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POUŽITÉ ZKRATKY 

AKBA  3-O-acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina 

APCI Chemická ionizace za atmosférického tlaku (Atmospheric pressure 

chemical ionization) 

AαBA   Acetyl-α-boswellová kyselina  

AβBA  Acetyl-β-boswellová kyselina 

BA  Boswellové kyseliny (Boswellic acids)  

αBA  α-boswellová kyselina 

βBA  β-boswellová kyselina 

BSE  Extrakt z Boswellia serrata 

C18  Oktadecylsilikagel (ODS) 

C8  Oktylsilikagel 

CEC  Kapilární elektrochromatografie (Capillary electrochromatography) 

DAD  Detektor s diodovým polem (Diode array detector) 

DE-MS  Analýza přímou expozicí pomocí EI-MS (Direct exposure electron 

ionisation mass spektrometry) 

EI  Elektronová ionizace (Electron ionization) 

ESI  Ionizace elektrosprejem (Electrospray ionization) 

GC  Plynová chromatografie (Gas chromatography) 

HPLC  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High performance liquid 

chromatography) 

HPTLC Vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (High performance thin layer 

chromatography) 

IT  Iontová past (Ion trap) 

KBA  11-keto-β-boswellová kyselina  

LC  Kapalinová chromatografie (Liquid chromatography) 
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LLE  Extrakce z kapaliny do kapaliny (Liquid-liquid extraction) 

LOD  Limit detekce (Limit of detection) 

LOQ  Limit kvantifikace (Limit of quantification) 

MF  Mobilní fáze (Mobile phase) 

MS  Hmotnostní spektrometrie (Mass spectrometry) 

NICI  Chemická ionizace negativních iontů (Negative ion chemical ionization) 

NP  Normální fáze (Normal phase) 

Q  Kvadrupól (Quadrupole) 

QqQ  Trojitý kvadrupól (Triple quadrupole) 

Rf  Retenční faktor (Retention factor) 

RP  Obrácená fáze, reverzní fáze (Reversed phase) 

SF  Stacionární fáze (Stationary phase) 

SIM  Selektivní záznam jednoho nebo více iontů (Selected ion monitoring) 

SPE  Extrakce na tuhou fázi (Solid phase extraction) 

TLC  Tenkovrstvá kapalinová chromatografie (Thin layer chromatography) 

TOF  Analyzátor doby letu (Time of flight) 

UHPLC  Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (Ultra-high performance 

liquid chromatography) 

UV  Ultrafialové záření (Ultraviolet) 

VIS  Viditelné záření (Visible) 
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1. ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá využitím analytických separačních metod pro 

stanovení boswellových kyselin, mezi které patří α-boswellová kyselina, β-boswellová 

kyselina, acetyl-α-boswellová kyselina, acetyl-β-boswellová kyselina, 11-keto-β-

boswellová kyselina a acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina. Boswellové kyseliny jsou 

pro jejich léčivé účinky využívány již po celá staletí a není tedy divu, že se s nimi 

můžeme setkat i dnes jako s doplňkovou léčbou při léčbě některých onemocnění. 

Separační metody zahrnují široké spektrum analytických technik. V popředí 

zájmu je v současné době zejména kapalinová chromatografie, která dominuje 

separačním metodám a má rozsáhlé využití v mnoha oborech. 
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2. CÍL A POPIS ZADÁNÍ PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je shrnutí separačních metod a jejich využití při analýze 

boswellových kyselin v různých matricích. 

V první části práce jsou představeny boswellové kyseliny a separační metody. 

Nejdůležitějším separačním metodám, tedy chromatografickým, je věnována velká část 

textu této práce, která se snaží o jejich popis a stručný souhrn základních principů 

separace.  

Další část práce zahrnuje tabulkový přehled aplikací separačních metod v analýze 

boswellových kyselin, které byly publikovány v odborných článcích. Tyto články 

pocházejí z databází Web of Science a Science Direct. V poslední části je detailněji 

popsáno několik vybraných prací z přehledu.  
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3. BOSWELLOVÉ KYSELINY 

3.1 Boswellia species 

Boswellové kyseliny jsou hlavní složkou vyskytující se v pryskyřici rostlin z rodu 

Boswellia. Boswellia je listnatý strom střední výšky, který dorůstá od 2 až do 8 metrů. 

Přirozeně se vyskytuje v tropických suchých horských oblastech Indie, severní Afriky, 

na středovýchodním cípu Afriky a na Arabském poloostrově. Rod Boswellia, česky 

kadidlovník, patřící do čeledi Burseraceae (březulovité) zahrnuje několik druhů. 

Nejvýznamnější a nejčastěji studovaný druh je Boswellia serrata (kadidlovník pilovitý) 

rostoucí v Indii. Dalšími druhy jsou například Boswellia sacra (kadidlovník pravý) 

z Ománu a Jemenu, Boswellia carterii a Boswellia frereana vyskytující se v Somálsku, 

Boswellia papyrifera v Etiopii a další. Přestože v popředí zájmu je Boswellia serrata, 

i některé z dalších druhů mohou být využívány pro jejich léčivé schopnosti. Boswellia je 

v tradiční medicíně známá též pod jménem Shallaki. Boswellia serrata je 

nejvýznamnější druh. Můžeme se u ní setkat i s pojmenováním Salai guggal nebo 

indické olibanum. Pro praktické účely se nejčastěji používá extrakt z B. serrata (BSE) 

a jeho hlavní složky – boswellové kyseliny, zejména beta izomery [1]. 

 

 

Obrázek 1: Boswellia serrata [2] 
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Téměř všechny druhy rodu Boswellia jsou typické svým zastoupením 

boswellových kyselin jakožto jednou z hlavních obsahových látek.  Jejich množství se 

mezi jednotlivými druhy může lišit. Předmětem zájmu je hlavně pryskyřice 

(klejopryskyřice). Ta se získává nařezáním kůry stromů. Pryskyřice vytéká ven, po čase 

tuhne a mění se na pevnou nažloutlou až červenohnědou látku hořké chuti 

a charakteristické aromatické vůně [1], [3]. 

 

Obrázek 2: Pryskyřice z Boswellia (kadidlo) [4] 

 

Klejopryskyřice z Boswellia serrata je složitá směs mnoha látek. Vedle terpenů 

jsou dalšími hlavními obsahovými látkami ještě sacharidy a silice. Dále se pak v menším 

množství objevují bílkoviny nebo anorganické sloučeniny. Silice a nižší terpenoidy (8 – 

12 %) zahrnují estery, alkoholy, mono- a diterpeny. Jmenovitě se může jednat 

například o pinen, thujen, serratol, limonen, cymen apod. Jejich množství není stálé 

a mění se stářím nebo kvalitou. Vyšší terpenoidy (25 – 35 %) jsou hlavní složkou 

pryskyřice. Nejdůležitější pentacyklické triterpeny nesoucí většinu farmakologických 

účinků jsou zastoupeny α- a β-boswellovými kyselinami a jejich deriváty. Vedle nich lze 

v boswelii nalézt i další terpenické látky – např. α-amyrin, β-sitosterol a mnoho dalších. 

Sacharidy (45 – 60 %) zatím nebyly důkladně popsány, nicméně se předpokládá 

přítomnost arabinózy, galaktózy a xylózy. Množství a chemické složení obsahových 

látek se ale může lišit v závislosti na některých faktorech jako je například věk rostliny, 

geografické a klimatické podmínky, nebo doba a způsob sběru [1]. 
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3.2 Chemická struktura boswellových kyselin 

Boswellové kyseliny se díky své chemické struktuře řadí mezi pentacyklické 

triterpenoidy, jejichž biosyntéza vychází ze skvalenu. Jsou to sloučeniny lipofilního 

charakteru, jak je patrné z hodnot log P (viz Tabulka 1). Z chemického hlediska se 

boswellové kyseliny rozdělují na β-boswellové kyseliny (ursanový typ) a α-boswellové 

kyseliny (oleanový typ), které se od sebe vzájemně odlišují pozicí metylové skupiny na 

19. a 20. uhlíku. Nejčastěji se objevuje těchto 6 látek: α-boswellová kyselina (αBA), 

β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), acetyl-β-boswellová 

kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová kyselina (KBA) a 3-O-acetyl-11-keto-β-

boswellová kyselina (AKBA). Většina těchto sloučenin je biologicky aktivní. Poslední dvě 

jmenované jsou z medicínského hlediska nejvýznamnější, protože vykazují největší 

biologickou aktivitu [1]. 

