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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy 

Kandidát: Šárka Pauknerová 

Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro hodnocení rostlinných metabolitů I 

 Tématem diplomové práce byl vývoj a optimalizace metody pro hodnocení 

rostlinných metabolitů u rostliny Genista tinctoria L. (Fabaceae) (genistein, daidzein, 

formononetin, biochanin A) pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. 

 Separace probíhala na koloně ZORBAX ECLIPSE XDB – Phenyl analytical 

4,6x150 mm (5 μ) za použití spektrofotometrické detekce na UV detektoru při 260 nm.  

 Mobilní fáze byla složená ze dvou složek: 

• Mobilní fáze A: voda + kyselina fosforečná v poměru 99,85 : 0,15 

• Mobilní fáze B: methanol + kyselina fosforečná v poměru 99,85 : 0,15 

Zvolená eluce byla gradientová. Průtoková rychlost mobilní fáze byla 1,1 ml/min. 

Teplota na koloně byla 25 °C. Objem nástřiku byl 20 μl. Celková analýza trvala 18 minut. 

Pro validaci této metody byly využity principy popsané ve směrnicích. Hodnotila 

se selektivita, stabilita, linearita, přesnost a preciznost – opakovatelnost. Všechny 

hodnoty byly v přijatelném rozsahu. 

Klíčová slova: Genista tinctoria L., genistein, daidzein, formononetin, biochanin A, 

genistin, HPLC 

 



ABSTRACT 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis 

Candidate: Šárka Pauknerová 

Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

Title of thesis: Development of HPLC method for evaluation of plant metabolites I 

The topic of this thesis is the development and optimalization of plant 

metabolites evaluation method for Genista tinctoria L. (Fabacae) plant (genistein, 

daidzein, formononetin, biochanin A) using high performance liquid chromatography. 

Separation was achieved by ZORBAX ECLIPSE XDV - Phenyl analytical 4,6x150 mm 

(5 μ) column with the usage of spectrophotometric detection with UV detector at 

260 nm. 

Mobile phase consisted of two components: 

• Mobile phase A: water + phosphoric acid with 99,85 : 0,15 ratio 

• Mobile phase B: methanol + phosphoric acid with 99,85 : 0,15 ratio 

Chosen elution mode was gradient elution. The flow rate of mobile phase was 

set at 1,1 ml/min. The column temperature was 25 °C. The volume of injection was 20 μl. 

Total runtime was 18 minutes.  

Principles described in guidelines were used for validation of this method. 

Validation parameters were selectivity, stability, linearity, accuracy, precision - 

repeatability. All measured values were within acceptable ranges. 

Key words: Genista tinctoria L., genistein, daidzein, formononetin, biochanin A, genistin, 

HPLC   
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1. ÚVOD 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací metody pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie pro hodnocení rostlinných metabolitů 

u rostliny Genista tinctoria (Fabaceae). 

Isoflavonoidy jsou přirozeně se vyskytující biologicky aktivní sekundární 

metabolity v rostlinách, především v čeledi Fabaceae. Disponují řadou biologických 

účinků – zde zejména estrogenních, proto mohou být označovány za fytoestrogeny. 

Teoretická část se zabývá informacemi o rostlině Genista tinctoria L., kručinka 

barvířská z čeledi Fabaceae (bobovité), mezi jejíž obsahové látky patří chinolizidinové 

alkaloidy a isoflavonoidy formononetin a biochanin A, a isoflavony jako je genistein, 

daidzein a glykosid genistin. 

Dále se teoretická část zabývá základními informacemi o vysokoúčinné 

kapalinové chromatografii, která se v současné době používá nejen ve farmaceutickém 

výzkumu, ale i v dalších odvětvích. Jedná se totiž o analytickou metodu, která umožňuje 

kvalitativní a kvantitativní analýzu a vyniká svojí citlivostí, rychlostí a přesností.  

Experimentální část se pak zabývá vývojem metody na koloně se stacionární fází 

modifikovanou fenylovým zbytkem. Vyvinutá metoda byla validována a následně 

použita pro stanovení isoflavonoidů v experimentálních vzorcích vytvořených 

rozetřením nadzemních částí rostlin Genista tinctoria a později přidanou Trifolium 

pratense v methanolu.  

Vzorek Trifolium pratense byl použit na základě prostudované literatury, protože 

podobně jako Genista tinctoria nebo Glycine max měl obsahovat větší množství 

genistinu.22, 28 
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2. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem práce je vývoj, optimalizace a validace metody pro hodnocení rostlinných 

extraktů, konkrétně sekundárních metabolitů obsažených v rostlině Genista tinctoria – 

genisteinu, daidzeinu, formononetinu, biochaninu A a glykosidu genistinu pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie s využitím spektrofotometrické detekce UV 

detektorem při 260 nm. 

Pro vývoj a validaci metody bude použita kolona s reverzní fází modifikovanou 

fenylovými zbytky. 

Cílem bude vyvinout a validovat metodu, ve které dochází k dobré separaci 

jednotlivých analytů v rozumném čase. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Genista tinctoria 

Obr. 1 Genista tinctoria, autor obrázku Šárka Pauknerová 

Genista tinctoria L., kručinka barvířská (Fabaceae), je polokeř 20–60 cm vysoký, 

vyskytující se v několika plemenech (v Evropě např. Genista germaniaca L., kručinka 

německá). Tento druh je rozšířený v Evropě a v Asii. Je to spíše teplomilná rostlina, která 

roste ve světlých lesích, podél cest, na sušších loukách, pastvinách a slunných stráních 

od nížin do podhorského pásma. Má krátké, beztrnné, vystoupavé, brázdité, většinou 

lysé, hustě větevnaté stonky s jednoduchými, malými, přisedlými, střídavými listy, které 

jsou eliptické až kopinaté, špičaté, na líci tmavozelené a lysé, na rubu světlejší, brvité. 

Zlatožluté květy s lysým kalichem i korunou jsou v koncových mnohokvětých hroznech. 

Kvete v červnu až srpnu. Plodem je malý (15-22 mm dlouhý), rovný, lysý lusk s 6-10 

tmavými okrouhlými semeny.1 
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Rostlina je ve všech svých částech jedovatá. Mezi její obsahové látky patří 

chinolizidinové alkaloidy anagyrin, cytisin, N-methylcytisin, lupanin a další; isoflavon 

genistein.1 

Nadzemní části rostliny se dříve používaly k barvení látek a tkanin. V lidovém 

léčitelství se používá sušená kvetoucí nať proti dně, revmatismu, při ledvinových 

kamenech, jako diuretikum, při nemocech oběhové soustavy a při poruchách látkové 

výměny. Rostlina jako taková nemá uplatnění v medicíně.1,2,3 

3.2 Isoflavonoidy 

Isoflavonoidy jsou deriváty 3-fenylchromanu, které se klasifikují podle stupně 

oxidace a přítomnosti dalších heterocyklů na základním skeletu. Zahrnují isoflavony, 

isoflavanony, isoflavany. V přírodě se nacházejí zejména v čeledi Fabaceae, ale nalezeny 

byly také v zástupcích rodu Podocarpus sp., Juniperus sp., Iris sp., a dalších. 

K isoflavonoidům se řadí také pterokarpany, koumestany a rotenoidy. Nejrozšířenější 

jsou isoflavony, volné nebo jako glykosidy (O-glykosidy nebo C-glykosidy). Významné 

isoflavonoidy jsou genistein, daidzein, formononetin, glycitein, biochanin A.4,5 

Isoflavonoidy se také označují jako fytoestrogeny, protože konfigurace jejich 

molekul je blízká estradiolu a skutečně se umí vázat na estrogenní receptory v buňkách, 

především na estrogenní receptory β (endogenní estrogen působí na estrogenní 

receptory α) a mohou tak fungovat jako agonisté i jako antagonisté. Afinita 

k β receptorům vede k účinkům, jako je vliv na metabolismus lipidů, osteoblastů 

a osteoklastů, zásah do kostní density. Jsou proto vhodné pro menopausální ženy. 

Kromě pozitivních účinků mohou tyto látky přinášet i nepříznivý efekt (teoretický rozvoj 

některých neoplasmat). Není jednoduché určit, kdy jsou tyto látky prospěšné a kdy 

nikoli, protože jejich uplatnění v organismu je závislé na mnoha faktorech, jako je 

patofysiologický stav, stáří, rasa a mnoho dalších. Dosud nebyly provedeny žádné 

randomizované studie, které by jednoznačně prokázaly velkou prospěšnost nebo 

zásadní škodlivost, a je třeba vzít v úvahu, že zhruba 1/3 všech obyvatel Země je životně 

závislá na luštěninách a vůbec není patrné, že by smrtnost této části populace byla vyšší 

než zbytku, který luštěniny přijímá ojediněle.4,5  
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3.2.1 Genistin 

 

IUPAC název: 5-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-

(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one6 

Sumární vzorec: C21H20O10
6 

Molekulová hmotnost: 432,46 

LogP: -0,1 

pKa: 6,539 

Genistin je 7-O-β-D-glukosid, patří mezi 7-hydroxyisoflavony a je odvozený od 

genisteinu.6  

Pozn. Hodnoty LogP a pKa jsou vypočítány pomocí programu ChemDraw 20.0 

3.2.2 Daidzein 

 

IUPAC název: 7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one7 

Sumární vzorec: C15H10O4
7 
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Molekulová hmotnost: 254,247 

LogP: 2,13 

pKa: 8,067 

Daidzein patří mezi isoflavonoidy obsažené v sojovém extraktu. Patří do třídy 

7-hydroxyisoflavonů s dalším hydroxylem v pozici 4‘. Jedná se o neaktivní analog 

tyrosinkinasového inhibotoru genisteinu. Má antioxidační a fytoestrogenní vlastnosti. 

Používá se jako antineoplastický agens, inhibitor α-glukosidas a DNA-dependentní DNA 

polymeras.7 

Pozn. Hodnoty LogP a pKa jsou vypočítány pomocí programu ChemDraw 20.0 

3.2.3 Genistein 

 

IUPAC název: 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one8 

Sumární vzorec: C15H10O5
8 

Molekulová hmotnost: 270,248 

LogP: 1,74 

pKa: 6,923 

Genistein je isoflavonoid získaný ze soji, má hydroxyskupiny v pozici 5 a 4‘. Má 

antioxidační účinky. Jedná se o inhibitor protein-tyrosinkinas a topoisomerasy-II (DNA 

topoisomerasa typ II) a je používaný jako antineoplastický a protinádorový agens. 

