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Seznam zkratek 

AAPH – 2,2-azobis(isobutyrimidamid)-dihydrochlorid 

ABTS·+ – (2,2-azinobis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonát)) 

BSA – hovězí sérový albumin (Bovine Serum Albumin)  

CL – chemiluminiscence 

DAD – detektor s diodovým polem 

DAPS – N-dodecyl-N, N-dimethyl-3-amonno-1-propansulfonát 

DPPH – 1,1- difenyl-2-(2,4,6-trinitrofenyl)hydrazyl  

DPPH-H – difenylpikrylhydrazin 

EOF – elektroosmotický tok (Electroosmotic Flow)  

FIA – průtoková injekční analýza (Flow Injection Analysis)  

FI-CL – průtoková injekční analýza s chemiluminiscenční detekcí 

FLD – fluorescenční detektor 

FRAP – antioxidační potenciál založený na redukci železitých iontů (Ferric Reducting 

Antioxidant Potential) 

GAE – ekvivalent kyseliny gallové (Gallic Acid Equivalents)  

HF – hydroxyflavon  

HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High-Performance Liquid 

Chromatography)  

HSA – lidský sérový albumin (Human Serum Albumin)  

MDA – malondialdehyd 

MEEKC - mikroemulzní elektrokinetická kapilární chromatografie (Microemulsion 

Electrokinetic Chromatography) 
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ORAC – kapacita absorpce kyslíkových radikálů (Oxygen Radical Absorbtion 

Capacity) 

SIA – sekvenční injekční analýza (Sequential Injection Analysis) 

SIA-CL – sekvenční injekční analýza s chemiluminiscenční detekcí 

SNP – stříbrné nanočástice (Silver Nanoparticles)  

TAC – celková antioxidační aktivita (Total Antioxidant Capacity) 

TBA – kyselina thiobarbiturová 

TCPO – bis(2,4,6trichlorfenyl)oxalát  

TEAC – ekvivalent antioxidační kapacity Troloxu (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity) 

TPTZ – 2,4,6-tri(2-pyridyl-1,3,5-triazin) 

UHPLC – ultra vysoce účinná kapalinová chromatografie (Ultra High Performance 

Liquid Chromatography) 

  

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiapNS66PPQAhXC1xoKHXZNCRQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.flowinjection.com%2Fimages%2FSequential_Injection.pdf&usg=AFQjCNGwmybgC-OeIkNy_DsHW179FkA6Hw&bvm=bv.141320020,d.d2s
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1. Úvod   
 

Ve vyšších rostlinách, extraktech a výrobcích rostlinného původu se vyskytuje 

velké množství přírodních antioxidantů. Jednou z významných skupin látek 

s antioxidačními účinky jsou polyfenoly.  Tyto sloučeniny výrazně redukují nepříznivé 

účinky volných radikálů na lidský organismus, čímž, dle epidemiologických a 

klinických studií, snižují riziko výskytu některých druhů rakoviny, diabetu a 

kardiovaskulárních onemocnění. Z těchto důvodů vzrůstá úsilí charakterizovat 

antioxidační účinky jak jednotlivých polyfenolů, tak jejich směsí. 

Antioxidační aktivita je nejčastěji stanovována pomocí spektrofotometrických 

metod. Tyto metody mají ale jistá omezení a jako vhodnou alternativu lze použít 

metody luminiscenční, které mají vyšší citlivost.  

Pro stanovení celkové antioxidační aktivity je výhodná kombinace průtokových 

metod (FIA, SIA) a chemiluminiscenčního detektoru. Díky tomuto systému je možné 

celý analytický postup automatizovat a tím výrazně zkrátit dobu analýzy a také zvýšit 

přesnost měření. Dalšími přínosy je zvýšení citlivosti a selektivity stanovení.   

Velice často je pro stanovení obsahu polyfenolických látek využívána metoda 

HPLC s detekcí CL. Hlavní předností této metody je možnost separace jednotlivých 

polyfenolických látek ze složitých matric, čímž je umožněna jejich identifikace. 
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2. Cíl a zadání práce  
 

Cílem a zadáním této rešeršní práce je shromáždění informací o možnostech 

identifikace, kvantifikace a stanovení antioxidační aktivity jak jednotlivých 

polyfenolických látek, tak jejich směsí v různých materiálech přírodního původu 

pomocí různých analytických metod využívajících k detekci luminiscenci zejména ve 

spojení s průtokovými technikami.  

Při zpracování této práce byla použita literatura publikovaná od roku 2005 do 

současnosti. Hlavní zdroje představovaly databáze ScienceDirect a Web of Science. 

Klíčová slova použitá pro vyhledávání: antioxidant activity of polyphenols, 

determination of TAC, luminescence, flow injection analysis, sequential injection 

analysis, separation methods, luminescence detection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiapNS66PPQAhXC1xoKHXZNCRQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.flowinjection.com%2Fimages%2FSequential_Injection.pdf&usg=AFQjCNGwmybgC-OeIkNy_DsHW179FkA6Hw&bvm=bv.141320020,d.d2s
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiapNS66PPQAhXC1xoKHXZNCRQQFggeMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.flowinjection.com%2Fimages%2FSequential_Injection.pdf&usg=AFQjCNGwmybgC-OeIkNy_DsHW179FkA6Hw&bvm=bv.141320020,d.d2s
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3. Teoretická část  
 

3.1. Antioxidanty 

 Antioxidanty patří mezi látky ochraňující lidský organismus před škodlivým 

účinkem volných radikálů, vznikajících v organismu i za fyziologických podmínek. 

Existuje několik způsobů, kterými lze omezit účinky radikálů. Nejlepším způsobem je 

zabránění jejich nadměrné tvorby ovlivněním aktivity enzymu, který indukuje vznik 

těchto látek. Pokud došlo k vytvoření radikálů, je možné použít látky, v literatuře 

označované jako vychytávače, zhášeče nebo lapače, k odstranění a záchytu radikálních 

částic. Obecně tedy tvoří s reaktivními látkami sloučeniny stabilnější a méně toxické. 

 Antioxidanty dělíme dle původu na endogenní a exogenní. Mezi endogenní 

antioxidanty patří především enzymy jako je glutathion nebo superoxiddismutáza. Do 

skupiny exogenních antioxidantů jsou řazeny sloučeniny rostlinného původu, jako jsou 

například flavonoidy [1]. 

 Flavonoidy jsou vysoce polymorfní skupinou sloučenin, odvozenou od 

difenylpropanu, se schopností deaktivovat volné radikály, chelatovat železo a zabránit 

peroxidaci lipidů. Zároveň mají vliv na aktivitu enzymů imunitního systému. V přírodě 

se velice často vyskytují ve formě flavonoidních glykosidů. Nejčastěji je sacharidová 

část glykosidu tvořena glukózou, rhamnózou nebo galaktózou [2]. Flavonoidy zahrnují 

několik podskupin: flavanoly, flavonoly, flavanony, flavony, isoflavony, 

anthokyanidiny a proanthokyanidiny. Rozdílnost jednotlivých skupin a sloučenin je 

dána počtem a uspořádáním hydroxylových skupin, jejich alkylací a případnou 

glykosylací [3]. Flavonoidy společně s fytoestrogeny a fenolickými kyselinami 

(kyselina gallová, kávová) tvoří rozsáhlou skupinu označovanou jako polyfenoly [4]. 

