
 1 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 
 

 

 

  

 

Stanovení flavonoidů v doplňcích stravy 

s využitím micelární elektrokinetické 

chromatografie 

 

Rigorózní práce 

Mgr. Martina Dvo řáková 

 

Konzultantka rigorózní práce: doc. RNDr. Marie Pospíšilová, Csc. 

 

Hradec Králové 2013                                                        

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tímto bych chtěla poděkovat Doc. RNDr. Marii Pospíšilové, CSc. za odborné 

vedení, cenné rady a trpělivost při vypracovávání rigorózní práce. Dále děkuji PharmDr. 

Ing. Jiřímu Šafrovi, PhD. a všem pracovníkům katedry analytické chemie. 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem 

vypracovala samostatně. Všechny zdroje, prameny a literatura, které jsem 

při vypracování používala nebo z nich čerpala, v práci řádně cituji 

s uvedením plného odkazu na příslušný zdroj. 

Jsem si vědoma toho, že případné využití výsledků získaných v této práci 

mimo Karlovu univerzitu je možné po písemném souhlasu této univerzity. 

Svoluji k zapůjčení této práce pro studijní účely a souhlasím s tím, aby byla 

řádně vedena v evidenci vypůjčovatelů. 

 

V Hradci Králové dne …………………....……. podpis: ……..………………………. 



 4 

1 OBSAH 
PROHLÁŠENÍ 3 

1 Obsah 4 

2 Abstrakt 7 

3 Cíl práce 9 

4 Seznam použitých zkratek 10 

5 Úvod 11 

6 Teoretická část 12 

6.1 Kapilární elektroforetické metody 12 

6.1.1 Elektroforetická pohyblivost 12 

6.1.2 Iontová pohyblivost 13 

6.1.3 Skutečná pohyblivost 13 

6.1.4 Efektivní pohyblivost 13 

6.1.5 Migrační čas 14 

6.1.6 Elektroosmotický tok (EOF) 14 

6.1.7 Ovlivňování elektroforetické pohyblivosti 16 

6.1.8 Děje ovlivňující separaci 18 

6.1.9 Instrumentální uspořádání 20 

6.1.10 Aplikace kapilární elektroforézy 23 

6.2 Micelární elektrokinetická chromatografie 23 

6.2.1 Pseudostacionární fáze 24 

6.2.2 Micely 25 

6.2.3 Migrace v MEKC 25 

6.2.4 Kapacitní faktor 26 

6.2.5 Rozlišení 26 

6.2.6 Faktory ovlivňující separaci 27 

6.3 Kapilární zónová elektroforéza (CZE) 29 

6.4 Kapilární izotachoforéza (ITP) 30 

6.5 Izoelektrická fokusace (IEF) 30 

6.6 Kapilární elektrochromatografie (CEC) 30 

6.7 Mikroemulzní elektrokinetická chromatografie (MEEKC) 31 

6.8 Kapilární gelová elektroforéza 31 

6.9 Flavonoidy 31 



 5 

6.9.1 Výskyt jednotlivých flavonoidů 33 

6.9.2 Analýza vybraných konstituentů v extraktech z G. biloba a 

 fytofarmakách 40 

7 Experimentální část 45 

7.1 Chemikálie a Roztoky 45 

7.1.1 Chemikálie 45 

7.1.2 Příprava roztoků 46 

7.1.3 Kalibrační roztoky 47 

7.1.4 Roztoky pro opakovatelnost 47 

7.1.5 Analýza přípravku s obsahem extraktu z Ginkgo biloba 48 

7.2 Přístroje 48 

7.2.1 Kapilární elektroforetický systém P/ACETMMDQ 49 

7.3 Pracovní a výpočetní postupy 49 

7.3.1 Pracovní postup 49 

7.3.2 Měření kalibrační závislosti 50 

7.3.3 Limit detekce a kvantifikace 50 

7.3.4 Opakovatelnost metody 51 

7.3.5 Rozlišení 51 

7.3.6 Účinnost separace 52 

7.3.7 Vzorce pro výpočet obsahu flavonoidů v reálném vzorku 52 

8 Výsledky a diskuze 53 

8.1 Vývoj a optimalizace metody pro separaci a současné stanovení 

 flavonoidů 53 

8.1.1 Detekce 53 

8.1.2 Volba pracovního elektrolytu 53 

8.1.3 Vliv pH* 53 

8.1.4 Vliv koncentrace SDS 54 

8.1.5 Vliv přidání cyklodextrinu 55 

8.1.6 Vliv přídavku organických rozpouštědel 56 

8.1.7 Vliv napětí a teploty 57 

8.1.8 Vnitřní standard 57 

8.1.9 Optimální složení pracovního elektrolytu a podmínky měření 58 

8.1.10 Rozlišení 59 

8.2 Kvantitativní analýza 60 



 6 

8.2.1 Limit detekce a limit kvantifikace 62 

8.3 Opakovatelnost metody 63 

8.4 Analýza přípravků 63 

8.5 Srovnání metod analýzy flavonoidů 66 

9 Závěr 69 

10 Seznam literatury: 71 

 



 7 

 

2 ABSTRAKT 
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra: Analytické chemie  

Kandidát: Mgr. Martina Dvo řáková  

Konzultant: Doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.  

Název rigorózní práce: Stanovení flavonoid ů v dopl ňcích stravy s využitím 

micelární elektrokinetické chromatografie  

 

Byla vyvinuta a validována nová metoda micelární elektrokinetické 

chromatografie (MEKC) s UV detekcí pro separaci a současné stanovení katechinu, 

epikatechinu, rutinu, kvercetinu, luteolinu, hesperetinu, kaempferolu, apigeninu 

 a isorhamnetinu.  

Separace byla optimalizována testováním parametrů jako je typ, koncentrace 

a pH* základního elektrolytu, koncentrace ionogenního smáčedla dodecylsíranu 

sodného (SDS), druh a koncentrace cyklodextrinů a organických rozpouštědel, 

separační napětí a teplota separace. 

Analýzy byly provedeny v nepotažené křemenné kapiláře (vnitřní průměr  

75 µm, celková délka 60 cm, efektivní délka 50 cm), s hydrodynamickým dávkováním 

při tlaku 50 mbarů po dobu 6 s. Základní elektrolyt obsahoval 

 5 mM dihydrogenfosforečnanu sodného, 30 mM kyseliny borité, 60 mM SDS,  

20% (v/v) methanolu, 5% (v/v) butanolu a 8 mM 2-hydroxypropyl-γ-cyklodextrinu.  

pH* základního elektrolytu bylo upraveno na 7,6 pomocí 17% roztoku amoniaku. 

Detekce probíhala při UV 210 nm. Teplota kapiláry byla udržována na 20°C, vkládané 

napětí činilo 30 kV. 

Byly vypracovány kalibrační závislosti flavonoidů  a zjištěny korelační 

koeficienty v rozmezí 0,9976-0,9999. Jako vnitřní standard byl použit propylparaben 

(0,15 mg·ml-1); opakovatelnost metody pro plochu píků je charakterizována hodnotou sr 

v rozmezí 1,80-4,72% (n = 6). Byly zjištěny limity detekce a kvantifikace. Celkový čas 

analýzy byl okolo 24 min. Metoda byla použita pro kvantitativní analýzu flavonoidů 

 v doplňku stravy Ginkgo, tabl.; sr = 1,05-2,82% (n=3). Pro předúpravu vzorku byla 

použita SPE. 

 Klíčová slova: Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC); flavonoidy; 

Ginkgo biloba 
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Abstract 
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of: Analytical Chemistry 

Candidate: Mgr. Martina Dvo řáková 

Consultant: Doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.  

Title of Thesis: Determination of flavonoids in food supplements us ing micellar 

electrokinetic chromatography 

 

A new method of micellar electrokinetic chromatography (MEKC) with UV 

detection for the simultaneous determination of catechin, epicatechin, rutin, quercetin, 

luteolin, hesperetin, kaempferol, apigenin and isorhamnetin was devised and validated.  

The MEKC analysis was optimized for the type, concentration and pH* of the 

background electrolyte, the concentration of sodium dodecyl sulphate (SDS), the type 

and concentration of cyclodextrins and organic solvents, applied voltage and operating 

temperature. 

The analysis was carried out in a fused-silica capillary (internal diameter 75 µm, 

total length 60 cm, effective length 50 cm) with UV detection at 210 nm, voltage 30 kV, 

hydrodynamic sample injection at 50 mbar for 6 s and temperature 20°C. 

The optimal background elektrolyte of pH* 7.6 (adjusted with 17% of ammonia 

solution) contained 5 mM potassium dihydrogen phosphate + 30 mM boric acid,  

60 mM SDS, 20% (v/v) of methanol, 5% (v/v) of butanol 

 and 8 mM 2-hydroxypropyl-γ-cyclodextrin. 

The calibration curve of flavonoids were carried out with correlation coefficients 

ranging from 0.9976 to 0.9999. Propylparaben was used as an internal standard. 

 The repeatability of the method for the peak areas is characterized by the RSD 

 in a range from 1.80 to 4.72% (n = 6). The separation time took about 24 min. 

The MEKC was applied for the assay of flavonoid constituents of Ginkgo biloba 

extract in a nutraceutical Ginkgo, tablets; RSD = 1.05-2.82% (n = 3). SPE was used for 

a sample pretreatment. 

 

 

Keywords: Micellar electrokinetic chromatography (MEKC); flavonoids; 

Ginkgo biloba 
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3 CÍL PRÁCE 
Cílem rigorózní práce bylo vyvinout metodu micelární elektrokinetické 

chromatografie (MEKC) pro separaci a stanovení katechinu, epikatechinu, rutinu, 

kvercetinu, luteolinu, hesperetinu, kaempferolu, apigeninu a isorhamnetinu a aplikace 

optimalizované a validované metody na analýzu flavonoidů v doplňcích stravy. 
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4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
CZE   kapilární zónová elektroforéza 

IEF   izoelektrická fokusace 

CGE   kapilární gelová elektroforéza 

ITP   izotachoforéza 

MECC, MEKC micelární elektrokinetická kapilární chromatografie 

EOF   elektroosmotický tok 

SDS   dodecylsíran sodný 

CE-MS kapilární elektroforéza s hmotnostně spektrometrickou 

detekcí 

CMC   kritická micelární koncentrace 

IEF   izoelektrická fokusace 

CEC   kapilární elektrochromatografie 

MEEKC  mikroemulzní elektrokinetická chromatografie 

GC-MS  plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie 

HPTLC  vysoce účinná tenkovrstvá chromatografie 

ESI-MS  hmotnostní spektrometrie ionizačním sprejem 

LLE   druh extrakce: kapalina-kapalina 

LC-MS kapalinová chromatografie s detekcí hmotnostní 

spektrometrií 

GBE   ginkgo biloba extrakt 

GB   ginkgo biloba 

KAT    katechin 

EPI   epikatechin 

RUT   rutin 

KVE   kvercetin 

LUT   luteolin 

HES   hesperetin 

KAE   kaempferol 

API   apigenin 

ISO   isorhamnetin 

SPE   extrakce na pevné fázi 
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5 ÚVOD 
Kapilární elektroforéza je efektivní separační metoda založená na rozdílné 

migraci jednotlivých analytů v elektrickém poli. Vyznačuje se vysokou účinností, 

všestranností a rychlostí analýzy s možností automatizace a detekcí přímo na kapiláře. 

Další výhodou je minimální spotřeba vzorku (řádově nanolitry) a rozpouštědel (řádově 

mililitry). Předností je také snadná úprava selektivity metody změnami v chemickém 

složení pracovního elektrolytu. Z této flexibility vyplývá jednoduchý vývoj metody [1]. 

Jednou z metod kapilární elektroforézy je micelární elektrokinetická kapilární 

chromatografie. Ta zahrnuje i principy chromatografické a díky užití elektricky 

nabitých micel v pracovním elektrolytu (působících jako pseudostacionární fáze) 

umožňuje separaci nejen iontových, ale i neiontových sloučenin, což v ostatních 

elektromigračních technikách není možné [2]. 

Rozsah použití je široký a zahrnuje analýzu celé řady anorganických, 

organických i biologicky aktivních sloučenin, které jsou předmětem zájmu 

 v nejrůznějších oborech [2]. 

Jinan dvoulaločný je vzácná rostlina, označovaná za „žijící fosílii“ , která patří 

do nahosemenných rostlin. Moderní výzkumy ukázaly, že extrakty z listů jinanu mohou 

snížit krevní tlak, zvýšit prokrvení hlavy, zlepšit viskozitu krve, zmenšit oxidativní 

metabolismus mozkových neuronů a ničit škodlivé radikály. Je často používán k léčbě 

chorob periferního prokrvení, hučení v uších, neurologických poruch a kornatění 

mozkových arterií. Ani při dlouhodobém užívání nebyly zjištěny vedlejší účinky. 

Farmakologické výzkumy odhalily, že jinan obsahuje hlavně dvě skupiny účinných 

látek: flavonoidy a terpeny [3]. 
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6 TEORETICKÁ ČÁST 

6.1 Kapilární elektroforetické metody 

Kapilární elektroforéza je elektromigrační dělící metoda založená na rozdílné 

rychlosti putování jednotlivých složek analyzované směsi v elektrickém poli. Lze ji 

aplikovat na látky povahy elektrolytů tvořené nízkomolekulárními nebo 

vysokomolekulárními ionty a na systém elektricky nabitých koloidních částic. Migrační 

prostředí je vodivý roztok elektrolytů, který je v kontaktu s přívodními elektrodami 

proudového zdroje. Hybnou silou, která uvádí částice do pohybu, je intenzita 

elektrického pole E, vyjádřená gradientem napětí v jednotkách V.m-1. Sílu působící 

pohyb jednotlivé částice působí tření v kapalném prostředí podmíněné jeho viskozitou. 

Třecí síla při pohybu kulovité částice je přímo úměrná jejímu poloměru a viskozitě 

kapaliny (Stokesův zákon). Skutečná rychlost migrace je výsledkem interakce těchto 

protichůdných vlivů. Pokud je u jednotlivých složek směsi rozdílná, dojde k jejich 

separaci [4]. 

 

Kapilární elektroforéza zahrnuje řadu technik, jako například: 

• Kapilární zónová elektroforéza 

• Izoelektrická fokusace 

• Kapilární gelová elektroforéza 

• Izotachoforéza 

• Micelární elektrokinetická kapilární chromatografie 

• Kapilární elektrochromatografie 

Základní instrumentální provedení pro CE je relativně jednoduché. Základem je 

křemená kapilára s detekčním okénkem, kontrolovatelné elektrické napětí, dvě 

elektrody, zásobník pufru a UV detektor. Konce elektrod jsou ponořeny do zásobníků 

s pufrem. Detekční okénko je umístěno blíže k detektoru [5]. 

6.1.1 Elektroforetická pohyblivost 

Elektroforetická pohyblivost stanovované látky spolu s elektroosmotickým 

tokem určuje migrační rychlost látky v elektrickém poli o určité intenzitě. 

Na začátku separace se částice nachází v místě dávkování, během separace 

částice s větší pohyblivostí migrují rychleji a opožďují se částice s menší pohyblivostí.  
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Na nabitou částici působí v elektrickém poli o určité intenzitě E dvě síly: 

elektrická síla F1=Q·E a odpor viskózního prostředí F2=k·v, který ji brzdí. Koeficient 

k závisí na velikosti a tvaru molekuly a na viskozitě prostředí. V počátku je rychlost 

částic nulová, ale v průběhu separace se rychlost zvětšuje a zároveň se zvětšuje síla F2. 

To se děje až do vyrovnání sil, kdy F1=F2. Nabité částice se pak pohybují v elektrickém 

poli konstantní rychlostí [6]. 

Za předpokladu kulovitého tvaru nabité molekuly lze poté spočítat 

elektroforetickou rychlost:  

ER
q

Euv ⋅⋅⋅⋅=⋅= )
6

( ηπ
 

Kde u symbolizuje elektroforetickou pohyblivost, definovanou jako rychlost 

částice, kterou částice dosáhne v elektrickém poli o jednotkové intenzitě (V.m-1). 

Elektroforetická pohyblivost je přímo úměrná náboji částice a nepřímo viskozitě, 

její rozměr je m2·V-1·s-1 [7]. 

6.1.2 Iontová pohyblivost 

Kolem každého iontu v roztoku vytvářejí ionty opačného nábojem iontovou 

atmosféru. Interakce mezi ionty ovlivňuje výslednou pohyblivost sledovaného 

 iontu - s rostoucí koncentrací elektrolytu elektroforetická pohyblivost iontu klesá. Když 

extrapolujeme koncentrační závislost elektroforetické pohyblivost na nulovou iontovou 

sílu, získáme pohyblivost iontu u0. Ta se zvyšuje s rostoucí teplotou (zvýšení teploty 

o 1°C vede ke zvýšení pohyblivosti o 2%) [8]. 

6.1.3 Skutečná pohyblivost 

Skutečná pohyblivost je pohyblivost v reálném prostředí, která je zpravidla nižší 

než u0. To je způsobeno především vzájemnými interakcemi iontů v konečně zředěných 

roztocích [4]. 

6.1.4 Efektivní pohyblivost 

Látky povahy slabých kyselin a bazí se v roztoku vyskytují ve dvou formách. 