Tabulka 1: Predikované hodnoty pKa a logP pro β-boswellové kyseliny [5] 

 pKa logP 

βBA 4,57 6,58 

AβBA 4,47 7,02 

KBA 4,40 6,02 

AKBA 4,32 6,46 
Vysvětlivka: β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová 
kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 
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Obrázek 3: Chemické vzorce šesti hlavních boswellových kyselin 
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3.3 Využití a účinky boswellových kyselin 

Boswellové kyseliny se využívají po celá staletí již od starověku. Jejich předností 

jsou zejména léčivé vlastnosti, které jsou nejen v posledních letech stále předmětem 

mnoha studií. V historii se pryskyřice z Boswellia používala i k jiným než medicínským 

účelům. Významnou úlohu měla například při náboženských obřadech, protože jak 

český název rostliny napovídá, je hlavní složkou kadidla. Kadidlo neboli olibanum je 

pryskyřice z Boswellia sacra. Vonné látky boswelie se mimo kadidla používaly například 

i v parfémech nebo při balzamování [1]. 

V dřívějších dobách se Boswellia užívala při nejrůznějších nemocech v tradiční 

čínské a indické medicíně (ajurvédská medicína), mimo to i v Africe a dalších západních 

zemích Evropy. Znalosti starých civilizací posloužili jako základ pro dnešní využívání 

léčivých rostlin při léčbě, výrobě léčiv a doplňků stravy. V současnosti se do popředí 

dostává především použití boswellových kyselin při léčbě zánětlivých onemocnění – 

například revmatická artritida, osteoartritida, ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc, 

astma, alergie či edémy. Pozitivní vliv se projevuje i při nádorových onemocněních, 

díky schopnosti indukce apoptózy, při plicních a neurodegenerativních nemocech. Je 

patrné, že boswellové kyseliny mají širokou škálu použití a je snahou objevovat jejich 

další potenciál a maximálně ho využít. Objevují se i zmínky o antibakteriálních, 

sedativních, imunostimulačních a antidiabetických účincích [1], [3]. 

Podstatou protizánětlivého účinku je alosterická neredoxní a nekompetitivní 

inhibice 5-lipoxygenázy. 5-lipoxygenáza je klíčový enzym důležitý při syntéze 

leukotrienů z kyseliny arachidonové a právě leukotrieny hrají významnou roli při 

zánětech a alergiích. Nejsilnější inhibitor je AKBA, dále pak KBA a méně BA. Vedle 

inhibice 5-lipoxygenázy mohou boswellové kyseliny potlačit i působení serinové 

proteázy zvané lidská leukocytová elastáza, dále histaminu, prostaglandinu, cytokinů, 

tumoru nekrotizujícího faktoru a volných radikálů; tedy látek, které jsou produkovány 

během zánětu. Srovnáním účinků pentacyklických triterpenů se dospělo k závěru, že 

pro vazbu na aktivní místo enzymu je důležitý pentacyklický triterpenový systém. Pro 

inhibici 5-lipoxygenázy jsou nezbytné funkční skupiny, zejména ketoskupina 

a hydrofilní skupina na čtvrtém uhlíku [1]. 
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Boswellové kyseliny a jejich deriváty se v medicíně využívají s oblibou, protože 

u nich nebyla prokázána toxicita a nejsou u nich pozorovány žádné výrazné nežádoucí 

vedlejší účinky. Na trhu se objevuje řada komerčních přípravků ve formě tablet, kapslí 

a mastí, jejichž hlavní obsahovou složkou jsou boswellové kyseliny. Tyto doplňky stravy 

nemusí obsahovat vždy jen samotné boswellové kyseliny. Většinou se jedná o směsi 

více látek nejen z Boswellia serrata, ale i z dalších rostlin  [3]. 

Řada vědeckých výzkumů zkoumá mimo obsahového složení i kinetiku 

bowellových kyselin (především KBA a AKBA) po perorálním podání přípravků 

obsahující extrakt z Boswellia serrata. Jiné studie hledají i různé způsoby podání nebo 

možnosti léčby dalších nemocí. Farmakokinetické studie jsou důležité pro kontrolu 

koncentrace biologicky aktivních látek v lidské plazmě, jejich biologickou dostupnost, 

metabolické přeměny a schopnost těla je odbourávat. Popsání farmakokinetiky je 

důležité pro zajištění bezpečnosti a účinnosti při používání boswellových kyselin během 

léčby některých onemocnění. Příkladem je výzkum možnosti nahrazení syntetických 

nesteroidních antiflogistik přírodními boswellovými kyselinami [1], [3]. 

3.4 Izolace, charakterizace 

Vzhledem k použití těchto látek v medicíně je vyžadována poměrně vysoká 

čistota. Pro izolaci biologicky aktivních boswellových kyselin se využívají metody 

založené na alkoholové extrakci, které mají zvýšit jejich čistotu.  

K charakterizaci extraktů se využívají zejména chromatografické separační 

metody: tenkovrstvá chromatografie, plynová chromatografie a kapalinová 

chromatografie. Při správné optimalizaci podmínek jsou tyto metody poměrně dobře 

schopné od sebe oddělit jednotlivé látky –  triterpenoidy včetně boswellových kyselin – 

obsažené ve směsi. Metody mohou být využity jak pro kvalitativní, tak i kvantitativní 

analýzu [1]. 

Plynová chromatografie nachází uplatnění zvláště při analýze archeologických 

vzorků kadidla. Kapalinová chromatografie se nejčastěji využívá při sledování 

obsahových látek a určení jejich množství. Většinou za pomoci chromatografie na 

obrácených fází je schopná poměrně s dobrou citlivostí analyzovat vzorek s obsahem 

různých boswellových kyselin. HPLC se volí při analýze extraktu Boswellia serrata 
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v lékové formě, nebo v plazmě po perorálním užití. Metoda tenkovrstvé 

chromatografie je nejméně náročná metoda pro odhad a stanovení boswellových 

kyselin ve směsích BSE, případně lidské plazmě [1]. 

3.4.1 Lékopisné stanovení obsahu boswellových kyselin a zkouška 
totožnosti 

Jediným zástupcem boswellových kyselin, který se objevuje v lékopise je 

Olibanum indicum (pryskyřice indická). „Je to na vzduchu zaschlý klejopryskyřičný 

exsudát získaný nařezáváním kmene nebo větví druhu Boswellia serrata ROBX. ex 

COLEBR.“ [6]. Hlavními obsahovými látkami jsou kyseliny 11-keto-β-boswellová 

a acetyl-11-keto-β-boswellová [6]. 

Pro zkoušku totožnosti Olibanum indicum lékopis předepisuje použití tenkovrstvé 

chromatografie pro práškový vzorek smíchaný s metanolem, který se následně 

extrahuje a centrifuguje. Stacionární fází pro TLC analýzu je destička s vrstvou 

silikagelu F254 a mobilní fáze je směs bezvodé kyseliny mravenčí, heptanu, etylacetátu 

a toluenu (3:10:20:80). Detekce se provádí za použití UV světla o vlnové délce 254 nm. 

Chromatogram zkoušeného roztoku se porovnává s chromatogramem porovnávacího 

roztoku, který je složen z 2 mg kyseliny 11-keto-β-boswellové a 2 mg kyseliny acetyl-

11-keto-β-boswellové rozpuštěné ve 20 ml metanolu [6]. 

