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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Hana Ferklová 

Školitel: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

Název diplomové práce: Využití HPLC pro analýzu astaxanthinu v potravních 

 doplňcích 

 

Byla optimalizována a validována HPLC metoda pro stanovení 

astaxanthinu současně s dalšími běžně se vyskytujícími karotenoidy: luteinem, 

beta-karotenem a cantaxanthinem. Tato metoda pak byla použita k stanovení 

těchto sloučenin ve vybraných doplňcích stravy s astaxanthinem: Omega 

Complete Super (Jamieson), KRILOIL (Life Science) a Krilový olej strong 

(Vieste). Analýza probíhala na koloně Ascentis Express RP-amide 

(100 x 4,6 mm, 5 µm) Supelco Analytical. Použita byla mobilní fáze o složení 

acetonitril a směs methanolu s dichlormethanem (1:1) s elučním gradientem a 

průtokem 1 ml/min. Analýza probíhala při teplotě 35°C. K detekci byl použit DAD 

detektor při vlnové délce 470 nm. 

Ukázalo se, že doplňky stravy obsahují esterifikovanou formu 

astaxanthinu, pro jejíž separaci na chromatografické koloně není metoda vhodná. 

Ta byla optimalizována pro separaci volné sloučeniny, kterou se však nepodařilo 

vyextrahovat. Byla proto vyvinuta alternativní spektrofotometrická metoda pro 

stanovení obsahu astaxanthinu v doplňcích s využitím HPLC systému bez 

zapojení kolony. 
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ABSTRACT 

 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Hana Ferklova 

Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Satinsky, Ph.D. 

Title of Diploma Thesis: HPLC for astaxanthine analysis in food supplements 

 

A new HPLC method was optimized and validated to determine 

astaxanthin and other carotenoids: lutein, beta-carotene and canthaxanthin. This 

method was used for determination of these analytes in selected dietary 

supplements: Omega Complete Super (Jamieson), KRILOIL (Life Science) a 

Krilovy olej strong (Vieste). The separation was performed with Ascentis Express 

RP-amide column (100 x 4.6 mm, 5 µm) Supelco Analytical. A mobile phase 

consisted of acetonitrile and mixture of methanol/dichloromethane (1:1) using 

gradient elution and flow rate 1 ml/min. The analytes were detected with DAD 

detector at wavelength 470 nm. 

This method was found unsuitable to determine astaxanthin in the dietary 

supplements, which contained esterified form of the carotenoid. The method was 

developed to determine a free fraction of the substance, which could not be 

extracted. Therefore, an alternative spectrophotometric method was developed 

to determine astaxanthin in dietary supplements using HPLC system without 

chromatography column.   
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1 Seznam použitých zkratek 

ACN acetonitril 

AS faktor asymetrie chromatografických píků 

ast astaxanthin 

betak beta-karoten 

cant cantaxanthin 

cps kapsle 

CNS centrální nervová soustava 

DAD detektor s diodovým polem (Diode Array Detector) 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

EPG vložená polární skupina (embedded polar group) 

HCl kyselina chlorovodíková 

HDL vysokodenzitní lipoprotein (high-density lipoprotein) 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

CH2Cl2 dichlormethan 

k kapacitní faktor 

KOH hydroxid draselný 

LDL nízkodenzitní lipoprotein (low-density lipoprotein) 

lut lutein 

MeOH methanol 

N počet teoretických pater 

NaOH hydroxid sodný 

ROS reaktivní formy kyslíku 

RS rozlišení chromatografických píků 

RSD relativní směrodatná odchylka 

SD směrodatná odchylka 

tR retenční čas 

UV/VIS ultrafialová/viditelná oblast světelného spektra 

VLDL velmi nízkodenzitní lipoprotein (very low-density lipoprotein) 

w1/2 šířka píku v polovině jeho výšky 
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2 Úvod 

Astaxanthin je lipofilní rostlinný pigment červené barvy. Řadí se mezi 

karotenoidy, a to konkrétně xanthofyly. Jeho hlavním producentem je řasa 

Haematococcus pluvialis, ale vyskytuje se i v tělech dalších organismů jako 

například: losos, krevety, humři, nebo korýši (krill). 

Po chemické stránce je astaxanthin tetraterpen. Je tvořen dvěma cykly 

spojenými systémem konjugovaných dvojných vazeb. Molekula obsahuje dvě 

chirální centra, každé na jednom cyklu. V přírodě se nejčastěji vyskytuje jako 

izomer (3S 3′S) nebo (3R 3′R). Hydroxylové skupiny astaxanthinu mohou být 

esterifikovány, vznikají tak mono-, či diestery. 

Astaxanthin má silné antioxidační účinky. Má schopnost zhášet volné 

radikály, a tak ovlivňovat mnohé biologické pochody v buňkách. Je účinný při 

zánětlivých a infekčních procesech, komplikacích diabetu, rakovině, 

ischemických poruchách, nebo při neurodegenerativních onemocněních. 

K jeho stanovení se často využívá vysokoúčinná kapalinová chromatografie. 

Různé metody analýzy jsou popsány dále. 

V rámci této práce byla vyvinuta a validována analytická HPLC metoda pro 

stanovení astaxanthinu společně s dalšími nejčastěji se vyskytujícími 

karotenoidy: beta-karoten, lutein, cantaxanthin. Tato metoda pak byla použita ke 

stanovení obsahu vybraných potravinových doplňků. Následně byla vyvinuta 

alternativní spektrofotometrická metoda pro určení astaxanthinu v doplňcích. 
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3 Cíl a zadání práce 

Cílem předložené diplomové práce bylo vypracovat chromatografickou 

separační metodu pro separaci a analýzu astaxanthinu v přítomnosti jiných 

běžných karotenoidů. Jako nejčastěji vyskytující se karotenoidy v potravních 

doplňcích byly vybrány lutein, beta-karoten a cantaxanthin. Cílem práce bylo tedy 

optimalizovat separaci těchto vybraných karotenoidů. Dalším cílem práce bylo 

optimalizovanou metodu validovat a využít pro stanovení astaxanthinu ve 

vybraných potravních doplňcích s obsahem krillového oleje. 
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4 Teoretická část 

4.1 Karotenoidy 

Karotenoidy jsou skupina převážně lipofilních rostlinných pigmentů 

rozpustných v tucích. Sekundárně se mohou vyskytovat i v tělech živočichů. 

Jejich barevnost je způsobená systémem konjugovaných dvojných vazeb a 

pokrývá spektrum od žluté, přes oranžovou, červenou, až k fialové. Po chemické 

stránce se jedná o tetraterpeny, tedy sloučeniny o 40 uhlících, složené 

z izoprenových jednotek [1]. 

Můžeme je rozdělit na dvě skupiny: karoteny a xantofyly. Karoteny jsou 

sloučeniny čistě uhlovodíkové povahy. Do této skupiny patří například 

betakaroten a lykopen. Xantofyly jsou kyslíkaté sloučeniny odvozené od 

karotenů, mají tedy o něco polárnější povahu. Řadí se sem například: lutein, 

zeaxanthin, kapsanthin, astaxanthin nebo canthaxanthin [2]. 

4.2 Astaxanthin 

4.2.1 Výskyt 

Astaxanthin je jasně červené barvivo rozpustné v tucích. Jeho hlavním 

producentem je zelená mořská řasa Haematococcus pluvialis a to za stresových 

podmínek jako: vysoká salinita, nedostatek dusíku, vysoká teplota nebo 

nadměrné osvětlení. De novo je také syntetizován některými dalšími nižšími 

rostlinami, bakteriemi a kvasinkami. Zároveň je přítomen v lososech, pstruzích, 

krevetách, humrech, či krillu (malí mořští korýši rodu Euphausiacea) [2,3,4,5]. 

Extrakce astaxanthinu z buněk řasy Haematococcus probíhá pomocí 

organických rozpouštědel, kyselin, rostlinných olejů, mikrovlnných a 

enzymatických metod, nebo superkritické fluidní extrakce. Těmito metodami lze 

dosáhnout 70–90 % výtěžnosti [2]. 

Astaxanthin lze vyrobit i synteticky. Jeho biologická účinnost oproti 

přírodní formě je však až dvacetkrát nižší. Zároveň existují obavy o bezpečnosti 

takového produktu, a to zejména vzhledem k odlišné stereoizomerii a reziduím 

meziproduktů [4]. 
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4.2.2 Struktura a vlastnosti 

Molekula astaxanthinu se skládá ze dvou terminálních cyklů spojených 

polyenovým řetězcem (Obrázek 1). Její sumární vzorec je C40H52O4 a molekulová 

hmotnost 596,852 g/mol. V molekule jsou přítomné dva asymetrické uhlíky, 

každý na jednom cyklu. V přírodě se astaxanthin vyskytuje nejčastěji jako 

stereoizomer (3S 3′S) nebo (3R 3′R). Hydroxylové skupiny na asymetrických 

uhlících mohou reagovat s jednou, nebo dvěma mastnými kyselinami za vzniku 

mono-, či diesteru. Astaxanthin produkovaný řasami je převážně ve formě 

monoesteru, v krillu je ve formě diesteru a v kvasinkách jako volná molekula [3,6]. 