 Ve formě iontů s příslušnou pohyblivostí a ve formě neutrálních molekul, které nejsou 

schopny elektroforeticky putovat. Obě formy se vyskytují ve směsi v poměru 

vyjádřeném např. disociačním stupněm [4]. Protože ionizační rovnováha probíhá 

nepoměrně rychleji než elektromigrace [8], nemůže dojít k rozdělení rovnovážné směsi 
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na nepohyblivé molekuly a pohyblivé ionty. Směs putuje jednotnou rychlostí, která je 

úměrná disociačnímu stupni [4]. Výsledná pohyblivost se nazývá efektivní pohyblivostí 

ū a je dána vztahem: [5]  

i

n

i
i xuu ⋅=∑

=1  

ui – pohyblivosti jednotlivých iontových forem látky 

xi – molární zlomky 

Volbou pH* lze nastavit složení rovnovážné směsi a tím měnit její pohyblivost 

podle potřeby od nulové až po plnou iontovou. Úprava pH* tedy představuje efektivní 

prostředek k dosažení optimálního dělení směsí kyselých nebo bazických látek [4]. 

Závislost efektivní mobility slabých jednosytných kyselin vyjadřuje vztah: 

)(101 pHpKa

u
u −+

=
 

Pro slabé jednosytné baze je člen (pKa-pH) nahrazen členem (pH-pKa) [2]. 

Podobně lze popsat i migrační chování komplexů. Pokud ustanovení 

rovnovážného stavu probíhá rychlostí srovnatelnou nebo nižší než je rychlost 

elektromigrace, je možné od sebe oddělit jednotlivé formy téže látky [8]. 

6.1.5 Migrační čas  

Elektroforetickou pohyblivost není možné experimentálně přímo zjistit. Lze ji 

však vypočítat z migračního času t, což je čas, který látka potřebuje k migraci po 

vzdálenosti l, tj. od místa nástřiku do detekční cely (efektivní délka kapiláry). Je dán 

vzorcem: 

V
uu

L
t

eoep

⋅
±
⋅= 1

 

L – celková délka kapiláry 

V – vložené napětí [7] 

6.1.6 Elektroosmotický tok (EOF) 

Podstatnou složkou operací je elektroosmotický tok. EOF je objemový tok 

kapaliny v kapiláře a je důsledkem povrchového náboje na vnitřní stěně kapiláry. 

Povrchy pevných látek mají ve vodném prostředí zpravidla přebytek negativních 

nábojů. To může vyplývat z ionizace povrchu a/nebo z adsorpce iontů na povrch. 

U křemenných kapilár dochází pravděpodobně k oběma procesům. EOF závisí na 
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množství silanolových skupin (SiOH), které mohou existovat v aniontové formě (SiO-). 

Negativní náboje těchto skupin přitahují kationy tlumivého roztoku (protiionty) 

a dochází ke vzniku elektrické dvojvrstvy přilehlé ke stěně kapiláry. Vytváří se tak 

potenciálový rozdíl velmi blízko stěny. Tento je znám jako elektrokinetický nebo zeta 

potenciál ζ. Když je na kapiláru vloženo napětí, kationy tvořící difúzní dvojvrstvu jsou 

přitahovány ke katodě. Protože jsou solvatovány, strhávají s sebou roztok v kapiláře [1]. 

 
Obr. 1 Elektroosmotický tok [8] 

Velikost EOF je závislá na velikosti zeta potenciálu elektrické dvojvrstvy 

vytvořené na rozhraní proudící kapaliny a stěny kapiláry. Rychlost EOF je dána 

vztahem: [10] 

η
ζε E

vEOF

⋅⋅=
 

ε – permitivita roztoku [C2·J1·m-1] 

ζ – elektrokinetkcý potenciál [V] 

E – intenzita elektrického pole [V·m-1] 

η – viskozita roztoku [N·s·m-1] 

Zeta potenciál je určen povrchovým nábojem stěny kapiláry. Protože tento náboj 

silně závisí na pH*, mění se velikost EOF s pH*. Při vysokém pH*, kdy jsou silanolové 

skupiny převážně deprotonizované, je EOF značně větší než při nízkém pH*, kdy jsou 

tyto skupiny protonizované. EOF je významný od pH* větší než 4. Zeta potenciál je také 

závislý na iontové síle pufru. Rostoucí iontová síla způsobuje kompresi dvojvrstvy, 

pokles zeta potenciálu a redukci EOF [1]. 
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Z praktického hlediska může být přítomnost EOF výhodná, protože způsobuje 

pohyb téměř všech látek stejným směrem, bez ohledu na náboj. Za normálních 

podmínek (tj. negativně nabitý povrch kapiláry) EOF směřuje od anody ke katodě. 

Anionty tak paradoxně mohou migrovat směrem ke katodě, protože velikost toku může 

být i víc než o řád větší než jejich elektroforetické mobility. Kationty, neutrální 

molekuly a anionty mohou být tedy analyzovány zároveň. Kationty migrují nejrychleji, 

neboť elektroforetická migrace směrem ke katodě a EOF jsou ve stejném směru. 

Neutrální látky migrují rychlostí EOF, ale nejsou od sebe separovány, anionty migrují 

nejpomaleji, protože migrují k anodě, ale EOF je unáší ke katodě. 

 
Obr.  2 Migrace iontů v roztoku [11]  

Někdy je naopak nutné EOF eliminovat. Toho lze dosáhnout např. modifikací 

vnitřního povrchu kapiláry, díky které se blokují volné silanolové skupiny. Používá se 

dynamické pokrývání (přídavek aditivit k pufru) nebo kovalentní pokrývání. Toto 

pokrývání může zvýšit, snížit nebo obrátit povrchový náboj a tím EOF [1]. 

6.1.7 Ovliv ňování elektroforetické pohyblivosti 

Pro separaci všech (nebo alespoň hlavních) komponent vzorku je třeba 

dosáhnout co největších rozdílů v jejich migračních časech. Nejjednodušší cestou je 

použití delší kapiláry. Tím se ale významně prodlužuje doba analýzy a také rozmývání 

zón, a proto se k tomuto kroku přistupuje až po vyčerpání dalších možností. Snahou je 

najít takové podmínky, při nichž jsou rozdíly elektroforetických pohyblivostí mezi 

sousedními zónami vzorků největší. Toho lze dosáhnout změnou pH* pracovního 

elektrolytu, přídavkem vhodného komplexujícího činidla nebo látek vytvářejících 
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hostitelské komplexy, detergentů, přídavkem nevodného rozpouštědla nebo použitím 

gelu [8]. 

6.1.7.1 Vliv pH* pracovního elektrolytu 

Změna pH* pracovního elektrolytu je nejjednodušším krokem vedoucím ke 

změně elektroforetické pohyblivosti látek povahy slabých kyselin a bazí. Se změnou 

pH* dochází ke změně ionizace a tím ke změně efektivní pohyblivosti látky. Při hledání 

optimálního pH* pro separaci složek vzorku je potřeba vycházet ze závislosti 

elektromigračních pohyblivostí těchto složek na pH* pracovního elektrolytu. Vhodná 

hodnota pH* je taková, při které je rozdíl pohyblivosti největší [8]. 

6.1.7.2 Tvorba komplex ů 

Tvorbu komplexů lze využít pro zlepšení separace kovů, kdy se hledá vyhovující 

ligand a jeho koncentrace, nebo analogicky pro separaci ligandů, kdy se hledá vhodný 

kov [8]. Elektroforetická pohyblivost vzniklých komplexů se podstatně odlišuje 

 od pohyblivosti samotného analytu. Konstanta stability komplexu závisí na druhu kovu 

a druhu ligandu, což vede k vysoce selektivní analýze [10]. 

6.1.7.3 Tvorba iontových asociát ů 

Tvorba iontových asociálů se využívá ke snížení rychlosti migrace analytů [10]. 

Ionty s vyšším nábojem vytvářejí díky silným coulombickým interakcím iontové 

asociáty s ionty opačného znaménka. Čím vyšší je náboj interagujících iontů, tím 

silnější jsou interakce a tím výraznější je snížení pohyblivosti. Nejčastěji jsou 

používány kyseliny a baze o vyšším náboji, jako např. kyselina citrónová, kyselina 

fytová, spermin [8]. 

6.1.7.4 Tvorba hostitelských komplex ů 

Jedná se o separaci v přítomnosti cyklodextrinů (α, β, γ). Cyklodextriny jsou 

neionogenní oligosacharidy tvořené 6-8 molekulami glukózy, které vytvářejí dutý válec, 

na jehož obvodu jsou hydroxylové skupiny a vnitřní jádro zůstává hydrofobní. Do 

tohoto jádra mohou vstupovat hydrofobní skupiny a vznikají tak různě pevné hostitelské 

komplexy. Vzhledem k tomu, že hydroxylové skupiny na povrchu jsou chirální, vytváří 

cyklodextriny s chirálními separandy komplexy lišící se stabilitou, což umožňuje jejich 

separaci [8]. 
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Podobné komplexy mohou vytvářet i další látky, např. crown ethery, což jsou 

opět cyklické sloučeniny [8]. 

6.1.7.5 Vliv nevodných rozpoušt ědel 

Přídavkem nevodného rozpouštědla k pracovnímu elektrolytu dochází ke změně 

solvatace separovaných iontů a ke změně viskozity elektrolytu. Tím dochází k ovlivnění 

iontové pohyblivosti, což může zlepšit separaci. Nejčastěji se využívá methanol, 

ethanol, propanol, aceton, acetonitril a dimethylsulfoxid [8]. 

Přídavek organických modifikátorů do tlumivého roztoku obecně způsobuje 

snížení elektroosmotického toku [7]. 

6.1.7.6 Vliv sí ťujícího prost ředí 

Síťující prostředí se užívá pro separaci polymerů, které se liší molekulovou 

hmotností, avšak ne hustotou elektrického náboje. Síťujícím prostředím s největší 

tradicí je polyakrylamidový gel. Menší molekuly procházejí gelem snáze, větší 

molekuly jsou při migraci síťujícím prostředím více zpomalovány. Dnes jsou gely 

nahrazovány roztoky lineárních polymerů, které vytvářejí síť. Nejčastěji používanými 

lineárními polymery jsou deriváty celulózy, polyvinylalkohol, polyethylenglykol 

 a další [8]. 

6.1.7.7 Vliv ionogenních smá čedel 

Přídavek ionogenních smáčedel se využívá např. při SDS elektroforéze bílkovin, 

kdy je cílem vyrovnání nábojové hustoty mezi jednotlivými separandy tak, aby byla 

separace ovlivněna pouze molekulovými hmotnostmi proteinů. 

Pro překročení kritické micelární koncentrace začnou ze smáčedel vznikat 

micely. Hydrofobicita jádra ionogenních micel umožňuje vstup nepolárních látek a díky 

náboji micel i jejich elektroforetickou migraci. To je podstatou micelární 

elektrokinetické chromatografie [8].  

6.1.8 Děje ovliv ňující separaci 

6.1.8.1 Difúze 

Vlivem difúze dochází k rozmývání elektroforetických zón, u kterých se 

nezachovává původní šířka a ostré ohraničení. Vzdálenost, kterou urazí difúzí průměrný 

ion za dobu t, se označuje σ a vypočte se podle vztahu: 
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Dt2=σ  

D – difúzní koeficient 

σ – se nazývá rozptyl 

Účinnost elektroforetické separace lze v CZE i MEKC vyjádřit počtem 

dosažených teoretických pater N: 

D

Uu
N

⋅
⋅=

2  

u- elektroforetická pohyblivost 

U- napětí 

Menší rozptyl (a větší počet teoretických pater) bude u větších molekul, které 

mají malý difúzní koeficient [8]. 

6.1.8.2 Elektromigra ční disperze 

Rozdíl v pohyblivostech mezi analytem a spoluiontem pracovního elektrolytu se 

projevuje asymetrií elektroforetického píku. Pokud má analyt větší pohyblivost než 

spoluion, je v jeho zóně nižší intenzita elektrického pole. Jestliže ionty na jeho čelním 

rozhraní opouštějí difúzní zónu, dostávají se do prostředí o vyšší intenzitě elektrického 

pole, dochází k jejich urychlení a čelní rozhraní je plošší, než by bylo při vlivu prosté 

difúze. Naopak na zadním rozhraní se ionty opouštějící zónu dostávají do prostředí  

o vyšší intenzitě elektrického pole, jejich migrační rychlost se zvýší a jsou vráceny zpět. 

Dochází tak k zaostřování zadního rozhraní zóny. Analogicky se tvoří asymetrická zóna 

při migraci analytu o menší pohyblivosti než má spoluion pracovního elektrolytu – čelní 

rozhraní je ostré a zadní je difúzní. Zóna iontu, který má stejnou pohyblivost jako 

spoluion pracovního elektrolytu, nebude elektromigrační disperzí ovlivněna. Čím větší 

je rozdíl mezi pohyblivostmi analytu a spoluiontu, tím je zóna více deformovaná [8]. 

6.1.8.3 Joule ův oh řev   

Průchod elektrického proudu pracovním elektrolytem způsobuje tvorbu Jouleova 

tepla. Zvýšení teploty vede ke zvýšení pohyblivosti iontů a je dosaženo kratších 

migračních časů [8]. Produkce tepla je závislá na rozměrech kapiláry, vodivosti 

elektrolytu a vloženém napětí [1]. Při chlazení dochází ke vzniku teplotního gradientu 

uvnitř kapiláry s nejvyšší teplotou ve středu. Ionty pohybující se v ose kapiláry se 

pohybují nejrychleji, ionty na obvodu naopak nejpomaleji. Detektor zaznamenává tento 

jev jako rozšíření zóny [8]. 
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6.1.8.4 Sorpce 

Negativní vliv na kvalitu separace má i interakce solutu se stěnou kapiláry. 

Pokud jsou její podstatou silné coulombické interakce, může dojít k úplné sorpci 

analytu na stěnu kapiláry, což se projeví absencí píku v elektroforegramu. V lepším 

případě vede sorpce k asymetrii a chvostování píku. Sorpcím se dá předcházet tvorbou 

ochranného filmu na stěně kapiláry [8]. 

6.1.8.5 Délka detek ční cely 

Pro zvýšení separace je žádoucí délku detekční cely minimalizovat, to však vede 

ke snížení detekční citlivosti. Délka detekční cely je tedy kompromisem mezi účinností 

separace a citlivostí detekce [8]. 

6.1.8.6 Délka nást řiku 

Délku nástřikového pulsu je vhodné minimalizovat [8]. 

6.1.9 Instrumentální uspo řádání 

Zařízení pro kapilární elektroforézu vždy obsahuje separační kapiláru, zdroj 

napětí, dávkovač vzorku, detektor a zařízení na zpracování analytického signálu [8]. 

  

Obr. 3 Schéma instrumentálního uspořádání pro kapilární elektroforézu [11] 

6.1.9.1 Separační kapilára 

Nejčastěji používané jsou křemenné kapiláry, které jsou z důvodu lepší 

mechanické pevnosti pokryty ochrannou vrstvou polyimidu. Tato ochranná vrstva musí 

být v místě detekční cely odstraněna. Výjimečně jsou užívány kapiláry teflonové 
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a skleněné. Vnitřní průměr kapiláry je obvykle 50 – 75 µm. Celková délka kapiláry 

bývá 20 – 100 cm [8].  

6.1.9.2 Zdroj vysokého nap ětí 

Do zásobníků pracovního elektrolytu jsou umístěny elektrody 

vysokonapěťového zdroje o rozsahu 0 – 30 kV. Vyšší napětí se neužívá kvůli nebezpečí 

ionizace vzduchu a elektrických výbojů [8]. Zdroj by měl umožňovat přepínání polarity 

elektrod [1].  

6.1.9.3 Dávkování vzorku 

Dávkování vzorku do kapiláry má vliv na kvantitativní výsledky měření. 

Nejběžnější je dávkování hydrodynamické a elektrokinetické. 

Hydrodynamické dávkování spočívá ve vtlačování úzkého sloupce roztoku 

vzorku do kapiláry vlivem tlakových rozdílů podél kapiláry. Existují různé mechanismy 

pro dosažení tlakového spádu. Jedná se o aplikaci tlaku na „dávkovací“ konec kapiláry, 

použití vakua na distálním konci kapiláry nebo využití tzv. sifonového efektu, kdy je 

rezervoár se vzorkem na určitou dobu umístěn do větší výšky než výstupní zásobník. Při 

hydrodynamickém dávkování je množství vneseného vzorku téměř nezávislé na složení 

vzorku. Objem vneseného vzorku je funkcí rozměrů kapiláry, viskozity pufru 

v kapiláře, aplikovaného tlaku a času. Obvykle se dávkovací tlak pohybuje v rozmezí  

25 – 100 mbar (2,5 kPa - 10 kPa) a čas 0,5 – 5 s. U sifonového efektu je rezervoár 

vzorku zdvižen o 5 – 10 cm na 10 – 30 s [1].  

Elektrokinetické (elektromigrační) dávkování spočívá v tom, že vstupní nádobka 

s pracovním elektrolytem je nahrazena nádobkou se vzorkem a po stanovenou dobu se 

aplikuje dávkovací napětí, které je několikrát nižší než pracovní. Vnesené množství je 

závislé na elektroforetické mobilitě jednotlivých solutů. Navíc je závislé na EOF 

a koncentraci vzorku [1]. Je to jediný možný způsob aplikace vzorku v kapilární gelové 

elektroforéze [8].  

6.1.9.4 Detekce 

Vhodný detektor je volen s ohledem na jeho citlivost, selektivitu, linearitu 

záznamu a hladinu šumu. Vhodně zvolený detektor přispívá ke správné identifikaci, 

neboť získaný signál je závislý na charakteru analytu [14]. U kapilární elektroforézy je 

nejběžnější on-line detekce, kdy je analytický signál získáván přímo na kapiláře [8].  
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UV absorpce 

UV (VIS) absorpce je nejrozšířenější metodou detekce v kapilární elektroforéze, 

především kvůli své téměř univerzální povaze. S křemennými kapilárami může být 

užito detekce od 200 nm přes viditelnou oblast [1]. Většina analytů totiž obsahuje 

chromofory, které umožňují absorpci v UV oblasti bez předchozí derivatizace. 