Lékopisné stanovení obsahu boswellových kyselin se opírá o použití kapalinové 

chromatografie. Pro přípravu zkoušeného roztoku se smíchá práškovaná droga 

s metanolem. Pak proběhne extrakce a centrifugace. Vzniklý roztok je doplněn mobilní 

fází, která je složená z kyseliny fosforečné a vody (0,1:99,9) (A) + kyseliny fosforečné 

a acetonitrilu (0,1:99,9) (B) v poměru 16:84. Je vyžadováno použití kolony o rozměrech 

250 x 4,6 mm naplněné silikagelem (C18) s velikostí částic 5 µm. Při separaci probíhá 

gradientová eluce následovně: 0 – 12,5 min: 16 → 6 % A, 84 → 94 % B; 12,5 – 13,5 min: 

6 → 0 % A, 94 → 100 % B; 13,5 – 28 min: 0 % A, 100 % B. Detekce se provádí 

spektrofotometrickým detektorem při vlnové délce 250 nm. Výsledné retenční časy se 

srovnávají s porovnávacím roztokem (1 mg kyseliny 11-keto-β-boswellové a 1 mg 

kyseliny acetyl-11-keto-β-boswellové v 20 ml metanolu). Ke kvantitativnímu 
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vyhodnocení obsahu boswellových kyselin se používají hodnoty ploch píků  

z chromatogramu, které se dosadí do níže uvedených rovnic [6].  

Obsah 11-keto-β-boswellové kyseliny v %: 

𝐴1 ∗ 𝑚1 ∗ 5 ∗ 𝑝1
𝐴2 ∗ 𝑚

 

A1 – plocha píku 11-keto-β-boswellové kyseliny na chromatogramu zkoušeného 
roztoku 
A2 – plocha píku 11-keto-β-boswellové kyseliny na chromatogramu porovnávacího 
roztoku 
m – hmotnost zkoušené látky (g) 
m1 – hmotnost 11-keto-β-boswellové kyseliny R v porovnávacím roztoku (g) 
p1 – obsah 11-keto-β-boswellové kyseliny v 11-keto-β-boswellové kyselině R (%) 

 

Obsah acetyl-11-keto-β-boswellové kyseliny v %: 

𝐴3 ∗ 𝑚2 ∗ 5 ∗ 𝑝2
𝐴4 ∗ 𝑚

 

A3 – plocha píku acetyl-11-keto-β-boswellové kyseliny na chromatogramu zkoušeného 
roztoku 
A4 – plocha píku acetyl-11-keto-β-boswellové kyseliny na chromatogramu 
porovnávacího roztoku 
m – hmotnost zkoušené látky (g) 
m2 – hmotnost acetyl-11-keto-β-boswellové kyseliny R v porovnávacím roztoku (g) 
p2 – obsah acetyl-11-keto-β-boswellové kyseliny v acetyl-11-keto-β-boswellové 
kyselině R (%) 
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4. SEPARAČNÍ METODY 

Směsi nejen z přírodních materiálů mohou obsahovat velké množství látek 

a analýza jedné konkrétní látky bez použití separačních metod v takových směsích je 

prakticky nemožná nebo velice obtížná. Separační metody zahrnují poměrně obsáhlou 

skupinu metod. V nejširším slova smyslu mezi ně můžeme zařadit veškeré metody, 

které od sebe oddělí minimálně dvě složky, například filtrace, destilace, sublimace, 

krystalizace, extrakce, dialýza a další. Významnou skupinu tvoří chromatografické 

a elektromigrační metody. Separační metody jsou fyzikálně-chemické metody, které 

jsou schopné od sebe jednotlivé látky nebo skupiny podobných látek oddělit. Proto 

jsou separační metody vhodné pro izolaci a čištění látek, ale i pro úpravu vzorku 

k analýze či k jejich analytickému hodnocení. Další text se tedy zaměří jen na separační 

metody používané v analytické chemii pro stanovení jednotlivých složek více či méně 

složitých vzorků [7]. 

4.1 Chromatografické metody 

Jedny z nejvýznamnějších separačních metod jsou metody chromatografické. 

Chromatografie je velmi rozšířená a oblíbená díky své vysoké účinnosti a možnosti 

kvalitativní a kvantitativní analýzy ve složitých matricích. Běžně se používá v mnoha 

různých oborech k identifikaci neznámých látek, kontrole čistoty a stanovení množství. 

Princip chromatografických metod spočívá v distribuci analytů mezi dvě 

vzájemně nemísitelné fáze a na mnohonásobném ustavování rovnováhy. Fáze se 

označují jako stacionární a mobilní. Pohyblivá mobilní fáze eluuje (vymývá) 

analyzované složky ve směru toku a dále je posouvá chromatografickým systémem. 

Obvykle bývá kapalná nebo plynná. Naopak stacionární fáze je nepohyblivá, ukotvená 

na nosiči a brzdí složky směsi (retence). Stacionární fáze může být tuhá, nebo kapalná 

na pevném nosiči. Mezi oběma fázemi a všemi složkami směsi se ustavuje dynamická 

rovnováha, která způsobuje to, že každá složka je stacionární fází zadržována různou 

silou, a proto zůstává v systému rozdílně dlouhou dobu. Tento proces zajišťuje 

rozdělení složek ve směsi. Pokud je síla interakce látky s některou z fází příliš silná, 

látka se buď nepohybuje, nebo se vymyje ze systému příliš brzy. V takovém případě 

separace neproběhne optimálně a je zapotřebí změnit podmínky. Tento princip 
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separace platí pro všechny chromatografické metody. Nicméně konkrétní provedení 

chromatografie se vždy liší metodu od metody v závislosti na mechanismech 

používaných při rozdělování analytu mezi fáze (rozpustnost, adsorpce, chemisorpce, 

sítový efekt, iontová výměna, či kombinace) [7], [8], [9]. 

4.1.1 Rozdělení chromatografických metod 

Chromatografické metody lze dělit z několika hledisek. Podle separačního děje 

rozlišujeme například chromatografii adsorpční, rozdělovací, iontově výměnnou, 

gelovou (na molekulových sítech), afinitní, chirální. Po technické stránce probíhá 

separace buď v plošném uspořádání (papírová, na tenké vrstvě) nebo je kolonová 

(sloupcová) a kapilární. Některé metody dostaly název podle skupenství fází 

(kapalinová, plynová chromatografie). Podle požadovaného účelu se chromatografie 

může ještě dělit na analytickou (kvalitativní, kvantitativní) a na preparativní (izolační). 

Před separací je nezbytné zvolit správnou chromatografickou metodu, která nejlépe 

vyhovuje našim požadavkům a možnostem pro provedení. Rozhodujeme se na základě 

předpokládaných vlastností vzorku (rozpustnost, těkavost), dále se zvažují požadavky 

na separaci (účinnost, detekční limit, citlivost, cena), náročnost úpravy vzorku před 

analýzou a další [7], [8].  

Adsorpční chromatografie využívá principu retence látky, která soutěží s mobilní 

fází o adsorpční centra na povrchu stacionární fáze (typicky volné -OH skupiny 

silikagelu), přičemž dochází k opakovanému ustavování rovnováhy [10]. Součástí 

stacionární fáze jsou adsorbenty, na jejichž velikosti z části závisí kvalita separace. Pro 

správnou funkci musí být adsorbenty nerozpustné v elučních činidlech, nesmí měnit 

chemickou strukturu analyzovaných látek, ale zároveň s nimi musí být schopny 

interagovat, tyto látky by se měly z adsorbentu dát snadno vymýt.  Polární stacionární 

fáze je v tomto případě nejčastěji zastoupena silikagelem, silikagelem s navázanou 

kyanovou skupinou či nitroskupinou, nebo polyethylenglykolem. Mobilní fáze by se 

měla skládat z takových látek, které jsou schopny vytěsňovat analyty z adsorbentu 

a bez změny chemické struktury je unášet systémem. Mobilní fáze má významný vliv 

na retenci analytů. Rozpouštědla mobilní fáze se volí podle potřebné polarity na 

základě eluotropické řady rozpouštědel. Obvykle se používají málo polární 
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rozpouštědla, příkladem může být hexan, toluen, chloroform, aceton a další. Použití 

adsorpční chromatografie je vhodné pro nepolární nebo málo polární látky. Na 

principu adsorpční chromatografie je založen systém normálních fází u HPLC [8], [10]. 