 

Astaxanthin má lipofilní i hydrofilní vlastnosti. Jeho typickou červenou 

barvu způsobuje systém konjugovaných dvojných vazeb uprostřed molekuly. 

Tento řetězec funguje také jako donor elektronů a reaguje s volnými radikály, ze 

kterých tvoří stabilnější produkty. Za zvýšenou biologickou aktivitu oproti 

ostatním antioxidantům vděčí astaxanthin své specifické struktuře, která 

umožňuje molekule zaujmout postavení napříč buněčnou membránou 

(Obrázku 2) [3]. 

Obrázek 1 - Struktura astaxanthinu [7] 
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4.2.3  Farmakodynamika 

Astaxanthin se vyznačuje vysokou antioxidační aktivitou. V tělních 

buňkách běžně vznikají volné radikály a reaktivní formy kyslíku (ROS) v rámci 

aerobního metabolismu. Reagují s proteiny, lipidy a DNA řetězovou reakcí a 

způsobují jejich oxidaci a poškození. Cyklické části molekuly astaxanthinu 

nacházející se vně buněčné membrány (Obrázek 2)  vychytávají volné radikály a 

konjugovaný řetězec uvnitř membrány je zháší. Antioxidační vlastnosti 

astaxanthinu jsou desetkrát silnější než u zeaxanthinu, luteinu, canthaxanthinu, 

nebo beta-karotenu, a přibližně stokrát vyšší než u α-tokoferolu [9]. 

ROS hrají zároveň roli v zánětlivé reakci a cytokinové odpovědi 

organizmu. S těmi se můžeme setkat například při infekčním onemocnění, 

diabetu, rakovině, onemocněních kardiovaskulárního systému, nebo při 

neurodegenerativních chorobách [3,10]. 

U diabetických pacientů dochází vlivem hyperglykémie k zvýšenému 

oxidativnímu stresu a rozvoji chronického zánětu. Ten společně s glykačními 

procesy resultuje v mikroangiopatie, typicky nefropatie, retinopatie, či neuropatie. 

Studie na krysích modelech prokázaly účinnost podávání astaxanthinu proti 

těmto změnám [11,12]. Svými antioxidačními a protizánětlivými vlastnostmi může 

astaxanthin předcházet a snižovat aterosklerotické změny [13,14]. Zároveň se 

Obrázek 2 - Pozice molekuly astaxanthinu v buněčné membráně [8] 
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ukázalo, že intravenózně podaný astaxanthin snižuje míru poškození tkáně 

postižené ischemií [15]. Dále bylo zjištěno, že astaxanthin kromě vlastní 

antioxidační aktivity zároveň zvyšuje hladiny endogenních antioxidačních 

enzymů jako superoxid dismutáza a kataláza. Udržení aktivity těchto enzymů má 

prospěšnou funkci při stárnutí CNS, neurodegenerativních onemocněních či při 

poškození mozku [16]. 

4.2.4 Farmakokinetika 

Lipofilní astaxanthin se obecně lépe vstřebává podávaný s potravou 

bohatou na tuky. Ve střevě vytváří po smísení se žlučovými kyselinami micely, 

které jsou částečně vstřebávány střevní stěnou. Buňky střevní mukózy ho 

zabudují do chylomikronů, které jsou následně vypuštěny do lymfy. 

V systémovém oběhu jsou chylomikrony rozkládány lipoproteinovou lipázou. 

Následně je astaxanthin zabudován do lipoproteinů a distribuován do tkání. 

Nejvyšší množství astaxanthinu je přenášeno VLDL (mají největší podíl lipidové 

složky), méně LDL a nejméně HDL [17]. 
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4.3 Doplňky stravy 

Doplňky stravy jsou přípravky obsahující vitamíny, minerální a stopové 

prvky a další látky, které si tělo není schopno vyrobit, a proto je nutné je 

získávat potravou. Tyto přípravky můžou doplňovat běžnou stravu na úroveň 

příznivě ovlivňující zdravotní stav spotřebitele. Není jimi možné však běžnou 

stravu nahrazovat. Patří do speciální kategorie potravin a spadají pod správu 

Ministerstva zdravotnictví. Zde také musí výrobce podat oznámení před 

uvedením doplňku stravy na trh. Je ověřována jeho zdravotní a hygienická 

nezávadnost, nikoliv však jeho účinnost či deklarovaný obsah biologicky 

účinných látek [18,19]. 

Současný trh nabízí širokou a stále narůstající škálu potravních doplňků. 

Jelikož samoléčba je brána jako aktivní přístup k péči o zdraví, nabídka 

potravních doplňků neustále a významně roste. Potravní doplňky lze tedy 

zakoupit jak v lékárnách, tak i mimo ně (drogerie, obchodní řetězce, prodejny 

potravin). 

Mezi doplňky stravy s astaxanthinem dostupné na našem trhu patří 

například: Jamieson Omega Complete Super, Vieste Krilový olej strong, Life 

Science KRILOIL, Sanct Bernhard Krill olej, Nutrex Astaxanthin Hawaiian 

BioAstin, Now Foods Astaxanthin, Jarrow Formulas Astaxanthin, Swiss Pharma 

Dr. bosshammer Astaxanthin. 
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4.4 HPLC instrumentace 

HPLC systém se obecně skládá z několika základních částí: rezervoáry 

mobilní fáze, odplyňovací zařízení, vysokotlaké čerpadlo a směšovač, manometr, 

automatické dávkovací zařízení, separační kolona (případně i předkolona, která 

chrání samotnou kolonu) a detektor. Systém je propojen s počítačovým 

programem, který je shromažďuje a umožňuje jejich vyhodnocení [20]. 

4.4.1 Chromatografické kolony 

Kolona je klíčová součást chromatografického systému. Dochází v ní 

k samotnému separačnímu procesu. Jedná se o ocelovou nebo plastovou trubici 

o délce nejčastěji 100 až 250 mm a šířce 2,1 až 4,6 mm. V ní je pomocí frit 

uzavřena náplň. Náplň kolony tvoří sorbent – stacionární fáze. Podle jeho 

charakteru rozdělujeme kolony na náplňové a monolitické. 

Náplňové kolony jsou vyplněny kulatými částicemi o rozměrech nejčastěji 

mezi 1,5 až 5 µm. Ty obsahují velké množství pórů, které zvětšují povrch, na 

kterém dochází k separaci analytů. 

Monolitické kolony jsou naopak tvořeny jedním kusem sorbentu. Ten má 

vysoce porézní charakter. Skládá se z větších makropórů a menších mesopórů. 

Ty společně tvoří v sorbentu rozsáhlou intersticiální síť. 

Jako sorbent se nejčastěji používá silikagel. Ten se buď samotný využívá 

jako stacionární fáze, nebo je dále vhodně modifikován. V takovém případě 

dochází k reakci mezi silanolovými skupinami a organosilany (Obrázek 3). Na 

povrchu silikagelu pak zůstávají navázané více či méně nepolární zbytky. Tyto 

stacionární fáze se nazývají reverzní, jelikož mají vůči silikagelu obrácenou 

polaritu [21]. 

Obrázek 3 - Modifikace silikagelu [19] 
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4.4.1.1 Kolony Ascentis Express s Fused-core technologií 

Technologie Fused-core sorbentů spočívá ve speciální stavbě částic, 

které obsahují pevné jádro pokryté porézní vrstvou. Oproti stejně dlouhým 

kolonám s klasickými celo-porézními částicemi je docíleno rychlejší a účinnější 

separace, a to za nižšího zpětného tlaku. Povrchová porézní vrstva snižuje 

variabilitu difuzní cesty jednotlivých molekul, čímž vznikají užší a ostřejší píky 

(Obrázek 4). 

Inovativní výrobní proces rovněž zabezpečuje úzkou distribuci velikosti 

částic. To umožňuje použití kolonových frit s větší porozitou, které jsou odolnější 

k ucpání. Zároveň použitím takových částic vzniká více kompaktní struktura 

stacionární fáze, která poskytuje stejnoměrnou délku difuzních cest jednotlivých 

molekul skrz kolonu, a tedy i užší a pravidelné píky [22,23]. 

4.4.1.2 Kolony Ascentis Express RP-Amide 

Kolona Ascentis Express RP-Amide představuje chemicky modifikovaný 

silikagel na principu reverzní fáze. Při výrobě je na silanolové skupiny 

jednokrokově navázán amid (Obrázek 5). Vznikne tak reverzní fáze s vloženou 

polární skupinou (EPG). 

Tato modifikace dává vzniknout stacionární fázi s alternativními 

separačními vlastnostmi oproti klasickým C8 a C18 reverzním fázím. Také 

umožňuje získání lepšího tvaru píků při separaci bazických sloučenin díky 

stérické ochraně volných silanolových skupin a je kompatibilní s 100 % vodnou 

mobilní fází [23]. 