Vzhledem k velkému počtu sloučenin absorbujících v UV oblasti však dochází k častým 

interferencím, což vede k překrývání píků analyzovaných složek [10]. Pro identifikaci 

elektroforetických píků je užitečný diode-array detektor. Polychromatický paprsek 

světla je po průchodu kapilárou rozložen na jednotlivé pásy, z nichž každý je detekován 

jednou fotodiodou. Výsledkem je trojrozměrný elektroforegram zachycující spektrum 

pro každý pík [8].  

Pro látky, které v UV oblasti neabsorbují, lze použít nepřímou UV detekci. 

Využívá se absorbujícího iontu, který je přítomen v pracovním elektrolytu. Oblast 

neabsorbujícího iontu se pak na záznamu projeví poklesem absorbance [8]. 

 Laserem indukovaná fluorescence 

Fluorescence a především laserem indukovaná fluorescence je vysoce citlivá 

metoda. Protože je jen málo sloučenin, které obsahují fluorofory, je většinou nutná 

jejich derivatizace. Pomocí fluorescenčních činidel jsou tyto látky převáděny na 

fluoreskující sloučeniny. Mezi fluorescenční činidla patří např. dansylchlorid, 

fluoresceinisothiokyanát nebo fluoreskamin. Je také možno využít nepřímé 

fluorescenční detekce [8].  

Hmotnostní spektrometrie 

Spojení kapilární elektroforézy s hmotnostně spektrometrickou detekcí (CE-MS) 

je kombinace metod využívající migrace iontů v roztoku a ve vakuu. Pro každou látku 

lze získat hmotové spektrum, jež usnadňuje identifikaci píků [8].  

Amperometrie 

Tímto způsobem lze snadno detekovat ionty s oxidoredukčními vlastnostmi. 

Citlivost detekce není závislá na průměru kapiláry [8].  

Konduktometrie 

Jde o univerzální způsob detekce, kde je využito rozdílné vodivosti zón analytu 

a pracovního elektrolytu [8]. 
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6.1.10 Aplikace kapilární elektroforézy 

Využití kapilární elektroforézy je rozsáhlé a zasahuje do mnoha vědeckých 

i praktických oblastí. Lze ji použít pro určení aminokyselinového složení hydrolyzátu 

neznámých proteinů, stanovení sekvence aminokyselin v bílkovinách, studium 

peptidových map či k analýze nukleotidů a nukleových kyselin (určování sekvencí bazí 

v molekule DNA). Při analýze tělních tekutin se kapilární elektroforéza uplatňuje např. 

při separaci sérových bílkovin, studiu lipoproteinů, patologických metabolitů nebo 

stanovení toxických agens a monitorování lékových hladin. Možná je i analýza léčiv, 

potravin, průmyslových produktů a mnoha dalších vzorků [8]. 

6.2  Micelární elektrokinetická chromatografie 

Micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC), jež je v literatuře 

zmiňována též jako micelární elektrokinetická kapilární chromatografie (MECC), byla 

představena v roce 1984 Terabem [2]. Její hlavní předností oproti jiným technikám 

kapilární elektroforézy je možnost separace nejen nabitých, ale i nenabitých solutů. 

Separace neutrálních látek je dosaženo použitím surfaktantu v pufru. Při koncentraci 

nad kritickou micelární koncentrací (CMC) jsou tvořeny micely, ve kterých jsou 

molekuly surfaktantu orientovány tak, že hydrofobní řetězce směřují do středu, aby se 

vyhnuly interakci  s hydrofilním pufrem, a polární nabité části směřují k povrchu 

micely[1]. Analyt vstupuje do micely v množství, které lze vyjádřit rozdělovacím 

koeficientem micela – voda Pmw [2]. Surfaktant a tedy i micely jsou obvykle nabité 

 a migrují buď s EOF nebo proti němu v závislosti na náboji. Rychlost migrace nabitých 

micel v elektrickém poli je úměrná hustotě jejich náboje. 

Během migrace mohou micely interagovat se soluty v určitém 

chromatografickém smyslu prostřednictvím hydrofobních a elektrostatických interakcí. 

Neutrální látky jsou separovány především rozdělováním mezi micelární a vodnou fázi. 

Čím více solut interaguje s anionaktivní micelou, tím delší je jeho migrační čas, protože 

micela ho nese proti EOF. Když solut není v kontaktu s micelou, je nesen pouze EOF. 

Více hydrofobní sloučeniny interagují silněji s micelou a jsou „zadržovány“ déle [1]. 

Nenabité soluty potom mohou být separovány díky rozdílným rozdělovacím 

koeficientům Pmw [2]. 
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Obr.  4 Separace při micelární elektrokinetické chromatografii [11] 

O – nezadržované částice, A - zadržované částice, PS – látky migrující v micelách, 

 µeo – pohyblivost toku, µps – pohyblivost micel, teo - migrační čas nezadržovaného solutu, 

 tm - migrační čas částečně zadržovaného solutu, tPS - plně zadržovaného solutu 

Vedle primárního rozdělovacího mechanismu se ve vodném roztoku uplatňují 

další chemické rovnováhy jako acidobazická, iontové párování nebo tvorba komplexů 

kovů s ligandy. Uplatnění acidobazické rovnováhy je zvláště důležité, protože řada 

farmaceuticky významných sloučenin je povahy slabých bazí nebo kyselin. Retenční 

chování ionizovatelných sloučenin je mnohem více komplikované než nenabitých 

solutů. Obě, nabité i nenabité formy solutů mohou interagovat a migrovat s micelami. 

Nabitý solut migruje ve vodném prostředí také svou vlastní elektroforetickou mobilitou 

[2].  

Jelikož separační proces v MEKC spojuje hydrofobní a polární interakce, 

rozdělovací mechanismus a elektromigraci, může být na MEKC nahlíženo jako na 

hybrid reverzní kapalinové chromatografie a kapilární zónové elektroforézi. Migrující 

micely, nebo jiný typ organizovaného média, bývají považovány za pseudostacionární 

fázi [2].  

6.2.1 Pseudostacionární fáze 

Pseudostacionární fáze mohou být kategorizovány do dvou hlavních skupin. 

První a nejrozšířenější užívanou skupinou jsou micely, druhá skupina se skládá 

z kovalentně vázaných nebo polymerizovaných nabitých útvarů [2].  
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6.2.2 Micely 

Micely jsou vytvářeny molekulami surfaktantů. Surfaktanty jsou amfifilní 

molekuly, které obsahují hydrofobní a polární část. Mohou být rozděleny podle náboje 

polární skupiny (neionogenní, aniontové, kationtové a amfoterní surfaktanty) nebo 

podle povahy hydrofobní části (uhlovodíky, žlučové soli a fluorované surfaktanty). 

Nad kritickou micelární koncentrací surfaktanty začínají tvořit agregáty, které 

jsou v dynamické rovnováze s monomery v roztoku. Jednotlivé surfaktanty se liší 

hodnotou CMC, množstvím monomerů surfaktantu v agregované formě (agregační 

číslo) a velikostí micel. Např. surfaktanty s alkylovými řetězci tvoří „ježaté“ micely 

s průměrem mezi 3 a 6 nm a agregačním číslem mezi 30 a 100. Na druhou stranu 

micely žlučových solí mají mnohem menší agregační číslo (typicky 2-10 pro primární 

micely) pravděpodobně se šroubovicovou strukturou. Pro MEKC separaci nenabitých 

solutů musí být pseudostacionární fáze nabitá, tedy neiontové a amfoterní surfaktanty 

mohou být užity jen ve smíšených micelách s nabitými surfaktanty [2].  

6.2.2.1 Polymerní fáze 

Tato skupina zahrnuje pseudostacionární fáze, které mají rozdílné strukturální 

vlastnosti, ale sdílejí jeden společný rys: obsahují kovalentní vazby. Příklady tří typů, 

které byly použity v MEKC, jsou polymerní micely (monomerní surfaktanty jsou 

kovalentně vázány polymerizačním procesem), kaskádovité makromolekuly 

(dendritická struktura) a iontové blokové kopolymery. Tyto struktury poskytují místa 

pro interakce a mohou hrát efektivně roli pseudostacionární fáze v MEKC [2].  

6.2.3 Migrace v MEKC 

Aniontové micely jsou přitahovány směrem k anodě, což je v nepotažené 

kapiláře proti směru EOF. Poněvadž EOF je v neutrálním nebo bazickém prostředí 

silnější než migrační rychlost micel, jejich výsledný pohyb je ve směru EOF, jsou tedy 

neseny ke katodě. Jestliže jsou užity kationtové micely, je stěna kapiláry potažena 

pozitivně nabitými surfaktanty, které častokrát vedou ke zvratu směru EOF. Je proto 

nezbytné obrátit polaritu elektrod k zajištění migrace kationtových micel a v důsledku 

toho nenabitých solutů skrz detekční okno. 

Tzv. „eluční okno“ v MEKC je definováno hraničním chováním analytů. 

Analyty, které neinteragují s micelami (Pmw ~ 0), stráví všechen svůj migrační čas 

v základní vodné fázi a migrují elektroosmotickou mobilitou. Jsou to typicky nenabité 
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polární molekuly jako methanol nebo acetonitril, které jsou elektroosmotickými 

markery a eluují při teo. Druhý případ je charakterizován elucí analytů, které interagují 

tak silně s micelami (Pmw ~ ∞), že tráví všechen svůj migrační čas uvnitř micel.  

tmc markery jsou typicky velmi hydrofobní sloučeniny, které jsou špatně rozpustné ve 

vodném prostředí – uváděné příklady jsou Sudan III a dodekanofenon. Eluční časy pro 

tyto analyty se shodují s micelárním migračním časem, tmc. Všechny nenabité soluty by 

měly být separovány mezi migračním časem nezadržovaného solutu, teo, a plně 

zadržovaného solutu, tmc. Separovatelnost analytů může být zvýšena užitím organických 

modifikátorů nebo smíšených micel nebo modifikací stěn kapiláry [2].  

6.2.4 Kapacitní faktor 

Podobně jako v chromatografii je kapacitní faktor k’ v MEKC definován jako 

poměr látkového množství solutu v micelární pseudostacionární fázi nmc a látkového 

množství v základní vodné fázi naq. Kapacitní faktor je přímo úměrný rozdělovacímu 

koeficientu Pmw a fázovému poměru Φ. 

Φ⋅== mw
aq

mc P
n

n
k'

 

Kapacitní faktor v MEKC může být určen užitím údajů o migračním času [2]:  
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tr – retenční čas solutu 

teo – retenční čas neinteragujícího solutu (mrtvý čas) 

tmc – retenční čas micely 

6.2.5 Rozlišení 

Základní rovnice rozlišení RS pro nenabité soluty v MEKC má stejný tvar jako 

v chromatografii. Ukazuje, že rozlišení závisí na třech členech vztahujících se 

k účinnosti, selektivitě a retenci, čtvrtý člen je jedinečný v MEKC a reprezentuje 

fenomén elučního okna [2]. 
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N – počet teoretických pater 

α – separační faktor: α = k2’/k1’ 

k1’, k2’ – kapacitní faktory solutů 

teo – retenční čas neinteragujícího solutu (mrtvý čas) 

tmc – retenční čas micely 

6.2.6 Faktory ovliv ňující separaci 

V MEKC je rozlišení funkcí retence (k’), selektivity (α), účinnosti (N) 

a velikosti elučního okna (tmc/teo). Tyto jsou ovlivněny chemickým složením 

micelárních roztoků jako je druh a koncentrace surfaktantu, typ a množství 

modifikátorů, pH* a iontová síla. Dále se uplatňuje vliv experimentálních podmínek 

jako je teplota a velikost aplikovaného napětí [2].  

6.2.6.1 Koncentrace surfaktantu 

Koncentrace surfaktantu zásadním způsobem ovlivňuje rozlišení. Může 

pozměnit velikost elučního okna a účinnost, nicméně má minimální vliv na selektivitu 

[2].  

6.2.6.2 Typy pseudostacionární fáze 

Charakter hydrofobní části molekuly surfaktantu nebo typ jeho protiiontu může 

ovlivnit retenci, selektivitu, velikost elučního okna a účinnost v MEKC [2].  

Aniontové surfaktanty s alkylovým řetězcem 

Aniontové surfaktanty s alkylovým řetězcem, především dodecylsíran sodný 

(SDS), jsou nejrozšířeněji užívaným typem surfaktantu. Výhodou SDS je jeho vysoká 

rozpustnost ve vodě, nízká CMC, malá UV molární absorpce dokonce i při nízkých 

vlnových délkách, dosažitelnost a cena. Dalším surfaktantem této skupiny je např. 

tetradecylsíran sodný [2].  
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Kationtové surfaktanty 

Z kationtových surfaktantů je používán např. dodecyltrimethylamoniumbromid, 

cetyltrimethylamoniumbromid, cetylmethylamoniumchlorid [2].  

Neiontové a amfoterní surfaktanty 

Surfaktanty s nulovým nábojem, jako jsou neiontové a amfoterní surfaktanty, 

mohou být samostatně použity pro separace nabitých sloučenin, např. aminokyselin 

a polypeptidů. Surfaktanty nezvyšují vodivost pufru, proto mohou být užity ve 

vysokých koncentracích, může být vloženo vysoké napětí a použity kapiláry o velkém 

vnitřním průměru [2].  

Žlučové soli 

Soli žlučových kyselin jsou užívány např. pro separace kortikosteroidů. 

 Ve srovnání s SDS vykazují větší selektivitu. Mohou být použity vyšší koncentrace 

organických modifikátorů (30% organického rozpouštědla) bez porušení struktury 

těchto micel [2].  

Další typy surfaktantů 

Méně rozšířené je užití fluorovaných surfaktantů. Zkoušeny byly také borátové 

komplexní surfaktanty, u kterých může být hustota náboje na micelách ovlivněna 

úpravou pH* a koncentrací borátu. Některé obsahují chirální funkční skupiny a mohou 

být použity pro chirální separace stejně jako nové, mnohdy syntetické chirální 

aniontové surfaktanty či polymerizované chirální micely [2].  

Smíšené micely 

Někdy nelze najít surfaktant, který by umožňoval dostatečné rozlišení. Zlepšení 

lze dosáhnout užitím smíšených micel. Kombinování rozmanitých surfaktantů 

s rozdílnými interaktivními vlastnostmi může vést ke značným změnám v selektivitě 

pro danou směs [2].  

Polymerní pseudostacionární fáze 

Základní výhodou užití polymerních fází je jejich stabilita v přítomnosti vyšších 

koncentrací organických modifikátorů. Ty jsou přitom nezbytné pro separaci vysoce 

hydrofobních solutů, které silně interagují s micelami. Polymerní micely s chirálními 

skupinami jsou využitelné pro separaci optických isomerů [2]. 
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6.2.6.3 Modifikátory 

Modifikátory jako organická rozpouštědla, cyklodextriny a močovina se 

přidávají do vodných roztoků pufrů, aby redukovaly retenční faktory solutů silně 

vázaných do micel. Jejich přítomnost může vést k vyšší selektivitě [2].  

Organické modifikátory jako methanol a acetonitril jsou rozsáhle využívány ke 

zlepšení separací hydrofobních sloučenin, které interagují silně s micelami a migrují 

blízko migračního času micel nebo s micelami. Tyto polární modifikátory vykazují 

malou nebo žádnou interakci s micelami. Dále jsou používány hydrofobní alkoholy 

s delším řetězcem, jejichž interakce s micelami je větší a tím ovlivňování separace 

solutů odlišné [2].  

Močovina redukuje interakce hydrofobních sloučenin s micelami zvýšením 

jejich solubility ve vodných roztocích [2].  

Cyklodextriny mají hydrofobní kavitu, která představuje alternativní možnost 

pro interakci se solutem vedle standardní interakce solut – micela. Poněvadž nenabité 

cyklodextriny migrují rychlostí EOF a v opačném směru, než kam jsou přitahovány 

aniontové micely, „čistý“ retenční čas solutů se snižuje. Výsledkem je, že hydrofobní 

soluty, které by jinak eluovaly s micelami, mohou být lépe separovány [2].  

6.2.6.4 Vliv pH a teploty 

Úprava pH hraje významnou roli u látek charakteru slabých kyselin nebo bazí, 

protože pH* určuje stupeň acidobazické rovnováhy a tím velikost náboje na molekule 

a sílu interakce [2].  

Teplota není široce užívaný parametr k ovlivnění separace, jelikož její efekt na 

selektivitu není významný. Má ale velký vliv na viskozitu (EOF), což může být 

signifikantní [2]. 

6.3 Kapilární zónová elektroforéza (CZE) 

Migračním prostředím je jediný pracovní elektrolyt, který zaujímá celý migrační 

prostor. Jeho složení je všude stejné, v důsledku čehož je v celé kapiláře konstantní 

elektrické pole. Jednotlivé složky směsi putují rozdílnými rychlostmi úměrnými jejich 

pohyblivostem. 

Po určité době migrace vznikne řada prostorově oddělených zón, které patří 

jednotlivým složkám původní směsi [11]. Vlivem difúze se zónová rozhraní s časem 

rozmývají [8].  
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6.4 Kapilární izotachoforéza (ITP) 

Specifikem této metody je přítomnost ostrých zónových rozhraní oddělujících 

odseparované zóny jednotlivých složek vzorku, které migrují za sebou stejnou rychlostí. 

