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ABSTRAKT

Univerzita Karlova v Praze

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katedra analytické chemie

Kandidát: Martina Urbanová

Školitel: PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D.

Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení 6-gingerolu, kapsaicinu, 

8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu ve vzorcích zázvorovníku lékařského

Diplomová práce byla zaměřena na vývoj HPLC metody pro stanovení 

6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu ve vzorcích 

zázvorovníku lékařského. Nejprve byly zvoleny vzorky z čerstvě připraveného oddenku 

zázvoru pravého. Dále byly hodnoceny hladiny analytů v modelových vzorcích 

sušeného Zázvoru mletého. Ve vzorcích oddenků zázvoru pravého i vzorcích sušeného 

Zázvoru mletého měl vždy nejvyšší odezvu 6-gingerol. Kapsaicin nebyl nalezen 

v žádném vzorku. 6-shogaol byl nalezen pouze ve vzorcích sušeného Zázvoru mletého. 

Extrakce ostatních látek závisely na způsobech přípravy jednotlivých vzorků.

Během optimalizace metody bylo vyzkoušeno několik mobilních a stacionárních 

fází. Vhodnou mobilní fází byla mobilní fáze acetonitril - voda v poměru 50/50 (v/v). 

Zvolenou stacionární fází pro analýzu byla chromatografická kolona Ascentis® Express 

Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm), která byla použita i pro částečnou validaci

metody. Průtok mobilní fáze byl nastaven na 1 ml/min a bylo dávkováno 5 µl vzorku. 

Analýza probíhala při teplotě 50 °C a detekci v UV oblasti při 282 nm.

Byla provedena částečná validace metody na vzorcích sušeného Zázvoru 

mletého. Byl ověřován test způsobilosti chromatografického systému, byly stanoveny 

hodnoty pro přesnost, správnost, linearitu, stabilitu a detekční a kvantitativní limit.
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ABSTRACT

Charles University in Prague

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Department of Analytical Chemistry

Candidate: Martina Urbanová

Supervisor: PharmDr. Lucie Havlíková, Ph.D.

Title of Diploma Thesis: Development of an HPLC method for the determination 

of 6-gingerol, capsaicin, 8-gingerol, 6-shogaol and 10-gingerol in Zingiber officinale 

samples

The diploma thesis was focused on the development of an HPLC method 

for the determination of 6-gingerol, capsaicin, 8-gingerol, 6-shogaol and 10-gingerol 

in Zingiber officinale samples. At first, freshly prepared rhizome samples of ginger were 

selected. Afterwards, levels of analytes in model dried ginger powder samples were 

evaluated. 6-gingerol had always showed highest response in both fresh rhizome 

samples of ginger and dried ginger powder samples. Capsaicin has not been found 

in any sample. 6-shogaol has only been found in dried ginger powder samples. 

Extraction of other substances depended on the methodology of preparation 

of particular samples.

During the optimization of this method, various mobile and stationary phases 

were examined. The suitable mobile phase was composed of acetonitrile and water 

in 50/50 (v/v) ratio. Ascentis® Express Phenyl-Hexyl analytical column (100 x 4.6 mm; 

2.7 µm) was chosen as a stationary phase for analysis, which was also used for partial

method validation. The flow rate was set at 1 ml/min and the injection volume was 

5 µl. The column oven was set at 50 °C and detection was in the UV at 282 nm.

A partial validation was performed on dried ginger powder samples. The system 

suitability test of the chromatographic system was verified and values for precision, 

accuracy, linearity, stability and limit of detection and limit of quantification were 

determined.
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1. SEZNAM ZKRATEK

6-G 6-gingerol

6-SH 6-shogaol

8-G 8-gingerol

10-G 10-gingerol

ACN Acetonitril

C Kapsaicin

C-8 Silikagelová kolona s 8-mi uhlíkatým postranním řetězcem

C18 Silikagelová kolona s 18-ti uhlíkatým postranním řetězcem

C30 Silikagelová kolona s 30-ti uhlíkatým postranním řetězcem

ČL Český lékopis

DAD Detektor s diodovým polem

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HPLC-ESI-MS Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní

spektrometrií, ionizace elektrosprejem

LOD Detekční limit

LOQ Kvantitativní limit

MetOH Methanol

MF Mobilní fáze

MS Hmotnostní spektrometrie

RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzními fázemi

RSD Relativní směrodatná odchylka

SD Směrodatná odchylka

SST Test způsobilosti chromatografického systému

ST Faktor stability

tR Retenční čas

UV Ultrafialové záření

VIS Viditelné záření
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2. ÚVOD

6-gingerol, kapsaicin, 8-gingerol, 6-shogaol a 10-gingerol jsou obsahové látky 

zázvorovníku lékařského. Gingeroly a shogaoly patří mezi fenolické ketony a jsou 

považovány za hlavní látky zodpovědné za biologické a farmakologické účinky

zázvorovníku (například protinádorové, antioxidační, protizánětlivé, cytotoxické, 

antiagregační a další). Kapsaicin je řazen mezi alkaloidy zvané kapsaicinoidy.

Zázvorovník lékařský je vytrvalá bylina. Jeho popularita neustále narůstá jednak

díky jeho nízké toxicitě a jednak díky jeho širokému využití. Lidé ho v současné době

využívají především při nevolnosti, nachlazení, podpoře imunity, bolesti v krku apod.

Pro stanovení 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu 

ve vzorcích zázvorovníku lékařského je možné použít vysokoúčinnou kapalinovou 

chromatografii. Tato analytická metoda je v současné době široce využívána především 

díky rychlosti a citlivosti této metody, možnosti kvantitativního a kvalitativního 

hodnocení, díky potřebě minimálního množství vzorku a možnosti automatizace.
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3. CÍL A POPIS ZADÁNÍ PRÁCE

Cílem diplomové práce bylo vyvinout HPLC metodu pro analýzu vybraných 

obsahových látek zázvorovníku lékařského.

Bylo hledáno vhodné organické rozpouštědlo a způsob přípravy vzorků, vhodná 

stacionární fáze a složení mobilní fáze. Jako stacionární fáze byly kromě klasického 

sorbentu C18 vyzkoušeny i alternativní stacionární fáze. Dále byla provedena částečná 

validace metody.
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4. TEORETICKÁ ČÁST

4.1 Chromatografické metody

4.1.1 Základní pojmy

Chromatografické metody jsou separační metody, při nichž se oddělují 

jednotlivé složky vzorku. Dochází k rozdělování látek mezi dvě fáze - mobilní 

(pohyblivou) a stacionární (nepohyblivou). Mobilní fáze se pohybuje přes fázi 

stacionární, dochází k několikanásobnému ustalování rovnováhy látek mezi stacionární 

a mobilní fází, látky různým způsobem interagují s oběma fázemi, zpomaluje se jejich 

pohyb a tím se postupně oddělují. Na základě toho můžeme dané složky kvantitativně 

i kvalitativně hodnotit [1, 2, 3].

Chromatografické metody můžeme dělit podle skupenství mobilní fáze 

na kapalinovou chromatografii, kde mobilní fází je kapalina a na plynovou 

chromatografii, kde mobilní fází je plyn. Dalším dělením může být dělení podle 

uspořádání stacionární fáze na kolonovou chromatografii, kde je stacionární fáze 

situována v koloně – vysokoúčinná kapalinová chromatografie a na plošné uspořádání 

– papírová chromatografie a tenkovrstvá chromatografie. Podle podstaty separace 

rozeznáváme rozdělovací chromatografii, adsorpční chromatografii, iontově-výměnnou 

chromatografii, gelovou chromatografii a afinitní chromatografii [1, 3].

4.1.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je analytická metoda, jejíž 

význam v současné době neustále narůstá. Je nejuniverzálnějším a široce používaným 

druhem eluční chromatografie. Mezi hlavní výhody této metody patří rychlost, 

citlivost, kvantitativní a kvalitativní hodnocení, potřeba minimálního množství vzorku 

a automatizace [3, 4].

Jedná se o separační metodu, kde mobilní fáze je kapalná a stacionární fází je 

tuhá látka nebo kapalná látka vázaná na pevném nosiči. Stacionární fáze je pak 

situována v koloně [2, 5].
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Základním přístrojem je kapalinový chromatograf. Jeho hlavními součástmi jsou 

zásobníky mobilní fáze, vysokotlaké čerpadlo, dávkovací zařízení, chromatografická 

kolona, detektor a počítač [3, 5].

a – zásobník mobilní fáze; b – čerpadlo; c – dávkovací zařízení; d – kolona; e – detektor; 

f – odpad; g – počítač

Obrázek 1: Schéma HPLC [6]

Mobilní fáze je přefiltrována pomocí filtru umístěného v zásobníku mobilní fáze 

a je odplyněna. Poté je vysokotlakým čerpadlem vháněna konstantní průtokovou 

rychlostí na chromatografickou kolonu a následně do detektoru. Detektor přenáší 

signál do počítače, který ho zpracuje [3, 6].

4.1.2.1 Chromatografické kolony

Nejvíce používanými kolonami při HPLC jsou nerezové ocelové kolony nebo 

kolony ze skla, dlouhé nejčastěji 5 – 25 cm s vnitřním průměrem 3 – 5 mm. Nejčastější 

velikost částic je 3 – 5 µm. Uvnitř kolon jsou nosiče, na kterých je ukotvena stacionární 

fáze, na které pak dochází k samotné separaci. Stacionární fáze můžeme rozdělit podle 

chemického složení na:

 anorganické oxidy – například silikagel, oxid hlinitý, oxid titaničitý, oxid 

zirkoničitý
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 chemicky vázané fáze na bázi silikagelu - například C18 – oktadecylsilikagel, 

alkylfenylové a difenylové stacionární fáze, nitrilové a aminové fáze, diolová 

fáze, nitrofenylová a pentafluorfenylpropylová fáze a další

 polymerní stacionární fáze – například polystyrendivinylbenzen, 

methakrylátová a polyvinylalkoholová fáze

 hybridní stacionární fáze

 stacionární fáze na bázi grafitového uhlíku [2, 3, 4, 5]

4.1.2.2 Mobilní fáze

Volba mobilní fáze závisí na charakteru analyzovaných látek a na charakteru 

stacionární fáze. Mobilní fáze může být po celou dobu HPLC analýzy konstantní (jedná 

se o tzv. isokratickou eluci) nebo se může její složení během analýzy měnit 

(tzv. gradientová eluce) [2, 3].

Chromatografické systémy můžeme podle vzájemné polarity mobilní 

a stacionární fáze rozdělit na systémy s normálními fázemi a systémy s reverzními 

fázemi. V systému s normálními fázemi je stacionární fáze polární a mobilní fáze má 

menší polaritu. Na této koloně dochází k většímu zachycování polárních látek 

a zachycování látek pak klesá, pokud vzrůstá koncentrace polárního rozpouštědla 

v mobilní fázi. V systému s reverzními fázemi je tomu naopak. Mobilní fáze je polární 

a stacionární fáze je nepolární [2, 5].