 

Obr 1:  Základní flavonoidní skelet [5] 



10 
 

Tabulka 1: Přehled chemických struktur a zástupců základních skupin flavonoidů a 

jejich výskyt v přírodě [3, 6] 

Podskupiny 

flavonoidů  

Struktura  Zástupci  Výskyt  

Flavanoly   katechin  

epikatechin 

 

zelený čaj  

Flavonoly 

 

kaempferol 

myricetin 

kvercetin  

cibule 

Flavanony 

 

hesperetin 

naringenin 

 

citrusové 

plody 

Flavony  luteolin  

apigenin  

 

petržel 

celer 

citrusové 

plody  

Isoflavony 

 

genistin 

daidzein  

luštěniny  

sója  

Anthokyanidiny 

 

kyanidin,  

pelargonidin 

jahody  

maliny 

 

 

Proanthokyanidiny 

 

 

oligomery a  

polymery 

katechinu a 

epikatechinu 

ovoce 

víno 

kakao 
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3.2. Antioxidační aktivita  

 Tento pojem představuje schopnost určité látky omezit účinek volných radikálů 

a tím chránit biologicky významné sloučeniny před oxidační degradací. V rámci 

antioxidační aktivity bychom měli rozlišovat antioxidační reaktivitu a kapacitu. 

Kapacita vyjadřuje délku trvání účinku antioxidantů, reaktivita charakterizuje dynamiku 

procesu.         

 Pro porovnání antioxidačních účinků různých sloučenin byl zaveden termín 

celková antioxidační aktivita (TAC). Ke stanovení TAC je možné použít velké 

množství metod a to z důvodu vysokého počtu rozdílných mechanismů působení 

antioxidantů.  Tyto metody lze rozdělit do dvou základních skupin. První skupina je 

tvořena metodami, které posuzují schopnost látek eliminovat radikály, druhá skupina 

zahrnuje postupy založené na redoxních vlastnostech sloučenin.  

 

3.2.1. Metody založené na eliminaci radikálů 

TEAC metoda (také označována jako ABTS metoda) 

 Jedná se o nejpoužívanější spektrofotometrickou metodu ke stanovení TAC. 

Princip metody spočívá v oxidaci ABTS v prostředí peroxidu vodíku za přítomnosti 

peroxidasy nebo methmyoglobinu. Oxidace je možná i chemickou cestou za pomoci 

oxidu manganičitého nebo peroxodisíranu draselného. Vzniklý radikál ABTS·+ 

(2,2-azinobis(3-ethyl-2,3-dihydrobenzothiazol-6-sulfonát)) je následně zhášen 

antioxidanty. Při tomto procesu se mění absorbance vzorku, která je nejčastěji měřena 

při 734 nm. Výsledná TAC je porovnávána s aktivitou synteticky připravené standardní 

látky Troloxu. Tato metoda vyniká především jednoduchostí, rychlostí v provedení a lze 

ji aplikovat ke zjištění TAC čistých látek i směsí různého původu.  

Metoda využívající DPPH 

 Metoda DPPH je velice podobná metodě TEAC s tím rozdílem, že použitým 

radikálem je DPPH (1,1-difenyl-2-(2,4,6-trinitrofenyl)hydrazyl). Při reakci 

s antioxidačními látkami vzniká DPPH-H (difenylpikrylhydrazin), zároveň dochází 

k poklesu absorbance měřené při 517 nm.    
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ORAC metoda 

 Metoda založena na schopnosti dané látky zastavit či zpomalit radikálovou 

reakci v systému obsahujícím kyslíkové radikály. Pro vznik hydroxylových radikálů je 

používán systém Cu2+ a peroxidu vodíku, peroxylové radikály vznikají za použití 

AAPH  (2,2-azobis(isobutyrimidamid)-dihydrochlorid). Tato reakce je vyhodnocena 

pomocí úbytku fluorescence β-fykoerytrinu po reakci s radikály. Pro hodnocení 

polyfenolů je používán fluorescein.  

Metoda hodnotící eliminaci lipidové peroxidace (TBA-MDA) 

 Metoda používá ke stanovení schopnosti antioxidantů inhibovat lipidovou 

peroxidaci měření absorbance malondialdehydu (MDA), což je sekundární produkt 

lipidové peroxidace, po reakci s kyselinou thiobarbiturovou (TBA).    

 

3.2.2. Metody založené na redoxních vlastnostech sloučenin 

FRAP metoda 

 Tato metoda ukazuje schopnost antioxidantu redukovat ion Fe3+ v komplexu 

Fe3+-TPTZ (2,4,6-tri(2-pyridyl-1,3,5-triazin). Množství redukovaných železitých 

kationtů odpovídá nárůstu absorbance při 593 nm. FRAP metoda má svá omezení. 

Samotné měření probíhá v prostředí o pH 3,6 a dále nelze stanovit aktivitu thiolů a 

polyfenolických látek reagujících s komplexem pomaleji [7, 8]. 

 

3.2.3. Stanovení celkového obsahu polyfenolů 

Metoda Folin-Ciocalteu 

 Spektrofotometrická metoda využívající redukci směsi fosfomolybdenanu s 

fosfowolframem pomocí fenolických látek za vzniku modře zbarvených produktů. 

Stanovené hodnoty bývají často vyjádřené jako ekvivalenty kyseliny gallové (GAE) [9]. 

Nevýhodou této metody je skutečnost, že použitá činidla jsou schopná vstoupit do 

reakce i se sloučeninami ne-fenolického typu, jako jsou například organické kyseliny, 

cukry případně aromatické aminy [10]. 
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3.3. Luminiscence  

Luminiscence je fyzikální jev, při kterém dochází ke spontánní emisi světla. 

Tato emise vzniká při návratu elektronu z excitovaného stavu zpět do stavu základního 

[11]. Podmínkou pro vznik luminiscence je, aby molekuly dané látky byly schopné 

absorbovat energii a využít ji pro excitaci a následnou emisi záření. Látky schopné 

luminiscence jsou zejména sloučeniny s konjugovaným systémem dvojných vazeb a to 

především aromatické s rigidní a planární strukturou. V těchto sloučeninách nacházíme 

luminofory, což jsou chemické skupiny, na kterých dochází k absorpci energie a emisi 

záření. Na základě druhu původně absorbované energie, lze rozdělit luminiscenci do 

mnoha skupin:  

1. Fotoluminiscence – zde dochází k absorpci světelného záření  

2. Chemiluminiscence – zdrojem energie pro excitaci elektronů je 

chemická reakce 

3. Bioluminiscence – jedná se o formu chemiluminiscence, kdy 

chemické reakce poskytující energii, probíhají v biologickém 

systému 

4. Elektroluminiscence – zdrojem energie je elektrické pole 

5. Radioluminiscence, thermoluminiscence atd.  

Luminiscence roste s množstvím absorbované energie. U velice zředěných látek 

roste lineárně s koncentrací. V analytickém využití je nejpodstatnější fotoluminiscence a 

chemiluminiscence. Fotoluminiscenci lze rozdělit na základě délky dosvitu na 

fluorescenci a fosforescenci[12]. 

 

3.3.1. Fluorescence  

 Při tomto procesu dochází nejprve k absorpci záření a následné excitaci 

elektronu, většinou z π orbitalu, ze základního singletového stavu (S0) na první 

excitovaný stav singletový (S1). V singletovém stavu nedochází ke změně spinu. Takto 

excitované molekuly mohou rychle ztratit svou energii například srážkami s jinými 

částicemi a dochází k nezářivému přechodu (vibrační relaxaci) na nejnižší vibrační 

hladinu prvního excitovaného singletového stavu. K fluorescenci dochází, pokud 

elektron přejde z tohoto stavu zpět na základní stav emisí energie ve formě 

sekundárního záření. Fluorescence má krátký dosvit a to 10-6-10-9s [12]. 
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3.3.2. Fosforescence  

 Nedojde-li k fluorescenci, elektron se pomocí nezářivého přechodu 

(mezisystémovou konverzí) dostane z excitovaného singletového stavu z nejnižší 

vibrační hladiny na hladinu vyšší u energeticky bohatého tripletového stavu (T1). 