Experimentálně se využívá k indukci G2 fáze, a tedy zastavení buněčného cyklu před 

mitosou v lidských a myších buněčných liniích. Dále má funkci i jako anthelmintikum 
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účinné proti parazitům různých zvířecích skupin. Jako fytoestrogen má selektivně 

modulační vlastnosti k estrogenovým receptorům. Byl zkoumán v klinických studiích 

jako alternativa ke klasické hormonální terapii k prevenci kardiovaskulárních 

onemocnění u postmenopausálních žen. Přirozeně se vyskytuje v sojových bobech, 

plodech bobu obecného, kudzu (Pueraria lobata) a v semenech lupiny.8 

Pozn. Hodnoty LogP a pKa jsou vypočítány pomocí programu ChemDraw 20.0 

3.2.4 Formononetin 

 

IUPAC název: 7-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one9 

Sumární vzorec: C12H12O4
9 

Molekulová hmotnost: 268,269 

LogP: 2,4 

pKa: 8,066 

Formononetin patří do třídy 7-hydroxyisoflavonů a kromě hydroxyskupiny 

v pozici 7 je substituován ještě methoxyskupinou v pozici 4‘. Jedná se o rostlinný 

metabolit, který má využití jako fytoestrogen. Odvozuje se od daidzeinu. Formononetin 

je v klinickém zkoušení na léčbu postmenopausální osteopenie.9 

Pozn. Hodnoty LogP a pKa jsou vypočítány pomocí programu ChemDraw 20.0 



16 
 

3.2.5 Biochanin A 

 

IUPAC název: 5,7-dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one10 

Sumární vzorec: C16H12O5
10 

Molekulová hmotnost: 284,2610 

LogP: 2,01 

pKa: 6,918 

Biochanin A patří do třídy 7-hydroxyisoflavonů a je substituován další 

hydroxyskupinou v pozici 5 a methoxyskupinou v pozici 4‘. Jedná se o fytoestrogen, 

který má domnělé výhody v dietární profylaxi rakoviny. Rostlinný metabolit, který má 

funkci fytoestrogenu, inhibitor amidhydrolasy mastných kyselin, inhibitor tyrosinkinas 

a antineoplastického agentu. Biochanin A je v klinickém zkoušení na léčbu 

postmenopausální osteopenie.10 

Pozn. Hodnoty LogP a pKa jsou vypočítány pomocí programu ChemDraw 20.0 

3.3 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

3.3.1 Charakteristika HPLC 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie – High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) je v současné době jedna z nejprogresivnějších analytických 

metodik, která nachází stále větší uplatnění ve všech oblastech analýzy léčiv. HPLC je 

široce využívána ve všech moderních lékopisných monografiích.11 
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Hlavní přednosti HPLC: 

• Svou podstatou se jedná o separační metodu, která umožňuje kvalitativní 

i kvantitativní hodnocení separovaných složek směsi. 

• Rychlost analýzy, citlivost stanovení (v závislosti na použitém detektoru) 

• Pro analýzu postačuje minimální množství vzorku. 

• Možnost automatizace – současné nejmodernější HPLC chromatografy, které jsou 

vybavené automatickými dávkovači, mohou po vhodném nastavení příslušných 

parametrů provádět desítky analýz bez obsluhy operátora. 

• Prakticky ve všech výše uvedených ukazatelích je HPLC srovnatelná s plynovou 

chromatografií (GC), která je však omezena na těkavé látky, proto je HPLC využívána 

více.11 

3.3.2 Princip HPLC 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie patří mezi separační metody, které 

jsou založeny na rozdílné distribuci dělených látek ve směsi mezi dvě různé nemísitelné 

fáze. Mobilní fází je zde kapalina a stacionární fází může být buď tuhá látka nebo 

kapalina ukotvená na tuhém nosiči. Stacionární fáze je umístěna v chromatografické 

koloně ve formě sorbentu a mobilní fáze je do systému přiváděna pomocí čerpadla pod 

vysokým tlakem.12 

 Aby byla umožněna distribuce mezi stacionární a mobilní fází, musí existovat 

fázové rozhraní. Během dělení látek pak dochází k opakovanému ustalování rovnováhy 

dělených látek mezi mobilní a stacionární fází. Chromatografický systém se v ideálním 

případě může blížit rovnováze. Distribuci složek mezi dvě fáze pak lze popsat distribuční 

konstantou. Pro dělení jednotlivých látek kapalinovou chromatografií je nutné, aby byl 

rozdíl mezi jednotlivými distribučními konstantami.12  
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3.3.3 Popis kapalinového chromatografu 

Kapalinový chromatograf se skládá z následujících částí (Obr. 2) 

• Zásobníky mobilní fáze 

• Vysokotlaké čerpadlo, které konstantní průtokovou rychlostí tlačí mobilní fázi 

nastaveného složení přes kolonu do detektoru 

• Programovací jednotka, pomocí které se nastavuje požadované složení mobilní fáze 

• Dávkovací zařízení, umožňující nadávkovat roztok vzorku na kolonu 

• Chromatografická kolona, kde dojde k rozdělení směsi na jednotlivé složky, které 

jsou unášeny mobilní fází do detektoru 

• Diferenciální detektor, který indikuje průtok separované složky detekční celou 

a přenáší vhodně upravený signál do počítače 

• Počítač, který signál zpracuje a zároveň řídí chod celého chromatografu11 

Obr. 2 Schéma kapalinového chromatografu13 

 Moderní HPLC sestavy mají poměrně univerzální využití, a tak není obvykle nutné 

provádět významnější změny hardwaru při změně typu analýz. Na trhu je v současnosti 

široká škála HPLC instrumentů od různých výrobců, které se liší vzhledem, avšak ve 

většině základních funkčních parametrů dosahují obdobných hodnot.14 

Určitou výjimkou jsou pak systémy pro ultra-vysoce účinnou kapalinovou 

chromatografii, kde se modely různých výrobců liší v tlakových, případně teplotních 

limitech.14 
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I když je možné kombinovat jednotlivé součásti od různých výrobců, snahou 

zůstává pořídit základní komponenty (pumpy, degasser, autosampler, kolonový 

prostor) od jednoho výrobce vzhledem k lepší kompatibilitě softwarového ovládání 

a snadnějšímu servisu.14 

3.3.4 Kvalitativní a kvantitativní analýza 

3.3.4.1 Kvalitativní analýza 

Jsou využívány následující principy: 

• Retenční čas – jedná se o nejvyužívanější parametr, v praxi se nejčastěji porovnává 

retenční čas hodnoceného analytu a referenčního standardu. Podmínkou je využití 

totožných chromatografických podmínek (složení mobilní fáze, průtok, teplota) pro 

obě analýzy. Protože tyto podmínky nemusí být v praxi vždy úplně shodné, připouští 

se malá odchylka v definovaném rozmezí. Nevýhodou tohoto přístupu je fakt, že 

retenční čas nepatří mezi unikátní charakteristiku analytu, to znamená, že může být 

stejný u více různých látek. Retenční čas může být navíc ovlivněn koelucí více analytů 

nebo samotnou matricí vzorku (např. v případě analýzy biologického materiálu). 

Vzhledem k těmto nedostatkům slouží retenční čas jako kvalitativní hodnocení 

analytu (např. kvantitativní hodnocení substancí v procesu výroby).15 

• On-line kvalitativní analýza - v tomto případě je strukturní analýza prováděna 

pomocí různých HPLC detektorů, které jsou schopny poskytovat strukturní data (MS, 

PDA, NMR, infračervený, atd.). V současné době se pro získání kvalitativních dat 

využívá nejčastěji spojení HPLC s MS, případně detektoru s diodovým polem (PDA). 

Data jsou většinou zaznamenávána během průtoku mobilní fáze měrnou celou, což 

může být pro některé z nich časově nevyhovující vzhledem k šířce píků. Někdy se 

využívá zastavení celé analýzy (tzv. stop flow analysis) v době průtoku analytu 

detektorem, který má pak dostatek času nasbírat potřebná data. I když je tento 

přístup výrazně specifičtější v porovnání s retenčním časem, může být strukturní 

informace získaná on-line častokrát nepostačující. Z tohoto důvodu je vhodné 

identitu neznámé látky potvrdit pomocí analýzy referenčního standardu.15 
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• Off-line kvalitativní analýza – ve své podstatě je podobná předchozímu přístupu, 

využívá se hlavně v případě dostatečného množství analytu (zejména při analýze 

v semipreparativním nebo preparativním měřítku). V tomto případě je eluát 

vycházející z kolony jímán a následně analyzován off-line pomocí MS, NMR atd. 

Alternativou je možnost odpaření eluentu a použití jiných technik vhodných pro 

charakterizaci struktury (např. rentgenová krystalografie).15 

3.3.4.2 Kvantitativní analýza 

V případě HPLC je kvantitativní hodnocení založeno na porovnání odezvy 

v analýze hodnoceného analytu a jeho referenčního standardu připraveného stejným 

postupem a ve stejné matrici. Hlavním parametrem je v tomto případě plocha píku, 

v některých případech je možné využít také výšku píku. U kvantitativního hodnocení jsou 

využívány následující přístupy.15 

Metoda vnějšího standardu 

Koncentrace stanovené látky se určí porovnáním plochy jejího píku a píku 

referenčního standardu, který je analyzován samostatně. Výpočet vychází 

z předpokladu, že plocha píku je přímo úměrná koncentraci látky jak u standardu, tak 

u vzorku.15 

Metoda vnitřního standardu 

Princip této metody je podobný metodě vnějšího standardu. Rozdíl spočívá 

v přidání standardní látky (tzv. vnitřní standard, IS – internal standard) k analyzovanému 

i referenčnímu vzorku ve stejném množství. Na vlastnosti vnitřního standardu jsou 

kladeny následující požadavky: 

• Nesmí být složkou vzorku 

• Měl by být strukturně co nejvíce podobný stanovovanému analytu a mít podobné 

fyzikálně-chemické vlastnosti (např. extrakční koeficient, pKa) 

• Musí mít podobnou retenci jako stanovovaný analyt 

• Musí být chromatograficky dostatečně oddělen od stanovovaného analytu (nemusí 

platit v případě vysoce specifických detektorů, např. MS) 

• Musí být dostatečně stabilní 
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• Substance IS musí mít požadovanou čistotu 

• Odezva detekce analytu a IS by měla být podobná15 

Metodu vnitřního standardu je výhodné použít především v případě, kdy je nutné 

před samotnou HPLC analýzou provést složitější úpravu vzorku. Tento krok je totiž více 

náchylný k chybě, často může také docházet k drobným variabilitám ve způsobu 

provedení (případně výtěžnosti izolace). Např. během úpravy nebo manipulace se 

vzorkem může dojít ke změně jeho objemu, ať už chybou analytika nebo variabilitou 

vlastního postupu izolace. Toto by pak mělo za následek změnu výsledné koncentrace 

látky ve vzorku, a tím i nepřesnost celého stanovení. Nicméně vzhledem k tomu, že je 

ke stanovovanému vzorku i referenčnímu standardu přidáváno stejné množství IS, je 

poměr plochy stanovované látky a vnitřního standardu vždy zachován bez ohledu na 

způsob manipulace se vzorkem. Výpočet koncentrace stanovované látky je analogický 

jako u metody vnějšího standardu. Místo samotné plochy píku stanovované látky je 

využíván poměr ploch píku stanovované látky a píku vnitřního standardu.15 

Metoda normalizace 

Obsah stanovované látky se vyjádří jako procentuální podíl všech píků na 

chromatogramu, přičemž jsou zanedbány píky náležící rozpouštědlům a píky pod 

limitem zanedbatelnosti. Metoda se s oblibou využívá pro hodnocení stability, případně 

čistoty. Nedostatkem této metody je předpoklad, že by všechny analyty měly vykazovat 

přibližně stejnou odezvu u použitého detektoru. V opačném případě se může stát, že 

plochy píků dvou analytů o stejné koncentraci můžou být diametrálně odlišné. Možným 

řešením je využití tzv. korekčních faktorů, které jsou v případě potřeby uvedené 

v analytickém návodu, např. v lékopise.15 

Metoda standardního přídavku 

Metoda se využívá především u kvantitativního stanovení vzorků, u kterých je 

těžko dostupný prázdný vzorek (tzv. blank), ze kterého je potřeba připravit referenční 

standard přidáním známého množství analytu. Typickým příkladem pro tento typ 

stanovení je kvantifikace endogenních látek v biologickém materiálu. například, 

v případě stanovení insulinu v plasmě je prakticky nemožné získat plasmu bez 

přítomnosti insulinu, která je nutná pro přípravu standardu. Řešením této situace je 
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příprava analyzovaného vzorku a vzorku s přidaným známým množstvím analytu. 