Stejně jako všechny ostatní chromatografické techniky i rozdělovací 

chromatografie využívá k dělení analyzované látky dvě nemísitelné fáze. Rozdílem ale 

je, že separace probíhá v systému kapalina-kapalina. Nepolární stacionární fáze je 

tvořena dlouhými alkylovými řetězci (C18, C8), fenylem, diolem, pentafluorfenylem 

navázanými na pevný nosič (nejčastěji silikagel). Mobilní fáze má v tomto případě 

polární charakter. Nejčastěji se používá metanol, acetonitril, tetrahydrofuran či dioxan 

ve směsi s vodou či vodným roztokem pufru.  Rozdělovací chromatografie je vhodná 

separační metoda pro širokou škálu organických molekul lišících se svojí polaritou. 

Proto je to v současnosti  nejvíce používaná technika [8], [10]. 

Iontově výměnná chromatografie využívá jako stacionární fázi látky schopné 

vyměňovat ionty ve své struktuře za jiné jim podobné ionty. Takové látky se podle 

funkčních skupin označují jako katexy a anexy. Katexy jsou záporně nabité sloučeniny, 

které umožňují výměnu kationtů, zatímco kladně nabité anexy mohou vyměňovat 

anionty. Výběr mobilní fáze je důležitý kvůli zajištění vhodných podmínek pro 

rozpustnost a disociaci molekul látky. Vliv na retenci má například koncentrace solí, pH 

roztoku, teplota. Využití iontově výměnné chromatografie nachází uplatnění při dělení 

elektrolytů, některých bioorganických látek (např. aminokyseliny) nebo odstraňování 

iontů ze směsí [8]. 

Gelová chromatografie využívá sítový efekt. Separuje látky podle jejich velikosti 

a tvaru za pomoci agarózových nebo dextranových gelů. Značné uplatnění nachází 

například v biochemických laboratořích. Dalším typem je afinitní chromatografie 

využívající nosiče (ligandy), které vážou konkrétní analyt, přičemž ostatní látky se 

vyplaví pryč z kolony. Zadržený analyt je z vazby ligandu uvolněn vhodnou metodikou. 

Speciálním typem je chirální chromatografie, která od sebe odděluje stereoizomerní 

látky [9].  
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4.1.2 Tenkovrstvá chromatografie 

Tenkovrstvá chromatografie, též chromatografie na tenké vrstvě (TLC = thin-layer 

chromatography) je příklad chromatografie v plošném uspořádání. Tenká vrstva tuhé 

stacionární fáze o síle asi 0,1 – 0,5 mm tvořená nejčastěji silikagelem, oxidem hlinitým, 

polyamidem nebo celulózou je rovnoměrně nanesena na inertním podkladu, obvykle 

na hliníkové, skleněné či plastové podložce. Stacionární fáze se záměrně vybírají podle 

vlastností analytů. Nicméně v dnešní době jsou již preferovány komerčně dodávané 

folie se stacionární fází, které usnadňují a zpřesňují provedení TLC. Součástí takových 

tenkých vrstev mohou být i fluorescenční indikátory, které umožňují detekci při 

uvedené vlnové délce. Mobilní fáze bývá obvykle směs několika různých rozpouštědel 

vybraných podle vlastností analyzovaných látek. Výběr vhodného složení mobilní fáze 

se provádí pomocí eluotropní řady, což je řada rozpouštědel seřazených podle eluční 

účinnosti [7], [9]. 

Vzorek se nanáší na místo předem označeného startu v dolní části destičky, do 

takové vzdálenosti, aby toto místo nebylo později ponořeno v mobilní fázi. Provedení 

chromatografie na tenké vrstvě spočívá v tom, že se destička se stacionární fází 

a aplikovaným roztokem vzorku umístí spodní hranou do malého objemu mobilní fáze, 

ideálně v uzavřené nádobě nasycené parami rozpouštědel mobilní fáze. Vlivem 

kapilárních jevů, konkrétně vzlínání, se mobilní fáze začne posouvat směrem vzhůru po 

tenké vrstvě stacionární fáze. Tento pohyb je ovlivněn velikostí pórů tenké vrstvy. 

Každá složka vzorku je tak unášena mobilní fází, pokud je schopna s ní interagovat. 

Zároveň je však zadržována interakcí se stacionární fází a dochází ke zbrzdění vůči 

pohybu mobilní fáze. Díky tomu se každá složka směsi pohybuje různou rychlostí 

a látky jsou od sebe odděleny. Vyvíjení chromatogramu je typicky vzestupné, ale 

existují i varianty pro vyvíjení sestupné, dvojrozměrné, nebo kruhové, či vícenásobné. 

Celý proces separace je ukončen vynětím destičky z vyvíjecí nádoby v momentě, kdy 

čelo mobilní fáze vystoupá těsně pod její horní okraj. Toto místo musí být řádně 

označeno ještě před tím, než se stopa mobilní fáze odpaří, protože většina 

rozpouštědel má těkavou povahu. Celý proces od nanášení vzorků, vyvíjení až po 

denzitometrické hodnocení a uchovávání dat může být automatizován prostřednictvím 

vysokoúčinné tenkovrstvé chromatografie (HPTLC). HPTLC využívá složitější 
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instrumentaci, která zvyšuje přesnost, správnost a opakovatelnost stanovení látek [7], 

[8], [9]. 

Výsledkem je chromatogram sestávající ze skvrn separovaných látek. Po úplném 

odpaření mobilní fáze může být provedena detekce. Pokud skvrny nemají viditelné 

zbarvení, provádí se jejich zviditelnění buď chemicky, nebo fyzikálně. Chemická 

detekce spočívá ve zviditelnění skvrn na tenké vrstvě pomocí vhodných činidel, které 

způsobí barevnou reakci. Fyzikální detekce velmi často využívá zhášení fluorescence 

(v případě použití stacionární fáze značené fluorescenčním barvivem, které typicky 

fluoreskuje po ozáření světlem o 254 nm) anebo pozorování v UV oblasti spektra. 

Správný výběr mobilní fáze by měl zajistit dostatečnou eluci, dobré rozlišení látek 

a citlivost detekce [7], [8]. 

 

Obrázek 4: Vyvíjení tenkovrstvé chromatografie [11] 

 

Kvalitativní analýza se opírá o veličinu zvanou retenční (retardační) faktor (Rf). 

Retenční faktor je vyjádřen jako poměr vzdáleností středu skvrny od startu a čela 

mobilní fáze od startu. Je to bezrozměrná veličina, která nabývá hodnot od 0 do 1, 

přičemž platí, že je-li Rf roven 0, pak se látka nepohybuje a zůstává na startu a při Rf=1 

je látka unášena spolu s mobilní fází. Stanovované látky by se optimálně měly nacházet 

mezi těmito dvěma hodnotami. Retenční faktor je závislý na velkém množství faktorů, 

které významně ovlivňují výsledek, proto by se separace měla provádět ještě se 

standardní látkou, a to současně s analytem, aby byly obě tyto látky vystaveny 

identickým podmínkám. Při kvantitativní analýze se nejčastěji používají fotometrické 
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přístroje zvané denzitometry. Tyto přístroje proměřují celý chromatogram za pomoci 

monochromatického světla o určité vlnové délce a snímají buď odražené, nebo prošlé 

světlo. Zaznamenaná intenzita každé skvrny se projeví jako pík v denzitometrickém 

chromatogramu. Z výsledné závislosti lze odečíst množství látky, odpovídající ploše pod 

píkem. Podmínkou denzitometrie je barevnost skvrny. Jako další přímé metody je 

možné využít měření plochy skvrny nebo radiochemické metody. Jen výjimečně se 

provádí vystřižení skvrny z podložky, extrakce a identifikace hmotnostní spektrometrií 

[7], [9]. 

Výhodou tenkovrstvé chromatografie je jednoduché, rychlé provedení a snadné 

vyhodnocení, poměrně nenáročná instrumentace a nízká cena. Využití nachází zvláště 

při kvalitativní analýze, identifikaci látek, kontrole čistoty, separaci jednodušších směsí 

a izolaci přírodních látek. Kvantitativní stanovení obsahu s využitím TLC je méně časté 

[7], [9].  