V tripletovém systému se nacházejí dva elektrony o stejném spinovém momentu. 

Nejdříve přechází elektron na základní vibrační hladinu tripletového excitačního stavu. 

Následuje fosforescence, kdy dochází k emisi energie ve formě fotonu. Doba dosvitu je 

10-3– 10-2 s. 

Intenzita fosforescence a fluorescence je ovlivněna přítomností luminoforu. U 

některých látek se výrazně projevuje vliv pH, kdy změnou koncentrace vodíkových 

kationtů dochází ke strukturním změnám a tím i k ovlivnění emise sekundárního záření 

[12].  

 

 Obr 2: Jablonského diagram zářivých a nezářivých přechodů v molekule [13] 

 

Excitační (aktivační) a emisní spektra 

 Excitačním spektrem rozumíme závislost intenzity fluorescence na vlnové délce 

záření poskytujícího energii pro excitaci. 
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U emisního spektra se jedná o závislost fluorescence na vlnové délce 

emitovaného záření za konstantních podmínek excitace. Toto spektrum vzniká 

vyzářením energie excitované molekuly [12]. Mezi emisním a excitačním spektrem 

existuje zrcadlová symetrie. U emisního spektra ovšem dochází k posunu maxima 

křivky k vyšším hodnotám vlnové délky. Vzdálenost mezi maximy daných křivek je 

nazývána jako Stokesův posun [13].  

 

Přístrojové zařízení 

 Pro měření fotoluminiscence se používají fluorimetry a spektrofluorimetry. 

Obecně se jedná o přístroje skládající se z několika částí. První část tvoří zdroj energie 

nutný k excitaci. Jedná se často o různé typy výbojek (nejčastěji rtuťová nebo 

xenonová). Další části jsou monochromátory, u jednodušších fluorimetrů jen filtry, 

důležité pro výběr vhodné vlnové délky excitačního záření. Následuje kyveta obsahující 

měrný roztok a detektory založené většinou na principu fotonásobičů [13, 14]. 

 

3.3.3.  Chemiluminiscence 

Produkuje-li chemická reakce jeden čí více excitovaných produktů, emitují tyto 

produkty při návratu do základního stavu elektromagnetické záření.  Na základě 

reakčního systému chemické reakce rozlišujeme přímou CL, která vzniká při přímé 

reakci CL činidla s analytem, nebo CL nepřímou, kdy analyt představuje v dané reakci 

inhibitor nebo zesilovač. Mezi nepřímé reakce patří především systémy se siřičitanem, 

peroxyoxaláty a luminolem. Luminol představuje nejčastěji užívané CL činidlo, jehož 

CL je založena na reakci s oxidačním činidlem (např. H2O2) a analytem je CL pouze 

ovlivněna.            

CL detektory jsou konstrukčně jednoduchá zařízení, protože zde není potřeba 

zdroje excitačního záření ani monochromátorů. Nutná je přítomnost citlivého 

fotonásobiče a detekční cely [14, 15]. 
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3.4. Analytické techniky využitelné pro stanovení antioxidační 

aktivity 

3.4.1. Průtokové metody  

Průtoková injekční analýza (FIA) 

 Analytická metoda založená na třech základních principech – injikování vzorků 

do plynulého toku nosného proudu, pohybujícího se konstantní rychlostí, kontrolovaná 

disperze a přesné časování jednotlivých úkonů. Po aplikaci je vzorek unášen směrem 

k průtokovému detektoru a rozmýván v nosném proudu, případně v dalších činidlech 

nutných pro požadovanou chemickou reakci, přičemž vytvoří zónu, kde dochází 

k disperzi a vytvoření koncentračního gradientu analytu nebo vznikajícího produktu. 

Pro popis koncentračního gradientu je používán disperzní koeficient vyjádřený jako 

poměr koncentrací vzorku před a po proběhnutí disperze, resp. výšky signálu bez a s 

disperzí. Výsledkem analýzy je pík, jehož výška odpovídá koncentraci analytu ve 

vzorku [16, 17, 18].  

 Základní uspořádání FIA systému zahrnuje čerpadlo, jehož úkolem je udržovat 

bezpulzní a konstantní tok nosného proudu a činidel, injektor dávkující definované 

množství vzorku, reakční cívka, detektor a počítač s ovládacím programem [19]. 

 

Sekvenční injekční analýza (SIA) 

 SIA je druhou generací průtokových metod řešící některé nedostatky FIA 

systému. Jedná se o metodu pracující v oddělených měřících cyklech a využívající změn 

směru toku nosného proudu. Vzorek s reakčním činidlem jsou na začátku jednotlivých 

cyklů aspirovány postupně pomocí vícecestného selekčního ventilu a pístového čerpadla 

do nosného proudu v jednokanálovém systému (pokud je nutná přítomnost druhého 

činidla, je vzorek aspirován většinou mezi tato činidla). K tvorbě produktu dochází na 

rozhraní zón vzorku a činidel. Následně je pohyb pístu čerpadla obrácen, tím je docíleno 

obrácení směru toku a lepšímu promísení vzorku s reakčními činidly. Vzniklý produkt 

je poté dopraven do detektoru, čímž je daný cyklus ukončen.  

Zaznamenaný analytický signál je, jako ve FIA analýze, získán ve formě píku a 

hodnocena je většinou jeho výška.  
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Uspořádání systému zahrnuje obvykle jednopístové dvousměrné čerpadlo, mísící 

cívku, vícecestný selekční ventil, příslušný detektor a vhodnou výpočetní techniku 

s ovládacím programem. Nevýhodou je snížená frekvence dávkování vzorků. 

Nespornými výhodami ovšem je malá spotřeba vzorku a činidel a snadná změna 

parametrů pro optimalizaci podmínek stanovení v univerzálním jednokanálovém 

průtokovém systému [16, 20]. 

 

3.4.2. Separační metody 

Chromatografické metody 

 Chromatografické metody jsou vysoce účinné separační metody používané 

především pro separaci směsí látek. Principem je mnohonásobně opakované ustalování 

rovnováhy mezi analytem, mobilní a stacionární fází. Stacionární fáze zadržuje 

jednotlivé složky směsi různou měrou, zatímco mobilní fáze tyto složky eluuje 

z nepohyblivé fáze a unáší je k detektoru různou rychlostí.  

Vlastní separace závisí na retenci (brzdící síle) složek směsi a dynamické 

rovnováze mezi vratnou sorpcí na stacionární a desorpcí do mobilní fáze. Čím více je 

daná látka sorbována na nepohyblivou fázi, tím pomaleji postupuje chromatografickým 

systémem.  

Užitím instrumentace umožňující detekovat jednotlivé zóny složek směsi 

procházející detektorem je možné získat záznam (chromatogram) s charakteristickými 

píky pro určitý analyt a provést kvalitativní i kvantitativní analýzu. Kvalitativním 

parametrem je retenční čas, tedy časový úsek od nástřiku vzorku do maxima píku. 

Množství dané látky je vypočteno jako plocha pod píkem. 

