

web.cz/vyuka/HPLC/HPLC_soubory/03_HPLC instrumentace.pdf [Cit.04-04-

2019]. 

[27] Český Lékopis, 1.vydanie, Grada Publishing, a.s., Praha, 2017. 

[28] HPLC. [Online]. Dostupné z : http://www.hplc.cz/. 

[29] Phenomenex. [Online]. Dostupné z: 

https://www.phenomenex.com/Kinetex/CoreShellTechnology [Cit.02-04-2019]. 

 [30] O společnosti / Chromservis.eu. [Online]. Dostupné z: 

https://www.chromservis.eu/cz/ [Cit.02-04-2019]. 

[31] D.A. SKOOG, D.M. WEST, J.F. HOLLER, Fundamentals of analytical chemistry, 

7.vydanie, United State of America, 1997. 

[32] K. KOVAŘÍKOVÁ, J. STRIAT, HPLC - detektory. [Online]. Dostupné 

z:  http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904#L3. 

[33] C. POOLE, The essence of chromatography, 2003. 

[34] Separačné analytické metódy - vysokoúčinná kapalinová chromatografie. 

[Online]. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/242277/mod_resource/content/3/HPLC.pdf. 

[35] C. MOLTÓ-PUIGMARTÍ, A.I. CASTELLOTE, M.C. LÓPEZ-SABATER, Ultra-

High-Pressure Liquid Chromatographic method for the analysis of tocopherols in 

human colostrum and milk, J. Chromatogr. A. (2009). s. 4388–4394. 



51 

 

DOI: 10.1016/j.chroma.2009.02.088. 

[36] F. RUPÉREZ, D. MARTÍN, E. HERRERA, C. BARBAS, Chromatographic 

analysis of α-tocopherol and related compounds in various matrices, J. 

Chromatogr. A. (2001). s. 45–69. DOI: 10.1016/S0021-9673(01)01101-3. 

[37] A. PYKA, J. SLIWIOK, Chromatographic separation of tocopherols, J. 

Chromatogr. A. 935 (2001). s. 71–76. DOI:10.1016/S0021-9673(01)00944-X. 

[38] M. KAŠPAROVÁ, J. PLÍŠEK, D. SOLICHOVÁ, L. KRČMOVÁ, B. 

KUČEROVÁ, M. HRONEK, P. SOLICH, Rapid sample preparation procedure 

for determination of retinol and α-tocopherol in human breast milk, Talanta. 93 

(2012). s. 147–152. DOI: 10.1016/j.talanta.2012.01.065. 

[39] L. KRČMOVÁ, L. URBÁNEK, D. SOLICHOVÁ, M. KAŠPAROVÁ, H. 

VLČKOVÁ, B. MELICHAR, L. SOBOTKA, P. SOLICH, HPLC method for 

simultaneous determination of retinoids and tocopherols in human serum for 

monitoring of anticancer therapy, J. Sep. Sci. (2009). s. 2804–2811. 

DOI: 10.1002/jssc.200900239. 

[40] B. KUČEROVÁ, L. KRČMOVÁ, D. SOLICHOVÁ, J. PLÍŠEK, P. SOLICH, 

Comparison of a new high-resolution monolithic column with core-shell and fully 

porous columns for the analysis of retinol and α-tocopherol in human serum and 

breast milk by ultra-high-performance liquid chromatography†, J. Sep. Sci. 36 

(2013). s. 2223–2230. DOI: 10.1002/jssc.201300242. 

[41] N. GREBENSTEIN, J. FRANK, Rapid baseline-separation of all eight 

tocopherols and tocotrienols by reversed-phase liquid-chromatography with a 

solid-core pentafluorophenyl column and their sensitive quantification in plasma 

and liver, J. Chromatogr. A. (2012). s. 39–46.DOI: 10.1016/j.chroma.2012.04.042. 

[42] J. PLÍŠEK, M. KAŠPAROVÁ, D. SOLICHOVÁ, L. KRČMOVÁ, B. 

KUČEROVÁ, L. SOBOTKA, P. SOLICH, Application of core–shell technology 

for determination of retinol and alpha-tocopherol in breast milk, Talanta. 107 

(2013). s. 382–388. DOI: 10.1016/j.talanta.2013.01.031. 

[43] V. PILAŘOVÁ, T. GOTTVALD, P. SVOBODA, O. NOVÁK, K. BENEŠOVÁ, 

S. BĚLÁKOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Development and optimization of ultra-high 

performance supercritical fluid chromatography mass spectrometry method for 



52 

 

high-throughput determination of tocopherols and tocotrienols in human serum, 

Anal. Chim. Acta. 934 (2016). s. 252–265. DOI: 10.1016/j.aca.2016.06.008. 

[44] L. URBÁNEK, D. SOLICHOVÁ, B. MELICHAR, J. DVOŘÁK, I. 

SVOBODOVÁ, P. SOLICH, Optimization and validation of a high performance 

liquid chromatography method for the simultaneous determination of vitamins A 

and E in human serum using monolithic column and diode-array detection, Anal. 

Chim. Acta. 573–574 (2006). s. 267–272. DOI :10.1016/j.aca.2006.02.032. 

[45] U. S. Food and Drug Administration, Bioanalytickal method validation. [Online]. 

Dostupné z: 

https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformation

/guidances/ucm134409.pdf (accessed March 15, 2019). 

[46] U. S. Food and Drug Administration, Analytical procedures and methods 

validation for drugs and biologics. [Online]. Dostupné 

z:  https://www.fda.gov/downloads/drugs/guidancecomplianceregulatoryinformat

ion/guidances/ucm386366.pdf. 

 