Porovnáním ploch píků v obou vzorcích pak lze dopočítat koncentraci stanovovaného 

analytu v neznámém vzorku.15 

Kalibrační postup 

Určí se závislost mezi odezvou detektoru a koncentrací stanovovaného analytu, 

ze které se vypočítá kalibrační funkce. V praxi se připraví série vzorků v definovaném 

koncentračním rozmezí, provede se jejich analýza a na základě výsledků se sestrojí graf 

závislosti odezvy na koncentraci. V případě HPLC má kalibrační křivka ve většině případů 

podobu přímky, kterou lze matematicky popsat pomocí rovnice přímky (y=ax+b). 

Z vypočítané směrnice a úseku na ose y lze pak vypočítat koncentraci analytu.15 

3.3.5 Stacionární fáze 

Stacionární fáze je nepohyblivá složka chromatografického systému. Může jí 

tvořit tuhá látka nebo film kapaliny zakotvený nebo chemicky navázaný na tuhou 

matrici, která se nazývá nosič. Jedná se tedy o náplň chromatografické kolony, na které 

dochází k vlastnímu separačnímu procesu. 12 

Náplň kolony je tvořena sorbentem, jehož povrch může buď přímo sloužit jako 

stacionární fáze nebo může být modifikován vhodnou stacionární fází. Podle charakteru 

sorbentu lze kolony rozdělit na náplňové a monolitické.16 

Náplňové kolony – jsou vyplněny malými (většinou 1,5 až 5 μm), prakticky 

výhradně kulatými částicemi. Čím jsou částice menší, tím vytvářejí větší odpor vůči toku 

mobilní fáze. Částice jsou pokryty velkým množstvím pórů, což jim uděluje poměrně 

velký povrch, na kterém probíhá separace. Podle charakteru je lze rozdělit na porézní 

částice, pelikulární částice, částice s pevným jádrem a perfúzní částice.16 

Monolitické kolony – jsou vyplněny jedním kusem sorbentu, který je 

syntetizován buď přímo v koloně, nebo je předem připravený sorbent uzavřen do 

polymerního obalu. Sorbent je vysoce porézní a obsahuje dva druhy pórů – makropóry 

a mesopóry. Na rozdíl od náplňových kolon, kde sorbent tvoří cca 60 % z celkového 

objemu, u monolitických kolon je možné dosáhnout podíl sorbentu pouze kolem 20 %. 
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Díky tomu je umožněno využití většího průtoku mobilní fáze při současném zachování 

nízkého tlaku a účinnosti separace.16 

3.3.5.1 Základní materiály pro výrobu sorbentu 

• Silikagel – nejrozšířenější polární anorganický sorbent, povrch je pokrytý 

silanolovými skupinami, které lze snadno modifikovat. Nevýhodou je nízká stabilita 

při pH > 8, ale jsou dostupné i hybridní silikagely, které jsou stabilní při vyšším pH.16 

• Polymer – tvořeny sítí malých mikrosfér, které vytváří porézní strukturu. Nejčastěji 

se využívá zesíťovaný polystyren, substituované methakryláty a polyvinylalkoholy. 

Jsou stabilnější v širším rozmezí pH než silikagel. Nevýhodou je riziko objemové 

změny při použití některých organických rozpouštědel.16 

• Oxidy kovů – jedná se o polární anorganické sorbenty, konkrétně oxid zirkoničitý, 

oxid hlinitý a oxid titaničitý. Oxid zirkoničitý je vysoce chemicky i fyzikálně odolný. 

Na rozdíl od silikagelu se poměrně významně liší povrchem, proto je jejich 

modifikace komplikovanější.16 

• Grafitizovaný uhlík – atypický materiál tvořený plně porézními částicemi uhlíku, 

které se skládají z plochých šupinek hexagonálně uspořádaných atomů. Odolný 

v rozmezí pH 1-14 a teploty do 200°C. Nevýhody jsou špatná odolnost vyššímu tlaku, 

těžce předvídatelná selektivita, horší tvary píků a nižší účinnost v porovnání se 

silikagelem.16 

3.3.5.2 Modifikované stacionární fáze 

Většina v současnosti používaných kolon využívá stacionární fáze na bázi 

silikagelu, který je dále vhodně modifikován. Nejčastěji je modifikován reakcí 

organosilanu s povrchovými silanolovými skupinami, které jsou nejčastěji nahrazeny 

nepolární skupinou. Charakter navázané skupiny se běžně označuje zkratkou, která 

vyjadřuje počet uhlíků v řetězci (např. C8, C18).16 
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3.3.6 Chromatografické systémy 

3.3.6.1 Systémy s normálními fázemi (NP-HPLC) 

 V systému s normálními fázemi jsou pro separaci látek používány polární 

stacionární fáze, nejčastěji tvořené čistým silikagelem, a mobilní fáze s nižší polaritou 

než stacionární fáze. Většinou jde o binární směsi dvou rozpouštědel s odlišnou 

polaritou. Retenční mechanismus na normálních fázích je založen především na 

polárních interakcích (tvorba vodíkových vazeb, interakce dipól-dipól). Se zvyšující se 

polaritou mobilní fáze dochází k rychlejšímu vymývání analytů. Retence na koloně 

stoupá se zvyšující se polaritou analytu.12, 16 

 Chromatografie na normální fázi našla uplatnění při analýze polárních analytů, 

látek náchylných k hydrolýze, vysoce hydrofobních látek, izomerů, sacharidů a tuků.16 

3.3.6.2 Systémy s reverzními fázemi (RP-HPLC) 

 V současné době patří mezi nejčastěji využívaný separační mód. Stacionární fáze 

má nepolární charakter a většinou se jedná o silikagel, který má modifikovaný povrch 

hydrofobními funkčními skupinami (C8, C18, fenyl).16 

 Při chromatografii na reverzních fázích je mobilní fáze polární. Obvykle je to směs 

vodné složky (voda, zředěné vodné složky kyselin či bazí, anebo pufry) s polárními 

organickými rozpouštědly, která jsou mísitelná s vodou (alkoholy, acetonitril, či méně 

polární tetrahydrofuran).12  

 Hlavní mechanismus retence jsou hydrofobní interakce, které jsou 

zprostředkovány pomocí van der Waalsových sil. Pořadí retence analytů je obrácené 

v porovnání s chromatografií na normální fázi. Méně polární látky jsou zadržovány na 

stacionární fázi. Změny ve složení stacionární a mobilní fáze mají výrazný vliv na 

selektivitu, a tím umožňují dosáhnout separace širokého spektra látek.16 
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3.3.6.3 Iontově výměnná chromatografie 

 Iontově výměnná chromatografie je založena na silných elektrostatických 

interakcích mezi ionizovanými funkčními skupinami měniče a opačně nabitými ionty 

v okolním roztoku.12 

3.3.6.4 Molekulová vylučovací chromatografie 

 Molekulová vylučovací chromatografie je založena na rozdělování molekul podle 

jejich velikosti v koloně naplněné pórovitým polymerním gelem.12 

3.3.6.5 Hydrofilní interakční chromatografie 

U hydrofilní interakční chromatografie analyty interagují s hydrofilní stacionární 

fází a eluce je prováděna relativně hydrofobní binární mobilní fází obsahující vodnou 

složku jako silné eluční činidlo.12 

3.3.6.6 Vícemodální chromatografie 

 Vícemodální chromatografie je definována separacemi, které umožňují současně 

ovlivňovat více než jeden významný separační mechanismus.12 

3.3.6.7 Iontově párová chromatografie 

 Při iontově párové chromatografii je využívána tvorba iontových asociátů mezi 

dělenými látkami iontové povahy a opačně nabitým iontem, jehož molekula obsahuje 

relativně velký nepolární podíl (tenzidy). Separace iontového asociátu pak probíhá na 

stacionárních fázích pro reverzní chromatografii.12 

3.3.6.8 Micelární chromatografie a micelární elektrokinetická chromatografie  

 U micelární chromatografie micely slouží jako částečná nebo úplná náhrada 

polárního organického rozpouštědla ve vodně-organické mobilní fázi v systémech 

s reverzními fázemi.12 
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 Micelární elektrokinetická chromatografie využívá mechanismus separace 

nabitých látek kapilární zónovou elektroforézou, který je založen na rozdílné mobilitě 

nabitých molekul ve stejnosměrném elektrickém poli v prostředí pracovního elektrolytu 

(pufru).12 

3.3.6.9 Afinitní chromatografie 

 Je založená na specifické a současně vratné interakci mezi dvěma molekulami 

různých látek.12 

3.3.6.10 Hydrofobní interakční chromatografie 

 Používá vodné mobilní fáze bez přídavků organických rozpouštědel. Retence 

analytů je ovlivňována přídavkem organických nebo anorganických solí do vody. 

Hydrofobní interakční chromatografie byla primárně použita pro separaci proteinů.12 

3.3.6.11 Chirální chromatografie 

 HPLC separace enantiomerů není možná na běžných stacionárních fázích. Pro její 

realizaci je třeba podmínek chirální chromatografie za použití chirálního selektoru.12 

3.3.7 Detektory 

3.3.7.1 Spektrofotometrické detektory 

Nejčastěji používány při HPLC analýze léčiv, proměřují absorbanci 

elektromagnetického záření určité vlnové délky složkami eluátu protékajícího celou 

detektoru. K detekci léčiv se využívá především UV oblast spektra, mnohem méně oblast 

viditelná a minimálně infračervená oblast spektra - v praxi se uplatňují především UV 

detektory, event UV-VIS detektory.11 

Nejužívanější UV detektory: 

• UV detektor s fixní vlnovou délkou 

• UV-VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou 
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• Scanning UV detektor 

• Diode array detektor (DAD)11 

Spektrofotometrické detektory jsou v analýze léčiv používány nejčastěji, vyznačují 

se značnou citlivostí a lze je používat při gradientové eluci.11 

3.3.7.2 Fluorimetrické detektory 

Fluorimetrické detektory jsou s výhodou použitelné v případech, kdy 

analyzované léčivo (rozkladný produkt nebo metabolit) vykazuje fluorescenci. Látky, 

které nefluoreskují, lze mnohdy derivatizací s vhodnými činidly převést na fluoreskující 

deriváty. Fluorimetrické detektory jsou tedy méně univerzální než UV detektory, ale 

citlivější, selektivnější a jsou rovněž použitelné při gradientové eluci.11 

3.3.7.3 Elektrochemické detektory 

Elektrochemické detektory nacházejí uplatnění při hodnocení léčiv, u nichž lze 

využít dějů, souvisejících s elektrochemickou reakcí probíhající na rozhraní 

elektroda-eluent. Proměřují elektrochemickou veličinu, jejíž hodnota je závislá na 

koncentraci analyzované látky. Elektrochemické detektory můžeme rozdělit na 

voltametrické, amperometrické a polarografické. Jsou značně citlivé, ale většinu z nich 

nelze použít při gradientové eluci.11 

3.3.7.4 Refraktometrické detektory 

Refraktometrické detektory měří rozdílný index lomu mezi čistou mobilní fází 

a eluátem vytékajícím z kolony, obsahujícím analyzovanou látku. Jsou prakticky 

univerzální (vyhodnotí jakoukoli látku). Mezi jejich nevýhody patří to, že mají výrazně 

menší citlivost, nutnost termostatování a nelze je použít při gradientové eluci.11 

3.3.7.5 Spojení HPLC s hmotnostním spektrometrem 

Hmotnostní spektrometry (MS) jako detektory v HPLC patří do skupiny spojených 

technik. Jsou velmi specifické, a kromě údajů z chromatogramu poskytují spektrální 
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údaje o identitě látky. Staly se standardními detektory pro bioanalytické 

a environmentální aplikace, potravinovou analýzu, metabolomiku, proteomiku a jsou 

využívány také při výzkumu a vývoji nových struktur i pro mnohé další aplikace.12 

 Proces identifikace či kvantifikace látek hmotnostním spektrometrem se 

odehrává ve třech krocích. Nejprve musí dojít k ionizaci vzorku, kdy jsou neutrální 

molekuly v iontovém zdroji převedeny na ionty. Poté následuje rozdělení iontů podle 

poměru m/z (hmotnost/náboj) a jejich urychlení v analyzátoru, a nakonec detekce iontů 

a zesílení signálu v detektoru.12 

3.3.8 Příprava a použití mobilní fáze 

Správný postup přípravy a použití mobilní fáze je základním krokem HPLC 

analýzy. Problémy, které vznikají v chromatografickém systému, jsou v mnoha 

případech způsobeny právě její špatnou přípravou a použitím. Nejčastějšími praktickými 

problémy jsou: 

• Zavzdušněná hlava chromatografického čerpadla 

• Přítomnost vzduchových bublinek v cele detektoru 

• Nízká citlivost fluorescenční detekce vlivem přítomnosti rozpuštěného kyslíku 

v mobilní fázi 

• Nízká správnost a přesnost nástřiku vzorku (díky přítomnosti vzduchových bublinek 

ve stříkačce automatického dávkovače apod.) 