Chromatografické metody lze dělit do několika skupin dle různých kritérií: 

• dle separačního děje – chromatografie adsorpční, rozdělovací, iontovýměnná, 

gelová 

• dle uspořádání chromatografické sestavy – plošná (papírová, tenkovrstvá) a 

kolonová chromatografie 

• dle skupenství mobilní fáze – kapalinová, plynová chromatografie 

• dle způsobu vyvíjení – chromatografie eluční, vytěsňovací, frontální  
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• dle kombinace polarit mobilní a stacionární fáze – normální nebo reverzní fáze 

[21, 22] 

 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)  

 HPLC představuje nejčastější uspořádání kapalinové kolonové chromatografie 

pro separaci složitých směsí. Základními částmi chromatografu jsou zásobníky a 

odplyňovač mobilní fáze, směšovač a vysokotlaké čerpadlo, které přivádí mobilní fázi 

do systému za vysokého tlaku, dávkovač vzorku, předkolona, kolona, detektor, sběrač 

frakcí a počítač. 

Stacionární fáze v HPLC je představována kolonou naplněnou sorbentem, kdy 

stejnoměrná velikost částic sorbentu umožňuje efektivní a opakovatelnou separaci 

analytů. Velikost částic používaných v HPLC je od 3,5 do 5 µm. Nejdéle užívaný 

sorbent je silikagel s vrstvou navázané vody, která tvoří polární stacionární fázi. Daleko 

častěji je užíván modifikovaný silikagel s navázanými uhlíkovými řetězci (C8 – C18), 

které poskytují sorbentu hydrofobní vlastnosti. Jedná se tedy o reverzní uspořádání, kdy 

polární složkou je mobilní fáze. Dalšími příklady sorbentů jsou oxidy – oxid zirkoničitý 

a hlinitý, využívány jsou polymerní stacionární fáze a anorganické nosiče pokryté 

polymery. Odlišné od těchto kolon jsou kolony monolitní tvořené jedním kusem 

porézního materiálu s definovatelnou velikostí pórů.  

 V současné době jsou kladeny požadavky na zrychlení analýzy při zachování 

kvality separace. Hlavním prostředkem pro naplnění těchto požadavků je zmenšování 

velikosti částic sorbentu pod 2 µm a zvýšení tlaku v systému. Těchto prostředků 

využívá UHPLC. Dalšími prostředky jsou – zvyšování teploty systému, požití 

monolitních kolon nebo sorbentů tvořených porézními částicemi s pevným jádrem [14, 

23].  

 

Elektromigrační metody 

Pro separaci využívají elektromigrační metody elektroforetický jev, kdy po 

vložení stejnosměrného napětí dochází k pohybu nabitých částic k opačně nabité 

elektrodě. Rychlost dané částice v elektrickém poli o jednotkové intenzitě 

charakterizuje elektroforetická pohyblivost µE. 
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 Elektroforézu lze použít v mnoha uspořádáních – volná elektroforéza, 

elektroforéza na nosičích nebo kapilární elektroforéza.  

 

Kapilární elektroforéza  

Kapilární uspořádání je velice výhodné z důvodů délky analýzy a spotřeby 

vzorků. Doprovodným jevem v kapiláře je elektroosmotický tok (EOF). EOF je 

způsoben disociací silanolových skupin křemenných kapilár při vysokém pH, kdy 

vzniká záporný náboj na stěně kapilár. Ke stěně jsou následně přitaženy ionty 

základního elektrolytu a společně vytvoří elektrickou dvojvrstvu. Ve středu kapiláry se 

nachází difúzní vrstva tvořená kationty. Po vložení napětí hydratované kationty vodíku 

vyvolají pohyb celého roztoku k detektoru vloženému před katodou. 

V rámci kapilární elektroforézy rozlišujeme několik podtypů – kapilární 

elektroforéza v roztoku, gelová elektroforéza, kapilární izoelektrická fokusace, 

micelární a mikroemulzní elektrokinetická kapilární chromatografie [11]. 

 

Mikroemulzní elektrokinetická kapilární chromatografie (MEEKC) 

 Jedná se o elektromigrační separační metodu, která umožňuje dělení neutrálních 

i nabitých molekul dle jejich elektrokinetických a hydrofobních vlastností [24]. 

Mikroemulze je průhledná, termodynamicky stabilní [25] směs dvou vzájemně 

nemísitelných kapalin. Především je upřednostňován systém oleje rozptýleného 

v nadbytku vody, výjimečně je použit systém rozptýlené vody v oleji [24]. 

 Zásadním rozdílem oproti emulzím je velikost dispergovaných částic. V případě 

mikroemulze se velikost částic pohybuje v řádech desítek nm [25]. Mezi dvěma 

nemísitelnými kapalinami se nachází vysoké povrchové napětí. Toto napětí je snižováno 

pomocí surfaktantu a ko-surfaktantu (alkohol s krátkým řetězcem). Vysoké pH je 

zaručeno použitím boritanového nebo fosforečnanového pufru. V případě vložení 

vysokého napětí generují pufry elektroosmotický tok, který způsobí separaci analytů 

[24].  
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4. Vybrané analytické metody pro stanovení 

antioxidační aktivity  

4.1. Přímé měření luminiscence pomocí luminometru 

Závislost TAC na interakci flavonoidů, vázaných na stříbrné nanočástice, se 

sérovými albuminy [26]  

 V poslední době se zaměřuje pozornost na ovlivnění aktivity antioxidantů při 

reakci s plazmatickými bílkovinami. V tomto článku byl tedy zkoumán vliv hovězího 

(BAS) a lidského sérového albuminu (HSA) na TAC flavonoidů. Pro měření byly 

vybrány některé ze základních modelů hydroxyflavonů (HF) a to 3-HF, 6-HF, 7-HF, 

3,6-diH a 3,7-diHF navázané na stříbrných nanočásticích (SNP). SNP v tomto případě 

slouží jako nosiče biologicky aktivních látek. Jako detekční systém byl zvolen komplex 

luminolu a peroxidu vodíku o koncentraci 2,5 x 10-5mol/l  ve fosfátovém pufru, 

pH =7,4. Zásobní roztoky byly připraveny rozpuštěním jednotlivých antioxidantů 

v methanolu a rozděleny na 4 díly. První roztok obsahoval pouze HF, druhý HF s SNP, 

třetí roztok byl složen z HF a HSA/BSA a čtvrtý zahrnoval HF, SNP a HSA/BSA. SNP 

byly vyrobeny dle článku [27]. Reakce probíhala 100 sekund.   

  Antioxidační aktivita byla hodnocena na základě schopnosti HF a systémů 

HF + SNP, HF + BSA/HSA, HF + SNP + BSA/HSA zhášet radikální částice a tím 

inhibovat CL.  

 Přítomnost samotných SNP v systému luminol-peroxid vodíku měla za 

následek mírné zvýšení CL. Naopak HAS a BSA snižovaly CL a jejich aktivita byla 

závislá na čase – HAS vychytával radikály 20 s po začátku reakce, kdežto BSA začal 

účinkovat až po 60 s. Ve spojení HF s nanočásticemi, nanočástice snižovali účinek HF, 

zatímco v komplexu HF – bílkovina CL stoupala. Výjimku tvořil 7-HF, kdy 

v přítomnosti nízké koncentrace HSA došlo ke zvýšení CL intenzity. 
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 Obr 3: Graf A – vztah mezi koncentrací 3-HF a intenzitou CL, obrázek B – 

antioxidační aktivita (S (%)) systému HF – SNP v přítomnosti a nepřítomnosti BSA, 

(RS = referenční systém) [26] 

 V systému založeném na SNP se antioxidační aktivita jednotlivých flavonů 

zvýšila v přítomnosti HSA/BSA , zároveň byla závislá na koncentraci použitých HF. 