Obrázek 4 - Difuze Fused-core (vlevo) a celkově porézní částicí (vpravo) [20] 
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4.4.2 UV/VIS detektory 

Spektrofotometrická detekce je univerzální a v HPLC často používaná 

optická instrumentální metoda založená na schopnosti některých látek 

absorbovat záření. UV/VIS spektrofotometry měří absorpci záření v oblasti 

vlnové délky od 190 do 800 nm. Ke kvantitativnímu vyhodnocení dochází na 

základě Lambert-Beerova zákona, který popisuje závislost mezi tloušťkou 

absorbující vrstvy, koncentrací absorbující látky a velikostí absorpce 

(absorbance). 

Detektory diodového pole (DAD) umí snímat celé spektrum vlnových délek 

v reálném čase, tedy bez přerušení chromatografické separace. Záření ze zdroje 

je spektrálně rozkládáno holografickou mřížkou a po průchodu měřenou látkou, 

dopadá na fotodiody, kde způsobuje různé elektrické změny. Údaje o těchto 

změnách jsou neustále zapisovány. Dochází tak ke kontinuálnímu snímaní 

celého spektra a následně je možné získat 3D chromatografický záznam [24]. 

  

Obrázek 5 - Navázání amidové skupiny na silikagel [21] 
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4.5 Možnosti stanovení astaxanthinu 

V literatuře je popsáno mnoho metod stanovení astaxanthinu pomocí 

kapalinové chromatografie jak v rostlinných, tak v živočišných vzorcích. Většina 

metod využívá detekce pomocí UV/VIS spektrofotometrie, některé hmotnostní 

spektrometrii. Příklady několika vybraných, zejména chromatografických metod 

jsou uvedeny v této kapitole. 

Byla vyvinuta metoda k současnému stanovení karotenů, xantofylů a 

vitamínu A v lidské plazmě. Analýza byla prováděna na koloně YMC Carotenoid 

C-30 (250 mm × 4,6 mm, 5 µm) s předkolonou YMC Guard Cartridge Carotenoid 

C-30 (20 × 4,0 mm, 5 µm) udržovaných při teplotě 25°C. Mobilní fází byla směs 

ultračisté vody, methanolu a metyl-terc-butyletheru o průtoku 0,6 ml/min. Byla 

použita gradientová eluce. Celý cyklus analýzy trval 72 minut. Nastřikováno bylo 

20 µl vzorků, které byly detekovány spektrofotometrickým detektorem při vlnové 

délce 450 nm [25]. 

Další metoda popisuje separaci karotenoidů extrahovaných z kvasinky 

Phaffia rhodozyma. Analýza byla prováděna na koloně Nova-Pak C18 (3,9 × 150 

mm, 4 μm) při teplotě 35°C. Mobilní fází byla směs ultračisté vody, methanolu, 

acetonitrilu a tetrahydrofuranu o průtoku 1 ml/min. Byla použita gradientová 

eluce. Celý cyklus analýzy trval 48 minut. Nastřikováno bylo 20 µl vzorků, které 

byly detekovány spektrofotometrickým detektorem při vlnové délce 474 nm [26]. 

Jiná metoda popisuje analýzu astaxanthinu a jeho karotenoidních 

prekurzorů z kvasinky Xanthophyllomyces dendrorhous (syn. Phaffia 

rhodozyma). Analýza byla prováděna na koloně Diamonsil TM-C18 

(250 mm × 4,6 mm, 5 μm) při pokojové teplotě. Mobilní fází byla směs methanolu, 

ultračisté vody, dichlormethanolu a acetonitrilu (70:4:13:13) o průtoku 1 ml/min. 

Většina píků byla eluována do 70 minut. Nastřikováno bylo 10 µl vzorků, které 

byly detekovány spektrofotometrickým detektorem při vlnové délce 480 nm [27]. 

Následující metoda popisuje současné stanovení 13 karotenoidů pomocí 

UHPLC z řasy Haematococcus pluvialis. Analýza byla prováděna na kolonách 

Waters BEH C18 (2.1 × 50 mm, 1.7 μm) a Waters Cortecs C18 (2.1 × 50 mm, 

1.6 μm) při teplotě 35°C. Mobilní fází byla směs methanolu a acetonitrilu 
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o průtoku 0,4 ml/min. Byla použita gradientová eluce. Celý cyklus analýzy trval 

15 minut. Nastřikováno bylo 5 µl vzorků, které byly detekovány 

spektrofotometrickým detektorem při vlnové délce 450 nm (pro astaxanthin) [28]. 

Další metoda popisuje analýzu oleje z krevety Pandalus borealis pomocí 

LC-HRMS a LC-MS/MS. Analýza byla prováděna na koloně HALO C8 (2,1 mm 

× 100 mm, 2.7 μm) při teplotě 30°C. Mobilní fází byla směs octanu amonného, 

methanolu, isopropanolu a acetonitrilu o průtoku 500 μl/min. Byla použita 

gradientová eluce. Detekce probíhala pomocí hmotnostního spektrometru 

Exactive™ Orbitrap. Následovala ještě analýza na stejné koloně s detekcí 

hmotnostním spektrometrem Waters Q-TOF Premier [29]. 
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4.6 Validace metody 

Validace chromatografické metody je proces, který prokazuje, že daná 

metoda je spolehlivá a vhodná k účelu, pro který byla vyvinuta. Validace obsahuje 

soubor parametrů, které musí daná metoda splňovat. 

4.6.1 Test vhodnosti systému 

4.6.1.1 Rozlišení píků – RS 

Rozlišení je vyjádřením míry separace dvou po sobě eluovaných píků. 

Určuje se z hodnot retenčních časů a šířek v polovině výšky u dvou sousedících 

píků. Čím vyšší je hodnota RS, tím vyšší je i rozlišení. O rozdělení píků na 

základní linii mluvíme při RS ≥ 1,5. Při hodnotách RS nižších než 1,5 pozorujeme 

koeluci píků [30]. 

4.6.1.2 Počet teoretických pater – N 

Zdánlivý počet teoretických pater vyjadřuje účinnost chromatografické 

kolony. Jedná se o teoretické číslo, které vyjadřuje, kolikrát se v koloně ustaluje 

rovnováha mezi stacionární a mobilní fází při průchodu daného analytu. Čím větší 

nabývá hodnoty, tím účinnější je kolona i separace. Počet teoretických pater se 

určuje z šířky píku na základní linii v daný retenční čas [31]. 

4.6.1.3 Faktor symetrie píků – AS 

Faktor symetrie vyjadřuje souměrnost píku. Jedná se o poměr šířky píku 

v jedné dvacetině jeho výšky ku dvojnásobku vzdálenosti kolmice spuštěné 

z vrcholu píku a vzestupné části píku v jedné dvacetině jeho výšky. V případě, že 

je pík dokonale symetrický, nabývá hodnoty 1. Pokud je AS vyšší než 1, mluvíme 

o chvostování. Pokud je AS nižší než 1, jedná se naopak o frontování. 

Akceptovatelné hodnoty jsou v rozmezí AS mezi 0,8 až 1,5 [30,31]. 

4.6.2 Linearita 

Udává lineární závislost odezvy detektoru na koncentraci analytu. Pro její 

vyhodnocení je třeba změřit kalibrační křivku minimálně 6 koncentračních hladin. 

Na každé hladině se analyzují 3 samostatně připravené vzorky. Těsnost závislosti 
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mezi odezvou detektoru a koncentrací analytu udává korelační koeficient. Čím 

více se jeho hodnota přibližuje 1, tím lineárnější závislost je. Hodnota korelačního 

koeficientu by neměla klesnout pod 0,98 [32]. 

4.6.3 Opakovatelnost 

Opakovatelnost vyjadřuje míru shody v rámci navzájem nezávislých 

měření za podmínek opakovatelnosti. Ty jsou definovány použitím stejné 

zkušební metody na totožném materiálu, v té samé laboratoři, provedené týmž 

pracovníkem, na stejném zařízení, a to během krátkého časového rozpětí. Míra 

opakovatelnosti se vyjadřuje jako hodnota relativní směrodatné odchylky [33]. 

4.6.4 Přesnost 

Přesnost je těsnost shody mezi navzájem nezávislými zkouškami za 

stanovených podmínek. Nevyjadřuje vztah k opravdové hodnotě, pouze 

náhodnou chybu v rámci jednotlivých měření. Vyjadřuje se pomocí směrodatné 

odchylky [32]. 

4.6.5 Správnost 

Správnost je definována jako míra shody naměřené hodnoty a hodnoty 

reálné. Výstupní veličinou hodnocení správnosti je výtěžnost. Vyjadřuje, jak moc 

pravdivé výsledky metoda vykazuje [32]. 
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5 Experimentální část 

5.1 Materiál, přístroje a pomůcky 

5.1.1 Chromatografická sestava a podmínky separace 

Analýza probíhala pomocí chromatografického systému Shimadzu LC-10, 

který je podrobněji popsán níže (Tabulka 1). 