• Zanesení vřazených (in-line) filtrů, frit nebo kapilár vlivem nečistot přítomných 

v mobilní fázi17 

Zanesení in-line filtrů a frit v HPLC systému se projevuje zejména: 

• Zvýšeným tlakovým spádem na koloně 

• Zvýšeným šumem základní linie 

• Kolísavými retenčními časy (retenční čas není opakovatelný)17 

Při přípravě mobilní fáze je doporučeno vždy používat čistá rozpouštědla, pokud 

možno co nejvyšší čistoty (HPLC grade, HPLC gradient grade). Toto platí i pro všechna 
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aditiva přidávaná do mobilní fáze. Důležitým aspektem při volbě rozpouštědel pro 

mobilní fázi je typ použité detekce.17  

3.3.9 Úprava vzorku před analýzou 

Některé reálné vzorky nejsou přímo kompatibilní s chromatografickými 

technikami, kterými mají být ve finálním kroku analyzovány. Důvodem je velká složitost 

vzorku, vysoký obsah proteinů a mnoha balastních látek, které mohou interferovat se 

sledovanými analyty, často přítomnými ve stopových koncentracích vzhledem 

k ostatním složkám matrice.17 

Úprava vzorku před analýzou ovlivňuje všechny následující kroky práce se 

vzorkem. Ovlivňuje ve vysoké míře výslednou přesnost a správnost stanovení.17 

 Technika úpravy vzorku se dělí na dvě skupiny, a to na konvenční metody pro 

úpravu vzorku, kam patří přímá extrakce a úprava extraktu, srážení proteinů (protein 

precipitation, PP), extrakce z kapaliny do kapaliny (liquid-liquid extraction, LLE) 

a extrakce na tuhou fázi (solid phase extraction, SPE), a na moderní trendy v oblasti 

přípravy, mezi které patří mikroextrakce, ON-LINE techniky a techniky s vysokou 

selektivitou.17 

3.3.10 Validace 

 Validace se provádí při vývoji metody, jestliže byla metoda změněna, má-li být 

přenesena do jiné laboratoře, nebo při průkazu rovnocennosti dvou metod. Zjištěné 

hodnoty validačních parametrů se zpracovávají do validačního protokolu, který musí 

obsahovat též patřičnou dokumentaci (např. chromatogramy).11 

Cílem validace chromatografické metody je prokázat, že daná metoda je 

spolehlivá a vhodná k účelu, pro který byla vyvinuta. Validace obsahuje řadu parametrů, 

které se hodnotí a které musí daná metoda splňovat.18   
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V současnosti existuje několik směrnic různých organizací, podle kterých lze 

chromatografické metody validovat. Mezi nejvíce využívané patří: 

• Směrnice Amerického Úřadu pro kontrolu potravin (FDA) – Guidance for industry, 

Bioanalytical Method Validation19  

• Směrnice Evropské lékové agentury (EMA) – Guidline on Bioanalytical Method 

Validation20 

• Směrnice Mezinárodní konference pro harmonizaci (ICH) – Validation of analytical 

procedures: Text and methodology Q2 (R1)21 

Téma této diplomové práce zcela neodpovídá ani jedné směrnici. Principy popsané 

ve směrnicích byly přizpůsobeny tématu. 

3.3.10.1 Přesnost (accuracy) 

Přesnost, dříve uváděná jako správnost analytické metody, je definována jako 

těsnost hodnoty mezi výsledkem měření (result of measurement) a přijatou referenční 

hodnotou (accepted reference value). Rozdíl mezi přijatou referenční hodnotou 

a hodnotou zjištěnou měřením je nazýván chyba výsledku (error of result). Praktický 

postup zjišťování přesnosti zahrnuje přípravu devíti modelových vzorků s přídavkem 

stanovované látky na třech koncentračních úrovních, kdy každá úroveň je analyzována 

třikrát. Poměr množství analytu získaného analytickou metodou k přijaté referenční 

hodnotě je nazýván výtěžnost, někdy také návratnost (recovery). Přesnost bývá 

testována v rozmezí 80 – 120 % deklarovaného obsahu účinné látky.17 

3.3.10.2 Preciznost (precision) 

Preciznost, dříve uváděná jako přesnost, popisuje rozptyl koncentrací 

stanovených v jednotlivých vzorcích připravených ze společného homogenního objemu 

matrice. Podobně jako u přesnosti jsou zde vyžadovány minimálně tři koncentrační 

úrovně, a každá z nich by měla obsahovat alespoň tři vzorky. Preciznost se vyjádří jako 

relativní směrodatná odchylka (RSD) koncentrací naměřených u vzorků na stejné 

koncentrační úrovni. FDA vyžaduje přesnost v rozmezí do 15 % RSD s výjimkou LLOQ, 

kde je postačující hodnota 20 %.18 
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Preciznost lze dále rozdělit na: 

a) Preciznost v rámci jedné série analýz (within-run/intra-batch precision) 

b) Preciznost mezi různými sériemi analýz (between run/inter-batch precision)18 

3.3.10.3 Selektivita, specifita (specifity) 

Charakterizuje schopnost analytické metody odlišit a kvantifikovat analyt 

i v přítomnosti ostatních komponent vzorku. Hodnotí se analýzou blankových vzorků 

(bez přítomnosti analytu) vhodné biologické matrice (plasma, moč atd.) minimálně ze 

šesti zdrojů, ve kterých nesmí být přítomny píky koelující s píkem hodnocených analytů. 

Mezi interference lze řadit např. píky endogenních komponent, metabolitů, rozkladných 

produktů a dalších exogenních xenobiotik.18 

3.3.10.4 Detekční limit (limit of detection, LOD) 

Vyjadřuje citlivost metody. Je to nejnižší detekovatelná koncentrace látky, 

nestanovované kvantitativně. U neinstrumentálních metod se detekční limit hledá 

experimentálně. U instrumentálních metod se může určit jako koncentrace analyzované 

látky s poměrem signálu k šumu s hodnotou 3. Nalezený detekční limit se ověří analýzou 

příslušné koncentrace vzorku.11 

3.3.10.5 Kvantitativní limit (limit of quantification, LOQ) 

Parametr citlivosti metody. Je to nejnižší koncentrace látky, stanovitelná 

s přijatelnou přesností a správností. Za limitující relativní směrodatnou odchylku se 

považuje 10 %, proto je možné kvantitativní limit určit jako koncentraci, při jejíž analýze 

se dosáhne této relativní směrodatné odchylky. Obvykle to bývá trojnásobek detekčního 

limitu. Často se vyjadřuje jako koncentrace s poměrem signálu k šumu s hodnotou 10.11 

3.3.10.6 Linearita (linearity) 

Linearita je definována jako schopnost metody poskytnout v daném rozsahu 

přijatelnou lineární korelaci mezi odezvou detektoru a koncentrací analytu ve vzorku. 

Linearita v analytické chemii je přímá závislost jedné veličiny (signál) na druhé nezávislé 
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proměnné (koncentrace), kdy hodnota první veličiny je pouze násobkem hodnoty 

veličiny druhé a případně je k výsledku součinu ještě přičtena konstanta. Obecně lze říct, 

že se jedná o přímkovou závislost, ale v některých případech mohou být využívány 

i nelineární závislosti, které jsou často využívány zejména v bioanalytických 

a biofarmaceutických aplikacích. Nelineární modely lze linearizovat popisem funkce 

nebo speciálními matematickými aparáty.17 

3.3.10.7 Rozsah (range) 

Pracovní rozsah je uzavřený interval hodnot měřené veličiny ve vzorku, pro který 

bylo validací potvrzeno, že metoda je v něm aplikovatelná (nejistota měření je v této 

oblasti přijatelná). Ohraničení tvoří nejčastěji zdola mez stanovitelnosti (dolní hranice 

pracovního rozsahu nesmí být z definice menší než mez stanovitelnosti), pracovní rozsah 

metody kvantitativní analýzy je obvykle určován měřením vzorků s různou hodnotou 

koncentrace analytu. Někdy je v této souvislosti používáno označení LLOQ (lower limit 

of quantification) a ULOQ (upper limit of quantification), tedy horní a dolní mez 

stanovitelnosti.17 

3.3.10.8 Robustnost (robustness) 

Vyjadřuje míru vlivu proměnných podmínek na výsledky analýzy. Sbírají se 

poznatky z vývoje metody a cílem je upozornit na podmínky, které mohou ovlivnit 

výsledky. Například u metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii se 

sledují vlivy: složení mobilní fáze, pH vodné složky mobilní fáze, teplota na koloně, 

rychlost průtoku, stabilita analyzovaných vzorků, rozdíl mezi kolonami různých šarží 

případně i výrobců.11  
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3.3.10.9 Test způsobilosti systému 

Test způsobilosti analytického systému je nedílnou součástí validace analytické 

metody. U instrumentálních fyzikálně-chemických metod (především separačních) není 

v podstatě možné přesně definovat všechny podmínky, ze kterých má být metoda 

použita, aby poskytovala spolehlivé výsledky. Při každém novém použití metody se 

neopakuje celá validace, ale jsou definována určitá kritéria, která musí být splněna 

a která se obecně nazývají test způsobilosti analytického systému.11 
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3.4 Publikované studie pro stanovení isoflavonoidů 

Tab. 1 Studie č. 1 

HPLC; zdroj22, 23 

SF Reverzní fáze 

Eluce Gradientová, isokratická 

MF A Voda : AcOH (99,85 : 0,15) 

MF B MeOH : AcOH (99,85 : 0,15) 

Detektor Spektrofotometrický: 260 - 266 nm 

Objem nástřiku 20 μl 

Průtoková rychost (ml/min) 1,1 

Doba analýzy (min) 
Gradientová - 13 

Isokratická - 4 

Stanovení Flavonoidy 

Vzorek 
Lyofilizovaný rostlinný materiál 

suspendovaný do 80% MeOH 

 

Tab. 2 Studie č. 2 

HPLC; zdroj24 

SF Reverzní fáze modifikovaná C18 

Eluce Gradientová 

MF A Voda : kyselina fosforečná (99,85 : 0,15) 

MF B MeOH : kyselina fosforečná (99,85 : 0,15) 