Tato skutečnost byla nejvíce patrná u 7-HF, kdy antioxidační aktivita 7-HF na SNP 

v přítomnosti BSA byla vyšší než aktivita samotného 7-HF [26]. 
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4.2. Využití průtokových systémů  

Stanovení celkového obsahu polyfenolických látek a TAC pomocí FIA systému a 

CL [28]         

 Polyfenolické látky, obsažené v rostlinném extraktu z pcháče bahenního, jsou 

schopné výrazně zvýšit slabou chemiluminiscenci, která je generována po smísení 

kyselé koloidní manganičité soli, hexametafosforečnanu sodného a formaldehydu. Na 

základě této skutečnosti byla použita metoda kombinující průtokovou injekční analýzu 

s chemiluminiscenčním detektorem (FI-CL) při využití spirální průtokové detekční cely. 

 

 

Obr 4: Schéma FI-CL systému pro stanovení celkového obsahu polyfenolů 

carrier – nosný proud, CL reagent – chemiluminiscenční činidla, PP – peristaltické 

čerpadlo, standard/sample – standart/ vzorek, V – injekční ventil, T – mísící bod, FC – 

spirální průtoková cela, PMT – detektor [28] 

Formaldehyd (0,2 mol/l) představující nosný roztok a chemiluminiscenční 

činidlo, obsahující mangan (IV) o koncentraci  1,7x10-3 mol/l a 3% roztok 

hexametafosforečnanu sodného v kyselině fosforečné, byly dávkované peristaltickým 

čerpadlem při průtokové rychlosti 5,6 ml/min. Vzorek či standard byl aplikován pomocí 

injekčního ventilu. V mísícím bodě T došlo ke smísení činidel a výsledný produkt byl 

veden do detektoru. Detektor byl složen ze spirální průtokové cely a fotonásobiče. Celý 

systém byl řízen speciálním softwarem. 

 

 Veškeré reakční podmínky a instrumentální parametry průtokového systému 

s chemiluminiscenční detekcí (FI-CL), vhodné koncentrace veškerých činidel, množství 

vstřikovaného vzorku, průtoková rychlost i vzdálenost mezi místem smísení a 

průtokovou celou byly optimalizovány pro luteolin 7-O-glukosid, 
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6hydroxyluteolin 7-O-glukosid a eriodictyol 7-O-glukosid o koncentraci 0,1 µg/ml.  

Tyto sloučeniny jsou přítomné v listech pcháče bahenního ve velkém množství, a proto 

byl jejich podíl na zvýšení CL značný. Vyvinutá  FI-CL metoda byla nejcitlivější pro 

stanovení 6-hydroxyluteolin 7-O-glukosidu, tudíž byla tato sloučenina využita jako 

standard pro stanovení celkového obsahu polyfenolů v extraktech. Lineární rozsah 

metody byl nalezen v rozmezí 0,001 – 0,8 µg/ml a detekční limit byl 0,25 ng/ml.  

 

Pro přípravu extraktů byly použity dva postupy – extrakce s použitím zpětného 

chladiče a extrakce ultrazvuková. V závislosti na polaritě polyfenolů byla použita tři 

různá extrakční rozpouštědla – voda, methanol a ethylacetát. 

 

Nejvyšší obsahy polyfenolů byly nalezeny u methanolických extraktů bez 

ohledu na extrakční techniku. Celkové množství polyfenolických sloučenin bylo 

stanoveno i metodou Folin-Ciocalteu, která vykazovala nižší obsah fenolických látek 

než metoda FI-CL.  Dané rozdíly byly způsobené použitím rozdílných standardů.   

 

 Následně byla změřena antioxidační aktivita vzorků pomocí DPPH a ABTS 

metod. Výsledky ukázaly závislost zjištěné antioxidační aktivity na celkovém obsahu 

polyfenolů. Nicméně ve srovnání se spektrofotometrickými metodami je systém FI-CL 

rychlejší (lze analyzovat až 203 vzorků za hodinu), jednodušší, citlivější a není omezen 

výskytem barevných sloučenin v extraktech [28]. 

 

Systém FI-CL byl také použit ke stanovení flavonoidů ve vodných a 

methanolických extraktech pcháče potočního a pcháče zelinného s využitím komplexu 

cer-rhodamin 6G v prostředí 0,5 molární kyseliny sírové. I v tomto případě vzniká při 

oxidační reakci činidel slabá chemiluminiscence, kterou přítomné flavonoidy zvyšují. 

Veškeré parametry byly optimalizovány pro standardy apigenin a linarin. Jako nosný 

roztok byl použit roztok NaOH o koncentraci 0,5 mol/l a průtoková rychlost byla 5,0 

ml/min. Toto uspořádání umožňuje analýzu až 300 vzorků/hod. Detekční limity byly 

pro apigenin – 38 nmol/l, pro linarin 840 nmol/l.  
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Obr 5: Chemiluminiscenční spektrum: (a) Ce(IV)+Rh6G, (b) Ce(IV)+Rh6G + apigenin, 

emisní maximum při 560nm [10] 

Čistá CL intenzita byla vypočtena dle rovnice:  

   ΔI = IS - I0 

   IS – intenzita po aplikaci fenolické sloučeniny 

   I0 -  intenzita slepého vzorku 

 Při optimalizovaných podmínkách je výška píku (ΔI) přímo úměrná 

koncentracím apigeninu a linarinu v rozsahu 1–10 µmol/l, respektive 2,5–50 µmol/l. Za 

těchto podmínek bylo změřeno zvýšení CL (ΔI) způsobené ostatními polyfenoly, které 

byly identifikovány v extraktech. Výsledky byly vyhodnoceny metodou lineární 

regrese.           

 Navržená metoda byla aplikována pro stanovení množství flavonoidů, které 

byly vyjádřeny v ekvivalentech apigeninu nebo linarinu. TAC byla měřena metodou 

DPPH a zjištěné hodnoty prokázaly souvislost mezi celkovým množstvím polyfenolů a 

jejich antioxidační aktivitou, jako ve výše uvedeném případě [10].  

 

Stanovení antioxidační aktivity v jedlých olejích s užitím průtokové injekční 

analýzy s detekcí chemiluminiscence vzniklé reakcí oxalátu s reaktivními formami 

kyslíku a fluoroforem [29] 

 V této práci byla představena metoda využívající FIA techniku a 

chemiluminiscenci vznikající reakcí bis(2,4,6trichlorfenyl)oxalátu (TCPO) 
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s kyslíkovými radikály. Radikály vznikly rozložením peroxidu vodíku v přítomnosti 

manganaté soli. Jako fluorofor byl v tomto případě zvolen 1-amino-pyren a 

1-methylimidazol byl použit jako katalyzátor reakce. Reakcí oxalátu s reaktivními 

formami kyslíku vznikl vysokoenergetický meziprodukt dioxethandion. Tento 

meziprodukt tvoří komplex s fluoroforem. Převedením elektronu dochází k excitaci 

fluoroforu a následně k emisi záření a CO2.   

 Pracovní roztok TCPO (1,00 x 10-4 mol/l) byl připraven, krátce před použitím, 

v 2-propanolu. Roztoky fluoroforu (1,00 x 10-5 mol/l), katalyzátoru (6,00 x 10-3 mol/l) a 

peroxidu vodíku (0,050 mol/l) byly připraveny v ethanolu. Pro měření aktivity byly 

připravené hydrofobní i hydrofilní extrakty jedlých olejů. Vzorky neošetřeného oleje 

musely být zředěny na 2 % koncentraci 2-propanolem. 