Vzorek je umístěn mezi dva různé elektrolyty – vedoucí a koncový. Vedoucí 

elektrolyt obsahuje vedoucí iont a protiiont. Vedoucí iont má větší efektivní pohyblivost 

než všechny analyzované složky vzorku. Koncový elektrolyt pak obsahuje tzv. koncový 

iont, který musí mít efektivní pohyblivost menší než kterýkoli ze sledovaných složek 

vzorku. Zónami prochází stejný proud, proto od vedoucího iontu ke koncovému vzrůstá 

intenzita elektrického pole. S tím souvisí tzv. samozaostřující efekt ITP, který 

způsobuje, že jednotlivé zóny se navzájem dotýkají svými rozhraními, která zůstávají 

ostrá. Pokud vedoucí iont vstoupí do zóny pomalejšího analytu, vzroste díky vyšší 

intenzitě elektrického pole jeho migrační rychlost a v důsledku toho se navrátí do své 

zóny. Obdobně pak bude pomalejší iont po průniku do rychlejší zóny zpomalen. 

Izotachoforetická rozhraní proto nejsou rozmývána vlivem difúze [8]. 

Při ITP lze separovat jen složky migrující jedním směrem, během jedné analýzy 

lze tak rozdělit pouze kationty nebo jen anionty. ITP se proto dělí na kationtovou 

a aniontovou [15].  

6.5 Izoelektrická fokusace (IEF) 

Jedná se o metodu, kterou lze použít pro dělení amfolytů. Při IEF dochází 

k oddělení látek v migračním prostředí s pH* gradientem na základě rozdílných hodnot 

izoelektrických bodů. V místě, kde je pH* prostředí rovno pI analytu, se látka stává 

elektroneutrální a dojde k jejímu zakoncentrování v tomto místě. Vzniká tak ostrá zóna 

analytu [4].  

6.6  Kapilární elektrochromatografie (CEC) 

Kapilární elektrochromatografie je analytická separační technika kombinující 

v principu výhody vysokoúčinné kapalinové chromatografie (vysoká selektivita) 

a kapilární elektroforézy (vysoká účinnost). Tok mobilní fáze kolonou je udržován 

elektrickým polem [16]. CEC využívá metod elektrického pole při použití mikro-HPLC 

kolon. Její předností je také vysoká rychlost separace. Výhodou CEC oproti většině 

metod CE je schopnost separovat molekuly, které mají stejný poměr náboj/hmota či 

jsou nenabité [17].  
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6.7  Mikroemulzní elektrokinetická chromatografie ( MEEKC) 

MEEKC je další variantou CE, ve které je separační princip obdobný jako 

v micelární elektrické chromatografii. Pro neutrální sloučeniny je chromatografický 

a zahrnuje rozdělování solutu mezi vodnou a olejovou fází v mikroemulzním pufru. 

Ionizované analyty jsou separovány elektroforeticky. 

Metoda je používána především pro vysoce hydrofobní soluty, lze ji však použít 

i k separaci jak iontových, tak neutrálních sloučenin, ve vodě rozpustných 

i nerozpustných [18].  

6.8  Kapilární gelová elektroforéza 

Kapilární gelová elektroforéza neboli elektroforéza v síťujícím prostředí využívá 

pro separaci kapiláru naplněnou gelem nebo roztokem polymeru, které působí jako 

molekulové síto. Složky vzorku migrují v kapiláře podle vloženého elektrického pole 

a jsou zadržovány síťujícím prostředím různou měrou podle velikosti a tvaru molekuly. 

Metoda je využívána především pro analýzu vzorků biopolymerů, jako např. proteinů 

a nukleových kyselin. Separuje molekuly na základě rozdílů jak velikosti náboje, tak 

velikosti molekuly a umožňuje separaci polymerů, které mají stejný poměr náboje 

k hmotě, ale liší se molekulovou hmotností. Někdy je též používána pro zjištění 

molekulové hmotnosti biopolymerů [19]. 

6.9  Flavonoidy 

Flavonoidy jsou sekundární metabolity rostlin, které se vyskytují ve volném 

stavu (aglykony) nebo jako glykosidy. Základní jednotkou těchto sloučenin je  

2-fenylbenzopyron a odlišují se ve stupni nasycení a pozici hydroxylových skupin, 

methoxylových skupin a cukerných zbytků [20]. 

Flavonoidy jsou univerzální rostlinné pigmenty. Protože jsou rozpustné ve vodě, 

jsou zodpovědné za barvu květů, plodů a někdy i listů. Příkladem jsou žluté flavonoidy 

(chalkony, aurony a žluté flavonoly) a červené, modré nebo nachové anthocyaniny. 

Pokud nejsou přímo viditelné, tak přispívají ke zbarvení tím, že se chovají jako 

kopigmenty: např. bezbarvé flavonové a flavonolové kopigmenty kryjí anthocyaniny. 

 V některých případech molekula absorbuje záření blízké UV: tato barva je „vnímána“ 

jen hmyzem, který je tak přitahován a veden k nektaru, čímž je zajištěn transport pylu, 

nezbytná podmínka pro přežití rostlinných druhů. Flavonoidy jsou látky ubikvitární, 
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 v buňkách kutikuly a epidermis listu zajišťují ochranu pletiv proti škodlivému vlivu 

UV záření. 

Hlavní vlastností, která je známa u flavonoidů, je „venoaktivita“, tj. jejich 

schopnost snižovat kapilární permeabilitu a fragilitu. U zvířecích modelů snižují znaky 

experimentálního deficitu vitamínu C. Díky této vlastnosti byly poprvé nazvány 

„vitamín P“. Protože to nejsou vitamíny (deficit flavonoidů nezpůsobuje žádný zvláštní 

syndrom), byly později označovány jako „P faktory“. Nicméně tyto termíny jsou 

nejasné a prakticky se už nepoužívají. Nejčastěji se flavonoidy a jejich deriváty nazývají 

venotonika. Flavonoidy jsou často označovány jako protizánětlivě účinné látky, což 

vyplývá ze znalostí o jejich in vitro interakcích s polymorfonukleárními leukocyty, 

trombocyty nebo o vztahu k metabolismu kyseliny arachidonové. Mohou působit 

antialergicky, hepatoprotektivně (např. isobutrin, hispidulin, flavanolignany) nebo 

spasmolyticky. Látky uvolňující křečovité stažení hladkého svalstva (flavonoidy 

tymiánu a jiných rostlin z čeledi Lamiaceae) mohou snižovat hladinu cholesterolu 

 v krvi, působit diureticky, antibakteriálně nebo antivirově in vitro (neglykosidické  

3-hydroxy- a 3-methoxyflavony). Některé z nich mají protinádorový účinek, inhibují 

růst nádorových buněk in vitro: interagují s enzymy metabolismu xenobiotik, působí 

proti iniciaci nebo jsou cytostatické nebo dokonce cytotoxické. 

Flavonoidy jsou používány především k léčbě kapilárních a žilních potíží. 

Samotné nebo v kombinacích s jinými léčivy jsou běžnými složkami vaskulárních 

protektiv, venotonik a topických léčiv používaných ve flebologii. Léčivé přípravky 

 s obsahem flavonoidů, které jsou dostupné na trhu, mají následující indikace nebo 

předpokládané využití: 

• léčba chronické cerebrální a vaskulární insuficience, selhání činnosti a jejích 

funkčních projevů (snížení intelektuální kapacity, poruchy paměti a sociálního 

chování, vertigo, cephalgie), 

• zmírnění následků po cévních mozkových příhodách, 

• léčba symptomů nedostatečnosti žilních a lymfatických cest, jako je únava 

dolních končetin, parestézie, bolesti, syndrom neklidu dolních končetin, 

• léčba posttrombotického syndromu,  

• léčba posttraumatických cirkulačních poruch, způsobených především 

imobilizací dolních končetin  

• léčba dysfunkcí způsobených akutním atakem hemoroidů, 
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• zlepšení potíží s kapilární fragilitou kůže (petechie), jako podpůrná léčba 

funkčních symptomů kapilární fragility, 

• léčba metrorhagií způsobených hormonálními kontraceptivy nebo 

nitroděložními tělísky po zjištění etiologie, 

• léčba symptomů cirkulačních potíží sítnice, 

• léčba lymfedémů paží vzniklých následkem radioterapie a chemoterapie 

rakoviny prsu [21]. 

6.9.1 Výskyt jednotlivých flavonoid ů 

Flavony a flavonoly jsou široce rozšířeny v různé zelenině, ovoci i léčivých 

rostlinách. Jejich analýza byla provedena především pomocí HPLC [22]. Pro jejich 

stanovení slouží jako další metoda kapilární elektroforéza, přičemž mezi nejrozšířenější 

patří micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC). MEKC je metodicky 

kombinace elektoroforézy a chromatografie. Micely jako povrchově aktivní smáčedlo, 

přidané do pufru, poskytují jak ionické tak hydrofobní interakce. Tato technika byla 

využita při separaci několika drog obsahujících flavonoidy [23].  

Flavonoidy byly analyzovány pomocí fluorescenční spektroskopie [24],  

adsorptivní rozpouštěcí voltametrie [25], derivační spektrofotometrie [26] a dále 

amperometricky [27]. Nejčastěji je ke stanovení flavonoidů použita HPLC nebo 

kapilární elektroforéza s různými způsoby detekce. 

Přípravky obsahující extrakty z Ginkgo biloby zvyšují prokrvení mozku a tím 

zlepšují lidskou paměť. Hlavními účinnými látkami v Ginkgo bilobě jsou flavonoidy 

 a ginkgolidy. Pro svoji práci jsem vybrala devět flavonoidů, které jsou v Ginkgo bilobě 

obsaženy. 

Flavonoidy jsou odvozeny od kyslíkaté heterocyklické sloučeniny flavanu, 

tvořeného dvěma benzenovými kruhy spojenými heterocyklickým pyranem. Běžně 

bývají všechny tři kruhy substituovány hydroxyskupinami a methoxyskupinami 

 a jednotlivé deriváty se liší pouze stupněm oxidace. Rozeznáváme základní následující 

skupiny flavonoidů: katechiny, leukoanthokyanidiny, flavonony, flavononoly, flavony, 

flavonoly a anthokyanidiny. 
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6.9.1.1 Katechin KAT 
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Obr.  5 Strukturní vzorec katechinu 

Synonymum: 

(−)-trans-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane 

 (2S,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 

Sumární vzorec C15H14O6 

 Molekulová hmotnost 290,27 g·mol-1 

Katechin je ve vodě velmi dobře rozpustný polyfenol. V různých druzích vinné 

révy bylo detekováno sedm flavonolů, nejčastěji deriváty kvercetinu a myricetinu. 

Katechin a epikatechin byly detekovány ve slupce i v semenech [28]. Katechin se 

vyskytuje především v zeleném čaji, ve kterém dochází současně k přeměně katechinu 

na odpovídající deriváty epikatechinu. Po dvoustupňové extrakci se podařilo prokázat, 

že i po 8 týdnech skladování byl obsah katechinu v čaji téměř stejný [29]. Bylo 

dokázáno, že příprava zeleného čaje pomocí vroucí vody je nevhodná a větší 

antioxidační aktivita látek zůstane v čaji pouze při přípravě studenou vodou [30]. 

Zjistilo se, že katechin odstraňuje tamoxifenem vyvolanou mitochondriální toxicitu 

v játrech [31]. Extrakty a hlavně polyfenoly ze semen vinných hroznů – katechiny- 

chrání kardiomycety před účinky doxorubicinu pomocí redukce reaktivního kyslíku 

[32].  

6.9.1.2  Epikatechin EPI 
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Obr.  6 Strukturní vzorec epikatechinu  
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Synonymum:  

(−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane 

 (2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 

 Sumární vzorec C15H14O6 

Molekulová hmotnost 290,27 g·mol-1 

Katechin a epikatechin je možno nalézt v mnoha rostlinách. Největšími zdroji 

těchto flavnoidů v lidské stravě jsou čokoláda, čaje, víno, zelenina, sója a olivový olej. 

Epikatechin působí jako antioxidant, snižuje vysoký cholesterol [33]. 

Podařilo se vyvinout specifickou monoklonální protilátku pro 

 (−)-epicatechin-3-gallát a tím zjistit, ve kterých buňkách se bude tento epikatechin 

nejvíce vyskytovat. Epikatechin byl nalezen v makrofázích pěnového typu 

v aterosklerotických buňkách v aortě. Ve zdravé části aorty tato látka nalezena nebyla. 

Výsledky tohoto výzkumu by mohly poskytnout mechanismy k léčbě aterosklerotických 

plátů [34]. 

6.9.1.3  Rutin RUT 

 
Obr.  7 Strukturní vzorec rutinu 

Synonymum : 

(3,4-Dihydroxyphenyl)- 4,5-dihydroxy-3-[3,4,5-rihydroxy-6-[(3,4,5- trihydroxy-

6-methyl- oxan-2-yl)oxymethyl] oxan-2-yl]oxy-chromen- 7-one 

Sumární vzorec C27H30O16   

Molekulová hmotnost 610,52 g·mol-1 

Jeho aglykon se nazývá kvercetin a cukernatá část rutinosa 

 (β-L-rhamnosyl-(1→6)-β-D-glukosa). 
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Rutin se běžně vyskytuje v pohance. Jeho antioxidační schopnosti byly ověřeny 

a vyzkoušeny v Itálii, kde se rutin, obsažený v bergamotové silici, přidal do jablečného 

a meruňkového džusu jako antioxidační přísada místo kyseliny askorbové. Obsahy 

antioxidantů byly pozorovány několik dní při skladování za teplot 15-37°C. 

Antioxidační schopnost látek neklesla, proto by se v budoucnosti mohl bergamotový 

džus přidávat jako antioxidační látka místo látek syntetických [35]. Do krysího mozku 

byl dodán trimethylin, který má jako vedlejší účinky úbytek neuronů v hypokampu 

 a tím dochází ke zhoršení prostorové paměti. Při podávání rutinu bylo prokázáno menší 

degenerativní poškození [36]. Rutin, epikatechin, isorhamnetin, kaempferol, luteolin, 

myricetin, kvercetin a taxifolin mají schopnost zvyšovat účinky isoniazidu a tím snížit 

jeho minimální inhibiční koncentraci pro různé druhy kmenu Mycobacterium [37]. 

6.9.1.4  Kvercetin KVE 
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Obr.  8 Strukturní vzorec kvercetinu 

Synonymum : 

2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one  

3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-  

Sumární vzorec C15H10O7  

Molekulová hmotnost 302,24 g·mol-1 

Kvercetin je necukerná složka rutinu. 

Topické a orální podávání kvercetinu prokázalo zlepšení kožního poškození 

během chemoterapie u lidí s rakovinou hlavy a krku [38]. Kvercetin v koncentraci  

10-100 µM v testech in vitro vykazoval ochranný vliv u ledvinových tubulů před cis 

platinou [39]. Studie in vitro také prokázaly, že kvercetin působí synergicky 

s busulfanem proti buňkám způsobujícím lidskou leukémii. Mnohem menšího 

cytotoxického účinku busulfanu na ostatní buňky bylo dosaženo při poměru 

kvercetin:busulfan 1:1 nebo 3:1 [40]. Stejně tak byl ukázán v in vitro studii ochranný 

efekt kvercetinu při chemoterapii cyklofosfamidem [41]. 
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6.9.1.5 Luteolin LUT 
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Obr.  9 Strukturní vzorec luteolinu 

Synonymum:  

3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, Luteolol, Digitoflavone, Flacitran, Luteoline 

2-(3,4-Dihydroxyphenyl)- 5,7-dihydroxy-4-chromenone  

Sumární vzorec C15H10O6 

Molekulová hmotnost 286,24 g·mol-1 

Luteolin se nejčastěji nachází v listech, ale také kůře stromů a pylových zrnech 

ječmene, ambózie a jetele [42]. Je obsažen také v celeru, zeleném pepři a heřmánkovém 

čaji [43]. Mnohé výzkumy popisují luteolin jako biochemickou složku, která může 

mnohonásobně snížit zánět. Snižuje totiž produkci mediátorů zánětu, které jsou tvořeny 

makrofágy, fibroblasty i epiteliálními buňkami střeva [44]. Luteolin je také schopen 

snižovat pigmentaci buněk způsobenou indukovanou expresí vnější lidské tyrozinázy. 

Tím působí antimelanicky [45].  

6.9.1.6  Hesperetin HES 
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Obr.  10 Strukturní vzorec hesperetinu 

Synonymum:  

3′,5,7-Trihydroxy-4-methoxyflavanone 

(S)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-

benzopyran-4-one  

Sumární vzorec C16H14O6 
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Molekulová hmotnost 302,28 g·mol-1 

Hesperetin má estrogenní, antikarcinogenní a antioxidační vlastnosti. Je ve 

velkém množství obsažen v pomerančovém a grapfruitovém džusu, proto jeho příjem 

z potravy může být relativně vysoký. Hesperetin byl z plazmy analyzován pomocí 

HPLC s elektrochemickou detekcí. Obsah látek byl v plazmě po požití džusu relativně 

vysoký. Léčebné aktivity by se mohlo dosáhnout při pravidelném užívání džusu [46]. 

Hesperetin inhibuje histamin uvolňující se z buněk IgE. Jeho působení je přitom 

srovnatelné s prodejným lékem azalastinem [47]. Hypocholesterolemická aktivita 

hesperetinu byla vyzkoušena na myších majících vysoký cholesterol. Byly vyzkoušeny 

estery hesperitinu a jiné deriváty s dlouhými alkylovými řetězci. Ze syntetických 

 a vyzkoušených látek byla prokázána aktivita u látek hesperetin 7-O-laurylether (4b) 

 a hesperetin 7-O-oleylether [48].  