Detektor DAD: 260 nm 

Teplota (°C) 25 

Objem nástřiku 20 μl 

Průtoková rychost (ml/min) 1,1 

Doba analýzy (min) 15 

Stanovení 
Isoflavonoidy, genistin, genistein, daidzein, 

formononetin, biochanin A 

Vzorek 
Suspensní a kalusové kultury Genista 

tinctoria L. 
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Tab. 3 Studie č. 3 

HPLC; zdroj25 

SF Reverzní fáze modifikovaná C18 

Eluce Gradientová  

MF A Voda/kyselina sírová (pH 2,7) 

MF B ACN 

Detektor UV-PDA: 254 nm 

Doba analýzy (min) 61 

Stanovení Isoflavonoidy Trifolium pratense 

Vzorek Isoflavonoidy získané kyselou hydrolýzou 

 

Tab. 4 Studie č. 4 

HPLC - MS; zdroj26 

SF Reverzní fáze modifikovaná C18 

Eluce Gradientová 

MF A Voda : kyselina mravenčí (99,9 : 0,1) 

MF B ACN : kyselina mravenčí (99,9 : 0,1) 

Detektor Hmotnostní spektrometrie 

Teplota (°C) 30 

Objem nástřiku 2 μl 

Průtoková rychlost (ml/min) 0,4 

Doba analýzy (min) 10 

Stanovení Isoflavonoidy a lignany 

Vzorek 
Isoflavonoidy a lignany získané ze zelené 

kávy 
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Tab. 5 Studie č. 5 

HILIC; zdroj27 

SF 
HILIC 

ZIC-HILIC 

Eluce 
Isokratická  

Gradientová 

MF A ACN/mravenčan amonný 

MF B MeOH/mravenčan amonný 

Detektor MS 

Průtoková rychost (ml/min) 0,2  

Stanovení Isoflavonoidy rostliny Genista tinctoria L. 

Vzorek Extrakt ze sušené rostliny v MeOH 

 

Tab. 6 Studie č. 6 

HPLC; zdroj28 

SF Reverzní fáze modifikovaná C18 

Eluce Gradientová  

MF A Voda : AcOH  99,9 : 0,1 

MF B ACN : AcOH  99,9 : 0,1 

Detektor DAD: 262 nm 

Teplota (°C) Laboratorní teplota 

Objem nástřiku  20 μl 

Průtoková rychost (ml/min) 1,5 

Doba analýzy (min) 35 

Stanovení 
Isoflavonoidy a flavonoidy rostliny 

Genista tinctoria L. 

Vzorek 
MeOH extrakt sušené rostliny Genista 

tinctoria L. 
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Tab. 7 Studie č. 7 

HPLC; zdroj29, 30 

SF 
Silikagel pro chromatografii 

oktadecylsilylovaný monolitický R 

Eluce Isokratická  

MF A Voda R : AcOH ledová  99,9 : 0,1 

MF B ACN R 

Detektor Spektrofotometrický: 260 nm 

Objem nástřiku  10 μl 

Průtoková rychost (ml/min) 3,0 

Doba analýzy (min) 16,5 

Stanovení 
Isoflavonoidy (puerarin, daidzin) v kořeni 

Pueraria lobata 

Vzorek EtOH extrakt Puerariae lobatae radix 
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Tab 8 Studie č. 8 

HPLC; zdroj29, 30  

SF 
Silikagel pro chromatografii 

oktadecylsilylovaný R 

Eluce Gradientová  

MF A Voda R 

MF B ACN R 

Detektor ELSD 

Objem nástřiku  20 μl 

Průtoková rychost (ml/min) 0,5 

Doba analýzy (min) 55 

Stanovení 
Isoflavonoidy (daidzein, daidzin) v kořeni 

Astragalus mongholicus Bunge 

Vzorek MeOH extrakt Astragali mongholici radix 

 

 Další studie se zabývá analýzou interakcí isoflavonoidů s hovězím sérovým 

albuminem pomocí fluorimetrie.31 

 Dle prostudované literatury vyplývá, že pro stanovení isoflavonoidů pomocí HPLC 

se nejčastěji využívá kolona s reverzní fází modifikovanou C8, C18 nebo fenylovými 

zbytky. Jako mobilní fáze se nejčastěji používá voda a methanol nebo acetonitril 

s přídavkem malého množství kyseliny (mravenčí, octové, trifluoroctové, fosforečné). 

Eluce může být isokratická i gradientová. Nejčastěji využívané detektory pro stanovení 

isoflavonoidů jsou spektrofotometrické, fluorimetrické a časté je také spojení 

s hmotnostní spektrometrií.32, 33, 34 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Chemikálie, přístroje, pomůcky 

4.1.1 Chemikálie 

• Kyselina fosforečná – R p.a., Penta, ČR  

• Methanol – VWR Chemicals, USA 

• Voda čištěná reverzní osmózou 

• Biochanin A – p.a., Sigma, USA (standard pro HPLC) 

• Daidzein -p.a., Fluka, Švýcarsko (standard pro HPLC) 

• Formononetin – p.a., Sigma, Švýcarsko (standard pro HPLC) 

• Genistein – p.a., Sigma, USA (standard pro HPLC) 

• Genistin – p.a., Fluka, Švýcarsko (standard pro HPLC) 

• Extrakt připravený rozetřením nadzemní části Genista tinctoria L. v MeOH 

• Extrakt připravený rozetřením nadzemní části Trifolium pratense v MeOH 

4.1.2 HPLC sestava 

• HPLC jednotka: Shimadzu, Japonsko 

• Řídící jednotka: CBM-20A 

• Degasser: DGU-20A3 

• Čerpadlo: LC-20AD 

• Autosampler: SIL-20AC 

• Kolona: Merck LichroCART 250x4, LiChrospher 100, RP-18e (5 μ); ZORBAX ECLIPSE 

XDB – Phenyl analytical 4,6x150 mm (5 μ) 

• Termostat kolony: CTO-20AC Shimadzu 

• Detektor: UV-VIS SPD-20A 

• PC program: Lab Solutions, verze 5.92 
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4.1.3 Přístroje  

• Analytické váhy (METTLER AT21 Comparator s přesností 0,001 mg; Sartorius 

s přesností 0,1 mg)  

• Vodní vývěva  

• Ultrazvuková lázeň (K 10, KRAINTEK s.r.o.) 

• Vortex (P-LAB VELP SCIENTIFICA) 

4.1.4 Laboratorní pomůcky 

Filtrační baňka, zkumavky (skleněné, kryoskopické) + stojan na zkumavky, filtry 

(NYLON MEMBRANE FILTERS 0,45 μm Whatman; LPV0422-100 LUT Syringe Filters PVDF 

4 mm, 0,22 μm, pk/100 LABICOM s.r.o.), injekční stříkačky, kádinky, odměrné válce, 

pipety (automatické) + špičky, kolony (Merck LichroCART 250-4; ZORBAX ECLIPSE XDB), 

stojan na zkumavky, třenka s těrkou, vialky, víčka, septa, odměrné baňky 

4.2 Obecné postupy 

4.2.1 Příprava roztoků 

4.2.1.1 Příprava zásobních roztoků standardů genistinu, genisteinu, daidzeinu, 

formononetinu a biochaninu A 

Z každého standardu (kromě standardu genistinu, kterého bylo velmi malé 

množství) byl odebrán 1 mg, který se rozpustil v methanolu tak, aby bylo dosaženo 

koncentrace 1mg/ml. Roztok byl důkladně promíchán pomocí vortexu a na hůře 

rozpustné standardy bylo využito ultrazvukové lázně. Následně byl z každého zásobního 

roztoku odebrán objem 10 μl, který byl doplněn do 1ml, tak aby výsledná koncentrace 

byla 0,1 mg/ml, jedině u roztoku standardu genistinu byla výsledná koncentrace 

neznámá. Všechny roztoky byly uchovávány v mrazničce.  
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4.2.1.2 Zásobní roztok pěti standardů 

 Ze zásobních roztoků standardů o koncentraci 1 mg/ml bylo odebráno 10 μl 

z každého a doplněno methanolem na výslednou koncentraci 0,1 mg/ml. Vzniklý roztok 

byl uchováván v mrazničce. 

4.2.1.3 Příprava zásobního roztoku vzorků 

Nadzemní části rostlin (10 g) byly naváženy a v methanolu (10 ml) byly rozetřeny 

v porcelánové třence a vzniklý roztok byl přefiltrován pomocí injekční stříkačky a filtru. 

1 ml tohoto roztoku byl naředěn vodou R do 20,0 ml v odměrné baňce. Zásobní roztoky 

byly uchovávány v mrazničce. 

4.2.2 Příprava mobilní fáze 

4.2.2.1 Mobilní fáze A 

K 998,5 ml destilované vody bylo přidáno 1,5 ml koncentrované kyseliny 

fosforečné a roztok byl důkladně promíchán a následně přefiltrován. 

4.2.2.2 Mobilní fáze B 

K 998,5 ml methanolu bylo přidáno 1,5 ml koncentrované kyseliny fosforečné 

a roztok byl důkladně promíchán a následně přefiltrován.  

4.2.2.3 Příprava HPLC systému 

 Každé změně ve složení mobilní fáze předcházela ekvilibrace, která trvala 

20 minut. Po každé změně gradientu se kolona ekvilibrovala tím, že proběhl celý 

gradient bez nástřiku vzorku. 

4.3 Vývoj metody 

Vývoj metody vycházel z metody popsané v článku doc. Tůmové a v diplomové 

práci Aleny Macové.22, 24 K HPLC separaci isoflavonoidů byla použita mobilní fáze A 
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složená z 99,85 % destilované vody a 0,15 % kyseliny fosforečné, a mobilní fáze B složená 

99,85 % MeOH a 0,15 % kyseliny fosforečné. Následná separace probíhala gradientovou 

elucí na koloně LiChrospher RP-18 250x4, kdy eluční profil byl: 0-8 min. 30 % B v A; 9-15 

min. 80 % B v A; 16-20 min. 30 % B v A, a ve 21. minutě stop. Průtok byl nastaven na 

1,1 ml/min, teplota byla nastavena na 25°C. Detekce probíhala na 

spektrofotometrickém UV detektoru při 260 nm. Touto metodou byly zhodnoceny jak 

samostatné standardy genistinu, genisteinu, daidzeinu, formononetinu a biochaninu A, 

tak jejich směs a později také extrakty vzniklé rozdrcením nadzemních částí rostlin 

Genista tinctoria a Trifolium pratense v MeOH. 

Systém s reverzní fází modifikovanou fenylovými zbytky by mohl vykázat jinou 

selektivitu ke zkoumaným analytům, proto se výše zmíněná metoda provedla na koloně 

Phenyl analytical 4,6x150 mm (5 μ). Jelikož se zpočátku na této koloně nedařilo získat 

požadované výsledky, začalo se elucí isokratickou. Složení mobilní fáze tak bylo 90 % 

mobilní fáze B v mobilní fázi A, pak 80 % B v A a nakonec 50 % B v A. Ani jedna z těchto 

tří metod však nevyhovovala požadavkům, protože buď nedocházelo k separaci 

jednotlivých píků, anebo docházelo k výraznému prodloužení doby celé analýzy.  

 Isokratická eluce ale výrazně pomohla k výslednému zvolení poměru mobilních 

fází pro gradientovou eluci. Výsledný eluční profil tak vypadal následovně: 0 - 3 min. 

30 % B v A; do 9 minut a 30 sekund zvýšení koncentrace mobilní fáze B na 95 %; do 

12 minut a 30 sekund isokraticky 95 % B v A; ve 13. min. snížení koncentrace B na 30 %; 

18 min. stop. Průtok kolonou 1,1 ml/min zůstal zachován a stejně tak zůstala i teplota 

nastavená 25°C.  