4.1.2.3 Detektory

Pomocí detektoru získáváme informace, díky nimž můžeme hodnotit 

stanovované látky. U HPLC používáme spektrofotometrické detektory, fluorescenční 

detektory, elektrochemické detektory, univerzální detektory na bázi aerosolu, 

refraktometrické detektory, vodivostní detektory a bezkontaktní vodivostní detektory. 

Dále zde můžeme využít hmotnostně spektrometrickou detekci nebo 

chemiluminiscenční detekci [3, 5].
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4.1.2.4 Základní charakteristiky HPLC analýzy

Retenční čas je kvalitativní charakteristikou v HPLC. Je to čas, který uplyne 

od nástřiku vzorku na kolonu do okamžiku dosažení maxima chromatografického píku.

Další kvalitativní charakteristikou je retenční objem, což je objem mobilní fáze, který 

proteče kolonou od nástřiku vzorku na kolonu po dosažení vrcholu 

chromatografického píku. Mezi kvantitativní charakteristiky patří plocha píku a výška 

píku [3, 5].

4.1.3 Validace metod

Validace analytické metody je proces dokazování vhodnosti použitého postupu 

pro zamýšlené užití. Mezi validační parametry patří správnost, přesnost, selektivita, 

detekční limit, kvantitativní limit, linearita, rozsah a robustnost [3, 7, 8].

4.1.3.1 Správnost metody

Správnost vyjadřuje, jaká je shoda mezi naměřenými hodnotami a skutečnou 

porovnávací hodnotou. Obvykle se určuje jako výtěžnost:

�ý�ěž����	(��������) = 	
100	 ∙ 	���ěř��á	ℎ������

�����č�á	ℎ������

4.1.3.2 Přesnost metody

Přesnost udává, jaká je míra těsnosti shody mezi jednotlivými výsledky zkoušek. 

Tyto výsledky byly získány opakovaně s jedním vzorkem. Míra přesnosti se vyjadřuje 

jako relativní směrodatná odchylka. Existují tři druhy přesností:

 opakovatelnost – výsledky jsou získány opakovaným použitím dané metody 

se stejným vzorkem, stejným pracovníkem, ve stejné laboratoři, s použitím 

stejných přístrojů a zařízení během krátkého časového období

 mezilehlá přesnost – výsledky jsou získány při stejném postupu měření stejného 

vzorku ve stejné laboratoři, ale s různými činidly, analytiky i přístroji a v různých 

dnech
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 reprodukovatelnost – výsledky jsou získány měřením stejného vzorku, stejnou 

metodou, ale za odlišných podmínek (přístroj, místo, podmínky, čas, 

experimentátor)

4.1.3.3 Selektivita metody

Selektivita vyjadřuje, jaká je schopnost dané metody změřit látku správně 

a specificky v přítomnosti jiných (interferujících) látek.

4.1.3.4 Detekční limit

Detekční limit (LOD) udává koncentraci látky, při které se analytický signál 

statisticky významně liší od šumu.

4.1.3.5 Kvantitativní limit

Kvantitativní limit (LOQ) je nejnižší koncentrace látky, která je stanovitelná 

s dostatečnou přesností a správností.

4.1.3.6 Linearita metody

Linearita je vyjadřována jako schopnost metody udávat vzájemný vztah mezi 

odezvou detektoru a koncentrací analytu ve vzorku. Jedná se o přímou závislost signálu 

na koncentraci.

4.1.3.7 Rozsah metody

Rozsah se obvykle odvozuje z linearity a udává rozmezí hodnot, ve kterých 

může být daná metoda použita.

4.1.3.8 Robustnost

Robustnost udává, jak určité podmínky mohou ovlivňovat výsledek analýzy.

Celá kapitola 4.1.3 byla vypracována podle příslušné literatury [3, 7, 8].
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4.1.4 Test způsobilosti chromatografického systému

Test způsobilosti chromatografického systému (SST) je nedílnou součástí mnoha 

analytických metod. Pomocí něj se určuje vhodnost a validita chromatografického 

systému. Zvolení parametrů SST závisí na použité metodě a na typu analýzy [3, 8].
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4.2 Zázvor pravý

4.2.1 Charakteristika rostliny

Zázvorovník lékařský (Zingiber officinale Rosc.) patří do čeledi zázvorovité 

(Zingiberaceae), jenž se řadí do třídy jednoděložných rostlin (Liliopsida). Je to vytrvalá 

bylina s podzemními článkovanými oddenky. Pěstuje se v tropických a subtropických 

oblastech (Čína, Indie, Nigérie, Austrálie, Jamajka, Haiti). Mezi jeho celosvětově 

největší producenty patří Čína a Indie [9, 10, 11, 12].

Zázvorovník lékařský se pěstuje pro své hlízovité oddenky, které jsou známé 

pod názvem zázvor [13]. V dalších částech diplomové práce jsou proto používány 

pojmy „zázvor“ a „zázvor pravý“. 

4.2.2 Lékopisná droga

Zázvorový oddenek (Zingiberis rhizoma) je lékopisnou drogou. Drogu tvoří celý 

nebo řezaný usušený oddenek. Oddenky se očistí od krycích vrstev, promývají se vodou 

a suší se. Pokud se oddenky několikrát za sebou promývají a vysušují, dosahuje se 

u nich větší bělosti. I díky tomu se pak od sebe dají jednotlivé druhy zázvoru odlišit [10, 

14, 15].

4.2.3 Druhy zázvoru

Existuje několik druhů zázvoru, které se od sebe liší vzhledem, vůní a chutí. 

Pokud se jedná o vzhled, mohou se lišit například mírou bělosti, velikostí hlíz nebo 

stupněm vláknění. Vůně je většinou popisována jako štiplavě ostrá, nasládlá, kořeněná. 

Chuť čerstvého zázvoru pak jako citronová a pálivá. Proto máme na jedné straně 

Australský zázvor, který je nejjemnější a jen lehce vláknitý a na druhé straně 

Západoafrický zázvor, který je abnormálně ostrý. Mezi další druhy zázvoru můžeme 

zařadit například Indický zázvor, jenž chutná sladce, Nigerijský zázvor, který je velmi 

štiplavý nebo třeba Brazilský zázvor s mimořádně velkými hlízami [10, 15].
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4.2.4 Použití zázvoru

4.2.4.1 Léčebné použití

Zázvor se v současné době stále více používá díky jeho nízké toxicitě a širokému 

spektru biologických a farmakologických účinků: antibakteriální, antiemetický, 

antioxidační, kardiotonický, protizánětlivý, protinádorový, antiagregační, 

antiproliferační, cytotoxický a další [10, 12].

V Indii přetrvává názor, že zázvor podporuje hojivý účinek ostatních rostlin, 

a proto je přidáván do mnoha léčivých přípravků. V Německu je od konce osmdesátých 

let dvacátého století uznáván jako léčivá rostlina a dokonce byl zařazen do Německého 

seznamu léčiv pro léčbu dyspeptických potíží a na prevence kinetóz. Mnoho zemí jako 

například Česká republika, Čína, Indie, Japonsko, Indonésie, Spojené království, 

Německo, Spojené státy a další zahrnuje zázvor ve svých národních lékopisech [10, 14, 

16].

Asi nejběžnějším použitím zázvoru je nauzea a kinetóza. Některé studie ukazují, 

že zázvor je účinný v léčbě těhotenských nevolností a zvracení. Jiné však toto tvrzení 

vyvrací. Přesné okolnosti rozdílnosti klinických studií nejsou známy. Musí se však vzít 

v úvahu odlišnosti v kvalitě nebo složení zázvorových prášků a extraktů použitých 

v jednotlivých studiích [17].

Zázvor se nejčastěji užívá jako čaj, tinktura, prášek nebo jako hotový léčivý 

přípravek nebo jako součást léčivého přípravku. Může být používán vnitřně nebo zevně 

a jeho maximální denní dávkou jsou 2 až 4 gramy. Při dávce vyšší než 4 až 5 gramů se 

mohou objevit některé nežádoucí účinky: nevolnost, průjem, podráždění kůže, srdeční 

poruchy a další [10, 18].

Mezi vnitřní použití zázvoru patří rozšíření periferních krevních kapilár, zvýšení 

sekrece potu, potlačení dávení, závratí a nevolností, posílení žaludku a mírnění 

trávicích potíží, ochrana organismu před nemocemi z nachlazení, posílení potence 

a další [10, 18].

Zevním užitím zázvoru se rozumí například masti a obklady při špatném 

prokrvení a revmatických bolestech nebo jako kloktadlo při angíně [10].
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Ke kontraindikacím zázvoru patří pacienti se žlučovými kameny, protože zázvor 

povzbuzuje tok žluče, dále děti do šesti let, pacienti s kožními záněty, otevřenými 

ranami, vysokou horečkou a vředy v trávicím traktu. Těhotné a kojící mohou užívat 

zázvor jen první dva měsíce a pouze po dohodě s lékařem kvůli pročišťujícímu účinku. 

Zázvor také může ovlivnit srážlivost krve, proto by pacienti před plánovanou operací 

měli zázvor vysadit. Pozor by si měli dát též diabetici, neboť zázvor může snižovat 

hladinu cukru v krvi [10].

Příklady některých nemocí a symptomů, při nichž zázvor pomáhá, nebo které se 

pomocí něho mohou léčit, jsou uvedeny v kapitolách 4.2.4.1.1 – 4.2.4.1.14. Je zde také 

vysvětleno, jakým způsobem dané nemoci a symptomy ovlivňuje [10].

4.2.4.1.1 Alergie, astma, bronchitida

Zázvor zklidňuje a zabraňuje zánětům. Může uvolňovat křeče a hlen a tlumit 

kašel. Zázvor by mohl být podáván ve formě nápojů i při akutním astmatickém 

záchvatu [10].

4.2.4.1.2 Bolesti hlavy, krku a uší

Zázvor mírní bolesti, vede k uvolnění a prohřívá organismus. Dále zabraňuje 

zánětu a podporuje prokrvení postižených částí [10].

4.2.4.1.3 Průjem, nadýmání

Zázvor zklidňuje žaludek a střeva a rozvolňuje křeče. Působí protizánětlivě. 

Látky obsažené v zázvoru ničí bakterie a parazity a přispívají k obnovení střevní 

mikroflóry [10].

4.2.4.1.4 Herpes simplex

Při vnějším použití zázvor urychluje hojení puchýřků [10].

4.2.4.1.5 Jaterní potíže

Zázvor pomáhá při detoxikaci. Také má kladný vliv na látkovou výměnu 

ve žlučníku a v játrech [10].

4.2.4.1.6 Menstruační potíže, křeče

Zázvor mírní bolesti, zklidňuje, rozvolňuje křeče a prohřívá [10].
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4.2.4.1.7 Onemocnění močových cest a ledvin

Zázvor podporuje prokrvení postižených částí a působí protizánětlivě. Může 

také přispět k odvodnění organismu [10].