6.9.1.7  Kaempferol KAE 
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Obr.  11 Strukturní vzorec kaempferolu  

Synonymum:  

3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 

3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one 

Robigenin 

Sumární vzorec C15H10O6 

Molekulová hmotnost 286,24 g·mol-1 

Kaempferol by mohl pomáhat při rakovině střev [49]. Z kořene Zingiber 

zerumbet byly izolovány různé deriváty kaempferolu. Byl pozorován inhibiční efekt na 

NO a PGE2. Nejúčinnějším derivátem byl 3-O-methylkaempferol, který ve vyšších 

dávkách je schopen tlumit PGE2. U žádného z derivátů se nepodařilo prokázat inhibici 

COX2. V budoucnu by se mohl kořen pěstovat pro získávání kaempferolu jako 

protizánětlivé látky, přičemž nejlepší doba růstu by byla 5 týdnů, kdy je obsah v kořenu 

největší [50]. Kaempferol má osteoneogenní efekt. Po několika týdenním podávání 
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 u krys byla zjištěna vyšší hustota kostní dřeně. Současně se podával kaempferol krysám 

s ovarektomií a bylo prokázáno, že kaempferol in vivo nemá estrogenní efekt [51]. 

V Ginkgo bilobě je kaempferol jedním z hlavních flavonoidů. Bylo zkoumáno, jestli 

kaempferol chrání buňky pankreatu při rakovině tohoto orgánu. Na zdravé buňky 

pankreatu téměř nepůsobí, ale na rakovinové buňky s rychlým růstem má inhibiční 

efekt. 5-Fluorouracil, který inhibuje rakovinové buňky velmi účinně, na rozdíl od 

kaemferolu ničí zdravé buňky. Je možné, že v budoucnu bude kaempferol použit jako 

pomocná léčba při rakovině pankreatu [52]. 

6.9.1.8  Apigenin API 
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Obr.  12 Strukturní vzorec apigeninu 

Synonymum:  

4′,5,7-Trihydroxyflavone 

Sumární vzorec C15H10O5  

Molekulová hmotnost 270,24 g·mol-1 

Apigenin, který je hojně rozšířen v citrusových plodech, má různé 

farmakologické účinky na nervovou soustavu. Jedním z těchto účinků je antidepresivní 

účinek. Přesné mechanismy účinku nejsou objasněny, ale je známo, že apigenin může 

upravit depresivní nálady způsobené změnami monoaminů v mozku [53]. 

V budoucnosti by mohlo být možné využití apigeninu i k léčbě osteoporózy. Tohoto 

závěru bylo dosaženo v experimentu na myších, které po dobu 7 týdnů měly tučnou 

dietu upravenou tak, aby docházelo k řídnutí kostí. Další 3 týdny byl myším podáván 

apigenin 

 a výsledkem bylo opětovné zvýšení mineralizace kostí i zvýšená hustota kostní dřeně 

[54]. Stabilita apigeninu (luteolinu) v nakrájeném celeru byla zkoušena při 0, 10 

 a 20oC v určitých časových intervalech. Množství luteolinu a apigeninu se při 20o C 

zvýšilo [55]. Apigenin chrání neuronální buňky tím, že inhibuje produkci PGE2 a NO 

 a má protizánětlivé účinky [56]. 
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6.9.1.9   Isorhamnetin ISO 
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Obr.  13 Strukturní vzorec isorhamnetinu  

Synonymum:  

3'-Methoxy-3,4',5,7-tetrahydroxyflavone 

 Sumární vzorec C16H12O7 

 Molekulová hmotnost 316,26 g·mol-1 

Isorhamnetin je stejně jako ostatní bioflavonoidy obsažen v čeledi brukvovitých. 

Vyskytuje se dále v čeledi rdesnovitých a je také prostředním metabolitem kvercetinu 

 u savců. Při intravenózním podávání isorhamnetinu se nádorové ložisko u myší 

zmenšilo [57]. Díky testům in vitro se isorhamnetin ukazuje být vhodný k použití při 

rakovině jícnu, protože způsobuje apoptózu určitých buněk [58]. Poupě květu Cistus 

laurifolius se užívá v lidovém léčitelství k léčení žaludečních obtíží. Bylo prokázáno, 

 že chloroformový extrakt z těchto poupat má antiulcerózní účinky a působí také proti 

Helicobacter pylori [59]. 

6.9.2 Analýza vybraných konstituent ů v extraktech z G. biloba a 

fytofarmakách  

Analýzou přírodních flavonoidů se zabývá mnoho prací. Od r. 2001 dosud bylo 

publikováno přes 3000 prací týkající se chemické analýzy a kontroly kvality extraktů 

z listů Ginkgo biloba, fytofarmaceutik a potravních doplňků. Důležité konstituenty 

obsažené v medicinálně využívaných listech Ginkgo biloba jsou terpenické 

 trilaktony-ginkgolidy A, B, C a bilobalid, mnohé flavonolové glykosidy, biflavony, 

proanthocyanidiny, jednoduché fenolické kyseliny, 6-hydroxykynurenová kyselina, 

 4-O-methylpyridoxin, polyprenoly a alkylfenoly. Ve většině případů jsou analyzovány 

terpenické trilaktony, které jsou extrahovány methanolem nebo vodnými roztoky 

organických rozpouštědel. Většinou nejsou publikovány metody pro kvantifikaci 

hlavních flavonolových  glykosidů, protože standardy nejsou komerčně dostupné. 

Kvantifikace několika dostupných glykosidů se většinou provádí po kyselé hydrolýze 
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na aglykony kvercetin, kaempferol a isorhamnetin a jejich separaci pomocí HPLC. 

Většina prací kromě glykosidů se zabývá analýzou terpenických trilaktonů 

 a ginkgo-kyselin. Jen málo prací je věnováno analýze biflavonů, proanthocyninů (pro 

ty dosud není vypracována relevantní metoda), jednoduchých fenolických látek 

 a kyselin a dalších konstituentů, které představují zbývajících 70% obsahu konstituentů 

standardizovaného extraktu.  

Flavonoidy jsou nejčastěji analyzovány pomocí HPLC s UV detekcí, např. 

vybrané flavonoidy a aromatické hydroxykyseliny v methanolickém extraktu 

z tradičních indických rostlinných drog [60].  

Pět flavonoidů – katechin, rutin,  kvercetin,  kaempferol, isorhamnetin - se 

podařilo stanovit pomocí HPLC na reverzních fázích s detekcí DAD v extraktu z listů 

Hippophae rhamnoides. Výtěžnost této metody, která používá extrakci s methanolem 

 a jako mobilní fázi methanol/acetonitril/voda, se nachází mezi 97,3% a  99,98%. Čas 

analýzy přitom pro všech 5 flavonoidů byl do 12 minut [61]. 

Apigenin, luteolin, kaempferol, kvercetin, (+)-katechin a (−)-epikatechin byly 

analyzovány pomocí kapilární elektroforézy s amperimetrickou detekcí v extraktu 

z chryzantémy, ve které jsou hlavní účinnou složkou. Doba separace v tomto případě 

byla menší než 20 minut a detekční limity se pohybovaly v rozmezí 10−7-10−8 g·ml−1 

[62]. 

Chirální kapilární elektroforéza byla použita k separaci izomerů katechinu 

 a epikatechinu v lidské plazmě po požití čaje. Celá analýza byla provedena do 4 minut 

za detekce UV při vlnové délce 210nm. Byl použit borátový pufr o koncentraci 

50,0 mmol·l−1 s přídavkem 1,0 mmol·l−1 β-cyklodextrinu s pH* 8,5. Detekční limity byly 

3,2 a 1,0 mg· ml-1. Množství volného katechinu a epikatechinu v plazmě 2 hodiny po 

požití čaje bylo kolem 17,4% a 1,8% z podané dávky čaje [63]. 

RP-HPLC byla vyvinuta a validována pro detekci a kvantitativní analýzu 

katechinu a epikatechinu ve vodném extraktu z listů Maytenus ilicifolia.  Pro analýzu 

byla použita kolona C18 s elučním gradientem  kyselina octová-acetonitril. Detekce 

probíhala při UV 280nm. Byly dosaženy vysoké hodnoty korelačních koeficientů jak 

pro standardy (r=0,9996 a 0,9999), tak pro rostlinné extrakty (r=0,9981 a 0,9982). 

Metoda poskytuje přesné výsledky při hodnocení kvantitativních parametrů s hodnotami 

R.S.D. < 2,0% [64]. 

Pro stanovení rutinu ve farmaceutických přípravcích byla vyvinuta jednoduchá 

 a citlivá voltametrická metoda s uhlíkovou pastovou elektrodou modifikovanou  
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polyvinylpyrrolidonem. Koncentrační rozmezí při testování linearity bylo od 3,9·10−7 do 

1,3·10−5 M a limit detekce byl 1,5·10-7 M. Výtěžnost ve farmaceutických přípravcích 

byla 98,3 až 101,7% [65].  

Pro detekci kvercetinu, rutinu, kaempferolu, kyseliny gentisové a katechinu byla 

vyvinuta metoda kapilarní elektroforézy s amperometrickou detekcí. Analyty byly 

separovány do 12minut v křemenné kapiláře o délce 40 cm, separačním potenciálu 

12 kV a v 50 mM borátovém pufru o pH* 9 [66]. 

Pro současné stanovení šesti flavonoidů (puerarinu, rutinu, morinu, luteolinu, 

kvercetinu, kaempferolu a troxerutinu) v  krysí moči a kuřecí plazmě byla použita  

HPLC s UV-VIS detekcí. Detekční limit se nacházel v rozmezí 0,010–0,050 g·mol-1. 

Analýza všech šesti flavonoidů trvala 25 minut [67]. 

Luteolin obsažený v extraktu z Thymus vulgaris byl separován a stanoven 

pomocí HPTLC s fotodenzitometrickou detekcí [68]. 

Pro stanovení enantiomerů hesperetinu v krysím séru, krysí a lidské moči byla 

vyvinuta jednoduchá HPLC. Do séra a moči, které byly vysráženy se studeným 

acetonitrilem, byl přidán vnitřní standard 7-methoxykumarin. Separace bylo dosaženo 

na  Chiralpak AD-RH koloně s UV detekcí při 298 nm. Kalibrační křivka měla lineární 

rozmezí při koncentraci od 0,5 do 100 µg·ml-1 pro každý enantiomer. Průměrná 

extrakční výtěžnost byla větší než 98% [69].  

Micelární elektrokinetická chromatografie byla použita pro stanovení 

hesperetinu, kyseliny skořicové a kyseliny nikotinové v propolisu. Všechny tři analyty 

se při optimálních podmínkách podařilo analyzovat do 20 minut. Dobré linearity bylo 

dosaženo v koncentracích 0,02–0,60 mg·ml-1, 0,05–1,20 mg·ml-1 a 0,10–1,40 mg·ml-1 

 s korelačními koeficienty 0,9989, 0,9995 a 0,9990 pro hesperetin, kyselinu skořicovou 

 a kyselinu nikotinovou. Detekční limity byly 0,006 mg·ml-1 pro hesperetin, 

 0,017 mg·ml-1 pro kyselinu skořicovou a 0,036 mg·ml-1 pro kyselinu nikotinovou [70]. 

Apigenin je flavon určený pro léčení kardiovaskulárních chorob. Pro 

kvantitativní analýzu apigeninu a luteolinu v krysí plazmě byla vyvinuta HPLC 

tandemově spojená s hmotnostní spektrometrií (LC/MS/MS). Separace probíhala na 

Luna C18 (5 µm, 100 mm × 2,0 mm) koloně s mobilní fází acetonitril:methanol:voda 

(35:40:60, v/v/v). Lineární koncentrační rozmezí bylo  2,5–5000 mg·ml-1  krysí plazmy 

[71].  

Kvercetin, kaempferol a isorhamnetin jsou nejdůležitější flavonoidní složky  

v Ginkgo bilobě. Byla  zpracována RP-HPLC metoda s UV detekcí při 380 nm pro 
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kvantifikaci uvedených flavonoidů v extraktu z rakovinných buněk prsní tkáně. Je 

známo, že extrakty z listu G. biloba mají protirakovinné a chemoprotektivní účinky.  

Mobilní fáze obsahovala fosfátový pufr (pH* 2,0; 10 mM), tetrahydrofuran, methanol 

 a isopropanol (65:15:10:20, v/v/v/v). Kalibrační křivka byla lineární v rozmezí 

 od 0,1 do 1,0 µM (r > 0,999) pro každý flavonol.  Recovery byla mezi 98,9 a 100,6%. 

Detekční limit byl 0,01 µM pro kvercetin a kaempferol a 0,05 µM pro isorhamnetin. 

Limit kvantifikace byl 0,1 µM (R.S.D. < 10%) pro každý flavonol [72].  

Toxicita alkylfenolů obsažených v Ginkgo je limitována obsahem pod 5 ppm 

(PhEur-HPLC, kolona C8) [73].  

Dřívější práce se zabývaly analýzou a charakterizací kvercetinu a kaempferolu 

v tabletách a moči po příjmu tablet z Ginkgo biloby. Byly využity metody GC/MS a 

LC/MS [74], popřípadě modifikovaná GC/MS metoda s předúpravou vzorku moči 

pomocí SPE [75], 

Metoda RP-HPLC/ESI-MS byla vyvinuta a validována pro současné stanovení 

hlavních obsahových komponent v extraktu z Ginkgo biloba, a to bilobalidu, ginkgolidu 

A, B, C, kvercetinu, kaemferolu, isorhamnetinu, rutinu a kvercitrinu. Metoda byla 

aplikována na stanovení uvedených sloučenin v komerčně vyráběných produktech, kdy 

byla prokázána rozdílná variabilita v obsahu aktivních látek, ačkoliv všechny produkty 

vyhovovaly provedeným kontrolám kvality přípravku s využitím konvenčních metod 

[76]. Stejní autoři stanovili terpenické laktony a flavonoidy v moči pacientů po požití 

tablet z extraktu z Ginkgo biloby s využitím HPLC/MS, kdy také testovali recovery 

 on-line SPE a off-line SPE a LLE [77]. Pro separaci a izolaci bioaktivních 

flavonolových glykosidů z ethanolického extraktu listů Ginkgo biloby byla  úspěšně 

použita metoda high-speed counter-current chromatography (HSCCC). Identifikace  

byla provedena pomocí MS, 1H-NMRa 13C-NMR. Metoda HSCCC  se ukázala jako 

vhodná pro analýzu rostlinných konstituentů  v tradičních čínských bylinách a jiných 

rostlinných produktech [78]. 

Dvanáct flavonoidů v listech Ginkgo biloby bylo separováno a identifikováno 

pomocí HPLC – DAD-MS a současně metoda HPLC-DAD s on-line 

chemiluminiscenční detekcí byla využita pro stanovení antioxidační aktivity flavonoidů. 

Flavonolové glykosidy zřetelně inhibují luminiscenci a jsou odpovědny za antioxidační 

účinky listů Ginkgo [79]. Přesná a reprodukovatelná RP-HPLC-DAD metoda byla 

vyvinuta pro kvantifikaci 9 flavonoidů-rutinu, myricetinu, kvercitrinu, kvercetinu, 

luteolinu, kaemferolu, apigeninu a isorhamnetinu- v GBE [80]. V listech GB a také 
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v produktech z GB mohou být obsažené alkylfenoly v různých koncentracích, které 

působí jako alergeny a jsou mutagenní a mírně neurotoxické. Proto je jejich obsah 

v příslušných speciés limitován (podle Ph.Eur. 5 ppm). Pro přímou analýzu alkyfenolů 

byla vyvinuta a validována GC-MS metoda s on-line thermochemolýzou vzorku 

v přítomnosti tetramethylammonium hydroxidu [81]. 

Z elektroforetických metod lze pro kvalitativní analýzu aktivních sloučenin 

 v extraktu a farmaceutických přípravcích (tablet) z GB uvést CZE. Byl použit borátový 

pufr  s pH* 9,2 s přídavkem γ-CD, k detekci byl použit rychloskenující UV detektor 

[82]. Pro současné stanovení 10 biaktivních flavonoidů (rutin, apigenin, luteolin, 

eriodictyol, kaempferol, krysin, acacetin, flavanon, flavon a fisetin) byla vypracována 

 a validována MEKC s Na2B4O7-NaH2PO4 pufrem, SDS a β-CD [83]. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7.1 Chemikálie a Roztoky 

7.1.1 Chemikálie 

� γ-Cyklodextrin p.a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Dodecylsíran sodný, p.a., E. Merk  

� Propylparaben, p.a., RNDr. Jan Kulich, Česká Republika 

� Dihydrogenfosfát sodný, p.a., RNDr. Jan Kulich, Česká Republika 

� Kyselina boritá pro elektroforézu, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Německo 

� Kvercetin dihydrát, p.a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Rutin, p.a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Luteolin, p.a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Kaempferol, p.a. , Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Isorhamnetin, p.a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� (-)-Epikatechin, p. a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Hesperetin, p. a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� (±)-Katechin, p.a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Apigenin, p. a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Sudan III pro mikroskopii, Balex, Ing. Jaroslav Kroupa CSc., 

Pardubice-Rosice n. L., Česká republika 

� Hydroxid sodný, p. a., Merck, Německo 

� Kyselina chlorovodíková, p. a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Německo 

� Kyselina salicylová, p. a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Ethylparaben, p. a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Methanol, p. a., Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo 

� Butanol, p. a., Lachema, Česká Republika 

� Gingio tabl. 90 x 40 mg, Salutas Pharma GmbH,  Barleben, SRN. 