 Validace vyvinuté metody na fenylové koloně byla prováděna pouze na vzorku 

z rostliny Genista tinctoria. Vzorek Trifolium pratense byl vytvořen z důvodu nedostatku 

standardu genistinu a zároveň pro nalezení shody mezi píky identifikovaných 

isoflavonoidů ve vzorku získaném z rostliny Genista tinctoria po porovnání 

chromatogramů standardů s vytvořenými extrakty.  
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4.4 Přímá extrakce 

 Navážilo se přibližně 10 g nadzemní části rostlin Genista tinctoria nebo Trifolium 

pratense. Každá rostlina zvlášť se pak rozdrtila v porcelánové třence za přidání 10 ml 

methanolu. Po důkladném promísení se tekutá složka natáhla do injekční stříkačky 

a následně byla pomocí membránového filtru přefiltrována do zkumavky. Ze získaného 

roztoku byl následně odebrán 1 ml, který byl v odměrné baňce doplněn vodou R do 

20,0 ml a uchováván v mrazničce. 

4.5 Příprava roztoků pro validaci metody 

4.5.1 Selektivita 

 Selektivita byla vyhodnocena na základě vyhodnocení chromatogramů 

následujících vzorků: 

1) Blank, který sestával z methanolu. 

2) Vzorek standardů o přibližné koncentraci 10 μg/ml (genistein, daidzein, 

formononetin, biochanin A) vytvořený smícháním 50 μl směsi standardů o 

koncentraci 100 μg/ml s 500 μl MeOH 

3) Vzorek extraktu rostliny Genista tinctoria, který byl připraven smícháním 500 μl 

extraktu s 50 μl směsi standardů o koncentraci 100 μg/ml 

4.5.2 Stabilita 

Pro stanovení stability byly použity ty samé vzorky, které byly připraveny pro 

stanovení linearity. Po vyhodnocení dat z čerstvě připravených vzorků byly tyto vzorky 

ponechány v autosampleru.  
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4.5.3 Linearita 

 Pro stanovení linearity byly připraveny vzorky podle následující tabulky. 

Tab. 9 Příprava vzorků standardů ke stanovení linearity 

Pozn. – zásobní roztok čtyř standardů byl připraven v koncentraci 100000 ng/ml.  

  

Koncentrace (ng/ml) 
Zásobní roztok čtyř 

standardů  
Methanol 

100000 
2000 μl zásobního roztoku 

čtyř standardů 
0 μl 

10000 
100 μl zásobního roztoku 

čtyř standardů 
900 μl 

5000 
50 μl zásobního roztoku 

čtyř standardů 
950 μl 

1000 
100 μl roztoku 

o koncentraci 10000 ng/ml 
900 μl 

500 
50 μl roztoku 

o koncentraci 10000 ng/ml 
950 μl 

100 
100 μl roztoku 

o koncentraci 1000 ng/ml 
900 μl 

50 
50 μl roztoku 

o koncentraci 1000 ng/ml 
950 μl 

10 
100 μl roztoku 

o koncentraci 100 ng/ml 
900 μl 
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4.5.4 Přesnost 

Extrakt obsahoval genistin a genistein, naopak neobsahoval daidzein, formononetin 

a biochanin A.  

1) Vzorky pro přesnost byly připraveny metodou přídavku standardů k extraktu, 

každý z roztoků byl připraven třikrát: 

a. Smícháním 500 μl extraktu s přídavkem 50 μl směsi standardů 

o koncentraci 100 μg/ml. 

b. Smícháním 500 μl extraktu s přídavkem 10 μl směsi standardů 

o koncentraci 100 μg/ml 

c. Smícháním 500 μl extraktu s přídavkem 10 μl od každého standardu 

2) Roztoky standardů představující 100 % byly připraveny následovně: 

a. Smícháním 50 μl směsi standardů o koncentraci 100 μg/ml s 500 μl 

MeOH 

b. Smícháním 10 μl směsi standardů o koncentraci 100 μg/ml s 500 μl 

MeOH 

c. Smícháním 10 μl od každého standardu o koncentraci 100 μg/ml (10 μl 

genisteinu, 10 μl daidzeinu, 10 μl formononetinu, 10 μl biochaninu A) 

s 500 μl MeOH 

V případě genisteinu musela být vypočítaná koncentrace snížena o koncentraci 

genisteinu přítomného v původním extraktu. 

Tyto roztoky byly též použity pro stanovení preciznosti a opakovatelnosti.  

4.5.5 Preciznost 

Pro stanovení preciznosti metody byly připraveny vzorky standardů o přibližné 

koncentraci 2 μg/ml, 10 μg/ml a 20 μg/ml (genistein, daidzein, formononetin, 

biochanin A), jejichž známé množství bylo přidáno do jednotlivých vzorků extraktů. 

Pro stanovení parametru preciznosti byly vzorky připraveny stejným způsobem 

jako pro přesnost. 



46 
 

4.5.6 Opakovatelnost 

 Pro stanovení opakovatelnosti metody byly připraveny vzorky standardů 

o přibližné koncentraci 2 μg/ml, 10 μg/ml a 20 μg/ml (genistein, daidzein, formononetin, 

biochanin A), jejichž známé množství bylo přidáno do jednotlivých vzorků extraktů. 

Pro stanovení parametru opakovatelnosti byly vzorky připraveny stejným 

způsobem jako pro přesnost. 

4.5.7 Robustnost 

Obecně platí, že chromatografické metody jsou poměrně robustní. V této 

diplomové práci robustnost nebyla přímo testována. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 

 Cílem této diplomové práce bylo vyvinout, optimalizovat a validovat HPLC 

metodu pro hodnocení rostlinných metabolitů. Konkrétně se jednalo o sekundární 

metabolity rostliny Genista tinctoria L., kručinka barvířská (Fabaceae).  

 Podle zadání se původně jednalo o vývoj nové metody na koloně LiChrospher 

RP-18 250x4 (5 μ). Tuto kolonu používá i metoda v diplomové práci A. Macové.24 Po 

prvotních ne moc uspokojivých pokusech o vyvinutí metody byla nakonec zvolena jiná 

kolona, která sice obsahovala reverzní fázi, ale místo C18 byla modifikována fenylovými 

zbytky. Konkrétně se jednalo o kolonu ZORBAX ECLIPSE XDB – Phenyl analytical 

4,6x150 mm (5 μ).  

 Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o kolonu, která obsahuje silikagel 

modifikovaný fenylovými zbytky. Obsahuje silikagel typu B, který se připravuje 

z organického solu a obsahuje velmi malé množství kovů. Je méně stabilní než silikagel 

typu A. Tato stacionární fáze má velmi husté propojení mezi organo-silanolové vazby 

s dvojitými konci, aby byl silikagel typu B co nejvíce ochráněn.12, 35  

 Při vývoji byla zvolena průtoková rychlost s ohledem na zpětný tlak kolony na 

1,1 ml/min, teplota na koloně byla 25 °C. Zpočátku zkoušená isokratická eluce s mobilní 

fází tvořenou MeOH : voda : kyselina fosforečná 90 : 10 : 0,15, poté byl snížen podíl 

methanolu na 80 % a kvůli stále nedostatečné separaci až na 50 %. Ale podle výsledků 

získaných z chromatogramů všech isokratických elucí bylo jasné, že ani jedna nelze 

využít. Ať už z nedostatečné separace jednotlivých píků u 90 % MeOH v MF, tak 

i z výrazného prodloužení délky celé analýzy u 50 % MeOH v MF. 

 Podle výsledků získaných z chromatogramů po isokratických elucích se zjistilo, že 

je třeba použít eluci gradientovou. Vývoj tedy postupoval v úpravách složení mobilní 

fáze tak, aby došlo ke zkrácení doby celé analýzy při zachování separace jednotlivých 

píků. Eluční profil byl vždy podobný – počáteční složení mobilní fáze bylo zvoleno na 

30 % MF B v MF A, po určitém čase stoupla koncentrace MF B na 95 %, která byla po 

určený časový interval zachována a následně koncentrace MF B prudce klesla opět na 

30 % MF B v MF A. Retenční časy jednotlivých píků směsi standardů se posunuly přibližně 

o jednu minutu oproti metodě původní, bylo ale důležité, že u vzorků, které byly získány 
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rozdrcením nadzemní části rostliny s extrakcí do methanolu, docházelo k dostatečné 

separaci jednotlivých píků. 

 Pro porovnání byl vytvořen ještě jeden extrakt, a to z rostliny Trifolium pratense, 

která by měla obsahovat též některé isoflavonoidy. Cílem bylo získat extrakt s vyšším 

obsahem genistinu, jelikož standardu genistinu bylo velmi malé množství a pro validaci 

metody nemohl být použit, jelikož nebylo možné vytvořit vzorek standardu o známé 

koncentraci.  

 V podmínkách původní metody trvala analýza 21 minut, úpravou gradientu došlo 

ke zkrácení na 18 minut. Průtoková rychlost zůstala po celou dobu stejná, a to 

1,1 ml/min. 

 Gradient začíná po 3. minutě a do 9 minut a 30 sekund stoupá. Do 12 minut a 30 

sekund je průběh isokratický, ale pak na 13. minutu prudce klesá po eluci zbývajících 

píků. Poslední analyzovaný pík se eluuje v čase přibližně 10,1 minut. 

Gradient vyvinuté metody je uveden v kapitole 5.1 Parametry vyvinuté metody 

(Tab. 11) 

Tab. 10 Retenční časy jednotlivých analytů 

Analyt tR (min) 

daidzein 8,537 

genistein 9,072 

formononetin 9,687 

biochanin A 10,143 
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5.1 Parametry vyvinuté metody 

Rozměry kolony: délka 150 mm, ID 4,6 mm 

Stacionární fáze: silikagel modifikovaný fenylovými zbytky (velikost částic 5 μm, velikost 

pórů 80A) 

MF A: voda : kyselina fosforečná (99,85 : 0,15) 

MF B: MeOH : kyselina fosforečná (99,85 : 0,15) 

Teplota: 25 °C 

Objem nástřiku: 20 μl 

Průtoková rychlost: 1,1 ml/min 

Detekce: spektrofotometrický detektor, UV 260 nm 

Eluce: gradientová 

Celková doba analýzy: 18 minut 

Tab. 11 Gradient vyvinuté metody 

Čas (min) MF A (%) MF B (%) 

0,00-3,00 70 30 

3,00-9,50 70 → 5 30 → 95 

9,50-12,50 5 95 

12,50-13,00 5 → 70 95 → 30 

13,00-18,00 70 30 
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 Isoflavonoidy se sledovaly v UV spektru. Ačkoli se podle článku doc. Tůmové22 dá 

použít i detektor fluorimetrický, ve vývoji této metody použit nebyl.  

Obr. 3 Chromatogram analyzovaných látek (10 μg/ml), UV detekce 

Obr. 4 Chromatogram extraktu Genista tinctoria, UV detekce  
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Obr. 5 Shora dolů extrakt Genista tinctoria (modrá), extrakt Trifoliumm pratense 

(růžová), směs standardů 10 μg/ml (černá); UV detekce; tR (genistin) = 7,5 min  
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5.2 Přímá extrakce 

 Extrakt použitý k vývoji metody byl vytvořen rozmělněním 10 g nadzemní části 

rostliny v 10 ml MeOH. Následně byl vzniklý roztok vpraven do injekční stříkačky a přes 

membránový filtr byl roztok přefiltrován do zkumavky. 1 ml tohoto roztoku se 

v odměrné baňce na 20 ml doplnil po rysku vodou R. 