4.2.4.1.8 Revmatické potíže

Zázvor mírní bolesti, snižuje horečku, rozvolňuje křeče a působí protizánětlivě 

[10].

4.2.4.1.9 Tuhnutí, bolesti a křeče svalů

Zázvor zmírňuje bolest, zlepšuje prokrvení a pomáhá s odbouráváním kyseliny 

mléčné [10].

4.2.4.1.10 Zánět žil

Látky obsažené v zázvoru zlepšují prokrvení a pomáhají proti křečím. Působí 

protizánětlivě. [10].

4.2.4.1.11 Horečka, nachlazení

Zázvor zmírňuje bolest, snižuje horečku a působí protizánětlivě. Navíc 

podporuje obranyschopnost organismu a pomáhá se zbavit infekce [10].

4.2.4.1.12 Nevolnost, závratě

Zázvor zklidňuje žaludek a střeva a rozvolňuje křeče. Navíc zabraňuje dávení 

[10].

4.2.4.1.13 Žaludeční potíže

Zázvor zklidňuje a posiluje žaludek a střeva. Podporuje trávení a zvyšuje tvorbu 

slin a trávicích šťáv. Rozvolňuje křeče, působí protizánětlivě a také povzbuzuje chuť 

k jídlu [10, 19].

4.2.4.1.14 Poruchy prokrvení

Látky obsažené v zázvoru povzbuzují krevní oběh a působí proti srážení krve

[10].

Zázvor zklidňuje a uvolňuje, dodává sílu a optimismus a stabilizuje psychiku. 

Také povzbuzuje činnosti orgánů. Díky tomu může pomáhat při poruchách spánku, 

vyčerpanosti, únavě nebo i syndromu vyhoření [10].
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Jelikož zázvor snižuje cholesterol a snižuje i krevní tlak, mohou lidé, kteří 

pravidelně užívají zázvor, snížit riziko onemocnění srdce. Přispívá k tomu i fakt, že 

zázvor pomáhá předcházet vzniku krevních sraženin [11].

Protože zázvor snižuje hladinu cukru v krvi, je možné očekávat jeho využití 

při léčbě diabetu mellitu [11].

Při pokusech na zvířatech bylo při podávání zázvoru zaregistrováno bránění 

v růstu nádorů a někdy dokonce docházelo k jejich zmenšování. Prokázanou látkou, 

která je zodpovědná za omezení vzniku a bujení nádorů, je kurkumin [10, 11].

4.2.4.2 Ostatní použití

Zázvor pravý je značně využíván jako koření, především v indické a čínské 

kuchyni. Používá se také k výrobě zázvorového piva, aperitivů a dalších nápojů, dále 

k výrobě zázvorové marmelády, perníku, sušenek, vaflí apod. [10, 15, 20].

4.2.5 Obsahové látky

Čerstvý zázvor obsahuje 80 % vody. 20 % pak tvoří silice, fenolické ketony, 

škrob, bílkoviny, tuky, vláknina, minerály (především hořčík, vápník, fosfor, sodík, 

draslík, železo), vitaminy (hlavně vitaminy skupiny A a B), a další látky (například 

kapsaicin, kurkuminoidy) [10, 15, 21, 22].

4.2.5.1 Silice

Silice jsou lipofilní, ve vodě špatně rozpustné látky. Jsou těkavé, zpravidla 

bezbarvé a vonící. Tvoří přibližně 1 – 3 % obsahových látek zázvoru. Největší část 

(30 – 70 %) zaujímá zingiberen. Dále je zde přítomen například bisabolen, citral, cineol 

nebo geraniol [10, 15, 21, 23].
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Obrázek 2: Zingiberen [24]

4.2.5.2 Fenolické ketony

Zázvor je bohatým zdrojem pronikavých bioaktivních složek, které se nazývají 

fenolické ketony. Ty jsou zodpovědné za pálivou chuť zázvoru. V čerstvém zázvoru jich 

bývá 0,7 – 0,9 %, v sušeném pak 1,1 – 1,6 %. Jako hlavní pronikavé složky zázvorového 

prášku byly určeny: 6-gingerol, 8-gingerol, 10-gingerol a 6-shogaol. Fenolickým

ketonem, který je v zázvoru přítomen v největším množství, je 6-gingerol. V menším 

množství se v zázvoru vyskytují 8-gingerol a 10-gingerol, což jsou homology 

6-gingerolu. Dále zde můžeme nalézt 6-shogaol, 8-shogaol, 10-shogaol, 10-gingerdion, 

homolog 6-gingerolu 12-gingerol, methylderiváty 6-gingerolu a další látky [17, 21].

Množství a kvalita fenolických ketonů se může u jednotlivých zázvorů značně 

lišit. Může to být například genetikou rostlin, geografickými podmínkami a složením 

půdy, zralostí, podmínkami během sklizně nebo zásahy po sklizni (například promývání, 

sušení, drcení, práškování, skladování) [16, 21].

Navzdory tomu, že bylo v zázvoru identifikováno více než 400 sloučenin, 

gingeroly, shogaoly a zingeron jsou považovány za hlavní aktivní složky zodpovědné 

za biologické a farmakologické účinky zázvoru. Gingeroly mají analgetický, 

antipyretický, kardiotonický a protirakovinný účinek. Dále navozují hypotermii, 

zklidňují žaludek, podporují prokrvení, brání srážení krve, snižují cholesterol a mírně 

usměrňují krevní tlak. Shogaoly povzbuzují, zmírňují bolesti, sráží horečku, uklidňují, 

rozšiřují cévy, zvyšují krevní tlak, podporují trávení, snižují cholesterol a brání srážení 

krve. Pozornost je v současné době zaměřena především na 6-shogaol a na jeho 

protirakovinné účinky. Gingeroly společně s shogaoly posilují srdce, povzbuzují 

imunitní systém organismu a zvyšují chuť k jídlu. Zingerony zvyšují krevní tlak [10, 25, 

26].
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Gingeroly jsou nestabilní při pokojové teplotě a v přítomnosti kyslíku a světla. 

Při jejich dlouhodobém skladování nebo při termickém zásahu dochází k dehydrataci 

gingerolů a vznikají příslušné shogaoly. Proto nejsou shogaoly téměř vůbec k nalezení 

v čerstvém zázvoru [17, 21, 27].

U gingerolů také může docházet k retroaldolizaci, při níž vzniká zingeron 

a odpovídající alkanaly. Z 6-gingerolu hexanal, z 8-gingerolu oktanal a z 10-gingerolu 

dekanal. Zingerony jsou sloučeniny, které vznikají, pokud je zázvor starý nebo třeba 

dlouho vařený. V zázvoru je pak méně pálivých gingerolů a zázvor je tudíž méně ostrý.

Alkanaly zase mohou za to, že zázvor ztrácí svoji typickou chuť [10, 21].

Obrázek 3: Degradace 6-gingerolu [21]
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6-gingerol je z fenolických ketonů nejpálivější látkou. Je asi 4 – 15 krát pálivější 

než jeho homology 8-gingerol a 10-gingerol a 2 – 60 krát pálivější než jeho 

dehydratovaný produkt 6-shogaol [21].

Obrázek 4: Gingeroly [21]

Obrázek 5: Shogaoly [21]

4.2.5.3 Další látky

4.2.5.3.1 Kapsaicin

Kapsaicin je nejběžnější látkou ze skupiny alkaloidů zvaných kapsaicinoidy. 

Kapsaicinoidy jsou deriváty fenylpropanových sloučenin. Ovlivňují receptory bolesti

a periferní a centrální receptory pro vnímání tepla. V menším množství vykazují 

pozitivní efekt na metabolismus sacharidů [28, 29].
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Obrázek 6: Kapsaicin [30]

4.2.5.3.2 Kurkuminoidy

V zázvoru jsou přítomny sloučeniny strukturně podobné kurkuminu, především 

tetrahydrokurkumin a hexahydrokurkumin. Jsou to látky, které mají antioxidační

a protizánětlivé účinky. Snižují hladinu cholesterolu, podporují funkci jater a povzbuzují 

imunitní systém [10, 21].

Obrázek 7: Hexahydrokurkumin [21]
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4.2.6 Rešerše publikovaných analytických metod

Z dostupných literárních zdrojů (například ScienceDirect, Web of Knowledge) 

byly vypracovány rešerše na téma stanovení 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 

6-shogaolu a 10-gingerolu metodou HPLC. Přípravy extraktů (případně standardů)

a kritéria některých metod jsou uvedeny v kapitolách 4.2.6.1 – 4.2.6.8.

4.2.6.1 RP-HPLC analýza fenolické antioxidační sloučeniny 6-gingerolu 
z různých odrůd zázvoru [12]

Příprava extraktu:

Oddenky zázvoru byly získány z Indie, omyty, vysušeny ručníkem a sušeny 

v sušárně při teplotě 60 °C +/- 5 °C. Poté byly rozdrceny a přesáty přes síto 40. 

1 g prášku byl rozpuštěn ve 25 ml methanolu a umístěn na 30 min do ultrazvukové 

lázně. Vzorek byl odstředěn rychlostí 10000 otáček za minutu po dobu 10 minut 

a filtrován přes filtrační papír. Všechny extrakty byly uchovávány při teplotě 4 °C 

a před dalšími analýzami ředěny. Vzorky byly filtrovány (0,45 mm nylon) do vialek 

a analyzovány.

Příprava roztoku standardu 6-gingerolu:

6-gingerol byl zvážen a rozpuštěn v methanolu. Roztok byl následně ředěn 

dle potřeby. Všechny roztoky byly uchovávány při teplotě 4 °C.

Stacionární fáze: C18 (150 x 3,9 mm; 5 µm)

Mobilní fáze: H2O/ACN (gradient 50% - 90% ACN, 4 min)

Průtok mobilní fáze: 1 ml/min

Detekce: DAD, 280 nm

Teplota: 30 °C



27

4.2.6.2 Analýzy bioaktivních složek dvou různých zázvorů (Zingiber officinale 
Roscoe) a antioxidační účinek zázvorových extraktů [31]

Příprava extraktu: 

Čerstvé oddenky zázvoru byly získány z Taiwanu, byly omyty a vysoušeny 

prouděním vzduchu při 50 °C po dobu 18 hodin. Vysušené vzorky byly rozdrceny, 

přesáty sítem 0,6 mm a uchovávány v exsikátoru. 2 g prášku byly extrahovány 15 ml

vodného methanolu (80 ml/100 ml) ve 4 °C za míchání po dobu 24 hodin. Poté byl 

vzorek odstředěn rychlostí 3800 otáček za minutu po dobu 30 minut a zbytek byl 

dvakrát re-extrahován stejným způsobem popsaným výše. Spojené supernatanty byly 

odpařeny na rotační odparce při 40 °C a zbytek byl doplněn vodou do objemu 10 ml.