Přípravek je registrovaný jako doplněk stravy. Ginkgo bilobae 

extractum siccum normatum v množství 40 mg v 1 potahované 

tabletě; zakoupeno v lékárně 
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7.1.2 Příprava roztok ů 

7.1.2.1 Roztoky pracovních elektrolyt ů 

Podle požadované koncentrace a objemu pufru jsem odvážila vypočítané množství 

dihydrogenfosforečnanu sodného, kyseliny borité, SDS, γ–cyklodextrinu a kvantitativně 

převedla do kádinky. Přidala jsem vypočítané množství methanolu a butanolu a pomocí 

roztoku NH3 alkalizovala na pH* 7,6. Vše jsem kvantitativně převedla do odměrné 

baňky a doplnila po rysku. Roztok jsem nechala 5 minut odplynit na ultrazvukové lázni. 

Roztok obsahoval 25% (v/v) MeOH a 5% (v/v) BuOH. Optimální koncentrace roztoku 

základního elektrolytu byly: 5 mM dihydrogenfosforečnan sodný + 30 mM kyselina 

boritá. Ostatní parametry jsou uvedeny v Tab. 2. 

Obdobně jsem připravovala ostatní roztoky elektrolytů z příslušných složek 

pufrů, které jsem zkoušela při hledání vhodného druhu elektrolytu. 

7.1.2.2 Hledání vnit řního standardu 

A. Navážku KAT-1,01 mg, EPI-1,06 mg, RUT-2,50 mg, KVE-0,99 mg, 

LUT-1,02 mg, HES-1,02 mg, KAE-2,52 mg, API-2,52 mg a ISO-2,54 mg jsem pomocí 

směsi methanol-butanol 3:1 převedla kvantitativně do 5ml odměrné baňky a doplnila 

 po značku.  Tím jsem získala zásobní roztok (ZR). Roztok jsem nechala 30 minut 

odplynit na ultrazvukové lázni. Odpipetovala jsem 0,5 ml ZR do 5ml odměrné baňky. 

Přidala jsem methanol, resp. butanol tak, aby konečné koncentrace byly 15%, resp. 

 5%, 250 µl borátu, 0,5 ml IS a doplnila jsem deionizovanou vodou po rysku. 

B. Připravila jsem si roztoky látek zkoušených jako vnitřní standardy tak, 

 že jsem navážené množství kvantitativně převedla do 10ml odměrné baňky pomocí  

methanolu a doplnila methanolem po rysku. Zásobní roztoky ethylparabenu, 

propylparabenu a kyseliny salicylové měly koncentraci 0,15 mg·ml-1. 

Na analytických mikrováhách jsem navážila KAT-1,07 mg, EPI-1,0 mg, 

RUT-2,59 mg, KVE-1,07 mg, LUT-1,12 mg, HES-1,10 mg, KAE-2,59 mg,  

API-2,53 mg a ISO-2,50 mg. 

 Navážky přenesla pomocí roztoku methanolu:butanol 3:1 do 5ml odměrné 

baňky a doplnila po značku. Roztok jsem nechala 30 minut na ultrazvukové lázni. 

Koncentrace standardů zásobního roztoku byly: KAT-214 µg·ml-1, EPI-200 µg·ml-1, 

RUT-518 µg·ml-1, KVE-214 µg·ml-1, LUT-224 µg·ml-1, HES-220 µg·ml-1,  

KAE-518 µg·ml-1, API-506 µg·ml-1a ISO-500 µg·ml-1.  
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Rozpustnost flavonoidů jsem zkoušela v ethanolu, ale isorhamnetin se 

rozpouštěl výrazně déle než ostatní. Rozpustil se do druhého dne s uchováváním 

v lednici. 

Při rozpuštění flavonoidů v čistém methanolu se vzorek do třetího dne při 

uchovávání v lednici vysrážel a nebylo možné je rozpustit znovu. 

Dobré rozpustnosti s dobrými podmínkami pro uchovávání bylo dosaženo při 

rozpuštění ve směsi methanol:butanol 3:1. 

7.1.3 Kalibra ční roztoky 

Navážila jsem 1,5 mg propylparabenu (IS) a navážku převedla kvantitativně 

pomocí  methanolu do 10ml odměrné baňky, látku jsem rozpustila a doplnila 

methanolem po rysku. Roztok vnitřního standardu jsem nechala 5 minut na 

ultrazvukové lázni, c(IS) = 150 µg·ml-1. 

Přesně navážené množství KAT-1,07 mg, EPI-1,0 mg, RUT-2,59 mg, 

 KVE-1,07 mg, LUT-1,12 mg, HES-1,10 mg, KAE-2,59 mg, API-2,53 mg 

 a ISO-2,50 mg jsem pomocí směsi methanol-butanol 3:1 převedla kvantitativně do 5 ml 

odměrné baňky. Tím jsem získala zásobní roztok (ZR), za kterého jsem postupně 

odebrala 0,025 ml, 0,25 ml, 0,5 ml, 0,75 ml, 1,0 ml do 5 ml odměrných baněk, doplnila  

methanol na obsah 15% a butanol na obsah 5%, přidala 0,25 ml BGE, 0,5 ml vnitřního 

standardu a doplnila jsem vodou po rysku. Jednotlivé roztoky jsem nechala před 

analýzou na ultrazvukové lázni 15min odplynit. 

7.1.4 Roztoky pro opakovatelnost 

Byl použit roztok jednotlivých analytů o koncentraci při středu kalibrační 

soustavy. Pro určení opakovatelnosti migračních časů a ploch píků jsem si připravila 

roztok flavonoidů z 0,5 ml zásobního roztoku, 0,5 ml vnitřního standardu, 0,25 ml BGE 

a 0,375 ml butanolu, roztok jsem doplnila vodou po rysku do 5ml odměrné baňky. 

Flavonoidy byly v koncentraci: KAT-21,4 µg·ml-1, EPI-20,0 µg·ml-1, RUT-51,8 µg·ml-1, 

KVE-21,4 µg·ml-1, LUT-22,4 µg·ml-1, HES-22,0 µg·ml-1, KAE-51,8 µg·ml-1,  

API-50,6 µg·ml-1 a ISO-50,0 µg·ml-1. 
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7.1.5 Analýza p řípravku s obsahem extraktu z Ginkgo biloba 

Složení potravního doplňku Gingio, tabl.: 

40mg Ginkgo bilobae extractum siccum normatum v 1tbl. 

Pomocné látky : mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, makrogol 4000, 

magnesium-stearát, kukuřičný škrob, hypromelóza, sodná sůl karboxymethylškrobu, 

koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý. 

Postup přípravy reálného vzorku: 

Tablety jsem zhomogenizovala v achátové misce a navážila přibližně přesně  

0,5 g prášku. K navážce jsem přidala 10 ml směsi methanol-butanol 3 : 1 a suspenzi 

nechala 30 minut extrahovat na ultrazvukové lázni. Po centrifugaci po dobu 5 min při 

rychlosti 2000 otáček za minutu jsem roztok přemístila do 10ml odměrné baňky 

 a doplnila po rysku. Z tohoto roztoku jsem odebrala 200 µl do vialky, přidala 650 µl 

vody, 100 µl roztoku vnitřního standardu a 50 µl roztoku BGE. Takto upravený vzorek 

jsem analyzovala. 

Postup s použitím SPE: 

Použila jsem kolonu s nepolárním sorbentem C18 – postup podle doprovodného 

letáku výrobce: 

- kondicionování kolony: promytí 2,5 ml vody a 2,5 ml 10% methanolu 

- dávkování roztoku vzorku (selektivní sorpce analytů) 

- promývání kolony (vymytí zbytků matrice vzorku) – 2,5 ml vody 

- eluce (selektivní desorpce) -2,5 ml methanolu alkalizovaného 17% NH3  

(pH* 10) 

- upravený vzorek (100 µl vzorku, 750 µl vody, 100 µl IS, 50 µl BGE) byl 

podroben CZE analýze 

7.2 Přístroje 

� Kapilární elektroforetický systém P/ACETMMDQ, Beckman 

Coulter, Fullerton, USA 

� Laboratorní digitální pH metr PHM 220, Radiometer Kopenhagen, 

přístroj byl kalibrován standardními pufry (pH 7,00 a 10,012) 

� Ultrazvuková lázeň Bandelin Sonorex RK 31 

� Automatické analytické váhy Sartorius 2004 MP 
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� Elektromagnetické míchačky MM2A, Laboratorní přístroje Praha 

� Centrifuga EBA 21, Hettech Zentrifugen Tuttlingen, Německo 

7.2.1 Kapilární elektroforetický systém P/ACE TMMDQ 

Přístroj byl vybaven PDA detektorem (Photo diode array detektor). Separace 

probíhala v křemenné nepotažené kapiláře o vnitřním průměru 75 µm s efektivní délkou 

50 cm a celkovou délkou 60 cm. Komunikaci s počítačem a řízení analýzy zajišťoval 

program 32 Karat Software verze 4.01 pracující pod operačním systémem Microsoft 

Windows NT 4.0.  

7.3 Pracovní a výpo četní postupy 

7.3.1 Pracovní postup 

Před začátkem analýzy jsem uvedla do chodu počítač a elektroforetický systém. 

Před vlastním měřením jsem každý den promývala kapiláru 1M NaOH po dobu  

10 minut. Stejně dlouhou dobu jsem poté kapiláru promývala 0,1M NaOH a nakonec 

vodou. Před každou analýzou jsem promývala kapiláru 2 minuty 1M NaOH, 2 minuty 

vodou a 2 minuty základním elektrolytem. Promývání probíhalo pod tlakem 100 kPa. 

V programu jsem nastavila parametry měření. Vzorek byl dávkován 

hydrodynamickým tlakem 0,5 kPa po dobu 6 sekund. Elektroforetická separace 

probíhala při vloženém napětí 30 kV, teplota kapiláry byla udržována na 25°C.  

Každý vzorek jsem před analýzou odplynila 5 minut v ultrazvukové lázni. 
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7.3.2 Měření kalibra ční závislosti 

Pro měření kalibrační závislosti jsem použila pět kalibračních roztoků o těchto 

koncentracích - Tab. 1. 

Tab. 1 Příprava a koncentrace roztoků pro měření kalibrační závislosti 

 Koncentrace standardů µg·ml-1  

Flavonoid c(ZS)  

µg·ml-1 

PS 1 PS2 PS3 PS4 PS5 

Katechin 214 1,07 10,70 21,40 32,10 42,80 

Epikatechin 200 1,00 10,00 20,00 30,00 40,00 

Rutin 518 2,59 25,90 51,80 77,70 103,60 

Kvercetin 214 1,07 10,70 21,40 32,10 42,80 

Luteolin 224 1,12 11,20 22,40 33,60 44,80 

Hesperetin 220 1,10 11,00 22,00 33,00 44,00 

Kaempferol 518 2,59 25,90 51,80 77,70 103,60 

Apigenin 506 2,53 25,30 50,60 75,90 101,20 

Isohramnetin 500 2,50 25,00 50,00 75,00 100,00 

 

Příprava roztoků: PS1: 0,025 ml ZR/5,00 ml; PS2: 0,25 ml ZR/5,00 ml; 

PS3: 0,5 ml ZR/5,00 ml; PS4: 0,75 ml ZR/5,00 ml; PS5: 1,00 ml ZR/5,00 ml 

Roztoky obsahovaly 15 µg·ml-1 IS, 15% MeOH a 5% BuOH. 

7.3.3 Limit detekce a kvantifikace 

Limit detekce LOD je nejnižší koncentrace analytu ve vzorku, která může být 

zaznamenána, ale ne nezbytně kvantifikována. Limit kvantifikace LOQ je množství 

látky, kterému odpovídají reprodukovatelné plochy píků ekvivalentní nejmenšímu 

kvantifikovatelnému množství [12]. Za LOD se považuje takové množství 

(koncentrace) analytu, které způsobí změnu měřeného signálu v rozsahu trojnásobku 

velikosti šumu. U LOQ je to pak desetinásobek. 
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7.3.4 Opakovatelnost metody 

Pro zjištění opakovatelnosti metody jsem použila roztok o koncentraci :  

KAT-21,4 µg·ml-1, EPI-20,0 µg·ml-1, RUT-51,8 µ,g·ml-1, KVE-21,4 µg·ml-1, 

LUT-22,4 µg·ml-1, HES-22,0 µg·ml-1, KAE-51,8 µg·ml-1, API-50,6 µg·ml-1,  

ISO-50,0 µg·ml-1. Provedla jsem šest měření. Hodnoty průměru, směrodatné odchylky 

a relativní směrodatné odchylky jsem vypočítala podle následujících vztahů: 

Průměr hodnot výsledků měření x :  

n

x
x

n

i
i∑

== 1

 

n – počet měření 

xi – jednotlivý výsledek měření 

Směrodatná odchylka s: 

( )∑
=

−
−

=
n

i
ir xx

n
s

1

2

1

1

 

Relativní směrodatná odchylka: 

100⋅=
x

s
Sr

 

7.3.5 Rozlišení 

Rozlišení RS je kvantitativní parametr pro určení separační účinnosti. Rozlišení 

lze spočítat podle obecného vzorce:[8]  

( )
21

122

ww

tt
RS +

−
=

 

t1, t2 - migrační časy látek [s] 

w1, w2 – šířky píků při základní linii [s] 

Hodnota RS větší než 1,5 odpovídá rozdělení píků až na základní linii. 
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7.3.6 Účinnost separace 

Účinnost chromatografické metody se vyjadřuje počtem dosažených 

teoretických pater N, případně výškovým ekvivalentem teoretického patra H. Počet 

teoretických pater se počítá podle vztahu:[8]  

22

16 






=






=
w

tt
N mm

σ  

tm – migrační čas [s] 

σ - vzdálenost, kterou urazí difúzí průměrný ion za dobu t [s] 

w – šířka píku při základní linii [s] 

Výškový ekvivalent teoretického patra se počítá podle vztahu:[8]  

N

l
H =   

l t – celková délka kapiláry (efektivní délka kapiláry) [m] 

7.3.7 Vzorce pro výpo čet obsahu flavonoid ů v reálném vzorku  

Pro výpočet flavonoidů jsem použila vzorec: 

st

vzst

P

Pc
c

⋅
=

 

cst – koncentrace standardu [mg·ml-1] 

Pvz – poměr plochy píky analytu k ploše píku vnitřního standardu ve vzorku  

Pst – poměr plochy píku analytu k ploše píku vnitřního standardu ve vzorku 

standardů 

c – obsah flavonoidu v měřeném roztoku přípravku [mg·ml-,1]  

n

mZc
m p⋅⋅

=  

m-obsah flavonoidů v 1 tbl [mg/1tbl] 

Z - zředění 

mp-průměrná hmotnost jednotlivé tabletky [g] 

n-navážka přípravku [g]  
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8 VÝSLEDKY A DISKUZE 

8.1 Vývoj a optimalizace metody pro separaci a sou časné 

stanovení flavonoid ů 

8.1.1 Detekce 

Kapilární elektroforetický systém Beckman Coulter je vybaven UV (DAD) 

detektorem. Většina látek měla absorpční maximum kolem 210 nm, proto byla tato 

vlnová délka zvolena při optimalizaci metody. 

V další práci byly zkoušeny různé koncentrace kyseliny borité 

 a dihydrogenfosforečnanu sodného, dodecylsíranu sodného, methanolu a butanolu, byl 

zjišťován vliv pH* pracovního elektrolytu, druh vnitřního standardu, teploty a vloženého 

napětí na kvalitu separace. Kromě kvality separace byla hodnocena i citlivost analýzy 

 a její trvání. Identifikace píků byla provedena pomocí přídavků standardů. 

8.1.2 Volba pracovního elektrolytu 

Cílem bylo najít takové složení pracovního elektrolytu a podmínky separace, při 

nichž by došlo k úplné separaci jednotlivých složek tak, aby mohly být stanoveny.  

Díky znalosti pKa flavonoidů, které se pohybuje mezi 9 a 11[84], a díky znalosti, 

že flavonoidy tvoří komplexy s borátem, jsem vybrala jako základ pro úvodní 

experimenty  borátový pufr. Kyselinu boritou jsem vyzkoušela v rozmezí koncentrace 

20-60 mM. Zlepšení separace se projevilo po přidání fosfátového pufru, jehož 

koncentraci jsem zkoušela v rozmezí 5-15 mM. Nejlépe se osvědčila kombinace 

 30 mM borátového + 5 mM fosfátového pufru. Vhodný separační pufr má přiměřenou 

tlumivou kapacitu ve vybrané oblasti pH a nízkou elektrickou vodivost, aby nebyl příliš 

vysoký procházející elektrický proud. V optimálním případě se pohyblivost iontu 

tlumivého roztoku přibližuje pohyblivosti analytu [7].  