4.1.3 Plynová chromatografie 

Plynová chromatografie (GC = gas chromatography) je citlivá a účinná metoda 

kolonové chromatografie určená k separaci látek. Rozdělování mezi fázemi probíhá 

buď na základě adsorpce, nebo rozpouštění. Podmínkou pro provedení je možnost 

vzorku přestoupit do plynného stavu, aniž by došlo k jeho rozkladu. Proto je GC vhodná 

metoda pro těkavé látky, nebo látky, u kterých lze za pomoci derivatizace těkavost 

zvýšit. U plynové chromatografie je mobilní fází inertní nosný plyn (např. helium, vodík, 

dusík, argon), který výrazně neovlivňuje selektivitu, ale rychlost průtoku MF se podílí 

na účinnosti. Hlavní vliv na retenci analyzované látky má stacionární fáze.  Běžně 

používané stacionární fáze jsou siloxanové, další typy mohou obsahovat 

polyetylenglykol, dinoylftalát, metylsilikonový olej a další. Ačkoli existuje velké 

množství typů stacionárních fází, výběr je značně omezen nejen z důvodů požadavků 

na kolonu (vysoká stabilita, opakovatelnost), ale také kvůli dostupnosti knihoven, které 

vyžadují normalizované podmínky, jež je často možné zajistit jen používáním komerčně 

vyráběných kolon [7], [9]. 

Plyny mobilní fáze jsou přiváděny z tlakových lahví. Vzorek v roztoku je 

injektorem dávkován do systému. Těsně před vstupem do chromatografické kolony 
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musí být vzorek v dávkovacím zařízení převeden do plynného skupenství působením 

vysokých teplot pohybujících se okolo stovek stupňů Celsia. Vhodné teplotní podmínky 

procesu zajišťuje po celou dobu separace od nástřiku vzorku až po průchod 

detektorem termostat, který je schopen udržet nejen konstantní teplotu, ale také 

umožňuje nastavení teplotního gradientu pro separaci různě těkavých látek. 

V okamžiku vstupu zplyněného vzorku do kolony začíná vlastní proces separace. Kolony 

pro plynovou chromatografii bývají obvykle dlouhé stočené kapilární kolony s malým 

průměrem (přibližně 0,05 až 0,15 mm). Délka se pohybuje asi od 20 do 100 m. Tento 

typ kapilárních kolon má vnitřní povrch stěn pokrytý stacionární fázi v podobě velmi 

tenkého filmu, jehož tloušťka odpovídá jen několika desetinám mikrometru. Dalším 

typem jsou kolony naplněné stacionární fází, která je zakotvená na částicích pevného 

nosiče nebo povrchově aktivního adsorbentu (adsorpční chromatografie). Tento typ 

kolon je kratší (1 – 5 m) s větším průměrem (3 – 8 mm). Jednotlivé oddělené složky 

opouštějí kolonu v různém pořadí a směřují dále k detektoru umístěnému u výstupu 

z kolony, který přenáší signál do počítače v podobě chromatogramu s píky [7], [8], [9]. 

 

Obrázek 5: Schéma plynového chromatografu [12] 

 

U plynové chromatografie je možné použít celou řadu detektorů. Detektory 

mohou být univerzální, kterými jsou například tepelně vodivostní (TCD = thermal 

conductivity detector), plamenově ionizační detektor (FID = flame ionization detector) 
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nebo selektivní, kam se řadí třeba detektor elektronového záchytu (ECD = electron 

capture detector). Běžně spojovaná detekce s plynovou chromatografií je hmotnostní 

spektrometrie. Spojení GC-MS je poměrně výhodné, protože oproti HPLC odpadá 

nutnost zplynění vzorku. Navíc je vysoce selektivní a poskytuje širokou škálu informací 

o vzorku. Pro zlepšení přesnosti a citlivosti detekce mohou být využity různé 

kombinace více detektorů [9]. 

Výstup z detektoru je přenesen do počítače v podobě chromatogramu. 

Chromatogram umožňuje jak kvalitativní, tak kvantitativní vyhodnocení proběhlé 

separace. Kvalitativní vyhodnocení umožňuje identifikaci jednotlivých složek na základě 

jejich retenčních časů, tedy doby od nástřiku až po maximum píků. Pro přesnou 

identifikaci se porovnávají retenční časy se standardy, protože retenční čas je ovlivněn 

podmínkami analýzy. Stanovení obsahu dané látky vychází z hodnot vypočítaných 

z plochy pod příslušným píkem. Využití plynové chromatografie v různých oborech je 

široké, od dělení směsí, identifikace látek až ke stanovení množství [7]. 

4.1.4 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Kapalinová chromatografie patří mezi kolonovou chromatografii a je to nejčastěji 

využívaná metoda pro izolaci, identifikaci a stanovení látek v jednodušších směsích. 

Složitější směsi lze separovat pomocí metody zvané vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC = high-performance liquid chromatography). HPLC je na rozdíl 

od běžné kapalinové chromatografie výkonnější, účinnější a také zkracuje dobu 

analýzy. Ještě vyšší účinnost má ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC 

= Ultra High Performance Liquid Chromatography), která využívá kolony s ještě 

menšími částicemi než HPLC [8], [9]. 

Výhodou HPLC je poměrně dobrá účinnost a reprodukovatelnost dosažená 

použitím stacionární fáze o přesné velikosti stejnoměrných částic, dále schopnost 

provést kvalitativní i kvantitativní analýzu z malého množství vzorku a nakonec 

dosažení značné citlivosti detekce. Obrovskou výhodou oproti plynové chromatografii 

má HPLC díky možnosti analyzovat i látky netěkavé a nestabilní při vysokých teplotách 

a také je možné ovlivňovat podmínky separace prostřednictvím mobilní fáze. 
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Díky svým separačním vlastnostem je metoda HPLC schopná analyzovat obrovské 

množství látek, proto HPLC nachází uplatnění v mnoha oblastech analýzy [7], [8], [9]. 

Systém HPLC je složen z několika částí, které musí být spojeny pevnými spoji 

odolávající vysokému tlaku. Při započetí separačního procesu je do systému vehnána 

mobilní fáze ze zásobníku. Pro HPLC je vyžadována vysoká čistota rozpouštědel. Kvůli 

velmi malým částicím stacionární fáze v koloně, které vytváří velký odpor vůči toku 

mobilní fáze, musí být pro zajištění kontinuálního průtoku eluentu použito vysokotlaké 

čerpadlo vyvíjející tlak až 40 MPa. Průtoková rychlost mobilní fáze by měla být po celou 

dobu separace stále stejná. Pokud je obsahové složení mobilní fáze po celou dobu 

separace beze změny, jedná se o izokratickou eluci. V případě, že se mění složení nebo 

poměr rozpouštědel mobilní fáze, proces se označuje jako gradientová eluce. 

Gradientová eluce se využívá zejména za účelem urychlení separace látek s výraznými 

rozdíly v retenci, případně i pro zvýšení citlivosti detekce. Mobilní fáze putuje přes 

dávkovací zařízení, kde před vstupem na kolonu dochází k aplikaci vzorku. Využívá se 

buď dávkovací ventil, nebo autosampler (automatický dávkovač), který zajišťuje přesné 

nadávkování několika mikrolitrů vzorku [7], [9]. 

 

Obrázek 6: Schéma přístroje pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii [11] 

 

Důležitou částí chromatografu je chromatografická kolona, kde probíhá vlastní 

separace podle výše zmíněných principů. Někdy může probíhat najednou i více 

principů, což dělá z HPLC metodu selektivní a účinnou. Uvnitř nerezových ocelových 
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nebo skleněných kolon je umístěna stacionární fáze. Délka kolony bývá obvykle 

v rozmezí mezi 5 až 30 cm s průměrem od 2 do 5 mm. Vnitřní náplň kolony tvoří 

homogenní pravidelné částice, všechny o stejné velikosti, která se pohybuje řádově 

v jednotkách mikrometrů. Takový typ se nazývá částicová (náplňová) kolona. Nebo 

může být celý vnitřek kolony vyplněn stacionární fází, která vytváří pórovitou 

strukturu, v takovém případě se jedná o monolitickou kolonu. Tento typ kolon má větší 

aktivní povrch, takže vykazuje dobrou účinnost i při větším průtoku. Navíc je oproti 

částicovým kolonám stabilnější. Základem stacionární fáze je většinou silikagel, který je 

strukturně nejvhodnější. Silikagel je slabě kyselý, nestabilní v alkalickém prostředí a při 

vysokých teplotách. Některé jeho vlastnosti lze změnit navázáním funkčních skupin za 

účelem zvýšení rozsahu použití, změny polarity či zvýšení stability. Nejběžnější 

skupinou, která se váže na silikagel, jsou alkyly (především C18), dále to může být 

kyanoskupina, aminoskupina, fenyly, dioly a další. Vedle silikagelu ale existují i další 

stacionární fáze tvořené například oxidem zirkoničitým, titaničitým atd., dále 

polymerní, hybridní stacionární fáze nebo fáze na bázi grafitového uhlíku [7], [9], [10]. 