 Připravené vzorky byly vstříknuty do nosného proudu (ethanol), smíseny 

s TCPO,1-methylimidazolem a manganatými ionty (8,00 x 10-5 mol/l). Těsně před 

detektorem došlo ke smísení s peroxidem vodíku a 1-amino-pyrenem. Antioxidační 

aktivita byla vypočítána dle vztahu (1) a vyjádřena v ekvivalentech kyseliny gallové, 

která byla zvolena jako standard.   

 Po stanovení aktivit neošetřených olejů a jejich extraktů bylo pozorováno, že 

aktivita hydrofilních částí je výrazně snížena ve srovnání s hydrofobními extrakty a 

vzorky neošetřených olejů. Pro porovnání výsledků byly zvoleny metody DPPH a 

Folin-Ciocalteu. Díky korelaci výsledků navržené metody a metod porovnávacích lze 

FIA s peroxyoxalátovou CL detekcí použít pro screening antioxidační aktivity jedlých 

olejů [29]. 

 

Využití SIA systému s chemiluminiscenční detekcí pro stanovení TAC ve vzorcích 

vína [30] 

V této práci byl představen systém sekvenční injekční analýzy 

s chemiluminiscenční detekcí (SIA-CL) pro stanovení TAC ve vzorcích červeného a 

bílého vína. Metoda využívala CL, která byla generována reakcí luminolu s peroxidem 

vodíku v alkalickém prostředí. Koncentrace luminolu a peroxidu vodíku byla 

5x10-4 mol/l. Zásadité prostředí bylo zajištěno použitím NaOH o koncentraci 
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2x10-2 mol/l. Jako katalyzátor byly použity kobaltnaté ionty. Nosným roztokem byla 

v tomto případě destilovaná voda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 6: Schéma SIA systému. Carrier – nosný roztok (destilovaná voda), PP – 

peristaltické čerpadlo, HC –  mísící cívka, SV – selekční vícecestný ventil, S – vzorek, 

O – oxidant (peroxid vodíku), L – luminol, C – katalyzátor, RC – reakční cívka, D – 

detektor, PC – počítač, W – odpad [30] 

Před analýzou byl ze vzorků vín, pomocí dusíku, odstraněn oxid siřičitý. 

Následně byly vzorky vína zředěny. Díky tomuto zředění lze považovat vliv hlavních 

složek vína (především kyseliny vinné, ethanolu a glukózy) na TAC za zanedbatelný. 

Ihned po zředěný došlo k  aspiraci 75 µl vzorku do mísící cívky. Následovala zóna 

peroxidu vodíku, luminolu a roztoku kobaltnatých iontů v destilované vodě. Aspirovaný 

objem těchto činidel byl 25 µl. Průtoková rychlost aspirace všech těchto činidel byla 

0,30 ml/min. Po obrácení směru toku nosného proudu byly takto seřazené zóny 

přeneseny do reakční cívky rychlostí 3,50 ml/min a následně odvedeny do detektoru.  

Stejným způsobem byly proměřeny standardy – kyselina gallová, katechin, 

epikatechin, kyselina kumarová a kyselina kávová. Roztok kyseliny gallové (1,0 x 10-2 

mol/l) a roztoky katechinu a epikatechinu (1,0 x 10-3 mol/l) byly připraveny 
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v destilované vodě. Kyseliny kumarová a kávová byly připraveny rozpuštěním ethanolu 

a zředěny destilovanou vodou na koncentraci 1 x 10-3 mol/l.  

Procentuální pokles CL byl vypočten dle vztahu:      

  % inhibice =
CL0−CL1   

CL0
 × 100                                         (1) 

 CL 0 = CL intenzita blanku     

 CL 1 = CL intenzita po aplikaci vzorků 

Míra inhibice odpovídala TAC vzorku. Ta byla vyjádřena v ekvivalentech 

kyseliny gallové (GAE), která představuje hlavní fenolickou antioxidační složku vín. 

Veškeré parametry byly optimalizovány s důrazem na citlivost, přesnost, rychlost a 

nízkou spotřebu činidel během analýzy. Limit detekce byl stanoven jako koncentrace 

antioxidantu, která je schopna vyvolat intenzitu CL dle rovnice:  

ILOD = I0 – 3 x s0. 

I0 = intenzita blanku 

S0 = standardní odchylka I0 

Obměnou tohoto vztahu lze získat rovnici pro limit kvantifikace:  

ILOQ = I0 - 10 x s0. Pomocí systému SIA-CL je možné analyzovat až 60 vzorků za 

hodinu. Získané výsledky byly porovnány s výsledky metod DPPH a Folin-Ciocalteu – 

byla zde pozitivní korelace získaných hodnot [30].  

  



28 
 

4.3. Využití separačních metod  

 Stanovení flavonoidů ve vzorcích papriky pomocí kapalinové 

chromatografie v kombinaci s detektorem diodového pole a fluorescenčním 

detektorem (LC-DAD-FLD) [31] 

Tento separační systém využívá pro identifikaci a stanovení flavonoidů 

kapalinovou chromatografii, detektor diodového pole a změnu pH základního média 

před fluorescenční detekcí. Ke kvantitativnímu stanovení flavonoidů byla v tomto 

případě využita hydrolýza flavonoidních glykosidů a následná kvantifikace aglykonů.  

Extrakty byly připraveny z 0,5 g papriky, extrahovány methanolem, 

centrifugovány, vysušeny, eluovány a naředěny 85 % methanolem na cílový objem 

Takto připravené extrakty byly podrobeny hydrolýze pomocí 2,5M HCl při teplotě 85 

°C po dobu 45 min. Mobilní fázi tvořila směs 2 rozpouštědel v poměru 50:50. První 

rozpouštědlo bylo tvořeno 0,03 M H3PO4 a vodou, druhé obsahovalo stejnou kyselinu a 

methanol. Průtoková rychlost byla optimalizována na 1,0 ml/min a dávkovaný objem na 

10 µl. Jako standardy byly zvoleny následující roztoky látek apigenin, luteolin, 

myricetin, kaempferol a kvercetin v methanolu. Koncentrace roztoků – 100 mg/l. 

DAD detekce byla nastavena pro luteolin a apigenin na 360 nm, pro kvercetin, 

myricetin a kaempferol na 370 nm. Limit detekce se pohyboval v rozmezí od 0,006 do 

0,02 mg/l. Excitační vlnová délka pro fluorescenční detekci – 420 nm. Emisní vlnová 

délka byla pro luteolin 520 nm, pro kaempferol 550 nm a 560 nm pro myricetin a 

kvercetin. Kvercetin,  kaempferol a myricetin vykazují fluorescenci ve velmi bazickém 

prostředí, apigenin nikoliv. Tento jev je důsledkem rezonanční formy vzniklé druhou 

deprotonací. Z tohoto důvodu byla použita postkolonová derivatizace těsně před FLD 

detektorem pomocí 0,03 M NaOH. Optimální průtoková rychlost hydroxidu byla 2,0 

ml/min. Detekční limit měl rozpětí od 0,007 do 0,09 mg/l. Pro kvantifikaci kvercetinu, 

luteolinu a kaempferolu byla použita metoda vnějšího standardu. Kaempferol se 

nepovedlo kvantifikovat použitím DAD detektoru a to z důvodu nízké citlivosti 

detektoru pro tuto sloučeninu. Doba analýzy – 8 minut bez derivatizace [31]. 
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Hodnocení kvality a antioxidační aktivity pomocí HPLC a detektoru s diodovým 

polem v kombinací s chemiluminiscenční detekcí [32]   

 Navržený systém byl vyvinut pro hodnocení obsahových látek listů různých 

druhů hlohu získaných z různých stanovišť. Prášek připravený z listů hlohu byl vařen 

v baňce pod zpětným chladičem se směsí methanolu a vody (v poměru 1:1). Roztoky 

byly následně filtrovány, odpařeny ve vakuu a zředěny směsí methanolu. 5 µl takto 

připraveného vzorku bylo nastříknuto na HPLC. Časová náročnost samotné analýzy –

 130 minut. CL byla zajištěna reakcí luminolu s peroxidem vodíku v alkalickém 

prostředí.     