Vodný výluh byl filtrován a analyzován pomocí HPLC. 

Stacionární fáze: C18 (250 x 4,6 mm; 3 µm)

Mobilní fáze: methanol/H2O (65/35 v/v)

Průtok mobilní fáze: 1 ml/min

Detekce: UV, 282 nm

Teplota: neuvedeno
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4.2.6.3 HPLC analýza 6-gingerolu, 8-gingerolu, 10-gingerolu a 6-shogaolu 
v doplňcích stravy, kořeních, čajích a nápojích obsahujících zázvor [17]

Příprava standardů 6-gingerolu, 6-shogaolu, 8-gingerolu a 10-gingerolu: 

Látky 6-gingerol, 6-shogaol, 8-gingerol a 10-gingerol byly sušeny pomocí

silikagelu ve vakuu po dobu nejméně 3 hodin. Bylo naváženo přibližně 10 mg 

6-gingerolu, 8-gingerolu, 10-gingerolu a 6-shogaolu a navážky byly samostatně 

umístěny do centrifugačních zkumavek. Ke každému standardu byl přidán methanol 

v takovém množství, aby vznikl vzorek o koncentraci 1,0 mg/ml. Z každého vzorku bylo 

odebráno 5,0 ml, byl odpařen methanol při 45 °C +/- 2 °C a vzniklý odparek byl 

rozpuštěn v 10,0 ml methanol/voda (65/35 v/v). Vzniklý vzorek byl dále podle potřeby 

ředěn. Všechny standardy byly uchovávány při 4 °C +/- 4 °C.

Stacionární fáze: C-8 (150 x 3,9 mm)

Mobilní fáze: methanol/H2O (65/35 v/v)

Průtok mobilní fáze: 1 ml/min

Detekce: DAD, 282 nm

Teplota: neuvedeno



29

4.2.6.4 Protizánětlivá schopnost zázvoru je připisována 10-gingerolu [25]

Příprava extraktu: 

Čerstvé zázvorové oddenky byly omyty, nakrájeny na tenké plátky 

a lyofilizovány. 10 g sušeného zázvorového prášku bylo extrahováno se 100 ml 

90% ethanolu a třepáno rychlostí 150 otáček za minutu při pokojové teplotě po dobu 

20 hodin. Poté byla suspenze filtrována a filtrát byl vakuově vysušen 

při pokojové teplotě. Nakonec bylo 2,60 g vzorku rozpuštěno v takovém množství 

dimethylsulfoxidu, aby bylo dosaženo koncentrace 0,5 g/ml.

Stacionární fáze: C18 (250 x 4,6 mm; 5 µm)

Mobilní fáze: A – H2O; B – 90% ACN/H2O (gradient: 0 min, 30% B; 20 min, 60% B; 

30 min, 90% B; 40 min, 100% B – udržováno po dobu 25 minut)

Průtok mobilní fáze: 0,8 ml/min

Detekce: MS

Teplota: neuvedeno
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4.2.6.5 Stanovení gingerolů a shogaolu pomocí kapilární kapalinové 
chromatografie a její použití na rozlišení 3 odrůd zázvoru z Indonésie 
[16]

Příprava extraktu: 

Bylo získáno 37 vzorků tří odrůd zázvoru z Indonésie. Všechny vzorky byly 

přesáty, usušeny a rozdrceny. 50 mg práškovaných vzorků bylo umístěno 

do ultrazvukové lázně s methanolem (5 ml) na 1 hodinu při pokojové teplotě. Vzorky 

byly filtrovány (filtr 0,45 µm) a použity k analýze. 

Příprava roztoků standardů 6-gingerolu, 8-gingerolu, 10-gingerolu a 6-shogaolu:

Roztok 6-gingerolu byl připraven jeho rozpuštěním v takovém množství 

methanolu, aby byla získána koncentrace 1,6 mg/ml. Pro 8-gingerol, 10-gingerol 

a 6-shogaol byl použit stejný postup, jen bylo použito takové množství methanolu 

pro dosažení konečné koncentrace 1 mg/ml. Takto vzniklé roztoky byly dále ředěny 

methanolem pro získání konečných roztoků na stanovení kalibrační křivky.

Stacionární fáze: C30 (150 x 4,6 mm; 5 µm)

Mobilní fáze: ACN/H2O (60/40 v/v)

Průtok mobilní fáze: 5 µl/min

Detekce: UV, 280 nm

Teplota: neuvedeno
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4.2.6.6 Extrakce a stanovení kapsaicinoidů v plodech pálivé papriky Capsicum 
annuum L. pomocí spektrofotometrie a HPLC [29]

Stacionární fáze: C18

Mobilní fáze: A – 10% ACN; B – 90% ACN (50/50 v/v)

Průtok mobilní fáze: 1 ml/min

Detekce: UV, vlnová délka neuvedena

Teplota: neuvedeno

4.2.6.7 HPLC-ESI-MS analýza pronikavých složek zázvoru [32]

Příprava extraktu:

1 g čerstvého zázvoru se rozemlel a smísil s 20 ml methanolu. Takto připravený 

vzorek se vařil pod zpětným chladičem po dobu 1 hodiny. Vzorek byl přefiltrován 

(0,45-µm, nylon) a 8 µl bylo analyzováno pomocí HPLC.

Stacionární fáze: C18 (150 x 2,1 mm; 5 µm)

Mobilní fáze: A – H2O; B – ACN (gradient 0 - 8 min, 45 – 50% B; 8 – 17 min, 50 – 65% B; 

17 – 32 min, 65 – 100% B; 32 – 38 min, 100% B; 38 – 40 min, 100 – 45% B)

Průtok mobilní fáze: 0,2 ml/min

Detekce: DAD (280 nm – A; 230 nm – B); MS

Teplota: 48 °C

4.2.6.8 Stanovení kapsaicinu a dihydrokapsaicinu ve vzorcích paprik pomocí 
HPLC [33]

Stacionární fáze: C18 (150 x 4,6 mm; 3 µm)

Mobilní fáze: H2O/ACN (50/50 v/v)

Průtok mobilní fáze: 1,5 ml/min

Detekce: UV, 222 nm

Teplota: 60 °C
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Na základě uvedených metod byly stanoveny výchozí podmínky 

pro experimentální část.

Nejčastějším rozpouštědlem pro přípravu extraktů i standardů byl methanol, 

proto byl stanoven pro přípravu vzorků. Jako další rozpouštědlo byl vyzkoušen

96% ethanol, který se v rešerších také vyskytoval. Acetonitril byl použit jako 

rozpouštědlo z důvodu jeho častého použití jako složky mobilní fáze. 

Jako složky mobilní fáze byly vyzkoušeny voda, acetonitril a methanol v různých 

poměrech. Nejvíce používanou stacionární fází v uvedených rešerších byla stacionární 

fáze C18. Průtok mobilní fáze 1 ml/min byl ve zmíněných metodách použit nejčastěji.

Detekce extraktů i standardů byla pomocí UV-VIS spektrofotometru. Vlnová délka byla 

nastavena na 282 nm. V rešerších byl tento detektor používán nejvíce a nejčastější 

vlnovou délkou bylo 280 nm a 282 nm. Ve většině prací nebyla uvedena teplota analýz.

Pro účely diplomové práce byly testovány teploty 30 °C, 40 °C a 50 °C.
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

5.1 Použitý materiál

5.1.1 Vzorky a standardy

 Oddenky zázvoru pravého (čerstvé a usušené)

 Zázvor mletý, Vitana, a. s., Česká republika, šarže: L0210131

 6-gingerol, SIGMA-ALDRICH®, Česká republika, šarže: 010M1345

 8-gingerol, SIGMA-ALDRICH®, Česká republika, šarže: SLBD7801V

 10-gingerol, SIGMA-ALDRICH®, Česká republika, šarže: 050M1879

 6-shogaol, SIGMA-ALDRICH®, Česká republika, šarže: BCBK2950V

 Capsaicin, SIGMA-ALDRICH®, Česká republika, šarže: 048K5058V

5.1.2 Chemikálie

 Acetonitril pro HPLC CHROMASOLV®, SIGMA-ALDRICH®, Česká republika, 

šarže: SZBE031AV

 Methanol HPLC, Lach-Ner, s.r.o., Česká republika, šarže: 2013-4407

 Ethanol, Lach-Ner, s.r.o., Česká republika, šarže: PP/2010/12219

 Kyselina octová ledová, SIGMA-ALDRICH®, Česká republika, šarže: SZBD1070V

 Octan amonný, SIGMA-ALDRICH®, Česká republika, šarže: SZBD2550V

5.1.3 Přístroje a pomůcky

 Kapalinový chromatograf LC 2010 C Shimadzu, Japonsko

 Chromatografický software Class VP 6.13, Shimadzu, Japonsko

 Chromatografická kolona Discovery® HS F5 (100 x 4 mm; 3 µm), Sigma-Aldrich,

Česká republika

 Chromatografická kolona Zorbax® SB-PHENYL (75 x 4,6 mm; 3,5 µm), 

Agilent Technologies, USA

 Chromatografická kolona Ascentis® ES Cyano (100 x 4,6 mm; 5 µm), 

Sigma-Aldrich, Česká republika
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 Chromatografická kolona Discovery® HS PEG (150 x 4 mm; 3 µm), Sigma-Aldrich, 

Česká republika

 Chromatografická kolona Discovery® HS C18 (100 x 4,6 mm; 5 µm), 

Sigma-Aldrich, Česká republika

 Chromatografická kolona Ascentis® Express F5 (100 x 4,6 mm; 2,7 µm), 

Sigma-Aldrich, Česká republika

 Chromatografická kolona Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 

2,7 µm), Sigma-Aldrich, Česká republika

 Analytické váhy, Sartorius, Německo

 Filtrační zařízení pro přípravu ultračisté vody Milli-Q RG, Millipore, USA

 Filtrační zařízení pro filtraci mobilní fáze Millipore, USA

 Ultrazvuková lázeň Sonorex Digitec, Badelin, Německo

 Centrifuga EBA 21, Hettich Zentrifugen, Německo

 SPE kolonka Oasis HLB, 30 mg, Waters, Česká republika

 Membránové filtry MS® Nylon Syringe Filter 0,45 µm

 Elektrický vařič

 Ostatní pomůcky: kádinky, pipety, pipetovací balónek, odměrné válce, váženky, 

lžičky, třecí misky, tloučky, Petriho misky, injekční stříkačky a další 
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5.2 Příprava roztoků a vzorků

5.2.1 Příprava roztoků standardů 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 
6-shogaolu a 10-gingerolu

Roztoky standardů (6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu 

a 10-gingerolu) byly připraveny rozpuštěním navážek 1,0 mg jednotlivých standardů 

v 1,0 ml methanolu.

5.2.2 Příprava směsného roztoku standardů 6-gingerolu, kapsaicinu, 
8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu

Na přípravu směsného roztoku standardů byly použity roztoky standardů, 

jejichž příprava byla popsána v kapitole 5.2.1. Z každého roztoku bylo odebráno 100 µl

a objem byl doplněn do 1,0 ml. Následně byl roztok naředěn methanolem 2:3 

a promíchán.