Podle polarity fází používaných při kapalinové chromatografii rozlišujeme dva 

základní typy. První je chromatografie s normálními fázemi (NP = normal phase), to 

znamená, že stacionární fáze je polární (silikagel, Al2O3) a mobilní fázi tvoří nepolární 

nebo velice málo polární látky (hexan, heptan). Toto je běžné uspořádání adsorpční 

chromatografie. V opačném případě, při využití principu rozdělovací chromatografie, je 

polarita obou fází otočena. Stacionární fáze má nepolární charakter (alkylovaný 

silikagel – C8, C18) a mobilní fáze polární (směs vody s metanolem nebo acetonitrilem). 

Tento typ se nazývá chromatografie na obrácených fázích (RP = reversed phase). 

Reverzní fáze jsou velmi rozšířené a používané, protože jsou schopny separovat široký 

rozsah látek [9]. 

Mobilní fáze u kapalinové chromatografie oproti GC ovlivňuje průběh separace, 

protože interaguje s analytem. Pro úpravu chromatografického procesu se využívá 

spíše změna složení mobilní fáze než stacionární. Je to dáno jednak dobrou dostupností 

rozpouštědel a snazším provedením. Mobilní fáze se volí tak, aby co nejméně 

ovlivňovala detekci. Separaci lze pozitivně ovlivnit malým přídavkem kyseliny při 

analýze kyselých látek, nebo báze u zásaditých látek [9].  
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Na detektory je kladena podmínka vysoké citlivosti, co nejširšího rozsahu, 

reprodukovatelnosti a stability odezvy s minimálním šumem bez poklesu nulové linie. 

Běžně spojovaný detektor s HPLC je spektrofotometrický detektor proměřující 

absorbanci v maximu absorpčního spektra. Pro detekci látek v oblasti UV spektra se 

vyžaduje, aby látka obsahovala chromofor, ve viditelné oblasti spektra musí být látky 

barevné.  Speciálním druhem spektrofotometrických detektorů jsou detektory 

s diodovým polem (DAD = diode array detector), které umožňují pracovat v celé šíři 

spektra a poskytují trojrozměrný chromatogram, kterým lze například hodnotit čistotu 

píků a potvrdit identitu látek na základě jejich UV spekter. Pro správné měření je 

potřeba dostatečně malá a dlouhá detekční cela a mobilní fáze bez výrazné absorbance 

při analyzované vlnové délce. Vysoce selektivní a citlivé detektory jsou fluorimetrické. 

Jejich nevýhodou je relativně menší rozsah analyzovaných látek, protože vyžadují, aby 

měřená látka fluoreskovala, tedy měla fluorofor, případně aby takové vlastnosti měl 

její derivát. Mezi další selektivní detektory se řadí elektrochemické detektory, 

proměřující vodivost nebo proud pomocí elektrod. Naopak univerzální detektor je 

refraktometrický, který pracuje s indexem lomu. V posledních letech se do popředí 

dostávají velmi specifické hmotnostně spektrometrické detektory [7], [9]. 

Hmotnostní spektrometrie (MS = mass spectrometry) je technika, která kromě 

kvalitativní a kvantitativní analýzy ještě umožňuje získání informací o struktuře látek. 

Po separačním procesu jsou analyty vpraveny do hmotnostního spektrometru, který se 

skládá ze tří hlavních částí. V první části dochází k ionizaci molekul působením měkkých 

a tvrdých ionizačních technik. Tvrdé ionizační techniky způsobující rozsáhlou 

fragmentaci molekul reprezentuje elektronová ionizace (EI = electron ionization), která 

je obvykle spojována s GC. Šetrnější měkké ionizační techniky produkují zejména 

protonované nebo deprotonované molekuly a jejich spektra nejsou tak složitá na 

interpretaci. Řadí se mezi ně ionizace elektrosprejem (ESI), chemická ionizace za 

atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI) a často 

následují za HPLC systémem. Mobilní fáze používaná v MS musí být těkavá, aby došlo 

k jejímu úplnému odpaření. Vzniklé ionty se poté v obou případech dostávají do 

analyzátoru, který je rozdělí podle poměru m/z (hmotnost/náboj). Analyzátory MS 

jsou: kvadrupól (Q) a trojitý kvadrupól (QqQ) založené na oscilaci iontů v elektrickém 
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poli, iontová past (IT), orbitální past, analyzátor doby letu (TOF), magnetický analyzátor 

(B) a iontová cyklotronová rezonance (ICR). Pro získání většího množství informací 

z analýzy se uplatňují tandemové techniky, které kombinují spojení dvou analyzátorů. 

K detekci iontů se využívá elektronový násobič. Analyzátor a detektor k práci vyžadují 

vysoké vakuum [10]. 

 

Obrázek 7: Blokové schéma hmotnostního spektrometru [9] 

 

Výsledkem chromatografické separace je chromatogram, což je obvykle závislost 

odezvy detektoru na retenčním čase, která se v záznamu projeví jako pík pro každou ze 

separovaných látek. Na základě výstupního chromatogramu se provádí hodnocení 

analýzy. Kvalitativní vyhodnocení využívá k identifikaci retenční časy (doba od nástřiku 

po maximum píku), které srovnává se standardy analyzovaných látek při identických 

separačních podmínkách. Kvantitativní analýza se opírá o hodnoty vypočtené z plochy 

pod píkem. Vyhodnocení může být uskutečněno pomocí metody vnějšího standardu 

prostřednictvím kalibrační křivky s lineárně narůstající známou koncentrací standardu. 

Množství analytu se vypočítá dosazením do příslušné rovnice lineární regrese. Pro 

eliminaci chyb mezi dvěma oddělenými separacemi pro analyt a standard se používá 

metoda vnitřního standardu.  Při této metodě se ke vzorku a k standardnímu roztoku 

přidá jiná neinterferující látka podobná analytu – vnitřní standard. Z poměrů ploch 

analytu a standardu s vnitřním standardem se vypočítá výsledek. Metoda vnitřního 

standardu slouží pro kontrolu a eliminaci chyb vzniklých při přípravě vzorku nebo 

působením vnějších faktorů, které by mohly ovlivnit výsledek [7], [10]. 
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4.1.5 Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC) 

Ve snaze urychlení a zkvalitnění procesu kapalinové chromatografie byla 

v poměrně nedávné době zavedena metoda ultra-vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (UHPLC = ultra-high performance liquid chromatography). Metoda 

UHPLC využívá částice stacionární fáze o průměru menším než 2 µm. Díky nim je 

možné zlepšit účinnost a rozlišení a značně zkrátit dobu separace. Zmenšování částic 

však vede ke zvýšení zpětného tlaku a snižuje průtok kolonou. Tlak na koloně 

v porovnání s běžnou HPLC dosahuje až dvojnásobné hodnoty, tedy až 100 MPa. 