Tabulka 1 - Chromatografický systém 

Chromatograf: Shimadzu LC - 10 

Pumpy: LC - 10 AD VP 

Degasser: DGU - 14 

Autosampler: SIL – HTA 

Termostat kolony: CTO - 10 AC VP 

Detektor: DAD detektor SPD – M10A VP 

 

Na kolonu bylo nastřikováno 5 µl vzorků. Mobilní fáze o složení 

acetonitril/methanol měla průtokovou rychlost 1 ml/min. Teplota kolony byla 

během analýzy udržována na 35 °C. Analyty byly detekovány při vlnové délce 

470 nm. K vyhodnocení bylo využito chromatografického softwaru LC Solution. 

Jednotlivé testované kolony jsou uvedeny v Tabulce 2. 
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Tabulka 2 - Testované kolony 

K
o

lo
n

y
 

Ascentis Express RP – amide 

100 x 4,6 mm, 5 µm 

Supelco Analytical (Sigma – Aldrich) 

Ascentis Express RP – C18 

100 x 4,6 mm, 5 µm 

Supelco Analytical (Sigma – Aldrich) 

Kinetex Biphenyl 

100 x 4,6 mm, 5 µm 

Phenomenex 

Kinetex PFP 

100 x 4,6 mm, 5 µm 

Phenomenex 

YMC – Carotenoid C30 

150 x 4,6 mm, 5 µm 

YMC – triart C18 

50 x 3 mm, 1,9 µm 

 

5.1.2 Další přístroje a pomůcky 

Ultrazvuková lázeň 

Analytické váhy 

Automatické mikropipety 

Běžné laboratorní sklo a pomůcky 
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5.1.3 Analyzované potravní doplňky 

Omega Complete Super (Jamieson) 

 složení v 1 cps: 500 mg krillového oleje, z toho 0,264 mg ast 

Krilový olej strong (Vieste) 

 složení v 1 cps: 500 mg krillového oleje, přesný obsah ast neuveden 

KRIOIL (Life Science) 

 složení v 1 cps: 500 mg krillového oleje, z toho 0,180 mg ast 

 

5.1.4 Standardy 

Astaxanthin ≥ 98% (Sigma Aldrich) 

Cantaxanthin ≥ 98% (Sigma Aldrich) 

Lutein ≥ 98% (AppliChem) 

Beta-karoten ≥ 98% (Sigma Aldrich) 

 

5.1.5 Chemikálie 

Acetonitril gradient grade (Sigma Aldrich) 

Methanol gradient grade (Sigma Aldrich) 

Tetrahydrofuran p.a. (Sigma Aldrich) 

Chloroform p.a. (Sigma Aldrich) 
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5.2 Příprava roztoků 

5.2.1 Příprava roztoků standardů pro optimalizaci HPLC metody 

Roztoky standardů byly připraveny rozpuštěním navážek standardů 

astaxanthinu, cantaxanthinu, luteinu a beta-karotenu (Tabulka 3) v 1 ml 

chloroformu. Roztoky byly následně desetkrát zředěny tetrahydrofuranem – 

kromě roztoku standardu luteinu, u kterého byla k dispozici pouze menší 

navážka, tudíž již nebyl ředěn. Z takto připravených roztoků byla odpipetováním 

100 µl z každého vytvořena směs standardů. Všechny takto připravené roztoky 

pak byly využívány k optimalizaci metody a uchovávány při 18 °C, aby byly 

minimalizovány jejich rozkladné změny. 

Tabulka 3 - Roztoky standardů pro optimalizaci metody 

 
Navážka 

[mg] 

Chloroform 

[ml] 

Tetrahydrofuran 

[ml] 

Koncentrace 

[mg/l] 

Astaxanthin 0,80 1 9 80 

Cantaxanthin 0,35 1 9 35 

Lutein 0,10 1 0 100 

Beta-karoten 0,77 1 9 77 

5.2.2 Příprava zásobních roztoků a pracovního roztoku pro validaci 

HPLC metody 

Zásobní roztoky pro validaci byly připraveny v koncentraci 1000 mg/l, a to 

rozpuštěním navážek 1 mg standardů v 1 ml chloroformu. Pracovní roztok pro 

validaci byl připraven smíšením 100 µl od každého zásobního roztoku v jedné 

vialce. Vznikl tak směsný roztok o koncentraci 250 mg/l. 

5.2.3 Příprava roztoků pro stanovení linearity 

Pracovní roztok pro validaci byl rozpipetován do jednotlivých insertních 

vialek a naředěn methanolem dle schématu v Tabulce 4. Vzniklo tak 8 

kalibračních roztoků v koncentračním rozmezí 10 až 250 mg/l. 
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Tabulka 4 - Příprava roztoků pro stanovení linearity HPLC metody 

Číslo vialky Koncentrace 

standardů [mg/l] 

Objem pracovního 

roztoku standardů [µl] 

Objem 

methanolu [µl] 

1 250 100 0 

2 200 80 20 

3 150 60 40 

4 100 40 60 

5 75 30 70 

6 50 20 80 

7 20 8 92 

8 10 4 96 

5.2.4 Příprava zásobního roztoku pro linearitu spektrofotometrické 

metody 

Zásobní roztok byl připraven rozpuštěním 1 mg standardu astaxanthinu 

v chloroformu a doplněním v 10 ml odměrné baňce. Vznikla koncentrace 

100 mg/l. 

5.2.5 Příprava roztoků pro linearitu spektrofotometrické metody 

Roztoky byly připraveny naředěním zásobního roztoku standardu o 

koncentraci 100 mg/l. Ten byl rozpipetován do 5 ml odměrných baněk a doplněn 

chloroformem dle Tabulky 5. 
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Tabulka 5 - Příprava roztoků pro linearitu spektrofotometrické metody 

Číslo baňky Koncentrace 

standardů [mg/l] 

Objem zásobního 

roztoku 

standardů [ml] 

Objem 

chloroformu [ml] 

1 1 0,05 4,95 

2 5 0,25 4,75 

3 10 0,50 4,50 

4 20 1,00 4,00 

5 30 1,50 3,50 

6 50 2,50 2,50 
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5.3 Příprava vzorků 

5.3.1 Přesnost a správnost 

5.3.1.1 Příprava roztoků kapslí 

Roztoky byly připraveny nabodnutím 3 kapslí jehlou, vytlačením navážky 

přibližně 300 mg do zkumavky a přidáním 5,0 ml chloroformu. Zkumavky pak byly 

umístěny na 15 minut do ultrazvukové lázně. 

5.3.1.2 Příprava roztoků kapslí se standardem 

Roztoky byly připraveny nabodnutím 8 kapslí jehlou, vytlačením navážky 

přibližně 300 mg do zkumavky a přidáním 5,0 ml zásobního roztoku standardu 

astaxanthinu v chloroformu 100 mg/l. Zkumavky pak byly umístěny na 15 minut 

do ultrazvukové lázně. 

5.3.2 Stanovení obsahu 

Od každého přípravku byly testovány 4 kapsle. Po nabodnutí jehlou bylo 

odebráno přibližně 200 mg obsahu kapsle, byla změřena přesná navážka a ta 

byla rozpuštěna v 10,00 ml chloroformu. Roztoky pak byly umístěny na 15 minut 

do ultrazvukové lázně a stanoveny spektrofotometricky pomocí průtokového 

HPLC UV/Vis detektoru. 
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6 Výsledky 

6.1 Optimalizace chromatografické metody 

V rámci optimalizace metody bylo snahou nalézt vhodnou kolonu, mobilní 

fázi, průtokový gradient, vlnovou délku pro detekci, vnitřní standard a teplotu, při 

které by měla analýza astaxanthinu v potravních doplňcích probíhat. S použitím 

roztoků standardů pro optimalizaci metody (5.2.1) byly hledány podmínky, při 

kterých by byla doba eluce co nejkratší a zároveň bylo zachováno dostatečné 

rozlišení píků jednotlivých sloučenin. 

6.1.1 Výběr vlnové délky 

Vlnová délka 470 nm, při které docházelo k optimalizaci metody, byla 

zvolena na základě vyhodnocení absorpčních spekter astaxanthinu a dalších 

sledovaných karotenoidů (cantaxanthin, lutein, beta-karoten). 

Absorpční spektrum astaxanthinu 

 

Obrázek 6 - Absorpční spektrum astaxanthinu 
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Absorpční spektrum cantaxanthinu 

Absorpční spektrum luteinu 

Obrázek 7 - Absorpční spektrum cantaxanthinu 

Obrázek 8 - Absorpční spektrum luteinu 
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Absorpční spektrum beta-karotenu 

 

6.1.2 Výběr mobilní fáze a kolony 

S ohledem k současným metodám stanovení astaxanthinu a karotenoidů 

obecně, bylo zvoleno složení mobilní fáze methanol/acetonitril. Na různých 

kolonách byly zkoumány různé poměry ve složení mobilní fáze a to 20:80, 10:90 

a 0:100. Následně se ukázalo jako vhodné do směsi přidat dichlormethan. Po 

zvolení vhodné kolony byl vyvinut eluční gradient pro zkrácení doby analýzy. 