5.2.3 Příprava vzorků z oddenků zázvoru pravého

5.2.3.1 Vzorek z oddenků zázvoru pravého s 5,00 ml methanolu

0,5 g oloupaných oddenků zázvoru pravého bylo rozmělněno v třecí misce. 

Následně byla navážka doplněna methanolem do objemu 5,00 ml a takto vzniklý 

vzorek byl umístěn na 10 minut do ultrazvukové lázně s ledem. Dále byl vzorek

odstředěn (rychlostí 4020 x g po dobu jedné minuty), filtrován přes filtr 0,45 µm 

a použit k analýze.

5.2.3.2 Vzorek z oddenků zázvoru pravého s 10,00 ml methanolu

0,5 g oloupaných oddenků zázvoru pravého bylo rozmělněno v třecí misce. 

Následně byla navážka doplněna methanolem do objemu 10,00 ml a takto vzniklý 

vzorek byl umístěn na 10 minut do ultrazvukové lázně s ledem. Dále byl vzorek

odstředěn (rychlostí 4020 x g po dobu jedné minuty), filtrován přes filtr 0,45 µm 

a použit k analýze.
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5.2.3.3 Vzorek z usušených oddenků zázvoru pravého s methanolem

Oddenky zázvoru pravého byly oloupány, nakrájeny na tenké plátky a umístěny 

do Petriho misky. 0,25 g usušených oddenků zázvoru pravého bylo doplněno 

methanolem do objemu 3,00 ml a vše bylo umístěno na 1 hodinu do ultrazvukové 

lázně s ledem. Poté byl vzorek filtrován přes filtr 0,45 µm a analyzován.

5.2.3.4 Vzorek z usušených oddenků zázvoru pravého s ethanolem

Oddenky zázvoru pravého byly oloupány, nakrájeny na tenké plátky a umístěny 

do Petriho misky. 0,25 g usušených oddenků zázvoru pravého bylo doplněno 

96% ethanolem do objemu 3,00 ml a vše bylo umístěno na 1 hodinu do ultrazvukové 

lázně s ledem. Poté byl vzorek filtrován přes filtr 0,45 µm a analyzován.

5.2.3.5 Vzorek z oddenků zázvoru pravého s acetonitrilem

Oddenky zázvoru pravého byly oloupány, rozmělněny v třecí misce a zality 

horkou vodou. Po pěti minutách byl vzorek smíchán s acetonitrilem. Při poměru 500 µl 

filtrátu a 500 µl acetonitrilu došlo k zakalení, proto tento roztok nemohl být 

analyzován. Při poměru 1000 µl filtrátu a 300 µl acetonitrilu již k zakalení nedošlo 

a tento roztok byl použit k dalšímu postupu. Vzorek byl umístěn na 10 minut 

do ultrazvukové lázně s ledem a poté filtrován přes filtr 0,45 µm.

5.2.4 Příprava vzorků sušeného Zázvoru mletého

5.2.4.1 Vzorek sušeného Zázvoru mletého s 10,00 ml methanolu

Bylo naváženo 0,5 g sušeného Zázvoru mletého a doplněno methanolem 

do 10,00 ml. Vzorek byl umístěn na 10 minut do ultrazvukové lázně s ledem

a odstředěn (rychlostí 4020 x g po dobu jedné minuty).  Poté byl vzorek filtrován

přes filtr 0,45 µm a použit k analýze.

5.2.4.2 Vzorek sušeného Zázvoru mletého s 5,00 ml methanolu

Byl navážen 1,0 g sušeného Zázvoru mletého a navážka byla doplněna

methanolem do objemu 5,00 ml. Vzorek byl umístěn na 30 minut nebo na 1 hodinu 
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do ultrazvukové lázně s ledem. Dále byl vzorek odstředěn (rychlostí 4020 x g po dobu 

jedné minuty), filtrován přes filtr 0,45 µm a použit k analýze.

5.2.4.3 Vzorek sušeného Zázvoru mletého s ethanolem

Navážka 1,0 g sušeného Zázvoru mletého byla doplněna 96% ethanolem 

do objemu 5,00 ml a vše bylo umístěno na 30 minut do ultrazvukové lázně s ledem. 

Poté byl vzorek filtrován přes filtr 0,45 µm a analyzován.

5.2.4.4 Vzorek sušeného Zázvoru mletého s vodou, extrakce na tuhé fázi

Navážka 1,0 g sušeného Zázvoru mletého byla doplněna horkou destilovanou 

vodou do 10,00 ml. Vzorek byl umístěn na 10 minut do ultrazvukové lázně s ledem 

a poté filtrován přes filtr 0,45 µm. Tento vzorek byl následně použit pro extrakci 

na tuhé fázi.

Byla provedena extrakce na tuhé fázi: aktivace 1,00 ml methanolu, 

kondicionace 1,00 ml destilované vody, adsorpce 2,00 ml vzorku sušeného Zázvoru 

mletého s vodou, promytí 1,00 ml směsi methanol:voda 20:80 (v/v) a eluce 0,50 ml 

methanolu.

5.2.4.5 Vzorek sušeného Zázvoru mletého se směsí methanol:voda

Navážka 1,0 g sušeného Zázvoru mletého byla doplněna směsí methanol:voda 

20:80 (v/v) do objemu 5,00 ml. Vzorek byl umístěn na 10 minut do ultrazvukové lázně 

s ledem. Dále byl vzorek odstředěn (rychlostí 4020 x g po dobu jedné minuty), filtrován 

přes filtr 0,45 µm a analyzován.

5.2.5 Příprava roztoků standardů 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 

6-shogaolu a 10-gingerolu pro stanovení kalibrační přímky

Na přípravu roztoků standardů pro stanovení kalibrační přímky byly použity 

roztoky standardů, jejichž příprava byla popsána v kapitole 5.2.1. 

Z každého roztoku standardu bylo odebráno 100 µl a vše bylo doplněno 

methanolem do objemu 500 µl. Tento postup byl zopakován i při odebrání 75 µl, 50 µl, 

30 µl, 20 µl a 10 µl z roztoků standardů. Pro 6-gingerol byl navíc připraven roztok 
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odebráním 200 µl a doplněním methanolem do 500 µl. Každý takto připravený roztok 

byl naředěn 2:3 methanolem. Tyto konečné roztoky byly použity pro hodnocení

linearity.

Pokud byl z roztoků standardů odebrán objem 100 µl, byl tento roztok rovnou 

naředěn 2:3 s methanolem a použit pro hodnocení linearity.

5.2.6 Příprava roztoků standardů 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 
6-shogaolu a 10-gingerolu pro hodnocení stability

Pro hodnocení stability byl použit směsný roztok standardů, jehož příprava byla 

popsána v kapitole 5.2.2. Roztok byl použit pro sledování stability za snížené teploty

a nepřístupu světla.
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5.3 Souhrn optimálních chromatografických podmínek

Chromatografická kolona: Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm)

Mobilní fáze: ACN/H2O

Poměr složek mobilní fáze: 50/50 (v/v)

Průtok mobilní fáze: 1 ml/min

Nástřik: 5 µl

UV detekce: 282 nm

Teplota: 50 °C
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6. VÝSLEDKY A DISKUZE

6.1 Optimalizace metody

6.1.1 Výběr chromatografické kolony, složení mobilní fáze a teploty 
analýzy

K optimalizaci metody byl použit směsný roztok standardů, jehož příprava byla 

popsána v kapitole 5.2.2. Byly vybrány různé chromatografické kolony, na nichž byly 

hodnoceny retenční časy jednotlivých standardů při použití různého složení mobilní 

fáze a teploty analýzy. 

Jako složka mobilní fáze byl použit acetonitril nebo methanol a jako vodná 

složka mobilní fáze – čištěná voda, kyselina octová 0,1% a nebo octan amonný 20mM.

Teplota se při jednotlivých analýzách pohybovala v rozmezí od 30 °C do 50 °C.

Průtok kolonou byl nastaven na 1 ml/min. Jen u kolony Ascentis® Express F5 byl 

zvolen nižší průtok – 0,8 ml/min. Při vyšších průtocích byl totiž moc vysoký tlak.

Nástřik byl vždy 5 µl a vlnová délka pro detekci v UV oblasti byla 282 nm.

Shrnutí hodnot naměřených při výběru vhodných chromatografických 

podmínek je uvedeno v následující tabulce – Tabulka 1.
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Tabulka 1: Hodnoty naměřené při výběru vhodných chromatografických podmínek

Chromatografická 
kolona

Složky mobilní 
fáze

Poměr složek 
mobilní fáze

Teplota 
(°C)

Tlak 
(MPa)

tR 6-G 
(min)

tR C 
(min)

tR 8-G 
(min)

tR 6-SH 
(min)

tR 10-G 
(min)

Poznámky

Discovery® HS F5 
(100 x 4 mm; 3 

µm)

ACN/H2O 50/50 30 13,5 2,29 2,68 3,58 4,49 5,91

ACN/H2O 50/50 40 11,8 2,21 2,59 3,41 4,18 5,55

ACN/H2O 50/50 50 10,7 2,13 2,49 3,24 3,91 5,20

ACN/H2O 40/60 30 14,8 4,26 5,78 8,93 11,53 19,49

ACN/H2O 40/60 40 13,1 4,03 5,42 8,26 10,39 17,61

ACN/H2O 40/60 50 11,6 3,78 5,04 7,54 9,27 15,71

ACN/H2O 30/70 50 12,1 9,86 15,75 28,32 33,30 -
nevyšel pík do jedné 

hodiny

ACN/H2O 55/45 30 13,2 1,83 2,04 2,55 3,12 3,76

ACN/H2O 55/45 50 10,9 1,74 1,94 2,38 2,82 3,43

ACN/kyselina 
octová

40/60 50 11,5 3,94 5,35 8,12 9,93 17,44

ACN/octan 
amonný

40/60 50 11,8 - - - - - látky nebyly zachyceny

MetOH/H2O 50/50 50 17,2 8,86 12,12 25,55 - -
nevyšel pík do jedné 

hodiny
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Zorbax® SB-
PHENYL Rapid 

Resolution® (4,6 x 
75 mm; 3,5 µm)

ACN/H2O 50/50 50 13,4 1,79 2,19 2,63 3,06 4,13

ACN/H2O 55/45 50 12,8 1,49 1,73 1,99 2,27 2,81

ACN/H2O 40/60 50 15,9 3,08 4,38 5,88 6,91 11,82

MetOH/H2O 50/50 50 21,4 5,34 8,23 8,36 14,27 -
nevyšel pík do jedné 

hodiny

Ascentis® ES 
Cyano (100 x 4,6 

mm; 5 µm)