8.1.3 Vliv pH* 

Při neutrálním a zásaditém pH tlumivého roztoku používaného v MEKC, 

dochází k různým interakcím látek s micelami. Podle velikosti interakce se mění 

migrační rychlost analytů. V případě neutrálních látek je migrační rychlost dána 

rozdělovacím koeficientem látky mezi micelami a tlumivým roztokem, zatímco 

u elektricky nabitých analytů závisí jak na rozdělovacím koeficientu, tak na jejich 
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elektroforetické pohyblivosti v roztoku neobsahujícím micely. Při sledování vlivu pH* 

pracovního elektrolytu jsem vyzkoušela pH* o hodnotách 7,61 – 8,99. pH* ovlivňuje 

EOF a ionizaci látek, v tomto případě flavonoidů. Dochází tak ke změnám jejich 

interakce s micelami i změnám jejich elektroforetické pohyblivosti. Při nejnižších 

hodnotách pH* byly výsledky separace neuspokojivé, při vyšším pH* docházelo 

k prodloužení analýzy. Ve vyšším pH* se zvýšila ionizace flavonoidů a také docházelo 

k horší separaci. pH* jsem volila především podle separace flavonoidů katechinu 

 a epikatechinu, které byly obtížně separovatelné. Jako optimální jsem zvolila pH* 7,6, 

při kterém byly tyto dva píky plně separovány. Hodnotu pH* jsem upravila pomocí 17% 

amoniaku. Při pH* 8,16 byly píky separovány jen částečně a nad pH* 8,35 již rozděleny 

nebyly vůbec (Obr. 14). 
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Obr.  14 Vliv pH * na migrační čas flavonoidů (pracovní elektrolyt 5 mM 

dihydrogenfosforečnan sodný, 30 mM kyselina boritá, 60 mM-SDS ) 

8.1.4 Vliv koncentrace SDS 

Typ a koncentrace tenzidu ovlivňuje rozdělovací koeficient micelární fáze/vodná 

fáze, rozlišení a selektivitu separace [7]. Pro SDS je v literatuře uváděna  

CMC = 8,1 mM [2] a používané koncentrace jsou řádově desítky mM. Při zjišťování 

vlivu koncentrace SDS na analýzu jsem použila elektrolytový systém obsahující SDS 

pH* 

Vliv pH * 
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v koncentraci 10 mmol·l-1, 20 mmol·l-1, 30 mmol·l-1, 40 mmol·l-1, 50 mmol·l-1,  

60 mmol·l-1 a 70 mmol·l-1. SDS měl vliv nejen na délku analýzy, ale také na pořadí 

separace jednotlivých analytů. Vyšší koncentrace SDS prodlužovala migrační čas. Při 

stanovení koncentrace SDS jsem se řídila podle separace katechinu a epikatechinu. Při 

koncentraci SDS 50 mmol·l-1 jsem pozorovala částečnou separaci a při 70 mmol·l-1 byla 

separace těchto dvou flavonoidů úplná. Čas analýzy byl však příliš dlouhý, proto jsem 

zvolila koncentraci SDS jako optimální 60 mmol·l-1 (Obr. 15). 
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Obr.  15 Vliv koncentrace SDS na migrační čas – pufr 5 mM-fosfát, 30 mM-borát 

8.1.5 Vliv p řidání cyklodextrinu 

Cyklodextriny jsou látky, které mají speciální tvar. Jsou cyklické a do své kavity 

mohou vázat molekuly jiných látek a tím selektivně ovlivnit rychlost migrace dané 

látky. 

Pro zlepšení separace jednotlivých píků jsem použila různé druhy cyklodextrinů. 

Všechny sice způsobily horší rozdělení katechinu a epikatechinu, ale separace ostatních 

píků se zlepšila. K nejlepšímu zlepšení separace došlo 

 u 2-hydroxypropyl-γ-cyklodextrinu, při jehož použití jsem pozorovala separovaných 10 

píků. Později jsem zjistila, že bylo dosaženo chirální separace hesperetinu. Koncentraci 
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2-hydroxypropyl-γ-cyklodextrinu jsem zkoušela v rozmezí 3 - 10 mM, přičemž za 

optimální jsem považovala koncentraci 8 mM. 

8.1.6 Vliv p řídavku organických rozpoušt ědel 

Přídavek organického rozpouštědla je nástrojem k řízení separace v MEKC. 

Většinou se jako modifikátory používají organické hydroxysloučeniny (např. 1-hexanol, 

cyklohexanol), jejichž přídavek k micelární fázi selektivně snižuje kapacitní faktor 

 (tj. molární poměr analytu v micelární fázi a vodné fázi) některých aromatických 

analytů s hydrofilními funkčními skupinami. Vliv těchto modifikátorů je většinou 

vysvětlován jako důsledek nasycení micelární palisádové vrstvy modifikátorem 

a analytem v micelární fázi. Tyto zásahy zlepšují separace v MEKC. 

Dále jsou MEKC analýzy modifikovány přídavkem aditiv jako jsou hydrofilní 

organická rozpouštědla – methanol, dimethylformamid nebo hydrofilní soluty 

(močovina). Tato aditiva většinou zvyšují solubilizaci hydrofilních analytů ve vodné 

fázi a obvykle neselektivně snižují rozdělovací koeficienty analytů [2]. 

Přídavek organického rozpouštědla též způsobuje změny viskozity i EOF [8]. 

Ovlivňuje též kritickou micelární koncentraci. Při vysokém obsahu organického 

rozpouštědla může dojít k rozpadu micel. Dochází ke změnám selektivity i migračního 

času [7]. 

Flavonoidy jsou ve vodě špatně rozpustné. Vyzkoušela jsem z organických 

rozpouštědel přídavek acetonitrilu do základního roztoku elektrolytu (BGE), u kterého 

byla však u elektroforegramů pozorována nerovná základní linie. Kromě vodného 

pracovního elektrolytu jsem použila i pracovní elektrolyt s obsahem 5, 10, 15, 20 a  

25% (v/v) methanolu. S rostoucí koncentrací methanolu se prodlužoval migrační čas 

jednotlivých analytů (viz také vliv organického rozpouštědla na zpomalení EOF). Jako 

optimální byla zvolena koncentrace 20%, dále se osvědčil přídavek 5% butanolu. 

  Ve výsledném pracovním elektrolytu bylo 25% organických rozpouštědel  

(20% methanolu a 5% butanolu).  

Při následujících měřeních se objevil další problém – docházelo často ke 

zlomení kapiláry u inletového části. Problém souvisel pravděpodobně s technickou 

závadou přístroje, ale paradoxně snížením obsahu butanolu v BGE na zmíněných 

 5% se stav upravil.  
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8.1.7 Vliv nap ětí a teploty 

Analýzu jsem postupně prováděla s napětím 20 kV, 25 kV a 30 kV a sledovala 

jsem vzhled píků, plochu píků a migrační čas. Vliv byl podle očekávání. S rostoucím 

napětím se doba analýzy zkracovala, poměry ploch píků analytu k ploše píku vnitřního 

standardu se neměnily. Pořadí píků napětím ovlivněno nebylo. Z důvodu rychlosti 

analýzy jsem pro další práci zvolila napětí 30 kV. 

S rostoucí teplotou se zvyšuje pohyblivost iontů a analýza bývá rychlejší. Změna 

teploty také ovlivňuje rozdělovací koeficient látky mezi tlumivým roztokem a micelami, 

kritickou micelární koncentraci a viskozitu. Systém Beckman Coulter obsahuje 

kapalinové chlazení kapiláry a umožňuje tak průběh analýzy za dané konstantní teploty. 

Zkoušela jsem teplotu 20°C a 25°C. Při 25°C se projevily některé rušivé vlivy a zhoršila 

se kvalita separace. Pro další práci jsem zvolila teplotu 20°C.  

8.1.8 Vnit řní standard 

Jako vnitřní standard jsem zkoušela kyselinu salicylovou, ethylparaben, 

a propylparaben. Kyselina salicylová se ukázala jako dobře separovatelná od 

studovaných látek, ale její migrační čas byl velmi dlouhý (asi 22 min). Ethylparaben byl 

detekován v 15 minutě a tento pík by se mohl krýt s píkem kaempferolu. Jako vnitřní 

standard jsem zvolila propylparaben o koncentraci 0,15 mg·ml-1 z důvodu vhodného 

rozlišení, citlivosti a migračního času. 
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8.1.9 Optimální složení pracovního elektrolytu a po dmínky m ěření 

Optimální složení pracovního elektrolytu po provedení všech pokusů v rámci 

optimalizace metody a podmínky měření jsou shrnuty v Tab.  2. Elektroforegram 

standardů je na Obr. 16. 

Tab.  2 Optimální složení pracovního elektrolytu   

Rozpouštědlo 20% (v/v) methanol, 5% (v/v) butanol 

BGE, c 

Aditivum, c 

5 mM dihydrogenfosforečnan sodný, 30 mM kys.boritá 

2-hydroxypropyl-γ-cyklodextrin, 8 mM 

Surfaktant, c 60 mM SDS 

pH*  7,6 

Teplota 20°C 

Napětí 30 kV 

Detekce 210 nm 

Dávkování hydrodynamickým tlakem 50 mbar, 6 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.  16 Elektroforegram standardů; BGE:  5 mM-fosfát, 30mM-borát, 60 mM SDS, 

 20% (v/v) methanol, 5% (v/v) butanol, 8 mM 2-hydroxypropyl-γ-cyklodextrin, pH* 7.6; 

 1-katechin, 2-epikatechin, 3-rutin, 4-kvercetin, 5-luteolin, 6-hesperetin, 7-kaempferol, 8-apigenin,  

9-isorhamnetin; IS = PP (propylparaben), detekce 210 nm 
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8.1.10 Rozlišení  

Hodnoty rozlišení byly zjištěny softwarově (USP) a jsou uvedeny v Tab. 3. Byly 

hodnoceny roztoky z prostřední části kalibrační závislosti, tj. s koncentracemi:  

KAT-21,4 µg·ml-1, EPI-20,0 µg·ml-1, RUT-51,8 µg·ml-1, KVE-21,4 µg·ml-1, 

 LUT-22,4 µg·ml-1, HES-22,0 µg·ml-1, KAE-51,8 µg·ml-1, API-50,6 µg·ml-1, 

 ISO-50,0 µg·ml-1. 

Tab.  3 Rozlišení flavonoidů; BGE-Tab.2 

Rs sr (%) 
Dvojice píků 

USP n = 3 

Katechin Epikatechin 2,06 2,0 

Epikatechin Rutin 12,58 2,1 

Rutin Kvercetin 3,17 5,3 

Kvercetin Luteolin 3,14 3,4 

Luteolin Hesperetin1 9,16 6,0 

Hesperetin1 Hesperetin2 2,02 0,7 

Hesperetin2 Kaempferol 7,00 2,3 

Kaempferol Apigenin 8,94 3,8 

Apigenin Isorhamnetin 2,96 5,6 

Isorhamnetin Propylparaben 11,61 2,9 

 

Největší rozlišení bylo mezi dvojicí píků epikatechinu a rutinu a dvojicí 

isorhamnetinu a propylparabenu. Nejmenší rozlišení bylo u dvojice píků katechinu 

 a epikatechinu a dvojice hesperetinu 1 a hesperetinu 2.  

Účinnost separace se vyjadřuje pomocí počtu dosažených teoretických pater N, 

případně výškovým ekvivalentem teoretického patra H (vzorec v kap. 7.3.6). Výsledky 

jsou uvedeny v Tab.  4. 
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Tab.  4 Účinnost separace  

 

Sloučenina N 

Katechin 31828 

Epikatechin 32605 

Rutin 41164 

Kvercetin 23158 

Luteolin 19740 

Hesperetin1 70071 

Hesperetin2 76568 

Kaempferol 48314 

Apigenin 30877 

Isorhamnetin 26236 

 

Účinnost separace pro jednotlivé píky byla největší u hesperetinu a kaempferolu. 

Nejmenší byla u luteolinu a hesperetinu. 

8.2 Kvantitativní analýza 

Kalibrační závislost jsem proměřila za použití optimálního pracovního 

elektrolytu. Jako kvantitativní parametr jsem použila poměr plochy píku analytu k ploše 

píku vnitřního standardu, resp. pouze plochu píku analytů. Velikosti ploch píků jsem 

získala ze záznamu automaticky vyhodnoceného počítačovým programem, v případě 

hesperetinu byly sečteny plochy píků obou enentiomerů. Pro každou koncentraci jsem 

provedla tři měření. Kalibrační závislost jsem zpracovala metodou lineární regrese. 

Výsledky viz. Tab.  5 a Tab.  6.  

Obecný tvar rovnice přímky: 

y = kx + q 

x – koncentrace látky v µg·ml-1  

y – plocha píku analytu / plocha píku vnitřního standardu 

k – směrnice přímky 

q – absolutní člen 
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Tab.  5 Testování linearity - metoda s IS 

Koncentrační 

rozmezí 

Rovnice  

regresní přímky Flavonoid 

µg·ml-1 y = kx + q 

sk sq R srez 

Katechin 1,07 - 42,80 y=0,0991x - 0,0223 0,0020 0,0479 0,9992 0,0725 

Epikatechin 1,00 - 40,00 y=0,1058x + 0,0076 0,0032 0,0711 0,9982 0,1076 

Rutin 2,59 - 103,60 y=0,0346x - 0,0593 0,0005 0,0304 0,9995 0,0460 

Kvercetin 1,07 - 42,80 y=0,0763x - 0,0220 0,0005 0,0114 0,9999 0,0173 

Luteolin 1,12 - 44,80 y=0,0859x - 0,0528 0,0014 0,0361 0,9994 0,0547 

Hesperetin 1,10 - 44,00 y=0,0799x - 0,0361 0,0012 0,0298 0,9995 0,0450 

Kaempferol 2,59 - 103,60 y=0,0560x + 0,0492 0,0014 0,0813 0,9988 0,1229 

Apigenin 2,53 - 101,20 y=0,0769x + 0,1133 0,0027 0,1526 0,9976 0,2308 

Isorhamnetin 2,50 – 100,00 y=0,0565x + 0,0825 0,0014 0,0806 0,9987 0,1219 

 

Koncentrační rozmezí při stanovení linearity se pohybovalo v rozmezí          

1,07-103,60 µg·ml-1. Nejvyššího korelačního koeficientu bylo dosaženo u kvercetinu            

(r = 0,9999) a nejmenší korelační koeficient (r = 0,9976) byl stanoven u apigeninu. 

 

Tab.  6 Metoda bez IS 

Koncentrační 

rozmezí 

Rovnice regresní  

přímky Flavonoid 

µg·ml-1 y = kx + q 

sk sq R srez 

Katechin 1,07 – 42,80 y=2521,42x + 310,14 98,79 2374,02 0,9969 3590,07 

Epikatechin 1,00 – 40,00 y=2695,00x + 1063,38 134,91 3029,74 0,9950 4581,68 

Rutin 2,59 - 103,60 y=881,50x - 747,95 36,67 2133,16 0,9966 3225,83 

Kvercetin 1,07 – 42,80 y=1938,04x + 259,16 77,10 1852,75 0,9968 4252,27 

Luteolin 1,12 – 44,80 y=2188,15x - 446,66 111,79 2811,92 0,9948 4252,27 

Hesperetin 1,10 – 44,00 y=2028,63x + 64,51 101,27 2501,87 0,9951 3783,42 

Kaempferol 2,59 - 103,60 y=1415,19x + 3525,68 89,40 5200,03 0,9921 7863,65 

Apigenin 2,53 - 101,20 y=1934,20x + 6621,98 145,63 8274,52 0,9889 12513,00 

Isorhamnetin 2,50 - 100,00 y=1423,24x + 4750,88 94,17 5287,03 0,9914 7995,22 

 

Korelační koeficient se u metody s IS pohybuje v rozmezí od r = 0,9976 pro 

apigenin do r = 0,9999 pro kvercetin. Korelační koeficient se u metody bez IS pohybuje 

v rozmezí od r = 0,9889 pro apigenin do r = 0,9969 pro katechin. Rozmezí korelačních 

koeficientů u obou metod se liší jen nepatrně. Můžeme však vidět, že u obou je 
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nejmenší hodnota u apigeninu. Nejlepšího korelačního koeficientu však u každé metody 

dosáhl jiný flavonoid. 

8.2.1 Limit detekce a limit kvantifikace 

Limit detekce a limit kvantifikace jsou parametry, jejichž doložení vyžaduje 

Státní ústav pro kontrolu léčiv u metod pro stanovení nečistot [13]. Všechny 

stanovované látky nejsou nečistotami, ale látkami účinnými nebo konzervačními. Přesto 

jsem u  látek tyto hodnoty zjistila jako koncentrace odpovídající vztahu [12].  

Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v Tab. 7. Byla použita metoda s IS. 

Je nutné konstatovat, že takto zjištěné hodnoty LOQ jsou, až na apigenin, větší 

než je nejnižší koncentrace testovaného kalibračního rozmezí. Na druhé straně však při 

stanovení obsahu komponent v produktech z Ginkgo biloby byly použity srovnávací 

roztoky standardů s koncentrací z prostřední části kalibrační závislosti, kde byla 

linearita prokázána. 

Tab.  7 Limity detekce a kvantifikace 

Flavonoid LOD 

µg·ml-1 

LOQ 

µg·ml-1 

Katechin 0,51 1,68 

Epikatechin 0,48 1,59 

Rutin 1,45 4,79 

Kvercetin 0,66 2,18 

Luteolin 0,59 1,95 

Hesperetin 0,63 2,08 

Kaepmferol 0,91 3,00 

Apigenin 0,66 2,18 

Isorhamnetin 0,90 2,97 

 

Nejnižší limit detekce jsem nalezla u epikatechinu a katechinu, naopak nejvyšší 

hodnota LOD byla zjištěna pro rutin, což je v korelaci s citlivostí zjištěnou 

 u kalibračních závislostí. 
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8.3 Opakovatelnost metody 

Pro ověření opakovatelnosti ploch píků a migračních časů jsem provedla šest 

měření pro koncentrace: KAT-21,4 µg·ml-1, EPI-20,0 µg·ml-1, RUT-51,8 µg·ml-1, 

 KVE-21,4 µg·ml-1, LUT-22,4 µg·ml-1, HES-22,0 µg·ml-1, KAE-51,8 µg·ml-1, 

 API-50,6 µg·ml-1, ISO 50,0 µg·ml-1. Směrodatnou odchylku a relativní směrodatnou 

odchylku jsem vypočítala podle vzorce viz kapitola 6.2.5. Výsledky jsem uvedla 

 v Tab.  8 (metoda s IS) 

Tab.  8 Opakovatelnost migračních časů a ploch analytů (n=6) 

Flavonoid 

Koncentrace  

µg·ml-1 

Čas 

(min) 

Čas 

sr (%)  

Poměr ploch 

sr (%)   

Katechin 21,4 11,3 0,85 2,91 

Epikatechin 20,0 11,6 0,80 3,00 

Rutin 51,8 13,0 0,88 1,84 

Kvercetin 21,4 13,5 1,28 4,72 

Luteolin 22,4 14,0 1,21 3,78 

Hesperetin1 15,1 1,02 

Hesperetin2 
22,0 

15,4 1,01 
3,47 

Kaempferol 51,8 16,7 1,37 1,87 

Apigenin 50,6 19,0 1,45 2,53 

Isorhamnetin 50,0 20,2 1,34 3,67 

Propylparaben 

(IS) 0,15 

 

23,4 0,91 1,80  

 

Opakovatelnost migračních časů lze charakterizovat hodnotou sr, která 

nepřesahuje 1,5%. Opakovatelnost poměru ploch je v rozmezí 1,87 - 3,78%. Pouze 

v jednom případě a to u kvercetinu přesahuje 4%. 