Během optimalizace bylo testováno celkem 6 kolon. Ve všech případech 

se jednalo o reverzní fáze. Až na poslední 2 testované kolony měly všechny 

stejné rozměry a velikost částic (100 x 4,6 mm, 5 µm). Kolona byla vybírána 

s cílem dosažení dostatečné separace jednotlivých píků, jejich šířky a symetrie, 

a to vše v co nejkratším čase. 

Obrázek 9 - Absorpční spektrum beta-karotenu 
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6.1.2.1 Kolona Ascentis Express RP-amide 100 x 4,6 mm, 5 µm 

Na Obrázku 10 je znázorněn vliv změny poměru acetonitrilu a methanolu 

v mobilní fázi na eluci analytů. Se stoupajícím podílem acetonitrilu se retenční 

čas analytů prodlužoval, zejména pak u luteinu. Vhodný poměr MeOH/ACN se 

zdál poměr 20:80. Píky byly symetrické, úzké a dobře rozlišitelné, jak je vidět na 

Obrázku 11. Doba analýzy nepřesáhla 5,5 minut. Tato kolona se jevila jako 

potenciálně vhodná. 

Obrázek 11 - Chromatografický záznam – kolona Ascentis Express RP – amide 

100 x 4,6 mm, 5 µm, teplota 35 °C, průtok 1,0 ml/min, MF MeOH/ACN 20:80 

Obrázek 10 - Vliv podílu acetonitrilu na retenční čas analytů u kolony 

Ascentis Express RP – amide 100 x 4,6 mm, 5 µm 



35 
 

6.1.2.2 Kolona Ascentis Express RP – C18, 100 x 4,6 mm, 5 µm 

Na Obrázku 12 je znázorněn vliv změny poměru acetonitrilu a methanolu 

v mobilní fázi na eluci analytů. Se stoupajícím podílem acetonitrilu se retenční 

čas analytů mírně prodlužoval. Beta-karoten byl na koloně extrémně zadržován. 

Píky byly celkem symetrické a úzké, ale eluovaly se v poměrně krátkém časovém 

rozmezí, jak je vidět na Obrázku 13. Doba analýzy nepřesáhla 3 minuty (vyjma 

beta-karotenu). 

Obrázek 12 - Vliv podílu acetonitrilu na retenční čas analytů u kolony Ascentis 

Express RP – C18, 100 x 4,6 mm, 5 µm 

Obrázek 13 - Chromatografický záznam – kolona Ascentis Express RP – C18, 

100 x 4,6 mm, 5 µm, teplota 35 °C, průtok 1,0 ml/min, MF MeOH/ACN 10:90 
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6.1.2.3 Kolona YMC – triart C18, 50 x 3 mm, 1,9 µm 

Na Obrázku 14 je znázorněn vliv změny poměru acetonitrilu a methanolu 

v mobilní fázi na eluci analytů. Jedná se o kolonu se stejnou stacionární fází jako 

v předešlé analýze, pouze s menší velikostí částic a rozměry kolony. Retenční 

čas se zkrátil a doba analýzy klesla pod 5 minut. Jako vhodný poměr MeOH/ACN 

se zdál poměr 20:80. Píky byly celkem symetrické, úzké a dobře rozlišitelné, jak 

je vidět na Obrázku 15. Tato kolona se jevila jako potenciálně vhodná. 

Obrázek 15 - Chromatografický záznam – kolona YMC – triart C18, 50 x 3 mm, 

1,9 µm, teplota 35 °C, průtok 1ml/min, MeOH/ACN 10:90 

Obrázek 14 - Vliv podílu acetonitrilu na retenční čas analytů u kolony 

YMC – triart C18, 50 x 3 mm, 1,9 µm 
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6.1.2.4 Kolona Kinetex Biphenyl 100 x 4,6 mm, 5 µm 

Na Obrázku 16 je znázorněn vliv změny poměru acetonitrilu a methanolu 

v mobilní fázi na eluci analytů. Se stoupajícím podílem acetonitrilu se retenční 

čas analytů téměř neměnil. Všechny analyty se eluovaly velice rychle a bylo 

obtížné je rozlišit. Doba analýzy nepřesáhla 2 minuty. 

  

Obrázek 16 - Chromatografický záznam – kolona Kinetex Biphenyl 100 x 4,6 

mm, 5 µm, teplota 35 °C, průtok 1,0 ml/min, MF MeOH/ACN 10:90 
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6.1.2.5 Kolona Kinetex PFP 100 x 4,6 mm, 5 µm 

Na Obrázku 17 je znázorněn vliv změny poměru acetonitrilu a methanolu 

v mobilní fázi na eluci analytů. Se stoupajícím podílem acetonitrilu se retenční 

čas analytů neměnil. Všechny analyty se eluovaly téměř ve stejnou dobu a bylo 

obtížné je rozlišit. Doba analýzy nepřesáhla 1,5 minuty.  

  

Obrázek 17 - Chromatografický záznam – kolona Kinetex PFP 100 x 4,6 mm, 5 

µm, teplota 35 °C, průtok 1,0 ml/min, MF MeOH/ACN 10:90 
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6.1.2.6 Kolona YMC – Carotenoid C30, 150 x 4,6 mm, 5 µm 

Jak lze vyčíst z Obrázku 18, na této koloně byly všechny analyty extrémně 

zadržovány díky dlouhému uhlíkatému řetězci stacionární fáze. K eluci 

astaxanthinu došlo téměř až ve 12. minutě, což je pro analýzu naprosto 

nevyhovující. 

  

Obrázek 18 - Chromatografický záznam – YMC – Carotenoid C30, 150 x 4,6 

mm, 5 µm, teplota 35 °C, průtok 1,0 ml/min, MF MeOH/ACN 20:80 
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6.1.3 Výběr a testování gradientové eluce 

U dvou potenciálně vhodných kolon (Ascentis Express RP – Amide 100 x 

4,6 mm, 5 µm; YMC – triart C18, 50 x 3 mm, 1,9 µm) byla dále testována 

gradientová eluce, která by optimalizovala a urychlila průběh celé analýzy. Byly 

testovány změny poměru ACN/MeOH ve prospěch methanolu. 

6.1.3.1 Kolona Ascentis Express RP – amide 100 x 4,6 mm, 5 µm 

Jako vhodný gradient se jevil gradient G (Tabulka 6), který během 2 minut 

dosáhl 80 % koncentrace methanolu. Ta byla držena 2 minuty a poté se během 

20 sekund vrátila ke 100 % koncentraci acetonitrilu. 

Tabulka 6 - Gradient G 

Minuty Pumpa A (ACN) Pumpa B (MeOH) 

0.15 100 0 

2.00 20 80 

4.00 20 80 

4.20 100 0 

6.00 100 0 
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Jako velice výhodné se ukázalo přidat k methanolu dichlormethan 

v poměru 1:1. To umožnilo zkrátit dobu eluce analytů (zejména lipofilního beta-

karotenu) na 3,5 minut (Obrázek 20). 

Obrázek 20 - Chromatografický záznam z kolony Ascentis Express RP – amide 

100 x 4,6 mm, 5 µm; gradient G, MF MeOH/ACN 

Obrázek 19 - Chromatografický záznam z kolony Ascentis Express RP – amide 

100 x 4,6 mm, 5 µm; gradient G, MF MeOH/CH2Cl2/ACN 
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Protože k eluci všech analytů docházelo díky přídavku dichlormethanu 

poměrně brzo, byla doba průtoku silnější methanol-dichlormethanové fáze 

v z pumpy B zkrácena o jednu minutu do finální optimální podoby gradientu V 

(Tabulka 7). Délka jednoho gradientního cyklu, a tím i celková analýza, tak byla 

zkrácena na 5 minut i s ekvilibrací kolony do počátečních podmínek analýzy. 

Tabulka 7 - Gradient V 

Minuty Konc. pumpy A (ACN) Konc. pumpy B (MeOH:CH2Cl2 1:1) 

0.15 100 0 

2.00 20 80 

3.00 20 80 

3.20 100 0 

5.00 100 0 
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Obrázek 21 - Chromatografický záznam z kolony Ascentis Express RP – amide 

100 x 4,6 mm, 5 µm; gradient V, MF MeOH/CH2Cl2/ACN 
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6.1.3.2 Kolona YMC – triart C18, 50 x 3 mm, 1,9 µm 

Použití gradientové eluce na této koloně se ukázalo jako nevhodné 

z důvodů delších retenčních časů než na koloně s vloženou amidovou skupinou. 