5.3 Validace metody 

Pro validaci metody byla převážně využita směrnice FDA, která požaduje tyto 

validační parametry: selektivita, linearita, přesnost, preciznost - opakovatelnost, 

stabilita, citlivost, robustnost.  

5.3.1 Selektivita 

Závěr: Nepatrný pík blanku je zanedbatelný, jelikož píky vzorků se eluují mnohem 

později. Vyvinutá metoda je selektivní, jelikož píky analyzovaných látek jsou dostatečně 

oddělené.  

 

Obr. 6  Shora dolů chromatogram vzorku, standardů a blanku; průtok 1,1 ml/min; UV 

detekce; tR (Dai) = 8,5 min; tR (Gtein) = 9,0 min; tR (Form) = 9,6 min; 

tR (BiochA) = 10,1 min 
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5.3.2 Stabilita 

Stabilita byla sledována na vzorcích připravených pro stanovení linearity 

ponechaných v autosampleru. 

Závěr: Ani po 168 hodinách v autosampleru nedochází ke změnám ploch píků standardů 

z kalibrační křivky. Nepatrný rozdíl (do 4,5% na koncentraci 10 μg/ml) může být dán spíše 

těkavostí použitého rozpouštědla.  
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5.3.3 Linearita 

 Linearita je definována jako schopnost metody poskytnout v daném rozsahu 

přijatelnou lineární korelaci mezi odezvou detektoru a koncentrací analytu ve vzorku.17 

Pro stanovení linearity byly připraveny vzorky o známých koncentracích (Tab. 12 – 15). 

Závislost byla popsána rovnicí přímky (Obr. 7 – 10). 

Tab. 12 Hodnoty kalibrační přímky pro daidzein (dále jako Dai) 

Koncentrace Dai (ng/ml) Plocha píku 

10 1038 

50 2447 

100 4559 

500 25196 

1000 41932 

5000 250916 

10000 462971 

100000 5015654 

 

 

Obr. 7 Graf závislosti poměru ploch Dai na koncentraci Dai  

Rovnice regrese: y = 50,19x - 6312,5 

Koeficient determinace: R2=0,9999 

Koeficient korelace: R=0,9999 
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Tab. 13 Hodnoty kalibrační přímky pro genistein (dále jako Gtein) 

Koncentrace Gtein 

(ng/ml) 

Plocha píku 

10 5869 

50 7520 

100 11476 

500 49694 

1000 84765 

5000 463530 

10000 851759 

100000 9038422 

 

 

Obr. 8 Graf závislosti poměru ploch Gtein na koncentraci Gtein 

Rovnice regrese: y = 90,383x - 3879,6 

Koeficient determinace: R2=1,0000 

Koeficient korelace: R=1,0000 
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Tab. 14 Hodnoty kalibrační přímky pro formononetin (dále jako Form) 

Koncentrace Form 

(ng/ml) 

Plocha píku 

10 7577 

50 9779 

100 11715 

500 32668 

1000 53663 

5000 283564 

10000 516807 

100000 5560484 

 

 

Obr. 9 Graf závislosti poměru ploch Form na koncentraci Form 

Rovnice regrese: y = 55,58x - 964,47 

Koeficient determinace: R2=0,9999 

Koeficient korelace: R=0,9999 
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Tab. 15 Hodnoty kalibrační přímky pro biochanin A (dále jako BiochA) 

Koncentrace BiochA 

(ng/ml) 

Plocha píku 

10 221 

50 2218 

100 4889 

500 32405 

1000 54240 

5000 330331 

10000 613570 

100000 6599274 

 

 

Obr. 10 Graf závislosti poměru ploch BiochA na koncentraci BiochA 

Rovnice regrese: y = 66,043x - 8429,1 

Koeficient determinace: R2=1,0000 

Koeficient korelace: R=1,0000 

 

Závěr: Linearita metody byla prokázána pomocí získaných kalibračních křivek. Téměř 

přímou úměrnost ukazují hodnoty korelačních koeficientů (R > 0,9999). 

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

p
lo

ch
a 

p
ík

u

koncentrace (ng/ml)



58 
 

5.3.4 Přesnost 

Tab. 16 Stanovení přesnosti pro daidzein 

Vypočítaná 

koncentrace 

standardu 

(μg/ml) ~ 100 % 

Plocha 

píku Dai ve 

vzorku 

Plocha píku 

standardu 

Vypočítaná 

koncentrace 

(μg/ml) 

Recovery 

(%) 

20,180 

914467 

1006530 

18,346 

95 966743 19,387 

978004 19,612 

9,850 

489991 

488078 

9,888 

99 470961 9,509 

484550 9,780 

2,316 

129440 

109928 

2,705 

117 128942 2,695 

129799 2,712 

 

Tab. 17 Stanovení přesnosti pro genistein 

Vypočítaná 

koncentrace 

standardu 

(μg/ml) ~ 100 % 

Plocha píku 

Gtein ve 

vzorku 

Plocha píku 

standardu 

Vypočítaná 

koncentrace 

(μg/ml) 

Recovery 

(%) 

20,135 

1624932 

1816023 

17,042 

91 1771792 18,667 

1798504 18,962 

9,947 

931801 

895147 

9,391 

91 841959 8,397 

918745 9,246 

2,320 

273170 

205785 

2,028 

86 274506 2,043 

261908 1,904 

Pozn. - Pro korekci se vycházelo z plochy píků genisteinu v původním extraktu 91730. 
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Tab. 18 Stanovení přesnosti pro formononetin 

Vypočítaná 

koncentrace 

standardu 

(μg/ml) ~ 100 % 

Plocha píku 

Form ve 

vzorku 

Plocha píku 

standardu 

Vypočítaná 

koncentrace 

(μg/ml) 

Recovery 

(%) 

21,757 

1013167 

1208274 

18,246 

88 1041724 18,760 

1119417 20,158 

9,797 

512451 

543567 

9,237 

91 468076 8,439 

507401 9,147 

2,294 

112875 

126528 

2,048 

90 113543 2,060 

114637 2,080 

 

Tab. 19 Stanovení přesnosti pro biochanin A 

Vypočítaná 

koncentrace 

standardu 

(μg/ml) ~ 100 % 

Plocha 

píku 

BiochA ve 

vzorku 

Plocha píku 

standardu 

Vypočítaná 

koncentrace 

(μg/ml) 

Recovery 

(%) 

21,594 

1210814 

1417731 

18,461 

91 1306740 19,914 

1333805 20,324 

9,863 

606194 

642978 

9,306 

91 547815 8,422 

600758 9,224 

2,299 

138227 

143407 

2,221 

95 137711 2,213 

131610 2,120 

 

Závěr: Odchylky získaných hodnot vyhovují limitům pro stanovení přesnosti. 
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5.3.5 Preciznost 

Tab. 20 Stanovení preciznosti pro daidzein 

Vypočítaná 

koncentrace 

standardu 

(μg/ml) ~ 100 % 

Plocha 

píku Dai 

ve vzorku 

Plocha píku 

standardu 

Vypočítaná 

koncentrace 

(μg/ml) 

RSD (%) 

20,180 

914467 

1006530 

18,346 

3,53 966743 19,387 

978004 19,612 

9,850 

489991 

488078 

9,888 

2,01 470961 9,509 

484550 9,780 

2,316 

129440 

109928 

2,705 

0,32 128942 2,695 

129799 2,712 

 

Tab. 21 Stanovení preciznosti pro genistein 

Vypočítaná 

koncentrace 

standardu 

(μg/ml) ~ 100 % 

Plocha 

píku 

Gtein ve 

vzorku 

Plocha píku 

standardu 

Vypočítaná 

koncentrace 

(μg/ml) 

RSD (%) 

20,135 

1624932 

1816023 

17,042 

5,67 1771792 18,667 

1798504 18,962 

9,947 

931801 

895147 

9,391 

3,84 841959 8,397 

918745 9,246 

2,320 

273170 

205785 

2,028 

5,96 274506 2,043 

261908 1,904 

Pozn. - Pro korekci se vycházelo z plochy píků genisteinu v původním extraktu 91730. 
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Tab. 22 Stanovení preciznosti pro formononetin 

Vypočítaná 

koncentrace 

standardu 

(μg/ml) ~ 100 % 

Plocha 

píku Form 

ve vzorku 

Plocha píku 

standardu 

Vypočítaná 

koncentrace 

(μg/ml) 

RSD (%) 

21,757 

1013167 

1208274 

18,246 

5,19 1041724 18,760 

1119417 20,158 

9,797 

512451 

543567 

9,237 

4,89 468076 8,439 

507401 9,147 

2,294 

112875 

126528 

2,048 

0,78 113543 2,060 

114637 2,080 

 

Tab. 23 Stanovení preciznosti pro biochanin A 

Vypočítaná 

koncentrace 

standardu 

(μg/ml) ~ 100 % 

Plocha 

píku 

BiochA ve 

vzorku 

Plocha píku 

standardu 

Vypočítaná 

koncentrace 

(μg/ml) 

RSD (%) 

21,594 

1210814 

1417731 

18,461 

5,00 1306740 19,914 

1333805 20,324 

9,863 

606194 

642978 

9,306 

5,44 547815 8,422 

600758 9,224 

2,299 

138227 

143407 

2,221 

2,55 137711 2,213 

131610 2,120 
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5.3.6 Opakovatelnost 

Tab. 24 Stanovení opakovatelnosti pro daidzein 

Koncentrace 

Dai (μg/ml) 
Plocha píků Dai RSD (%) 

20,180 914467 966743 978004 3,56 

9,850 489991 470961 484550 2,03 

2,316 129440 128942 129799 0,33 

 

Tab. 25 Stanovení opakovatelnosti pro genistein 

Koncentrace 

Gtein (μg/ml) 
Plocha píků Gtein RSD (%) 

20,135 1624932 1771792 1798504 5,40 

9,947 931801 841959 918745 5,41 

2,320 273170 274506 261908 2,56 

Pozn. - Pro korekci se vycházelo z plochy píků genisteinu v původním extraktu 91730. 

 

Tab. 26 Stanovení opakovatelnosti pro formononetin 

Koncentrace 

Form (μg/ml) 
Plocha píků Form RSD (%) 

21,757 1013167 1041724 1119417 5,20 

9,797 512451 468076 507401 4,90 

2,294 112875 113543 114637 0,78 

 

Tab. 27 Stanovení opakovatelnosti pro biochanin A 

Koncentrace 

BiochA (μg/ml) 
Plocha píků BiochA RSD (%) 

21,594 1210814 1306740 1333805 5,03 

9,863 606194 547815 600758 5,51 

2,299 138227 137711 131610 2,71 

 

Závěr: Relativní směrodatné odchylky měření vyhovují limitům pro stanovení preciznosti 

a opakovatelnosti.  
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5.3.7 Robustnost 

Obecně platí, že chromatografické metody jsou poměrně robustní. V této 

diplomové práci robustnost nebyla přímo testována. Ovšem chromatogramy extraktů 

obsahují poměrně hodně píků různých balastů a též z vývoje metody vyplývá, že je 

vhodné pečlivě dodržet pracovní postup přípravy mobilní fáze, průběh gradientu 

a teplotu na koloně a samozřejmě průtok MF, což jsou parametry, které nejvíce ovlivní 

separaci. 