 Mobilní fáze se skládala z 0,1 % vodného roztoku kyseliny fosforečné a 

acetonitrilu. K dosažení optimálního dělení látek byla použita gradientová eluce. 

Veškeré podmínky pro provedení měření byly optimalizovány pro zajištění citlivosti a 

stability CL linie. Listy hlohu obsahují velké množství antioxidantů, které je obtížné 

izolovat a identifikovat. Tento problém vyřešila právě zde uvedená metoda s kombinací 

DAD a CL detekce. 

 

 Obr 8: Schéma systému HPLC-DAD-CL, Solutions A,B,C,D – roztoky 

A,B,C,D, HPLC Pump – HPLC čerpadlo, Peristaltic Pump – peristaltické čerpadlo, 

Autosampler – automatický dávkovač, C18 Columm – kolona C18, DAD – detektor 

s diodovým polem, CL Detector – chemiluminiscenční detektor, Waste – odpad [33] 
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Obr 9: Chromatogram a antioxidační aktivita vzorku [32] 

 Látky 1, 2, 3, 5, 6, 17 a 18 vykazovaly silnou antioxidační aktivitu, přičemž i 

ostatní píky se mohou podílet na vychytávání radikálů. Výjimku tvořily píky 10 a 11, 

přítomné ve vzorku ve velkém množství ovšem s velice nízkou antioxidační aktivitou. 

Antioxidační aktivita byla vypočtena dle vztahu (1). 

 Relativní TAC vzorku by měla být rovna součtu inhibičních účinků všech 18 

identifikovaných látek. Na základě retenčního času a UV spekter byly některé píky 

přiřazeny k jednotlivým sloučeninám. Píky 2, 6, 13 a 14 byly jednoznačně 

identifikovány jako kyselina chlorogenová, epikatechin, rutin a hyperosid. Látky 10, 11 

a 15 byly předběžně označeny jako vitexin 4-O-glukosid, vitexin 2-O-rhamnosid a 

quercetin 3-O-β-δ-glukosid. Získané výsledky naznačují, že tato metoda by mohla 

rychle a spolehlivě identifikovat aktivní látky a stanovit jejich antioxidační aktivitu ve 

složitých matricích. Vzhledem k těmto skutečnostem lze posuzovat i kvalitu rostlinných 

léčivých přípravků a potravin [32].  
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Analýza antioxidantů s využitím kapilární elektroforézy na mikročipu 

s chemiluminiscenční detekcí [34] 

 Toto uspořádání představuje vysoce výkonný analytický systém pro separaci a 

detekci různých druhů analytů. CL byla generována na základě reakce luminolu 

s peroxidem vodíku za katalýzy mědnatými kationty. Tuto reakci ovlivňovaly aktivní 

kyslíkové formy, které při styku s antioxidanty snižují CL luminolu.  

 Mikročip byl vyroben z křemenného skla a zahrnoval dva mikrokanály, které se 

křížily v mísícím bodě. Nejdříve byla změřena CL vznikající při reakci luminolu a 

peroxidu vodíku v přítomnosti Cu2+. Rezervoár R1 byl naplněn roztokem luminolu, 

peroxid vodíku byl přiváděn mikročerpadlem. Následně bylo na rezervoáry vloženo 

napětí. V detekčním okně byla zjištěna základní linie CL. Pro detekci a separaci byly 

antioxidanty rozpuštěny v uhličitanovém pufru. Daný roztok byl vložen do R1, 

rezervoáry R2 a R3 byly naplněny provozním pufrem obsahující uhličitanový pufr, 

luminol, mědnaté kationty a vinan sodnodraselný. Peroxid vodíku byl dávkován 

mikročerpadlem. Na R1 až R3 bylo vloženo napětí. 

 

 Obr 7: Schéma použitého mikročipu, Micro-channel – mikrokanál, Detection 

window – detekční okno, Micro-flow line - tok [34] 

 Jako modelové antioxidanty byly použity nitrotetrazoliová modř a 

superoxiddismutáza. Analyty migrovaly elektroforeticky v mikrokanálu, kde byly 

vychytávány kyslíkové radikály.  Na základě této skutečnosti vznikaly v okamžiku 

reakce charakteristické negativní píky od základní linie luminolu.   
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 Jako příklad polyfenolů byl zvolen katechin obsažený v zeleném čaji. Pomocí 

této metody byl zkoumán vztah mezi koncentrací katechinů a procentuální inhibice CL. 

Lineární vztah byl pozorován v rozsahu koncentrací 0,1 – 0,5 mmol/l. Na základě těchto 

údajů byla sestavena kalibrační křivka, která byla následně použita pro zjištění 

koncentrace katechinů v komerčně dodávaných zelených čajích. Nespornými výhodami 

této metody je nízká spotřeba veškerých činidel a vzorků a velice krátká doba analýzy 

(4 minuty) [34]. 

 

Analýza flavonoidů pomocí  zwitterionické MEEKC a fluorescence [35] 

Analýza 7 flavonoidů hlohu (apigenin, apigenin 8-C-glukosid, kvercetin, 

kaempferol, isovitexin, isokvercitrin a hyperosid) v potravinářských a rostlinných 

výrobcích byla provedena pomocí mikroemulzní chromatografie. V tomto případě byla  

mikroemulze použita jako pseudostacionární fáze. Fluorescence byla generována 

pomocí LED diody (vlnová délka excitace – 480 nm). Detekce byla provedena pomocí 

fotonásobiče při 515 nm. Vysoké napětí vložené na fotonásobič se pohybovalo 

v rozmezí 630 – 670 V. Výhodami tohoto detekčního systému byly nízká spotřeba 

energie, stabilní výkon, nízké náklady a dlouhá životnost.      

Mikroemulzní pufr byl tvořen z 92,9% 5mM boritanem sodným, z 

6% 1-butanolem a z 0,6% povrchově aktivní látkou (surfaktantem). Zbylý podíl připadl 

na ethylacetát. Jako povrchově aktivní látka byla vybrána sloučenina DAPS 

(N-dodecyl-N, N-dimethyl-3-amonno-1-propansulfonát). Jelikož má tato sloučenina 

vliv na separaci analytů, musela být optimalizována její koncentrace ve směsi. Při příliš 

vysoké koncentraci by nemuselo dojít k dostatečné separaci složek. 1-butanol byl 

v tomto případě zvolen jako kosurfaktant, který zaručoval selektivitu systému. Tato 

směs byla vystavena působení ultrazvuku. Mobilní část systému byla tvořena pufrem o 

pH 9. Veškeré analytické a koncentrační parametry byly optimalizovány na standardní 

roztoky flavonoidů v mikroemulzi. Fluorescenční spektra standardů všech 7 flavonoidů 

a jejich migrační časy byly použity pro identifikaci sloučenin ve vzorcích. 