  

Obrázek 22 - Chromatografický záznam z YMC – triart C18, 50 x 3 mm, 1,9 µm; 

gradient G, MF MeOH/CH2Cl2/ACN 
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6.1.4 Optimální podmínky 

Tabulka 8 - Optimální podmínky HPLC analýzy 

Chromatografická sestava Shimadzu LC - 10 

Detektor DAD SPD – M10A VP 

Kolona 
Ascentis Express RP – amide 100 x 4,6 mm, 

5 µm (Supelco Analytical, Sigma – Aldrich) 

Dávkování 5 µl 

Detekce UV 470 nm 

Mobilní fáze MeOH/CH2Cl2/ACN 

Průtok 1 ml/min 

Teplota 35 °C 

Čas analýzy 5 min 

Gradient 

min Pumpa A 

(ACN) 

Pumpa B 

(MeOH:CH2Cl2 1:1) 

0.15 100 0 

2.00 20 80 

3.00 20 80 

3.20 100 0 

5.00 100 0 
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6.2 Validace analytické metody 

6.2.1 Test vhodnosti chromatografického systému 

Tabulka 9 - Test vhodnosti chromatografického systému 

 tR w1/2 k AS RS 

Ast 1.588 0.070 0,425 1.757 - 

Cant 1.982 0.059 0,778 1.457 3.071 

Lut 2.534 0.037 1,274 1.707 5.691 

Betak 3.114 0.037 1,794 1.899 7.634 

tR – retenční čas, w1/2 – šířka píku v polovině výšky, k – kapacitní faktor, AS – faktor symetrie, 

RS – rozlišení píků 

 

  

Obrázek 23 - Chromatografický záznam z kolony Ascentis Express RP – amide 

100 x 4,6 mm, 5 µm; gradient V, MF MeOH/CH2Cl2/ACN 
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6.2.2 Linearita 

K stanovení linearity bylo použito 8 kalibračních roztoků astaxanthinu 

v koncentračním rozmezí od 10 mg/l do 250 mg/l. Jejich příprava je uvedena 

v kapitole 5.2.3. U jednotlivých kalibračních roztoků byly provedeny 3 nástřiky na 

kolonu, ze kterých pak byla stanovena průměrná hodnota plochy píku pro každou 

koncentrační hladinu. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 10. K vyhodnocení 

závislosti průměrné plochy píku na koncentraci kalibračního roztoku byla použita 

metoda lineární regrese (Tabulka 11). Kalibrační závislost je znázorněna na 

Obrázku 24. 

 

Tabulka 10 - Test linearity astaxanthinu 

Koncentrace [mg/l] Průměrná plocha píku 

10 83997 

20 286860 

50 735923 

75 1303518 

100 1866862 

150 3354044 

200 4150862 

250 5215337 
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Tabulka 11 - Parametry lineární regrese astaxanthinu 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 8 Odhad chyby 

Směrnice k = 21979,1 ± 670,2902 

Abs. člen q = -224341 ± 89811,69 

Korelační koeficient r = 0,997221   

Reziduální odchylka s = 153212,1   

 

V daném koncentračním rozmezí bylo dosaženo korelačního koeficientu 

0,997221. 
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Obrázek 24 - Kalibrační závislost HPLC analýzy 
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6.2.3 Opakovatelnost 

Pro stanovení opakovatelnosti byly použity kalibrační roztoky o 

koncentracích 10, 100 a 250 mg/l. Jejich příprava je popsána v kapitole 5.2.3. U 

jednotlivých kalibračních roztoků bylo provedeno 8 nástřiků na kolonu. Z ploch 

píků pak byly vypočítány směrodatné odchylky. V Tabulce 12 jsou uvedené 

výsledky pro dané koncentrační hladiny. 

Tabulka 12 - Opakovatelnost analýzy roztoků pro kalibraci 

Koncentrační hladina [mg/l] Průměr ploch píků SD RSD [%] 

10 68284 1466 2,15 

100 1987703 24860 1,25 

250 5644771 172529 3,06 

 

Relativní směrodatná odchylka byla na všech hladinách menší než 3,1 %. 
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6.2.4 Přesnost 

Pro vyhodnocení přesnosti byly analyzovány roztoky kapslí přípravku 

Omega Complete Super.  Bylo připraveno celkem 8 roztoků, jejich příprava je 

popsána v kapitole 5.3.1. U jednotlivých vzorků byly provedeny dva nástřiky a 

spočítána průměrná hodnota. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce 13. 

Tabulka 13 - Přesnost metody 

P
rů

m
ě
ry

 p
lo

c
h
 

1568903 

1644749 

1638655 

1565335 

1608403 

1637231 

1755855 

1699675 

Průměr 1639851 

SD 63967 

RSD 3,90 
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6.2.5 Správnost 

K hodnocení správnosti byla použita metoda standardního přídavku. 

Výtěžnost měla být stanovena porovnáním průměrné hodnoty ploch píků roztoků 

vzorku pro stanovení přesnosti se standardem a roztoku standardu astaxanthinu 

v chloroformu (příprava popsána v kapitole 5.3.1). 

Testované kapsle však obsahovaly astaxanthin v esterifikované formě, 

kterou se nepodařilo hydrolyzovat (více v kapitole 6.3). Správnost tedy nemohla 

být vyhodnocena touto metodou. 

Pro ukázku jsou přiloženy chromatogramy z analýzy samotné kapsle 

(Obrázek 25), samotného standardu astaxanthinu (Obrázek 26) a směsi 

standardu s kapslí (Obrázek 27). 
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Obrázek 25 - Chromatografický záznam analýzy obsahu kapsle Omega 

Complete Super 
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Obrázek 26 - Chromatografický záznam analýzy roztoku standardu 

astaxanthinu v chloroformu 100 mg/l 

Obrázek 27 - Chromatografický záznam analýzy směsi standardu astaxanthinu 

s obsahem kapsle Omega Complete Super 
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6.3 Stanovení obsahu účinných látek v doplňcích stravy 

Vyvinutá separační metoda nemohla být využita k analýze obsahu 

astaxanthinu ve vybraných doplňcích stravy z důvodu nenalezení extrakčního 

postupu, který by rozrušil vazbu astaxanthinu na přítomné mastné kyseliny. 

Kapsle obsahovaly esterifikovaný astaxanthin, který byl eluován až kolem 50 

minuty analýzy jako značně rozmytý a téměř neidentifikovatelný čtyř-pík který je 

zřejmý na Obrázku 27 jako nevymytý zůstatek esterifikovaného astaxanthinu 

z předchozích analýz. Samotný astaxanthin se z této formy nepodařilo 

vyextrahovat do běžných organických rozpouštědel. 

Z důvodů rozrušení vazby astaxanthinu na mastné kyseliny byly testovány 

způsoby publikované v odborné literatuře. Ty jsou založeny na bazické či kyselé 

hydrolýze s využitím methanolického KOH nebo HCl v koncentraci od 0,1 mol/l 

až do koncentrace 5 mol/l v organickém rozpouštědle, či ve vodě, s re-extrakcí 

do chloroformu. Žádný z těchto uvedených postupů však neumožnil extrahovat 

samotný astaxanthin, i přes použití alkalické hydrolýzy do 5 molárního KOH 

v methanolu při 50°C. 

Z tohoto důvodu byla vyvinuta alternativní spektrofotometrická metoda 

stanovení obsahu. Kapsle byly analyzovány bez přítomnosti separační kolony, 

tedy pouze DAD detektorem, na základě předpokladu, že krillový olej obsahuje 

majoritní podíl astaxanthinu. Jiné další karotenoidy nebyly u testovaných 

přípravků v obsahu uvedeny. 
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6.3.1 Stanovení obsahu astaxanthinu v doplňcích stravy 

spektrofotometrickou metodou 

Změřením absorbance kalibračních roztoků standardu astaxanthinu 

(příprava popsána v kapitole 5.2.5) byla stanovena průměrná absorbance pro 

každou koncentrační hladinu (Tabulka 14). Závislost absorbance na koncentraci 

roztoku byla vyhodnocena metodou lineární regrese (Tabulka 15) při vlnové 

délce absorpčního maxima astaxanthinu. 

Tabulka 14 - Test linearity spektrofotometrické analýzy 

Koncentrace [mg/l] Průměrná absorbance 

1 158900 

5 938755 

10 2477444 

20 4892124 

30 7722859 

50 14764585 
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Obrázek 28 - Kalibrační závislost spektrofotometrické metody 
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Tabulka 15 - Parametry lineární regrese spektrofotometrické metody 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 6 Odhad chyby 

Směrnice k = 296392,7 ± 12401,29 

Abs. člen q = -571147,5 ± 317224,3 

Korelační koeficient r = 0,996517   

Reziduální odchylka s = 508805,7   

K následnému stanovení obsahu astaxanthinu byly od každého přípravku 

analyzovány 4 vzorky (postup přípravy popsán v kapitole 5.3.2). Nastřikováno 

bylo 20 µl vzorku. Mobilní fází byl chloroform o průtokové rychlosti 0,5 ml/min. 

Analyty byly detekovány při vlnové délce 470 nm. Záznamy z analýzy jsou na 

Obrázcích 29-32. 

Průměrné hodnoty absorbance jednotlivých vzorků pak byly korigovány 

podle navážky a přepočítány na průměrný obsah astaxanthinu v 1 kapsli (Tabulka 

16). 