5.4 Shrnutí validace 

Tab. 28 Validační parametry pro daidzein 

Selektivita Odpovídá požadavku 

Stabilita  Stabilní  

Linearita  
y = 50,19x - 6312,5 

R = 0,9999 

Přesnost Rozmezí 95 – 117 % 

Preciznost RSD = 1,95 % 

Opakovatelnost RSD = 1,97 % 

 

Tab. 29 Validační parametry pro genistein 

Selektivita Odpovídá požadavku 

Stabilita  Stabilní 

Linearita  
y = 90,383x – 3879,6 

R = 1,0000 

Přesnost Rozmezí 86 – 91 % 

Preciznost RSD = 5,16 % 

Opakovatelnost RSD = 4,46 % 
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Tab. 30 Validační parametry pro formononetin 

Selektivita Odpovídá požadavku 

Stabilita  Stabilní 

Linearita  
y = 55,58x – 964,47 

R = 0,9999 

Přesnost  Rozmezí 88 – 91 % 

Preciznost RSD = 3,62 % 

Opakovatelnost RSD = 3,63 % 

 

Tab. 31 Validační parametry pro biochanin A 

Selektivita Odpovídá požadavku 

Stabilita  Stabilní  

Linearita  
y = 66,043x – 8429,1 

R = 1,0000 

Přesnost  Rozmezí 91 – 95 % 

Preciznost RSD = 4,33 % 

Opakovatelnost RSD = 4,42 % 
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6. ZÁVĚR 

 V této diplomové práci byla vyvinuta metoda pro hodnocení rostlinných 

metabolitů rostliny Genista tinctoria L., konkrétně isoflavonoidů daidzeinu, genisteinu, 

formononetinu a biochaninu A (hodnocení genistinu nebylo možné z důvodu 

nedostatečného množství standardu). Vyvinutá metoda v požadovaných parametrech 

vyhovovala a byla validována. 

 Teoretická část zahrnovala poznatky o rostlině Genista tinctoria L., kručinka 

barvířská (Fabaceae), o jejích sekundárních metabolitech, o isoflavonoidech, nebo také 

fytoestrogenech, daidzeinu, genisteinu, formononetinu a biochaninu A (glykosid 

genistin se ve vzorcích sice vyskytoval, ale z důvodu nedostatečného množství standardu 

nemohl být hodnocen). Dále se věnovala vysokoúčinné kapalinové chromatografii 

a validaci chromatografických metod. 

V experimentální části byly uvedeny seznamy použitých laboratorních pomůcek, 

přístrojů a chemikálií. Dále se experimentální část věnovala přípravě mobilní fáze, 

přípravy zásobních roztoků standardů a vzorků a také podmínkám analýzy. 

 Zvolená eluce byla gradientová a dobu analýzy se podařilo zkrátit z 21 minut 

v původní metodě na 18 minut. Jednotlivé vzorky pro validaci byly připraveny se 

známým přídavkem standardů. 

 Metoda byla validována a je možné ji použít pro stanovení isoflavonoidů 

daidzeinu, genisteinu, formononetinu a biochaninu A v extraktech z rostliny. Validační 

parametry této metody vyhovovaly předepsaným požadavkům. Genistin byl separován, 

ale vzhledem k nedostatku standardu nebyl validován. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ACN Acetonitril 

AcOH Kyselina octová 

BiochA Biochanin A 

DAD Detektor s diodovým polem (Diode-array detector) 

Dai Daidzein 

ELSD Odpařovací detektor rozptylu světla (Evaporative light 

scattering detector) 

EMA European Medicines Agency 

EtOH Ethanol 

FDA Food and Drug Administration 

Form Formononetin 

GC Plynová chromatografie (Gas Chromatography) 

Gtein Genistein 

HILIC Hydrofilní interakční chromatografie (Hydrophilic 

Interaction Chromatography) 

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High 

Performance Liquid Chromatography) 

ICH The International Council for Harmonisation of Technical 

Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 

IS Vnitřní standard (Internal standard) 

LLE Extrakce z kapaliny do kapaliny (Liquid-liquid extraction) 

LLOQ Dolní mez stanovitelnosti (Lower limit of quantification) 

LOD Limit detekce (Limit of detection) 

LOQ Limit kvantifikace (Limit of quantification) 

MeOH Methanol 
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MF Mobilní fáze  

MS Hmotnostní spektrometrie (Mass spektrometry) 

NMR Nukleární magnetická resonance (Nuclear magnetic 

resonance) 

Obr. Obrázek 

PDA Detektor s diodovým polem (Photodiode-array) 

PP Srážení proteinů (Protein precipitation) 

RSD Relativní směrodatná odchylka 

SF Stacionární fáze 

Sp.  Druh (Species) 

SPE Extrakce na tuhou fázi (Solid phase extraction) 

Tab. Tabulka 

tR  Retenční čas 

ULOQ Horní mez stanovitelnosti (Upper limit of quantification) 

UV Ultrafialový (Ultraviolet) 

VIS Oblast viditelného spektra (Visible spectrum) 

 



68 
 

8. POUŽITÁ LITERATURA 

1. JAHODÁŘ, L. Rostliny způsobující otravy. Praha: Univerzita Karlova, 

nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-4050-1. 

2. http://www.naturabohemica.cz/genista-tinctoria/ [cit. 2021-08-18] 

3. https://botany.cz/cs/genista-tinctoria/ [cit. 2021-08-18] 

4. OPLETAL, L. Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Praha: Univerzita Karlova, 

nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2084-8 

5. SPILKOVÁ, J. Farmakognozie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství 

Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3264-3. 

6. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Genistin. [staženo 20.4.2021] 

7. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Daidzein. [staženo 20.4.2021] 

8. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Genistein. [staženo 20.4.2021] 

9. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Formononetin. [staženo 

20.4.2021] 

10. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Biochanin-A. [staženo 

20.4.2021] 

11. KLIMEŠ, J. et al. Kontrolně-analytické hodnocení léčiv lékopisnými metodami. 

2. vydání. Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové 

2015. ISBN 978-80-260-8175-3. 

12. NOVÁKOVÁ, L.; DOUŠA, M. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. 1.vydání, 

Lucie Nováková, Praha 2013. ISBN 978-80-260-4243-3. 

13. https://www.waters.com/webassets/cms/category/media/other_images/prim

er_e_lcsystem.jpg [staženo 10.8.2021] 

http://www.naturabohemica.cz/genista-tinctoria/
https://botany.cz/cs/genista-tinctoria/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Genistin
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Daidzein
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Genistein
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Formononetin
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Biochanin-A
https://www.waters.com/webassets/cms/category/media/other_images/primer_e_lcsystem.jpg
https://www.waters.com/webassets/cms/category/media/other_images/primer_e_lcsystem.jpg


69 
 

14. KOVAŘÍKOVÁ, P.; Stariat J. HPLC – popis základního hardwaru [on-line], [cit. 

2021-04-23]. Dostupné z: 

<https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904> 

15. KOVAŘÍKOVÁ, P.; Stariat J. Kvalitativní a kvantitativní analýza, vývoj analytické 

metody [on-line], [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

<https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904> 

16. KOVAŘÍKOVÁ, P.; Stariat J. HPLC – stacionární fáze a separační módy [on-line], 

[cit. 2021-04-23]. Dostupné z: 

<https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904> 

17. NOVÁKOVÁ, L.; DOUŠA, M. Moderní HPLC separace v teorii a praxi II. Praha [i.e. 

Hradec Králové]: Lucie Nováková, 2013. ISBN 978-80-260-4244-0. 

18. KOVAŘÍKOVÁ, P.; Stariat J.  Validace chromatografických metod [on-line], [cit. 

2021-04-23]. Dostupné z: 

<https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904> 

19. Guidance for industry. Bioanalytical method Validation [on-line], [cit. 2021-08-

18]. Dostupné z: 

<https://www.fda.gov/media/70858/download>  

20. European Medicines Agency. Guidline on Bioanalytical Method Validation [on-

line], [cit. 2021-08-18]. Dostupné z: 

<https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-

bioanalytical-method-validation_en.pdf > 

21. International konference on harmonisation of technical requirements for 

registration of pharmaceuticals for human use. Validation of analytical 

procedures: Text and methodology Q2(R1) [on-line], [cit. 2021-08-18]. 

Dostupné z: 

<https://database.ich.org/sites/default/files/Q2%28R1%29%20Guideline.pdf> 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904
https://www.fda.gov/media/70858/download
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-bioanalytical-method-validation_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-bioanalytical-method-validation_en.pdf
https://database.ich.org/sites/default/files/Q2%28R1%29%20Guideline.pdf


70 
 

22. TŮMOVÁ, L.; ŠÁRKOVÁ, T.; DUŠEK, J. Genista tinctoria in vitro. Česká a 

slovenská farmacie, 2007, 56 (1), 21-26.  

23. TŮMOVÁ, L., TŮMA, J. The effect of UV light on isoflavonoid production in 

Genista tinctoria culture in vitro. Acta Physiologiae Plantarum. 2011, 33(2), 635-

640. ISSN 0137-5881. 

24. MACOVÁ, A. Vliv methylviologenu na produkci sekundárních látek v in vitro 

kultuře Genista tinctoria. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická 

fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové 2018. 

25. KRENN, L.; UNTERRIEDER, I.; RUPRECHTER, R. Quantification of isoflavones in 

red clover by high-performance liquid chromatography. Journal of 

Chromatography B. 2002, 777(1-2), 123-128. ISSN 15700232.   

26. ANGELONI, S.; NAVARINI, L.; KHAMITOVA, G.; MAGGI, F.; SAGRATINI, G.; 

VITTORI, S.; CAPRIOLI, G. A new analytical method for the simultaneous 

quantification of isoflavones and lignans in 25 green coffee samples by HPLC-

MS/MS. Food Chemistry. 2020, 325. ISSN 03088146.  

27. SENTKOWSKA, A.; BIESAGA, M.; PYRZYNSKA, K. Application of Hydrophilic 

Interaction Liquid Chromatography for the Quantification of Flavonoids in 

Genista tinctoria Extract. Journal of Analytical Methods in Chemistry. 2016, 1-9. 

ISSN 2090-8865.  

28. TERO-VESCAN, A.; IMRE, S.; VARI, C. E.; OSAN, A.; DOGARU, M.T.; CSEDÖ, C. 

Determination of some isoflavonoids and flavonoids from Genista tinctoria L by 

HPLC-UV. Farmacia. 2009 57, 120-127.  

29. Český lékopis 2017.  Grada Publishing, Praha 2017. ISBN 978-80-271-0500-7. 

30. European Pharmacopeia 10.0. European Directorate for the Quality of 

Medicines (EDQM), Strasbourg 2020. ISBN 978-92-871-8921-9  



71 
 

31. QU, LB.; CHEN, XL.; YANG, R.; WANG, L.; a ZENG, HJ. Investigation of the 

Interaction between Isoflavonoids and Bovine Serum Albumin by Fluorescence 

Spectroscopy. Chinese Journal of Chemistry. 2007, 25(8), 1151-1155. ISSN 

1001604X. 

32. WU, Q.; WANG M.; SIMON, J. E. Analytical methods to determine 

phytoestrogenic compounds. Journal of Chromatography B. 2004, 812(1-2), 

325-355. ISSN 15700232.  

33. TŮMOVÁ, L.; TŮMA, J. Kručinka barvířská (Genista tinctoria L.) - obsahové látky 

a biologická aktivita. Česká a slovenská farmacie, 2011, 60 (2), 61—64.  

34. BARNES, S.; KIRK, M.; COWARD, L. Isoflavones and their conjugates in soy foods: 

extraction conditions and analysis by HPLC-mass spectrometry. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry. 1994, 42(11), 2466-2474 [cit. 2021-8-23]. ISSN 

0021-8561. 

35. https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/Public/820652-012c.pdf 

[staženo 15.8.2021] 

 

https://www.agilent.com/cs/library/datasheets/Public/820652-012c.pdf