ACN/H2O 50/50 50 8,1 2,78 3,29 3,90 4,29 5,65
píky nejsou odděleny

ACN/H2O 40/60 50 8,5 4,67 6,22 8,13 8,96 14,75

Discovery® HS 
PEG (150 x 4 mm; 

3 µm)

ACN/H2O 50/50 50 13,8 2,30 - - - -

ostatní látky nebyly na 
této koloně zachyceny

ACN/H2O 40/60 50 15,4 2,16 - - - -

ACN/H2O 30/70 50 16,2 2,55 - - - -

Discovery® HS 
C18 (100 x 4,6 

mm; 5 µm)

ACN/H2O 50/50 30 7,1 4,04 5,45 9,68 12,03 26,44

ACN/H2O 50/50 40 6,7 3,94 5,35 9,26 11,31 24,86

ACN/H2O 50/50 50 6,3 3,81 5,21 8,78 10,56 22,44

ACN/H2O 55/45 50 5,6 2,91 3,73 5,84 6,96 13,47

ACN/H2O 40/60 50 6,8 8,03 12,9 24,59 28,93 -

ACN/H2O 60/40 50 4,9 2,36 2,86 4,19 4,94 8,65

MetOH/H2O 60/40 50 9,8 4,75 7,47 11,98 13,09 -
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Ascentis® Express 
F5 (100 x 4,6 mm; 

2,7 µm)

ACN/H2O 50/50 50 19,3 2,35 2,71 3,41 4,12 5,32
při průtoku 1 ml/min byl 

moc vysoký tlak
ACN/H2O 40/60 50 20,5 3,97 5,24 7,65 9,53 15,74

Ascentis® Express 
Phenyl-Hexyl 

(100 x 4,6 mm; 
2,7 µm)

ACN/H2O 50/50 50 15,5 2,13 2,56 3,5 4,19 6,28

ACN/H2O 45/55 50 15,9 2,11 2,71 3,48 5,11 6,18

ACN/H2O 55/45 50 17,3 1,77 2,02 2,59 3,04 4,13
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6.1.1.1 Chromatografická kolona

Po provedených analýzách byly nejefektivnější tyto 2 kolony:

 Kolona Discovery® HS F5 (100 x 4 mm; 3 µm)

 Kolona Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm)

Na obou kolonách byly jednotlivé standardy odděleny a jejich píky byly 

symetrické. Jelikož na koloně Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm)

došlo k chromatografickému oddělení standardů v kratším čase než na koloně 

Discovery® HS F5 (100 x 4 mm; 3 µm), byla tato kolona vybrána pro další analýzy.

Na ostatních kolonách buď nedošlo k zachycení standardů, nebo píky nebyly 

jasně odděleny, nebo došlo k oddělení látek v dlouhém retenčním čase. 

6.1.1.2 Složení a poměr mobilní fáze

Vhodnou mobilní fází byla mobilní fáze acetonitril/voda v poměru 50/50 (v/v).

Při použití této mobilní fáze došlo k oddělení jednotlivých standardů. Při zvýšení 

obsahu vody docházelo k výraznému zpomalení analýzy. Naopak při snížení obsahu 

vody a tedy zvýšení obsahu acetonitrilu, bylo trvání analýzy příliš krátké, píky 

jednotlivých analytů nebyly dostatečně odděleny.

Při použití jiných složek mobilní fáze (methanol, kyselina octová, octan amonný) 

buď látky nebyly vůbec zachyceny, nebo došlo k výraznému zpomalení analýzy.

6.1.1.3 Teplota analýzy

Pro další práci byla vybrána teplota 50 °C. Při této teplotě došlo k mírnému 

urychlení analýzy než při teplotách nižších při zachování separace jednotlivých látek.
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Obrázek 8: Chromatogram 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu 
a 10-gingerolu

Kolona: Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm); 
MF: ACN/voda, 50/50; Teplota: 50 °C

Souhrn optimálních chromatografických podmínek viz kapitola 5.3.
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6.2 Výběr podmínek úpravy vzorku

Pro výběr podmínek úpravy vzorku byly použity vzorky z oddenků zázvoru 

pravého, jejichž příprava byla popsána v kapitole 5.2.3 a vzorky sušeného Zázvoru 

mletého, jejichž příprava byla popsána v kapitole 5.2.4.

Byly vybrány dvě chromatografické kolony, na nichž byly měřeny retenční časy 

a plochy sledovaných obsahových látek: kolona Discovery® HS F5 (100 x 4 mm; 3 µm) 

a kolona Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm).  Jako složka mobilní 

fáze byl použit acetonitril, čištěná voda a kyselina octová 0,1%. Teplota byla 

při jednotlivých analýzách 50 °C. Průtok kolonou byl nastaven na 1 ml/min. Nástřik byl

5 µl a vlnová délka pro detekci v UV oblasti byla 282 nm.

Metoda byla vyvíjena s cílem analyzovat vybrané obsahové látky zázvorovníku 

lékařského. Pro první pokusy byly zvoleny vzorky z čerstvě připravených oddenků

zázvoru pravého. Nejprve bylo hledáno vhodné organické rozpouštědlo pro přípravu 

vzorků. Byl vyzkoušen methanol, ethanol a acetonitril. Protože odezvy jednotlivých 

analytů ve vzorcích byly velmi nízké, byl jako modelový vzorek pro další hledání 

postupu přípravy vzorku použit sušený Zázvor mletý.



47

6.2.1 Oddenky zázvoru pravého

Při výběru podmínek úpravy vzorku pro oddenky zázvoru pravého byly měněny 

chromatografické podmínky k vylepšení separace sledovaných látek od píků matrice.

Byly testovány dvě chromatografické kolony – kolona Discovery® HS F5 (100 x 4 mm; 

3 µm) a kolona Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm). Jako mobilní 

fáze byla použita mobilní fáze ACN/voda v poměru 50/50 (v/v). Byla zvolena 

teplota 50 °C.

Pro extrakci látek z oddenků zázvoru pravého byl jako rozpouštědlo použit 

methanol (v množství 3,00 ml, 5,00 ml a 10,00 ml), ethanol (v množství 3,00 ml) 

a acetonitril (v poměru filtrát:acetonitril 10:3). Při přípravě vzorku z čerstvých oddenků

byl vzorek umístěn na 10 minut do ultrazvukové lázně, odstředěn a filtrován. 

Při přípravě vzorku z usušených oddenků byl vzorek umístěn na 1 hodinu 

do ultrazvukové lázně a filtrován. Při použití acetonitrilu byly oddenky nejprve zality 

horkou vodou a následně byl vzorek filtrován. Dále byl smíchán s acetonitrilem 

v poměru 10:3. Přesné extrakční postupy jsou uvedeny v kapitole 5.2.3. Postup 

s horkou vodou byl zvolen pro napodobení přípravy zázvorového čaje. 

Po extrakci byly porovnávány koncentrace očekávaných látek a byla 

vyhodnocena vhodná metoda extrakce. Dalším hlediskem bylo oddělení jednotlivých 

látek od látek přítomných v rostlinné matrici.

Při extrakci měl nejlepší odezvu 6-gingerol. Látky kapsaicin a 6-shogaol nebyly 

nalezeny vůbec. Látky 8-gingerol a 10-gingerol byly nalezeny jen při určitých 

extrakčních podmínkách a jen v malém množství.

Jako vhodná metoda extrakce se jeví příprava vzorku z oddenků zázvoru 

pravého s 10,00 ml methanolu, jehož postup přípravy byl uveden v kapitole 5.2.3.2.
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Obrázek 9: Roztok z oddenků zázvoru pravého s 10,00 ml methanolu (viz kap. 5.2.3.2)
Kolona: Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm);  

MF: ACN/voda, 50/50; Teplota: 50 °C
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6.2.2 Sušený Zázvor mletý

Při výběru podmínek úpravy vzorku pro sušený Zázvor mletý byly měněny 

chromatografické podmínky k vylepšení separace sledovaných látek od píků matrice. 

Byly testovány dvě chromatografické kolony – kolona Discovery® HS F5 (100 x 4 mm; 

3 µm) a kolona Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm). Jako mobilní 

fáze byla použita mobilní fáze ACN/voda v poměru 50/50, 45/55 a 55/45 (v/v) 

a mobilní fáze ACN/kyselina octová v poměru 40/60. Byla zvolena teplota 50 °C.

Pro extrakci látek ze sušeného Zázvoru mletého byl jako rozpouštědlo použit 

methanol (v množství 5,00 ml a 10,00 ml), ethanol (v množství 5,00 ml) a směs 

methanol:voda (v poměru 20:80 v/v, v množství 5,00 ml). Při přípravě vzorku 

ze sušeného Zázvoru mletého byla také vyzkoušena extrakce na tuhé fázi. Vzorky byly

umístěny do ultrazvukové lázně (10 nebo 30 minut) a filtrovány. Některé vzorky byly

před filtrací odstředěny. Přesné extrakční postupy jsou uvedeny v kapitole 5.2.4. 

Po extrakci byly porovnávány koncentrace očekávaných látek a byla 

vyhodnocena vhodná metoda extrakce. 

Při extrakci obsahových látek ze sušeného Zázvoru mletého byly nalezeny 

očekávané látky 6-gingerol, 8-gingerol, 6-shogaol a 10-gingerol. Jedinou látkou, která 

nebyla nalezena při žádných extrakčních podmínkách, byl kapsaicin. Mohlo to být 

způsobeno tím, že zázvor pravý obsahuje jen stopové množství kapsaicinu.

Jako vhodná metoda extrakce se jeví příprava vzorku ze sušeného Zázvoru 

mletého s 10,00 ml methanolu, jehož postup přípravy byl uveden v kapitole 5.2.4.1.

Tento postup přípravy byl zvolen pro účely dalších výsledků diplomové práce. 

Se vzorkem sušeného Zázvoru mletého a postupem přípravy uvedeným v kapitole 

5.2.4.1 byla provedena částečná validace metody.

Jako optimální chromatografická kolona se stejně jako u oddenků zázvoru 

pravého jeví kolona Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm). Na této 

koloně bylo dosaženo dostatečného oddělení standardů od látek z matrice.

U vzorků sušeného Zázvoru mletého byla pouze pro získání prvotní informace 

o chování standardů na sorbentu vyzkoušena extrakce na tuhou fázi na jednom typu 
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stacionární fáze. Byly nalezeny stejné látky jako při přípravě vzorků sušeného Zázvoru 

mletého s methanolem. Nalezené plochy však byly podstatně nižší.

Obrázek 10: Roztok Zázvoru mletého s 10,00 ml methanolu (viz kap. 5.2.4.1)
Kolona: Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm);  

MF: ACN/voda, 50/50; Teplota: 50 °C
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6.3 Výsledky validace

6.3.1 Test způsobilosti chromatografického systému

Pro test způsobilosti chromatografického systému byl šestkrát nadávkován 

směsný roztok standardů, jehož příprava byla uvedena v kapitole 5.2.2.