Pro analýzu byly vytvořeny methanolické extrakty rostlinných i potravinářských 

výrobků. Tyto vzorky byly před analýzou filtrovány přes membránový filtr. Před 

vlastním stanovením byla kolona propláchnuta 0,1 M NaOH a pufrem (3 min).  
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Kolona byla temperována na 35 °C. Vzorky byly aplikovány na anodický konec 

kapilární kolony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 10:  Schéma separace, microemulsion – mikroemulze, EOF – 

elektroosmotický tok, DAPS surfactant monomer – monomer DAPS surfaktantu, ME 

droplet – kapky mikroemulze [35] 

V analýze methanolických vzorků rostlinného extraktu a potravinářských 

výrobků hlohu byly flavonoidy separovány a detekovány během 5 min bez derivatizace 

a bez vlivu matrice vzorků. Limity detekce se nacházely v rozmezí od 3,3 x 10-8 do 

2,15 x 10-6 mol/l [35]. 
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5. Shrnutí  
Tato práce se zabývá problematikou identifikace, kvantifikace, stanovením 

antioxidační aktivity jednotlivých polyfenolických látek a stanovení celkové 

antioxidační aktivity směsí pomocí různých luminiscenčních analytických metod.  

První část práce je věnována obecným poznatkům o antioxidantech, 

luminiscenci, antioxidační aktivitě a základních technikách pro její stanovení. Dále jsou 

zde uvedeny principy analytických metod použitých v jednotlivých pracích nalezených 

při rešerši odborné literatury.  

Druhá část je tvořena přehledem jednotlivých vybraných článků využívajících 

různé chemiluminiscenční systémy nebo fluorescenci v kombinaci se separačními a 

průtokovými metodami pro stanovení antioxidační aktivity nebo obsahu látek 

s antioxidační aktivitou.     
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Tabulka 2: Přehled průtokových metod  

Typ metody Stanovení Forma vzorku CL systém Mez detekce Časová náročnost Citace 

FIA Celkové množství 

polyfenolů a TAC 

vzorku 

Extrakty 

z pcháče 

bahenního 

Manganičitá sůl 

hexametafosforečnan 

sodný  

formaldehyd 

0,25 ng/ml 203 vzorků/hod [28] 

 

FIA Celkové množství 

flavonoidů a TAC 

vzorku 

Methanolické a 

vodné extrakty 

pcháče 

potočního a 

zelinného 

Cer-rhodamin 6G 

v prostředí H2SO4 

Apigenin - 38 nmol/l 

Linarin – 840 nmol/l 

 

300 vzorků/hod [10] 

FIA TAC Jedlé oleje Oxalát + H2O2 + 

manganatá sůl 

Neuvedeno Neuvedeno [29] 

SIA TAC flavonoidů Bílé a červené 

víno 

Luminol + H2O2  + 

Co+2 v alkalickém 

prostředí 

ILOD = I0 – 3 x s0 60 vzorků/hod [30] 
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Tabulka 3: Přehled separačních metod  

Typ metody Stanovovaná 

látka 

Forma vzorku Typ detekce Mez detekce Časová náročnost Citace 

LC-DAD-FLD Flavonoidy Prášek z 

papriky 

Fluorescence DAD detekce: 

apigenin – 37 nmol/l 

luteolin – 27,95 nmol/l 

myricetin – 18,85 nmol/l 

kaempferol – 44,61 nmol/l 

kvercetin – 66,17 nmol/l 

Derivatizace a následná FLD 

detekce: 

luteolin – 314,4 nmol/l 

myricetin – 22 nmol/l 

kaempferol – 20 nmol/l 

kvercetin – 33,1 nmol/l 

Analýza bez přípravy 

vzorků – 6 min 

[31] 
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HPLC + DAD + CL 

detektor 

Obsahové látky 

listů hlohů 

Prášek ze 

sušených listů 

Luminol + 

H2O2 

v alkalickém 

prostředí 

neuvedeno 

 

 

  

Analýza bez 

přípravy 

vzorků - 130 min 

[32] 

Kapilární 

elektroforéza + CL 

detektor 

Katechiny Zelený čaj Luminol + 

H2O2 + Cu+2 

0,01 mmol/l Analýza bez 

přípravy vzorků –  

4 min 

[34] 

MEEKC + FLD 7 flavonoidů 

hlohu 

Potravinářské 

a rostlinné 

výrobky 

Fluorescence Bez derivatizace: 

apigenin  – 185 nmol/l 

apigenin 8-C-glukosid – 

103nmol/l 

kvercetin – 99 nmol/l 

kaempferol – 33 nmol/l 

isovitexin – 116 nmol/l 

isokvercitrin – 2 153 nmol/l 

hyperosid – 2 167 nmol/l 

5 min bez procesu 

derivatizace 

[35] 
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Tabulka 2 obsahuje shrnutí průtokových metod s CL detekcí. V těchto případech 

bylo použito pro analýzu široké spektrum materiálů a 4 rozdílné CL systémy. Oba 

průtokové systémy mají své výhody a nevýhody. Výhodami FIA uspořádání je možnost 

manuálního ovládání a velké množství analyzovaných vzorků za hodinu. Nevýhodou je 

vysoká spotřeba činidel a vzorků z důvodu kontinuálního toku. Tento nedostatek řeší 

SIA metoda změnami směru toku. Důsledkem této změny je však snížení počtu 

analyzovaných vzorků za hodinu. 

Výsledky získané těmito metodami byly porovnány s výsledky základních 

spektrofotometrických metod. Pozitivní korelace mezi nimi ukazuje na možnost 

rychlejší a jednodušší analýzy polyfenolických látek pomocí průtokových metod s CL 

detekcí.   

V tabulce 3 jsou zmíněny vybrané aplikace separačních metod využívající 

systém luminolu a peroxidu vodíku jako CL detekčního systému. Výhodou kapilární 

elektroforézy oproti HPLC krátká doba analýzy. Dalším plusem je i nižší spotřeba 

činidel a vzorků. HPLC-DAD-CL je metoda časově náročnější, ovšem poskytuje 

komplexnější informace o složení složitých směsí a antioxidační aktivitě jednotlivých 

látek v nich přítomných.   

Při porovnání separačních metod s fluorescenční detekcí, v tabulce 3, je samotná 

doba analýzy přibližně stejná. Rozdíly jsou patrné v limitech detekce pro různé 

flavonoidy. Pokud porovnáme limity detekce získané požitím fluorescenčních 

detektorů, můžeme vidět, že citlivost stanovení stoupá po použití vhodné derivatizace. 

V případě LC-DAD-FLD metody s post kolonovou změnou pH, umožnila derivatizace 

zvýšit limity detekce pro kaempferol a kvercetin, ovšem znemožnila detekci apigeninu, 

který za těchto podmínek sekundární záření neemituje.  
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6. Závěr  

Cílem této práce bylo shromáždění poznatků o využití luminiscence pro detekci, 

kvantifikaci a stanovení antioxidační aktivity jednotlivých látek i směsí pomocí 

analytických instrumentálních metod.  

 Chemiluminiscence i fluorescence umožňují za vhodných podmínek vysoce 

citlivý a selektivní způsob detekce polyfenolických látek a to i ve složitých matricích. 

Tento způsob detekce je vhodný pro kombinaci se separačními i průtokovými 

metodami.   

Spojením luminiscence a separačních metod umožňuje rychlou a spolehlivou 

separaci směsí, identifikaci jednotlivých látek a určení antioxidační aktivity 

jednotlivých analytů.  

 Průtokové metody s chemiluminiscenční detekcí jsou používány ke stanovení 

celkového obsahu polyfenolických látek a k určení TAC daného reálného vzorku.  
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