Tabulka 16 - Obsah astaxanthinu v doplňcích stravy 

Doplněk stravy 
Deklarované množství 

v 1 cps [mg] 

Stanovený obsah 

v 1 cps [mg] 
% 

Jamieson Omega 

Complete Super 
0,264 0,2811 106,48 

Life Science 

KRILOIL 
0,180 0,3003 166,84 

Vieste Krilový olej 

strong 
- 0,2578 - 
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Obrázek 29 - Analýza roztoku standardu astaxanthinu bez kolony 

Obrázek 30 - Analýza roztoku kapsle Jamieson Omega Complete Super bez 

kolony 
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Obrázek 31 - Analýza roztoku kapsle Life Science KRILOIL bez kolony 
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Obrázek 32 - Analýza roztoku kapsle Vieste Krilový olej strong bez kolony 
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6.4 Diskuze 

HPLC separační metoda vyvinutá v rámci této práce byla optimalizována 

pro stanovení volné molekuly astaxanthinu a dalších příbuzných karotenoidů. Pro 

analýzu vybraných doplňků stravy se však ukázala jako nevhodná. 

Esterifikovanou formu přítomnou v krillovém oleji je nutné nejdřív hydrolyzovat a 

extrahovat, jelikož esterifikovaná forma astaxanthinu je díky vazbě na mastné 

kyseliny extrémně lipofilní a značně se zadržuje na stacionární fázi. Z tohoto 

pohledu je analýza karotenoidů, zejména s hydroxylovou skupinou v molekule, 

v olejových suspenzích značně problematická, což zmiňuje i odborná literatura. 

V našem případě, tedy kapslí s olejovou suspenzí, se esterovou vazbu bohužel 

rozrušit nepodařilo. 

Pokud se podíváme do literárních zdrojů, zjistíme, že analýzy povětšinou 

probíhaly na reverzních fázích C18, nebo C30 (kolona vhodná přímo k separaci 

karotenoidů) a separace trvaly kolem 40 až 80 minut. Vzorky byly získávány 

z biologických materiálů, převážně rostlinného původu. Experiment popisuje 

proces hydrolýzy extraktu získaného z řasy Haematococcus [28] pomocí 1 M 

NaOH po dobu 6 hodin při 4 °C za tmy. Analogický postup byl použit i u krillového 

oleje, ale nebylo docíleno žádaných výsledků. Možnosti hydrolýzy přítomné 

esterifikované formy budou tedy ještě předmětem dalšího výzkumu.  
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7 Závěr 

Byla optimalizována a validována chromatografická metoda pro separaci 

astaxanthinu a dalších karotenoidů, které jsou běžně používány v potravních 

doplňcích: cantaxanthin, lutein a beta-karoten. Analýza probíhala na koloně 

Ascentis Express RP – amide (100 x 4,6 mm, 5 µm) od výrobce Supelco 

Analytical. Mobilní fáze o složení acetonitril a methanol/dichlormethan (1:1) měla 

průtokovou rychlost 1 ml/min. Byl vyvinut eluční gradient, jehož jeden cyklus trval 

5 minut. Teplota kolony byla udržována na 35°C. Metoda byla optimalizována 

pomocí standardů jednotlivých sloučenin, které byly eluovány v pořadí: 

astaxanthin, cantaxanthin, lutein, betakaroten. Byly detekovány DAD detektorem 

při vlnové délce 470 nm. 

Tato metoda byla následně využita k analýze vybraných potravinových 

doplňků: Omega Complete Super (Jamieson), KRILOIL (Life Science) a Krilový 

olej strong (Vieste). Jak se ukázalo, metoda byla pro analýzu doplňků nevhodná. 

Byla vyvinuta k separaci volného astaxanthinu. Testované doplňky stravy ale 

obsahovaly formu esterifikovanou, kterou se nepodařilo hydrolyzovat a 

extrahovat tak volnou frakci. 

K stanovení astaxanthinu v doplňcích stravy byla proto vyvinuta alternativní 

spektrofotometrická metoda. Tou se podařilo vyhodnotit obsahové množství 

astaxanthinu v jednotlivých doplňcích. 

Všechny testované preparáty měly formu měkkých kapslí a měly deklarovaný 

obsah 500 mg krillového oleje na kapsli. V přípravku Omega Complete Super od 

výrobce Jamieson bylo zjištěno průměrně 0,2811 mg astaxanthinu 

z deklarovaných 0,264 mg (106,48 %). V kapslích přípravku KRILOIL od výrobce 

Life Science bylo stanoveno průměrně 0,3003 mg z deklarovaných 0,180 mg 

(166,84 %). A v přípravku Krilový olej strong od výrobce Vieste, kde nebylo 

přesné množství astaxanthinu uvedeno, bylo stanoveno průměrně 0,2578 mg 

látky. 

  



59 
 

8 Použitá literatura 

1 VLASTNOSTI KAROTENOIDŮ. News from HPLC analysis [online]. [cit. 2017-

04-12]. Dostupné z: http://hplc1.sweb.cz/Carotenoids/ch_karotenoids.htm 

2 11. SLOUČENINY OVLIVŇUJÍCÍ BARVU POTRAVIN [online]. DAVÍDEK, Jiří. 

[cit. 2017-04-12]. Dostupné z: https://el.lf1.cuni.cz/p21372106  

3 AMBATI, Ranga, Phang MOI, Sarada RAVI a Ravishankar 

ASWATHANARAYANA. Astaxanthin: Sources, Extraction, Stability, Biological 

Activities and Its Commercial Applications—A Review. Marine Drugs. 2014, 

12(1), 128-152. DOI: 10.3390/md12010128. ISSN 1660-3397. Dostupné také z: 

http://www.mdpi.com/1660-3397/12/1/128/ 

4 SHAH, Md. Mahfuzur R., Yuanmei LIANG, Jay J. CHENG a Maurycy DAROCH. 

Astaxanthin-Producing Green Microalga Haematococcus pluvialis: From Single 

Cell to High Value Commercial Products. Frontiers in Plant Science. 2016, 7. 

DOI: 10.3389/fpls.2016.00531. ISSN 1664-462x. Dostupné také z: 

http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389/fpls.2016.00531/abstract 

5 Krill. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Krill  

6 Astaxanthin: Compound Summary for CID 5281224. National Center for 

Biotechnology Information: PubChem Compound Database [online]. [cit. 2017-

04-12]. Dostupné z: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281224  

7 Astaxanthin chemical structure. In: SPRING-BIO [online]. [cit. 2017-04-12]. 

Dostupné z: http://www.springfeeds.com/en/animal/additives/8acd84af-a696-

11e4-94db-f23c9184c0c7.html  

8 What is Natural Astaxanthin? In: AstaX [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

http://www.astaxinc.com/facts.html  

9 MIKI, Wataru. Biological functions and activities of animal carotenoids. Pure & 

Appl. Chem. Great Britain, 1991, 63(1), 141-146. 

http://hplc1.sweb.cz/Carotenoids/ch_karotenoids.htm
https://el.lf1.cuni.cz/p21372106
http://www.mdpi.com/1660-3397/12/1/128/
http://journal.frontiersin.org/Article/10.3389/fpls.2016.00531/abstract
https://en.wikipedia.org/wiki/Krill
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281224
http://www.springfeeds.com/en/animal/additives/8acd84af-a696-11e4-94db-f23c9184c0c7.html
http://www.springfeeds.com/en/animal/additives/8acd84af-a696-11e4-94db-f23c9184c0c7.html
http://www.astaxinc.com/facts.html


60 
 

10 ZHANG, Zhong-Wei, Xiao-Chao XU, Ting LIU a Shu YUAN. Mitochondrion-

Permeable Antioxidants to Treat ROS-Burst-Mediated Acute Diseases. Oxidative 

Medicine and Cellular Longevity [online]. 2016, 2016, 1-10 [cit. 2017-04-12]. DOI: 

10.1155/2016/6859523. ISSN 19420900. Dostupné z: 

http://www.hindawi.com/journals/omcl/2016/6859523/  

11 MURILLO, A. G. a M. L. FERNANDEZ. Potential of Dietary Non-Provitamin A 

Carotenoids in the Prevention and Treatment of Diabetic Microvascular 

Complications. Advances in Nutrition: An International Review Journal [online]. 

2016, 7(1), 14-24 [cit. 2017-04-12]. DOI: 10.3945/an.115.009803. ISSN 

21565376. Dostupné z: 

http://advances.nutrition.org/cgi/doi/10.3945/an.115.009803  

12 SILA, Assaâd, Zohra GHLISSI, Zeineb KAMOUN, Mohamed MAKNI, Moncef 

NASRI, Ali BOUGATEF a Zouheir SAHNOUN. Astaxanthin from shrimp by-

products ameliorates nephropathy in diabetic rats. European Journal of Nutrition 

[online]. 2015, 54(2), 301-307 [cit. 2017-04-12]. DOI: 10.1007/s00394-014-0711-

2. ISSN 14366207. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00394-014-

0711-2   

13 FASSETT, Robert G. a Jeff S. COOMBES. Astaxanthin: A Potential 

Therapeutic Agent in Cardiovascular Disease. Marine Drugs [online]. 2011, 

9(12), 447-465 [cit. 2017-04-12]. DOI: 10.3390/md9030447. ISSN 1660-3397. 