Rychlejší průtok kolonou bez zvyšujícího se tlaku je umožněn použitím monolitických 

kolon tvořených jediným kusem porézního materiálu. Některými požadavky na UHPLC 

jsou robustnost čerpadla a dávkovače, přesné dávkované objemy a průtok mobilní 

fáze, dostatečně rychlý sběr dat a vhodná stabilní stacionární fáze. Typy stacionárních 

fází vycházejí z klasické HPLC, jedná se tedy převážně o silikagel, který je upraven tak, 

aby vyhovoval požadavkům UHPLC na dostatečnou mechanickou odolnost při vysokých 

tlacích, chemickou stabilitu při různém pH a selektivitu pro jednotlivé látky. Spolu 

s velikostí částic se zmenšují i rozměry kolony, které se u UHPLC pohybují mezi 50 – 

150 mm x 2,1 mm. Metoda UHPLC umožňuje vedle značného urychlení separace také 

zvýšení účinnosti a rozlišení, snížení limitu detekce, a to i při používání menších objemů 

vzorků [10]. 

4.2 Elektromigrační metody  

Další významnou a rozšířenou skupinou separačních metod jsou elektromigrační 

metody zastoupené elektroforézou v kapilárním nebo v plošném uspořádání. 

Elektroforetická separace probíhá na základě rozdílné migrace látek s elektrickým 

nábojem v prostředí stejnosměrného elektrického proudu.  

Při kapilární elektroforéze je základní součástí přístroje křemenná kapilára 

o délce 25 – 75 cm umístěná mezi dva zásobníky základního elektrolytu, do nichž jsou 

ponořeny platinové elektrody napojené na zdroj vysokého napětí. Důležitou úlohu při 

separaci hraje elektroosmotický tok, který je způsoben vznikem elektrické dvojvrstvy 

mezi stěnou kapiláry a roztokem uvnitř. Působením elektrického pole se tento systém 

spolu s analyty začne pohybovat. Vlivem toho se analyty rozdělí podle různé 
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pohyblivosti, která je ovlivněna velikostí a nábojem iontů. Elektroosmotický tok 

obvykle proudí kapilárou směrem k záporně nabité katodě, v jejíž blízkosti je umístěn 

detektor. Možnosti detekce jsou podobné jako u kapalinové chromatografie [13]. 

 

Obrázek 8: Schéma zařízení pro kapilární elektroforézu [13] 

 

Kapilární elektroforéza využívá několik technik. Jsou to kapilární zónová 

elektroforéza (CZE), micelární elektrokinetická chromatografie (MEKC), kapilární 

elektrochromatografie (CEC), kapilární gelová elektroforéza (CGE), kapilární 

izoelektrická fokusace (CIEF) a kapilární izotachofozéza (CITP) [13].  

V dále uvedených odborných článcích pro stanovení boswellových kyselin jsou 

elektromigrační metody zastoupeny pouze jednou metodou, kterou je kapilární 

elektrochromatografie. Kapilární elektrochromatografie představuje hybridní techniku 

kombinující kapalinovou chromatografii s elektroforézou. Separace probíhá v kapilární 

koloně naplněné stacionární fází, která je podobná jako u HPLC (např.RP-C18). Mobilní 

fáze často bývá směs organického rozpouštědla a vodného roztoku pufru. U látek, 

které nemají náboj, probíhá jejich rozdělování mezi dvě fáze jako u chromatografie, 

zatímco nabité látky při separaci ještě navíc vykazují vlastní migraci v elektrickém poli. 

Pohyb mobilní fáze kapilárou naplněnou sorbentem zajišťuje elektroosmotický tok 

[13].   
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5. VYUŽITÍ SEPARAČNÍCH METOD PRO STANOVENÍ BOSWELLOVÝCH 

KYSELIN 

Následující část shrnuje příklady separačních metod, které byly použity pro 

stanovení boswellových kyselin. Praktické příklady aplikací metod jsou čerpány 

z internetových databází, převážně Web of Science, méně Science Direct. Jako klíčové 

slovo pro vyhledávání jsem použila heslo „boswellic acid“ definováno dalším heslem 

„chemistry analytical“ nebo „separation“. Níže uvedený přehled aplikací jednotlivých 

metod je zpracován ve formě přehledných tabulek, které slouží pro lepší orientaci. 

Každá ze tří tabulek je zaměřena na jinou separační metodu. V první tabulce jsou 

shrnuty aplikace, které využívají k separaci tenkovrstvou chromatografii. Druhá tabulka 

zmiňuje použití plynové chromatografie. Poslední a nejobsáhlejší tabulka se zabývá 

problematikou separace boswellových kyselin s využitím kapalinové chromatografie. 

V každé tabulce jsou z vybraných článků shrnuty základní informace a podmínky pro 

uskutečnění separace. Jedná se o tyto základní údaje: materiál (vzorek), analyty, 

stacionární fáze, složení mobilní fáze a typ detekce.  
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5.1 Využití tenkovrstvé chromatografie při analýze boswellových kyselin 

Tabulka 2: Příklady využití tenkovrstvé chromatografie při analýze boswellových kyselin (* čerpáno z abstraktu) 

MATERIÁL ANALYT METODA STACIONÁRNÍ FÁZE MOBILNÍ FÁZE DETEKCE CITACE 

polyherbální 
transdermální náplast 

kurkumin, piperin, 
boswellové 

kyseliny 
HPTLC silikagel 60F254 

chloroform/etylacetát/ 
kyselina mravenčí 

(7,5:6:0,2) 

denzitometrie 
po derivatizaci 

(540 nm) 

[14]* 

anti-artritický přípravek 

E-guggulsteron, 
Z-guggulsteron 

KBA, AKBA 

HPTLC silikagel 60F254 

n-hexan/chloroform/ 
etylacetát/metanol 

(10:3:3:1) 

denzitometrie 

(254 nm) 
[15]* 

rostlinný extrakt 
a přípravek z nanočástic 

AKBA HPTLC silikagel 60F254 
toluen/etylacetát 

(7:3) 

denzitometrie 

(250 nm) 
[16]* 

přípravky na trhu 
z extraktu B. serrata ve 

formě tablet;  

lidská plazma 

KBA, AKBA HPTLC silikagel 60F254 

hexan/chloroform/ 
metanol 

(5:5:0,5) 

UV 

(260 nm) 
[17] 

pryskyřice z B. serrata 
βBA, AβBA 

KBA, AKBA 
HPTLC silikagel 60F254 

hexan/aceton 

(7:3) 

UV 

(250 nm) 
[18] 

extrakt B. serrata 
βBA, AβBA 

KBA, AKBA 
TLC silikagel 60 F254 

n-hexan/etylacetát/ 
kyselina octová 

(85:20:5) 

denzitometrie 

(254 nm: KBA, AKBA) 

(560 nm po derivatizaci: 
βBA, AβBA) 

[19] 

Vysvětlivka: β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 
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5.2 Využití plynové chromatografie při analýze boswellových kyselin 

Tabulka 3: Příklady využití plynové chromatografie při analýze boswellových kyselin 

MATERIÁL ANALYT METODA STACIONÁRNÍ FÁZE MOBILNÍ FÁZE DETEKCE CITACE 

archeologické 
vzorky kadidla 

α- a β-boswellové kyseliny 

lupeolové kyseliny 

+příslušné O-acetyl deriváty 

GC-MS 

CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS (Varian) 
křemenná kapilární kolona potažená 

0,25 µm filmem 5% fenylu, 95% 
dimetylpolysiloxanu 

(30 m x 0,25 mm i.d.) 

helium EI-IT-MS [20] 

pryskyřičný 
materiál 

v archeologických 
nálezech 

oleany, ursany (př. α-amyrin, 
oleanolové kys., αBA, AαBA, βBA, 

AβBA, KBA, AKBA) 

lupany (př. betulin, lupeol, 
betulinová kys., lupenon) 

GC-MS 

HP-5MS křemenná kapilární kolona 
potažená 0,25 µm filmem 5% fenylu, 

95% metylpolysiloxanu 

(30 m x 0,25 mm i.d.) 

helium 
EI-Q-IT-

MS 
[21] 

archeologický 
vzorek kadidla 

15 triterpenoidů 

αBA, AαBA, βBA, AβBA, α- a β-
amyrin, α- a β-amyrenon, lupeol, 

lupenon, lupeolové kys. 