6.3.1.1 Zdánlivý počet teoretických pater N

Pro zdánlivý počet teoretických pater N byl použit vzorec z ČL 2009 [14]:

� = 5,54	 ∙ 	�
��
��

�
�

tR – retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu

nástřiku ke kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané složce

wh – šířka píku v polovině jeho výšky

Tabulka 2: Zdánlivý počet teoretických pater N 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu,
6-shogaolu a 10-gingerolu

Číslo měření
Počet teoretických pater N

6-G C 8-G 6-SH 10-G

1 6071 7749 11091 12759 16605

2 6090 7723 11010 12643 16386

3 6063 7752 11084 12739 16389

4 6046 7733 11035 12694 16491

5 6048 7776 10984 12685 16318

6 5959 7746 10905 12295 15811

Průměr 6046 7747 11018 12636 16333

6.3.1.2 Faktor symetrie AS

Faktor symetrie píku AS byl vypočítán podle vzorce z ČL 2009 [14]:

�� =	
��,��

2�
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W0,05 – šířka píku v jedné dvacetině jeho výšky

d – vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku

v jedné dvacetině jeho výšky

Tabulka 3: Faktor symetrie AS 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu 
a 10-gingerolu

Číslo měření
Faktor symetrie AS

6-G C 8-G 6-SH 10-G

1 1,16 1,15 1,16 1,14 1,04

2 1,15 1,14 1,17 1,14 1,04

3 1,15 1,14 1,16 1,14 1,03

4 1,16 1,16 1,16 1,14 1,05

5 1,17 1,17 1,18 1,17 1,07

6 1,18 1,18 1,07 1,18 1,08

Průměr 1,16 1,16 1,15 1,15 1,05

Závěr:

Hodnoty faktorů symetrie jednotlivých standardů vyhovují požadavku 

AS = 0,8 – 1,5 [14].

6.3.1.3 Rozlišení RS

Rozlišení RS mezi píky dvou složek se vypočítalo podle vzorce z ČL 2009 [14]:

�� = 1,18	 ∙ 	
��� −	���
��� +	���

	 , ���	���	˃	���

tR1 a tR2 – retenční časy nebo vzdálenosti podél základní linie od bodu nástřiku

ke kolmicím spuštěným z vrcholů dvou sousedních píků

Wh1 a Wh2 – šířky píků v poloviční výšce
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Tabulka 4: Rozlišení RS 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu 
a 10-gingerolu

Číslo měření
Rozlišení RS

6-G C 8-G 6-SH 10-G

1 8,69 3,81 7,51 4,89 12,26

2 5,63 3,81 7,48 4,88 12,19

3 8,52 3,81 7,51 4,89 12,21

4 8,57 3,81 7,49 4,88 12,22

5 8,29 3,81 7,50 4,87 12,18

6 8,88 3,79 7,53 4,76 11,99

Průměr 8,09 3,80 7,50 4,86 12,18

Závěr:

Hodnoty rozlišení jednotlivých standardů vyhovují požadavku RS ˃ 1,5 [14].

6.3.1.4 Opakovatelnost analýzy RSD%

Pro opakovatelnost analýzy RSD% byl použit vzorec z ČL 2009 [14]:

���% =	
100

��
	�
∑(�� −	��)�

� − 1

yi – jednotlivé hodnoty vyjádřené jako plocha píku, výška píku nebo poměr

ploch u metody vnitřního standardu

�� – průměr jednotlivých hodnot

n – počet jednotlivých hodnot
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Tabulka 5: Opakovatelnost analýzy RSD (%) 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu

Závěr:

Hodnoty opakovatelnosti analýzy pro jednotlivé standardy vyhovují požadavku RSD < 1 %.

Číslo 
měření

Opakovatelnost analýzy RSD (%)

6-G C 8-G 6-SH 10-G

Plocha píku tR (min) Plocha píku tR (min) Plocha píku tR (min) Plocha píku tR (min) Plocha píku tR (min)

1 151813 2,15 158281 2,58 144384 3,52 181964 4,22 152230 6,33

2 151381 2,15 158505 2,58 145174 3,52 181055 4,22 151667 6,33

3 152286 2,15 159361 2,58 147560 3,52 183168 4,22 153220 6,33

4 152317 2,15 160464 2,58 144800 3,52 184043 4,22 153524 6,33

5 153186 2,15 161546 2,58 145108 3,52 183721 4,22 153766 6,33

6 154894 2,15 161454 2,58 147198 3,53 184123 4,22 153908 6,33

Průměr 152646 2,15 159935 2,58 145704 3,52 183012 4,22 153052 6,33

SD 1255,15 0,00 1434,76 0,00 1332,10 0,003 1245,19 0,00 904,15 0,00

RSD (%) 0,82 0,00 0,90 0,00 0,91 0,11 0,68 0,00 0,59 0,00
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Obrázek 11: Test vhodnosti chromatografického systému; 
naměřeno za optimálních chromatografických podmínek - viz kapitola 5.3
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6.3.2 Validace metody

6.3.2.1 Přesnost

Pro stanovení přesnosti byl šestkrát připraven vzorek sušeného Zázvoru 

mletého s methanolem podle kapitoly 5.2.4.1. Pro stanovení přesnosti kapsaicinu byl 

šestkrát připraven vzorek s přídavkem 1,2 mg kapsaicinu. 

Pro účely validace byl tento postup upraven tak, že vzorek byl před analýzou 

čtyřikrát naředěn methanolem. Každý roztok byl dvakrát analyzován. Následně byl 

z těchto dvou nástřiků udělán průměr plochy, který byl přepočten přesně na navážku 

0,5 g. 

Shrnutí navážek a naměřených hodnot je uvedeno v následujících tabulkách –

Tabulka 6 a 7.

Tabulka 6: Navážky vzorků sušeného Zázvoru mletého

Číslo vzorku
Navážka sušeného 

Zázvoru mletého (g)

Navážka sušeného Zázvoru 
mletého (g) – přesnost 

kapsaicinu

1 0,439 0,515

2 0,655 0,562

3 0,446 0,498

4 0,528 0,536

5 0,509 0,506

6 0,491 0,496
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Tabulka 7: Přesnost pro vzorek sušeného Zázvoru mletého s methanolem

Číslo měření

Přesnost

Plocha standardu (po přepočtení z navážky na 0,5 g)

6-G C 8-G 6-SH 10-G

1 358698 94699 68324 83708 97432

2 339501 94838 61733 83923 97360

3 356347 94264 64543 86805 99856

4 345456 94862 65641 79115 95675

5 354231 95012 64852 86451 91237

6 342312 94869 65481 79125 102365

Průměr 349424,04 94757,16 65095,61 83187,90 97320,97

SD 8022,85 261,37 2123,14 3395,32 3784,41

RSD (%) 2,30 0,28 3,26 4,08 3,89

Závěr:

Hodnoty přesnosti pro jednotlivé standardy vyhovují požadavku RSD < 5 %.

6.3.2.2 Správnost

Byla použita metoda standardního přídavku. Pro vlastní měření správnosti byly 

připraveny tři vzorky pro každou přidávanou koncentraci. Pro každý vzorek bylo 

naváženo 0,5 g sušeného Zázvoru mletého, přidáno 4,8 ml methanolu a 200 µl 

směsného roztoku s obsahem standardů 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 

6-shogaolu a 10-gingerolu. Následně byl každý takto připravený vzorek umístěn 

na 10 minut do ultrazvukové lázně s ledem, odstředěn (rychlostí 4020 x g po dobu 

jedné minuty), čtyřikrát naředěn methanolem, filtrován přes filtr 0,45 µm a použit 

k měření správnosti.
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Tabulka 8: Správnost pro 6-gingerol

6-gingerol

Množství 6-gingerolu 
nalezené v 0,5 g sušeného 

Zázvoru mletého (mg)
3,8

Množství 6-gingerolu 
přidané ke vzorku (mg)

0,4 0,8 1,2

Množství 6-gingerolu 
zjištěné ve vzorku 

po přídavku standardu 
6-gingerolu (mg)

4,221 4,653 5,012

4,234 4,583 5,042

4,189 4,589 5,023

Průměr 103,67 101,04 102,14

SD 5,79 4,85 1,26

RSD (%) 5,58 4,80 1,24

Tabulka 9: Správnost pro kapsaicin

Kapsaicin

Množství kapsaicinu
nalezené v 0,5 g sušeného 

Zázvoru mletého (mg)
0

Množství kapsaicinu 
přidané ke vzorku (mg)

0,4 0,8 1,2

Množství kapsaicinu 
zjištěné ve vzorku 

po přídavku standardu 
kapsaicinu (mg)

0,384 0,799 1,259

0,396 0,818 1,248

0,400 0,816 1,230

Průměr 98,33 101,38 103,81

SD 1,63 1,31 1,22

RSD (%) 2,12 1,29 1,18
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Tabulka 10: Správnost pro 8-gingerol

8-gingerol

Množství 8-gingerolu
nalezené v 0,5 g sušeného 

Zázvoru mletého (mg)
0,88

Množství 8-gingerolu
přidané ke vzorku (mg)

0,1 0,2 0,4

Množství 8-gingerolu
zjištěné ve vzorku 

po přídavku standardu 
8-gingerolu (mg)

0,976 1,086 1,301

0,986 1,085 1,285

0,982 1,089 1,296

Průměr 101,33 103,33 103,50

SD 5,03 1,04 2,05

RSD (%) 4,97 1,01 1,98

Tabulka 11: Správnost pro 6-shogaol

6-shogaol

Množství 6-shogaolu
nalezené v 0,5 g sušeného 

Zázvoru mletého (mg)
1,16

Množství 6-shogaolu
přidané ke vzorku (mg)

0,1 0,2 0,4

Množství 6-shogaolu
zjištěné ve vzorku 

po přídavku standardu 
6-shogaolu (mg)

1,256 1,356 1,567

1,256 1,352 1,569

1,259 1,368 1,586

Průměr 97,00 99,33 103,50

SD 1,73 4,16 2,61

RSD (%) 1,79 4,19 2,52
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Tabulka 12: Správnost pro 10-gingerol

10-gingerol

Množství 10-gingerolu
nalezené v 0,5 g sušeného 

Zázvoru mletého (mg)
1,32

Množství 10-gingerolu
přidané ke vzorku (mg)

0,1 0,2 0,4

Množství 10-gingerolu
zjištěné ve vzorku 

po přídavku standardu 
10-gingerolu (mg)

1,424 1,523 1,726

1,416 1,528 1,705

1,418 1,518 1,729

Průměr 99,33 101,50 100,00

SD 4,16 2,50 3,27

RSD (%) 4,19 2,46 3,27

Výtěžnost Ri se vypočítala podle vzorce z ČL 2009 [14]:

�� 	(%) = 100	 ∙ 	
�� −	��

��

xi – množství 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu 

zjištěných ve vzorcích po přídavcích standardů 6-gingerolu, kapsaicinu, 

8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu

x0 – množství 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu

přidaných ke vzorkům (mg)

xv – množství 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu 

ve vzorcích zjištěných při analýzách bez přídavků standardů 

Závěr:

Správnost byla pro všechny látky v rozmezí 95 % – 105 %. Relativní směrodatná 

odchylka byla pro 6-gingerol v rozmezí 1,24 % – 5,58 %, pro kapsaicin 1,18 % – 2,12 %, 

pro 8-gingerol 1,01 % – 4,97 %, pro 6-shogaol 1,79 % – 4,19 % a pro 10-gingerol 

2,46 % – 4,19 %.
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6.3.2.3 Linearita

Pro měření linearity bylo připraveno šest roztoků standardů 6-gingerolu, 

kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu pro stanovení kalibrační přímky, 

jejichž příprava byla popsána v kapitole 5.2.5. Navážky jednotlivých standardů jsou 

uvedeny v Tabulce 13.