8.4 Analýza p řípravk ů  

Vypracovanou metodu jsem použila k ověření množství flavonoidů v doplňku 

stravy ve formě tablet (Gingio, tabl.). Příprava reálného vzorku je uvedena 

v Experimentální části. 
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Získaný elektroforegram byl nepřehledný s velkým množstvím píků, dosti často 

neúplně separovaných (přibližně 20 píků). Elektroforegram není dokumentován. Proto 

bylo přistoupeno k předúpravě vzorku pomocí SPE.  

SPE je extrakční postup, ve kterém se uplatňuje rovnováha mezi fází tuhou 

 a kapalnou. Analyty, které nás zajímají, ale i interferující látky, jsou ve fázi kapalné. 

Skupiny látek jsou selektivně zadržovány na tuhém sorbentu, který je uložen ve 

speciálních SPE kolonkách nebo discích. Sorbent má větší zrnění než je tomu 

 u kapalinové chromatografie, takže lze pracovat při nízkém podtlaku či přetlaku [85]. 

Důvodem pro použití SPE je odstranění interferujících látek a zakoncentrování analytů. 

Použila jsem kolonku s nepolárním sorbentem C18, která je podle výrobce 

vhodná pro analýzu flavonoidů. Provedení SPE  zahrnovalo pět kroků: kondicionování 

kolonky, dávkování vzorku, promývání, popř. sušení a eluci (vymývání). Rovněž jsem 

podrobila CZE analýze roztok standardů po SPE, abych se přesvědčila, že se všechny 

flavonoidy eluují a nezachycují na SPE kolonce (vložený elektroforegram do Obr.  17). 
O 

Zjištěný obsah flavonoidů v přípravku je uveden v Tab. 9, příslušný 

elektroforegram je na Obr.  17 
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Obr.  17 Elektroforegram z tablet - potravní doplněk Gingio, tabl. BGE : 5 mM fosfát, 

 30 mM borát, 60 mM SDS, 20% (v/v) methanol, 5% (v/v) butanol,  

8 mM 2-hydroxypropyl-γ-cyklodextrin, pH* 7.6, UV detekce při 210nm. 1-katechin, 2-epikatechin, 

3-rutin, 4-kvercetin, 5-luteolin, 6-hesperetin, 7-kaempferol,  9-isorhamnetin, 10-propylparaben. 

Vložený obr. je elektroforegram směsi 9 standardů po SPE (číslováno jako u obr. 16). 
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Tab.  9 Stanovení obsahu  flavonoidů v přípravcích (metoda s použitím IS) 

Obsah flavonoidu mg/tabl.; sr (%); 

n = 3 

 

Flavonoid 

Gingio tabl. 

Katechin 0,126; 1,42  

Epikatechin 0,059; 1,90 

Rutin 0,164; 2,82 

Kvercetin 0,745; 1,05 

Luteolin 0,132; 2,50 

Hesperetin 0,641; 1,11 

Kaempferol 0,223; 1,79 

Apigenin neidentifikován ve vzorku 

Isorhamnetin identifikován, ale nekvantifikován 

Suma flavonoidů 2,09 

 

Z literatury vyplývá, že základní flavonoidy v GB a v tabletách a dalších 

přípravcích z této rostliny jsou RUT, KVE, KAE a ISO. Většina autorů uvádí výsledky 

kvantitativní analýzy GB např. jen jako obsah KVE a KAE [74], případně ještě obsah 

RUT a ISO [75]. Tang analyzoval 8 flavonolů, kdy ve srovnání s touto prací navíc byl 

stanoven  obsah kvercetrinu a myricetinu, ale ve své standardní směsi nebyly přítomné 

hesperetin, katechin a epikatechin analyzované v této práci [80]. Stále je ještě mnoho 

prací, kdy jsou flavonoidy pouze identifikovány a nikoliv kvantifikovány, protože jsou 

časté potíže při separaci tak velkého množstí obsahových látek a některé obsahové látky 

nejsou dostupné ve formě standardů.  

Nejvyšší obsah flavonoidu byl zjištěn u kvercetinu, naopak nejnižší obsah 

 u epikatechinu. Apigenin nebyl ve vzorku vůbec identifikován, i když na SPE kolonce 

není zadržován, jak vyplývá z „vloženého elektroforegramu standardů“ po SPE. 

Isorhamnetin byl sice identifikován, ale nebyl kvantifikován kvůli velmi nízkému 

obsahu, který byl již pod jeho limitem kvantifikace. Relativní směrodatné odchylky se 

pohybovaly v rozmezí 1,05% - 2,82%.  
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V jedné tabletě je deklarováno 40 mg standardizovaného extraktu z rostliny 

Ginkgo biloba, který má obsahovat 24% flavonoidů, přičemž není uváděno, jaký je 

obsah jednotlivých flavonoidů. Z uvedeného vyplývá, že teoreticky by jedna tableta 

 o průměrné hmotnosti měla obsahovat přibližně 9,6 mg sumy flavonoidů. V této práci 

činí suma stanovených flavonoidů u přípravku Gingio, tabl 2,09 mg/tabl. Je nutné však 

poznamenat, že tato hodnota se týká sedmi studovaných a identifikovaných flavonoidů. 

Vzhledem k existenci dalších neidentifikovaných píků  na elektroforegramu na Obr. 18, 

obsahuje analyzovaný přípravek další flavonoidy, které jsem touto metodou nestanovila 

a celkový obsah flavonoidů musí být větší. 

 

Správnost metody (odchylka výsledku od správné hodnoty) byla ověřována 

analýzou reálného vzorku s přídavkem standardních látek na jedné koncentrační 

hladině. Recovery bylo testováno pro tři základní flavonoidy a IS. 

 

Nalezené koncentrace cMEKC pro testované analyty v µg·ml-1 byly vypočteny ze 

vztahu cMEKC = cvzorek + cstandard – cvzorek.  

Recovery se vypočítá podle vzorce 100
 vloženáhodnota

nalezená hodnota
(%) R ⋅=  

Výsledky jsou v Tab.  10 

Tab.  10 Recovery zjištěné metodou přídavku standardů (n=3) 

Flav0noid Vloženo 

c (µg·ml-1) 

Nalezeno MEKC 

c (µg·ml-1) 

Recovery 

% 

Rutin 26,0 23,6 90.8 

Kvercetin 10,7 10,55 98,6 

Kaempferol 25,9 24,9 96,1 

IS 15,0 14,8 98,7 

 

MEKC metoda poskytuje výsledky s hodnotou recovery v rozmezí 

 90,8 – 98,6% pro tři základní konstituenty extraktu GB.  

8.5 Srovnání metod analýzy flavonoid ů 

Pro selektivní stanovení devíti analyzovaných flavonoidů nebyla zatím 

vypracována a zveřejněna žádná metoda, proto není možné vyvinutou metodu 

vyčerpávajícím způsobem  porovnat. 
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Dosud se podařilo současně analyzovat pět flavonoidů katechin, rutin, kvercetin, 

kaempferol a isorhamnetin v extraktu listů řešetláku. Flavonoidy byly analyzovány  

RP-HPLC pomocí DAD detekce [61].  

Vzorky pro analýzu byly nejdříve extrahovány v ultrazvukové lázni v 85% 

ethanolu při teplotě 45°C po dobu  30 min. Dále následovala separace pomocí kolony 

HIQ SIL C18V za použití mobilní fáze  methanol-acetonitril-voda (40:15:45) obsahující 

10% kyseliny octové. 

 Detekce pomocí  DAD byly při vlnové délce 279 nm pro KAT, 257 nm RUT a 

368 nm pro KVE, KAE a ISO. Kalibrační závislosti byly lineární v rozmezí  

0,011–0,520 mg·ml-1 pro KAT, 0,007–0,500 mg·ml-1 pro  RUT, 0,019–0,280 mg·ml-1 

pro KVE, 0,010–0,440 mg·ml-1 pro KAE a 0,008–0,400 mg·ml-1 pro  ISO. Korelační 

koeficienty se nacházely v rozmezí 0,9963–0,9999 a limity detekce  

0,00079–0,00290 mg·ml-1. Retenční časy byly: KAT - 3,8 min,  RUT - 5,2 min,  

KVE - 7,3 min, KAE - 10,9 min a ISO - 11,9 min. Hodnoty recovery byly mezi 

 97,27 a 99,98%  [61]. 

Tab.  11 Srovnání parametrů u metod RP-HPLC[61] a MEKC 

Metoda RP-HPLC[61] Metoda MEKC 

 

Flavonoidy 

Linearita 

mg·ml-1 

Retenční 

čas 

min 

 

Flavonoidy 

Linearita 

mg·ml-1 

Retenční 

čas 

min 

Katechin  0,011 - 0,52 3,8 Katechin  0,001 - 0,043 11,3 

Rutin 0,007 - 0,500 5,2 Rutin 0,003 - 0,104 13,0 

Kvercetin 0,019 - 0,280 7,3 Kvercetin 0,001 - 0,043 13,5 

Kaempferol 0,010 - 0,440 10,9 Kaempferol 0,003 - 0,104 16,7 

Isorhamnetin 0,008 - 0,400 11,9 Isorhamnetin 0,003 - 0,100 20,2 
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Tab.  12 Limity detekce a korelační koeficienty pro metody RP-HPLC[61] a MEKC 

Parametr RP-HPLC[61] MEKC 

Limity detekce µg·ml-1 0,79 – 2,9 0,51 – 1,5 

Korelační koeficienty 0,9963 – 0,9999 0,9987 – 0,9999 

 

Z uvedených Tab.  11 a Tab.  12 je vidět, že metoda RP-HPLC je rychlejší, ale 

limity detekce jsou mírně nižší u MEKC. Korelační koeficienty u obou metod jsou 

srovnatelné. Přínosem metody MECK je i to, že se podařilo separovat  

S- a R-enantiomery hesperetinu. 

Jako další metoda pro stanovení flavonoidů byla použita kapilární elektroforéza 

[86]. Bylo stanoveno šest flavonoidů (epikatechin, katechin, rutin, apigenin, luteolin, 

 a kvercetin). Pro separaci byla použita kapilára o délce 70 cm a vnitřním průměru 

 25 µm. Základním elektrolytovým systémem byl borátový pufr, jehož pH* bylo 9. 

Flavonoidy se podařilo analyzovat do 22 minut [86]. Kalibrační rozmezí bylo testováno 

u metody CE pro širší koncentrační rozmezí než v případě metody MEKC, hodnoty 

LOD jsou mírně příznivější pro metodu CE. Korelační koeficienty u obou metod jsou 

srovnatelné. Viz. Tab.  13 a Tab.  14. 

Tab.  13 Srovnání parametrů u metod CE[86] a MEKC 

Metoda CE[86] Metoda MEKC 

 

Flavonoidy 

Linearita 

µg·ml-1 

Detekční limit 

µg·ml–1 

Flavonoidy Linearita 

µg·ml-1 

Detekční limit 

µg·ml–1 

Epikatechin 1 – 100 0,20 Epikatechin 1,00 – 40,00 0,48 

Katechin  1 – 200 0,17 Katechin  1,07 – 42,80 0,51 

Rutin 1 – 100 0,26 Rutin 2,59 – 103,6 1,45 

Kvercetin 1 – 100 0,14 Kvercetin 1,07 – 42,80 0,66 

Apigenin 1 – 100 0,19 Apigenin 2,53 – 101,2 0,66 

Luteolin 5 – 200 0,50 Luteolin 1,12 – 44,80 0,59 

 

Tab.  14 Limity detekce a korelační koeficienty pro metody CE [86]a MEKC 

Parametr CE[86] MEKC 

Limity detekce µg·ml-1 0,14– 0,50 0,48– 1,45 

Korelační koeficienty 0,9990 – 0,9998 0,9976 – 0,9999 
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9 ZÁVĚR  
1. V práci je popsán vývoj a využití MEKC pro stanovení devíti flavonoidů 

v potravním doplňku  obsahujícím extrakt z rostliny Ginkgo biloba. 

2. V teoretické části jsou popsány druhy kapilárních elektroforetických 

metod, základní vlastnosti studovaných flavonoidů a dosavadní metody 

jejich analýzy. 

3. V úvodní části experimentální práce jsem hledala optimální podmínky 

separace standardní směsi flavonoidů. 

4. Pomocí MEKC byly současně analyzovány flavonoidy katechin, 

epikatechin, kvercetin, rutin, luteolin, hesperetin, apigenin, kaempferol 

 a isorhamnetin. 

5. Jako složky roztoku základního elektrolytu jsem vyzkoušela kyselinu 

boritou a dihydrogenfosforečnan sodný v různých koncentracích. 

Nejvhodnější se ukázala kombinace 5 mM dihydrogenfosforečnanu 

sodného  + 30 mM kyseliny borité. 

6. Hledala jsem optimální pH* pro separaci analytů  v rozmezí hodnot  

7,61 - 8,99. Nejvhodnější je pH* 7,6, které jsem upravovala pomocí 17% 

roztoku amoniaku. 

7. Jako surfaktant jsem zvolila SDS, jehož optimální koncentraci jsem 

testovala  v rozmezí 10 mmol·l-1 – 70 mmol·l-1. Nejlepších výsledků bylo 

dosaženo při koncentraci 60 mmol·l-1.  

8. Pro zlepšení separace flavonoidů  jsem vyzkoušela  jako aditiva různé 

druhy cyklodextrinů. Nejlepší separace bylo dosaženo 

 s 8 mM 2-hydroxypropyl-γ-cyklodextrinem. 

9. Vlivem přídavku organických rozpouštědel se podařilo zlepšit separaci 

vzorků. Byl testován acetonitril, methanol a butanol v různých 

koncentracích. Optimální byl přídavek 20% (v/v) methanolu a 5% (v/v) 

butanolu.  

10. Jako vnitřní standard pro kvantitativní analýzu jsem vyzkoušela 

ethylparaben, propylparaben a kyselinu salicylovou. Z důvodu 

nejvhodnějšího migračního času jsem použila propylparaben. 
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11. Separace probíhala v nepotažené křemenné kapiláře o vnitřním průměru 

75 µm, celkové délce 60 cm a efektivní délce 50 cm. Bylo vkládáno 

napětí o velikosti 30 kV, teplota kapiláry byla udržována na 20°C. 

Detekce probíhala při vlnové délce 210 nm. 

12.  Testovaná kalibrační rozmezí pro flavonoidy byla:  

 KAT 1,07-42,80 µg·ml-1, EPI 1,00-40,00 µg·ml-1, 

 RUT 2,59-103,60 µg·ml-1, KVE 1,07-42,80 µg·ml-1, 

 LUT 1,12-44,80 µg·ml-1, HES 1,10-44,00  µg·ml-1, 

 KAE 2,59-103,60 µg·ml-1, API 2,53-101,20 µg·ml-1, 

 ISO 2,50-100,00 µg·ml-1 Hodnoty korelačních koeficientů jsou 

v rozmezí 0,9976 – 0,9999. Opakovatelnost ploch píků 

 sr = 1,80% - 4,72%. 

13. Migrační časy flavonoidů byly: KAT - 11,3 min, EPI - 11,6 min, 

 RUT - 13 min, KVE - 13,5 min, LUT - 14 min, HES1 - 15,1 min, 

 HES2 - 15,4 min, KAE - 16,7 min, API - 17,2 min, ISO - 20,2 min 

 a propylparaben (IS) - 23,4 min. Opakovatelnost migračních časů: 

 sr = 0,80% - 1,37%. 

14. Stanovila jsem limity detekce a kvantifikace. LOD: KAT - 0,51 µg·ml-1, 

EPI - 0,48 µg·ml-1, RUT - 1,45 µg·ml-1, KVE - 0,66 µg·ml-1, 

 LUT - 0,59 µg·ml-1, HES - 0,63 µg·ml-1, KAE - 0,91 µg·ml-1,  

API - 0,66 µg·ml-1,  ISO - 0,90 µg·ml-1. 

15. Bylo vypočítáno rozlišení mezi jednotlivými píky. Hodnoty RS byly 

v rozmezí 2,06 – 12,58. Analyty jsou dokonale separovány na základní 

linii. 

16. Vypracovaná a validovaná MEKC byly aplikována na analýzu doplňku 

stravy (Gingio tabl.). Bylo využito předúpravy vzorku pomocí SPE. 

V reálném vzorku byl stanoven obsah katechinu, epikatechinu, rutinu, 

kvercetinu, luteolinu, hesperetinu a kaempferolu (sr = 1,05% - 2,82%). 
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