Dostupné z: http://www.mdpi.com/1660-3397/9/3/447/  

14 KISHIMOTO, Yoshimi, Hiroshi YOSHIDA a Kazuo KONDO. Potential Anti-

Atherosclerotic Properties of Astaxanthin. Marine Drugs [online]. 2016, 14(2), 35- 

[cit. 2017-04-12]. DOI: 10.3390/md14020035. ISSN 1660-3397. Dostupné z: 

http://www.mdpi.com/1660-3397/14/2/35  

15 LAUVER, D. A. Disodium Disuccinate Astaxanthin (Cardax) Attenuates 

Complement Activation and Reduces Myocardial Injury following 

Ischemia/Reperfusion. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 

[online]. 2005, 314(2), 686-692 [cit. 2017-04-12]. DOI: 10.1124/jpet.105.087114. 

ISSN 00223565. Dostupné z: 

http://jpet.aspetjournals.org/cgi/doi/10.1124/jpet.105.087114  

http://www.hindawi.com/journals/omcl/2016/6859523/
http://advances.nutrition.org/cgi/doi/10.3945/an.115.009803
http://link.springer.com/10.1007/s00394-014-0711-2
http://link.springer.com/10.1007/s00394-014-0711-2
http://www.mdpi.com/1660-3397/9/3/447/
http://www.mdpi.com/1660-3397/14/2/35
http://jpet.aspetjournals.org/cgi/doi/10.1124/jpet.105.087114


61 
 

16 GRIMMIG, Bethany, Seol-Hee KIM, Kevin NASH, Paula C. BICKFORD a R. 

DOUGLAS SHYTLE. Neuroprotective mechanisms of astaxanthin: a potential 

therapeutic role in preserving cognitive function in age and neurodegeneration. 

GeroScience [online]. 2017, 39(1), 19-32 [cit. 2017-04-12]. DOI: 10.1007/s11357-

017-9958-x. ISSN 25092715. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s11357-017-9958-x  

17 OLSON, James Allen. Absorption, transport, and metabolism of carotenoids in 

humans. Pure &Appl. Chem. Great Britain, 1994, 66(5), 1011-1016. 

18 Rozlišení doplňků stravy od léčivých přípravků. Státní ústav pro kontrol léčiv 

[online]. [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-

doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku  

19 ŠIMŮNKOVÁ, Marta. Libo lék, nebo potravinový doplněk? Medical Tribune. 

2010, 6(8). 

20 KOVAŘÍKOVÁ, Petra a Ján STARIAT. HPLC – POPIS ZÁKLADNÍHO 

HARDWARU. Moodle pro výuku 1 [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/215460/mod_resource/content/4/HPLC_kurz/Le

kce_PDF/Lekce%202_HPLC%20instrumentace.pdf  

21 KOVAŘÍKOVÁ, Petra a Ján STARIAT. HPLC – STACIONÁRNÍ FÁZE A 

SEPARAČNÍ MÓDY. Moodle pro výuku 1 [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/399298/mod_resource/content/1/Lekce%204_S

tac%20faze%20a%20separacni%20mody.pdf  

22 Ascentis Express Fused-Core® HPLC Columns: Fused-Core Columns 

Technology. Sigma-Aldrich [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/hplc/columns/ascentis-

express/fused-core-advantage.html  

23 Ascentis® Express HPLC Resource Guide. Sigma-Aldrich [online]. [cit. 2017-

04-12]. Dostupné z: http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-

aldrich/docs/Supelco/Brochure/1/t409118.pdf  

24 UV/VIS HPLC detektory. HPLC.cz [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

http://www.hplc.cz/Teorie/UV_VIS_detector.html  

http://link.springer.com/10.1007/s11357-017-9958-x
http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku
http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku
https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/215460/mod_resource/content/4/HPLC_kurz/Lekce_PDF/Lekce%202_HPLC%20instrumentace.pdf
https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/215460/mod_resource/content/4/HPLC_kurz/Lekce_PDF/Lekce%202_HPLC%20instrumentace.pdf
https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/399298/mod_resource/content/1/Lekce%204_Stac%20faze%20a%20separacni%20mody.pdf
https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/399298/mod_resource/content/1/Lekce%204_Stac%20faze%20a%20separacni%20mody.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/hplc/columns/ascentis-express/fused-core-advantage.html
http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/hplc/columns/ascentis-express/fused-core-advantage.html
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Supelco/Brochure/1/t409118.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/docs/Supelco/Brochure/1/t409118.pdf
http://www.hplc.cz/Teorie/UV_VIS_detector.html


62 
 

25 COLMÁN-MARTÍNEZ, Mariel, Miriam MARTÍNEZ-HUÉLAMO, Esther 

MIRALLES, Ramón ESTRUCH a Rosa M. LAMUELA-RAVENTÓS. A New 

Method to Simultaneously Quantify the Antioxidants: Carotenes, Xanthophylls, 

and Vitamin A in Human Plasma. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 

[online]. 2016, 2016, 1-10 [cit. 2017-04-12]. DOI: 10.1155/2016/9268531. ISSN 

19420900. Dostupné z: http://www.hindawi.com/journals/omcl/2016/9268531/  

26 LI, Lijun, Yue YU, Xiping DU, Zedong JIANG, Feng CHEN a Hui NI. An 

improved high performance liquid chromatography method for the separation of 

carotenoids extracted from Phaffia rhodozyma. Journal of Analytical Chemistry. 

2015, 70(12), 1512-1520. DOI: 10.1134/S1061934815120102. ISSN 1061-9348. 

Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1134/S1061934815120102  

27 LU, Munigbo, Yang'e ZHANG, Chunfang ZHAO, Pengpeng ZHOU a Longjiang 

YU. Analysis and Identification of Astaxanthin and its Carotenoid Precursors from 

Xanthophyllomyces dendrorhous by High-Performance Liquid Chromatography. 

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION C-A JOURNAL OF 

BIOSCIENCES. 2010, 65(7-8), 489-494. 

28 JIN, Hui, Yong Min LAO, Jin ZHOU, Huai Jin ZHANG a Zhong Hua CAI. 

Simultaneous determination of 13 carotenoids by a simple C18 column-based 

ultra-high-pressure liquid chromatography method for carotenoid profiling in the 

astaxanthin-accumulating Haematococcus pluvialis. Journal of Chromatography 

A. 2017, 1488, 93-103. DOI: 10.1016/j.chroma.2017.01.088. ISSN 00219673. 

Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021967317301851  

29 JIAO, Guangling, Joseph HUI, Ian BURTON, et al. Characterization of Shrimp 

Oil from Pandalus borealis by High Performance Liquid Chromatography and 

High Resolution Mass Spectrometry. Marine Drugs [online]. 2015, 13(6), 3849-

3876 [cit. 2017-04-12]. DOI: 10.3390/md13063849. ISSN 16603397. Dostupné 

z: http://www.mdpi.com/1660-3397/13/6/3849/  

30 Monitorování lékových hladin: Chromatografické výpočty. Farmaceutická 

fakulta UK: FAF Intranet [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

https://intranet.faf.cuni.cz/getmedia/3e8a1961-3e41-45d8-b3bb-

http://www.hindawi.com/journals/omcl/2016/9268531/
http://link.springer.com/10.1134/S1061934815120102
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0021967317301851
http://www.mdpi.com/1660-3397/13/6/3849/
https://intranet.faf.cuni.cz/getmedia/3e8a1961-3e41-45d8-b3bb-0903ba49d047/Microsoft-PowerPoint-Chrom-veliciny-a-vypocty2015studenti.aspx?disposition=attachment


63 
 

0903ba49d047/Microsoft-PowerPoint-Chrom-veliciny-a-

vypocty2015studenti.aspx?disposition=attachment  

31 BOSE, Anirbandeep. HPLC Calibration Process Parameters in Terms of 

System Suitability Test. Austin Chromatogr. 2014, 1(2), 4. ISSN 2379-7975. 

32 Validační program pro statistické zpracování analytických dat. HPLC.cz 

[online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: 

http://www.hplc.cz/validace/program_validace.htm  

33 HUBER, Ludwig. Validation of Analytical Methods. Germany: Agilent 

Technologies, 2010. 

https://intranet.faf.cuni.cz/getmedia/3e8a1961-3e41-45d8-b3bb-0903ba49d047/Microsoft-PowerPoint-Chrom-veliciny-a-vypocty2015studenti.aspx?disposition=attachment
https://intranet.faf.cuni.cz/getmedia/3e8a1961-3e41-45d8-b3bb-0903ba49d047/Microsoft-PowerPoint-Chrom-veliciny-a-vypocty2015studenti.aspx?disposition=attachment
http://www.hplc.cz/validace/program_validace.htm