Tabulka 13: Navážky standardů 6-gingerolu, kapsaicinu, 8-gingerolu, 6-shogaolu 
a 10-gingerolu pro stanovení kalibrační přímky

Standardy
Navážky standardů 

(mg)

6-G 1,01

C 1,06

8-G 1,06

6-SH 1,70

10-G 1,08

Každý roztok byl poté dvakrát analyzován. Byly zjištěny plochy standardů, 

ze kterých byl udělán průměr. Následně byla stanovena závislost průměrných ploch 

standardů na jejich koncentraci pomocí metody lineární regrese.
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6.3.2.3.1 6-gingerol

Tabulka 14: Stanovení linearity 6-gingerolu

Koncentrace 
roztoku 

(µg/10 ml)
Průměr ploch

80,8 25413

242,4 83123

404,0 133546

606,0 205315

808,0 295321

1616,0 605123

Regresní funkce: y = kx + q

Počet bodů: n = 6

Parametry regresní přímky:

y = 380,06x – 13285

Korelační koeficient: R = 0,999

Obrázek 12: Závislost průměru ploch na koncentraci roztoku 6-gingerolu
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6.3.2.3.2 Kapsaicin

Tabulka 15: Stanovení linearity kapsaicinu

Koncentrace 
roztoku 

(µg/10 ml)
Průměr ploch

80,5 24982

161,0 42615

241,4 76751

402,4 130393

603,6 183099

804,8 278542

Regresní funkce: y = kx + q

Počet bodů: n = 6

Parametry regresní přímky:

y = 343,09x - 8427,4

Korelační koeficient: R = 0,991

Obrázek 13: Závislost průměru ploch na koncentraci roztoku kapsaicinu
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6.3.2.3.3 8-gingerol

Tabulka 16: Stanovení linearity 8-gingerolu

Koncentrace 
roztoku 

(µg/10 ml)
Průměr ploch

80,5 22302

161,0 33648

241,4 73859

402,4 127624

603,6 198280

804,8 272689

Regresní funkce: y = kx + q

Počet bodů: n = 6

Parametry regresní přímky:

y = 353,49x - 13732

Korelační koeficient: R = 0,997

Obrázek 14: Závislost průměru ploch na koncentraci roztoku 8-gingerolu
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6.3.2.3.4 6-shogaol

Tabulka 17: Stanovení linearity 6-shogaolu

Koncentrace 
roztoku 

(µg/10 ml)
Průměr ploch

135,7 34527

271,4 62347

407,0 127179

678,4 212634

1017,6 325940

1356,8 454322

Regresní funkce: y = kx + q

Počet bodů: n = 6

Parametry regresní přímky:

y = 346,04x - 20192

Korelační koeficient: R = 0,998

Obrázek 15: Závislost průměru ploch na koncentraci roztoku 6-shogaolu



66

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

0 200 400 600 800 1000

P
rů

m
ě

r 
p

lo
ch

Koncentrace roztoku (µg/10 ml)

Kalibrační přímka 10-gingerolu

6.3.2.3.5 10-gingerol

Tabulka 18: Stanovení linearity 10-gingerolu

Koncentrace 
roztoku 

(µg/10 ml)
Průměr ploch

80,6 23482

161,3 39926

241,9 69985

403,2 120363

604,8 170301

806,4 251906

Regresní funkce: y = kx + q

Počet bodů: n = 6

Parametry regresní přímky:

y = 310,79x – 6384,8

Korelační koeficient: R = 0,994

Obrázek 16: Závislost průměru ploch na koncentraci roztoku 10-gingerolu
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6.3.2.4 Stabilita

Pro měření stability byly použity dva roztoky standardů 6-gingerolu, kapsaicinu, 

8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu pro stanovení stability, jejichž příprava byla 

popsána v kapitole 5.2.6. Oba roztoky byly změřeny v čase 0, 24 a 48 hodin.

Stabilita byla vypočítána podle následujícího vzorce:

��(%) =
100	 ∙ 	 |(� −	��)|

�

AT – průměr tří měření ploch píků u roztoku skladovaného

A – průměr tří měření ploch píků u roztoku čerstvě připraveného

6.3.2.4.1 6-gingerol

6.3.2.4.1.1 Stabilita za snížené teploty a nepřístupu světla

Tabulka 19: Stabilita 6-gingerolu za snížené teploty a nepřístupu světla

Čas (hod) Průměr ploch ST (%)

0 117955 0,00

24 118952 0,85

48 117485 0,41

6.3.2.4.2 Kapsaicin

6.3.2.4.2.1 Stabilita za snížené teploty a nepřístupu světla

Tabulka 20: Stabilita kapsaicinu za snížené teploty a nepřístupu světla

Čas (hod) Průměr ploch ST (%)

0 186201 0,00

24 189137 1,58

48 187975 0,95
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6.3.2.4.3 8-gingerol

6.3.2.4.3.1 Stabilita za snížené teploty a nepřístupu světla

Tabulka 21: Stabilita 8-gingerolu za snížené teploty a nepřístupu světla

Čas (hod) Průměr ploch ST (%)

0 154217 0,00

24 157402 2,06

48 155407 0,77

6.3.2.4.4 6-shogaol

6.3.2.4.4.1 Stabilita za snížené teploty a nepřístupu světla

Tabulka 22: Stabilita 6-shogaolu za snížené teploty a nepřístupu světla

Čas (hod) Průměr ploch ST (%)

0 189938 0,00

24 192620 1,41

48 190421 0,25

6.3.2.4.5 10-gingerol

6.3.2.4.5.1 Stabilita za snížené teploty a nepřístupu světla

Tabulka 23: Stabilita 10-gingerolu za snížené teploty a nepřístupu světla

Čas (hod) Průměr ploch ST (%)

0 183980 0,00

24 186749 1,50

48 186164 1,19

Závěr:

Z výsledků sledování stability vyplývá, že roztoky 6-gingerolu, kapsaicinu, 

8-gingerolu, 6-shogaolu a 10-gingerolu není možné používat při uchovávání za snížené 

teploty. Roztoky se musí vždy připravit v čas potřeby.
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6.3.2.5 Detekční a kvantitativní limit

LOD se vyjadřuje jako trojnásobek šumu základní linie. LOQ se vyjadřuje jako 

desetinásobek šumu základní linie. Při výpočtu je nutné použít směrnici ve stejných 

jednotkách, ve kterých je uveden šum [8]:

��� =	
3. š��

��

��� =	
10. š��

��

b1 – směrnice kalibrační křivky

Tabulka 24: Detekční limit (LOD) a kvantitativní limit (LOQ)

LOD (µg/10 ml) LOQ (µg/10 ml)

6-G 12,18 40,20

C 9,21 30,39

8-G 13,49 44,50

6-SH 19,43 64,13

10-G 8,17 26,97
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7. ZÁVĚR

Cílem diplomové práce bylo vyvinout HPLC metodu pro analýzu vybraných 

obsahových látek zázvorovníku lékařského. Pro první pokusy byly zvoleny vzorky 

z čerstvě připravených oddenků zázvoru pravého. Odezvy jednotlivých analytů byly 

velmi nízké, proto byl použit sušený Zázvor mletý, kde odezvy daných látek byly

při zvolené navážce vyšší a bylo tak umožněno jejich lepší sledování.

Při výběru vhodných chromatografických podmínek bylo vyzkoušeno několik 

mobilních fází, z nichž se jeví jako nejvhodnější mobilní fáze ACN/voda v poměru 

50/50 (v/v). Proto byla tato mobilní fáze v tomto poměru použita i pro výběr podmínek 

úpravy vzorků oddenků zázvoru pravého. Pro výběr podmínek úpravy vzorků sušeného

Zázvoru mletého byla tato mobilní fáze vyzkoušena i v poměrech 45/55 (v/v) 

a 55/45 (v/v).

Dále bylo při výběru chromatografických podmínek vyzkoušeno několik 

stacionárních fází, z nichž kolony Discovery® HS F5 (100 x 4 mm; 3 µm) 

a Ascentis® Express Phenyl-Hexyl (100 x 4,6 mm; 2,7 µm) byly použity i pro výběr 

podmínek úpravy vzorků oddenků zázvoru pravého a vzorků sušeného Zázvoru 

mletého.

Při hledání vhodných podmínek pro přípravu vzorku byla testována různá 

rozpouštědla, jejich různé objemy a množství vzorku a doba na ultrazvukové lázni. Jako 

nejlepší rozpouštědlo se jevil methanol. Při extrakci látek z oddenků zázvoru pravého 

měl vždy nejlepší odezvu 6-gingerol. Látky kapsaicin a 6-shogaol nebyly nalezeny 

vůbec. Látky 8-gingerol a 10-gingerol byly nalezeny jen při určitých extrakčních 

podmínkách a jen v malém množství. Při extrakci obsahových látek ze sušeného 

Zázvoru mletého byly nalezeny očekávané látky 6-gingerol, 8-gingerol, 6-shogaol 

a 10-gingerol. Jedinou látkou, která nebyla nalezena při žádných extrakčních 

podmínkách, byl kapsaicin. Mohlo to být způsobeno tím, že zázvor pravý obsahuje jen 

stopové množství kapsaicinu. Nalezená nižší množství daných látek jsou v souladu 

s údaji uvedenými v příslušné literatuře [21, 22].

Byla provedena částečná validace metody pro vzorky sušeného Zázvoru 

mletého. Byl ověřován test způsobilosti chromatografického systému (zdánlivý počet 



71

teoretických pater, faktor symetrie, rozlišení, opakovatelnost analýzy), byla hodnocena 

přesnost, správnost, linearita, stabilita a byl stanoven detekční a kvantitativní limit

metody.

V optimalizaci přípravy vzorků a izolaci látek ze vzorků zázvorovníku lékařského 

se musí pokračovat. Měla by být vyzkoušena další rozpouštědla, případně jiný poměr 

rozpouštědla a vzorku a vyšší zakoncentrování vzorků během jejich úpravy. Také by se 

mělo zaměřit na stanovení kapsaicinu, který v daných vzorcích nebyl nalezen vůbec.
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