GC-MS 

CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS (Varian) 
křemenná kapilární kolona potažená 

0,25 µm filmem 5% fenylu, 
95% dimetylpolysiloxanu 

(30 m x 0,25 mm i.d.) 

helium EI-IT-MS [22] 

lidská plazma KBA GC-MS 

křemenná kapilární kolona naplněná 
trifluoropropylmetylpolysiloxanem 

(15 m x 0,32 mm i.d.) 

helium 
NICI-Q-

MS 
[23] 

Vysvětlivka: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová 
kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 
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5.3 Využití kapalinové chromatografie při analýze boswellových kyselin 

Tabulka 4: Příklady využití kapalinové chromatografie při analýze boswellových kyselin 

MATERIÁL ANALYT METODA STACIONÁRNÍ FÁZE MOBILNÍ FÁZE DETEKCE CITACE 

potkaní moč 
a plazma 

po perorálním 
podání 

QRX1 granulí 

28 látek 
(flavonoidy, 
isosteroidní 
triterpeny) 

KBA, AKBA 

HPLC-MS 

Agilent Poroshell 120 
EC-C18 kolona 

(100 x 2,1 mm; 2,7 µm) 

A: 0,1% kyselina mravenčí 
B: acetonitril 

0 – 3 min: 5 → 15 % B 
3 – 5 min: 15 → 18 % B 

5 – 11 min: 18 % B 
11 -18 min: 18 → 60 % B 
18 – 30 min: 60 → 90 % B 

Q-TOF-MS/MS [24] 

kadidlový prášek 

αBA, AαBA 

βBA, AβBA 

KBA, AKBA 

UHPLC-MS 

Waters ACQUITY UPLC 
BEH C18 kolona 

(100 x 2,1 mm; 1,7 µm) 

A: acetonitril 
B: 0,1% kyselina fosforečná (pro 

MS: 0,1% kyselina mravenčí) 

0 – 8 min: 27 → 22 % B 
8 – 14 min: 22 →14 % B 

14 – 19 min: 14 % B 

DAD 

(210, 250 nm) 

Q-TOF-MS 

[25] 

potkaní plazma 
po podání 

HLXLD2 

(+ B. serrata) 

KBA, AKBA LC-MS 

Kromasil C18 kolona 

(150 x 4,6 mm; 5 µm) 

 

A: acetonitril 
B: 0,1% kyselina mravenčí  

0 – 3 min: 50 → 10 % B 
3 – 8 min: 10 % B 

8 – 15 min: 10 → 5 % B 

ESI-MS [26] 

Vysvětlivka: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová 
kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 

                                                           
1
 Qing Ru Xiao granules = rostlinný přípravek 

2
 Huo Luo Xiao Ling Dan = tradiční čínská bylinná směs 
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MATERIÁL ANALYT METODA STACIONÁRNÍ FÁZE MOBILNÍ FÁZE DETEKCE CITACE 

potkaní plazma 
po perorálním 
podání HLXLD3 

αBA, AαBA 

βBA, AβBA 

KBA 

glycyrrhetinová 
kys. 

liquiritigenin 

 isoliquiritigenin 

UHPLC-
MS/MS 

Shim-pack XR-ODS II 
kolona 

(75 x 3,0 mm; 2,2 µm) 

A: metanol 

B: 5 mM octan amonný ve vodě 

0 – 2 min: 70 →80 % A 
2 – 2,2 min: 80 → 95 % A 

2,2 – 6,5 min: 95 % A 

ESI-QqQ-MS/MS [27] 

lidská plazma 
(po podání 

extraktu 
B. serrata – H15) 

αBA, AαBA 

βBA, AβBA 

KBA, AKBA 

HPLC-MS 

Hypersil BDS RP C18 
kolona 

(100 x 4 mm; 3 µm) 

A: metanol/voda (90:10) 
(400 mg/l mravenčan amonný)  

B: metanol/voda (80:20) 
(400 mg/l mravenčan amonný) 

0 – 20 min: 90 % A → 100 % A 
20 – 34 min: 100 % A 

ESI-QqQ-MS [28] 

pryskyřice 
B. papyrifera 

boswellové kys. 

lupeolové kys. 
HPLC 

YMC-Pack Pro C18 RS 
kolona 

(250 x 4,6 mm; 5 µm) 

A: metanol 

B: voda + 0,1% kyselina 
trifluoroctová 

0 – 2 min: 85 % A + 15 % B 
2 – 13 min: 85 % A → 100 % A 

po dobu 45 min: 100 % A 

DAD 

(210, 250, 280 nm) 

(spektra v rozmezí 
200 – 400 nm) 

[29] 

Vysvětlivka: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová 
kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 

 

                                                           
3
 Huo Luo Xiao Ling Dan = tradiční čínská bylinná směs 
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MATERIÁL ANALYT METODA STACIONÁRNÍ FÁZE MOBILNÍ FÁZE DETEKCE CITACE 

přípravky na 
trhu obsahující 

extrakt 
B. serrata 

(tablety, kapsle) 

KBA, AKBA HPLC 
Kromasil 100 C18 

(250 × 4,6 mm; 5 µm) 

acetonitril/voda s kyselinou 
octovou (90:10) 

 

UV 

(260 nm) 
[30]  

práškové 
extrakty 

z B. carteri, 
B. frereana, 
B. sacra a 
B. serrata 

(H15 Gufic 
tablety) 

αBA, AαBA 

βBA, AβBA 

KBA, AKBA 

LC/ESI-MS 

Synergi Max-RP 
analytická kolona 

(150 x 4,6 mm; 4 µm) 

A: 10 mM octan amonný/0,05% 
kyselina octová ve vodě 

B: acetonitril 

0 min: 65 % B 
2 min: 65 % B 

35 min: 90 % B 
55 min: 90 % B 

55 – 59 min: 100 % B 

ESI-MS [31] 

kuřecí 
embryonální 

plazma 
AKαBA HPLC 

Discovery HS F5 kolona 
naplněná 

pentafluorophenyl-
propyl silica 

(150 x 4 mm; 5 µm) 

A: metanol/voda/kyselina 
octová (80:20:0,2) 

B: metanol/kyselina octová 
(100:0,2) 

0 – 10 min: 100 % A 
10 – 12 min: 100 → 5 % A 

12 – 17 min: 5 % A 

UV 

(250 nm) 
[32] 

vepřový 
a potkaní mozek 

a plazma 
KBA, AKBA HPLC- MS 

Hypersil BDS RP C18 
kolona 

(150 x 4 mm; 5 µm) 

metanol/voda/kyselina octová 
(80:10:4) 

APCI-QqQ-MS/MS [33] 

Vysvětlivka: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová 
kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA), acetyl-11-keto-α-boswellová kyselina (AKαBA) 
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MATERIÁL ANALYT METODA STACIONÁRNÍ FÁZE MOBILNÍ FÁZE DETEKCE CITACE 

komerční 
olibanum 

(pryskyřice 
Eritrejského 

typu) 

15 triterpenoidů 

αBA, AαBA 

βBA, AβBA 

α- a β-amyrin, 
amyrenon 

lupeol, lupenon, 
lupeolová kys. 

HPLC 

C-18 RP-kolona 
(Merck, Superspher 

100 RP-18e) 

(250 x 4 mm) 

A: voda/0,01% kyselina 
fosforečná 

B: acetonitril/0,01% kyselina 
fosforečná 

0 – 14 min: 85 → 15 % A 
14 – 34 min: 15 % A 

34 – 37 min: 15 → 0 % A 
37 – 90 min: 100 % B 

UV 

(210 nm) 
[34] 

lidská plazma 

αBA, AαBA 

βBA, AβBA 

KBA, AKBA 

9,11-dehydro-α- 
a β-boswellová 

kys. 

lupeolová kys. 

+ O-acetyl der. 

HPLC 

ReproSil-Pur ODS-3 
kolona 

(250 x 3,0 mm; 5 µm) 

A: metanol/voda/kyselina 
octová (80:20:0,2) 

B: metanol/kyselina octová 
(100:0,2) 

0 min: 62 % A + 38 % B 
0 – 20 min: 62 → 51 % A 

20 – 35 min: 39 % 
35 – 40 min: 32 % A 
40 – 45 min: 31 % A 

45 – 50 min: 100 % B 

DAD 

(210, 250, 280 nm) 
[35] 

metanolický 
extrakt 

z B. serrata 

αBA, AαBA 

βBA, AβBA 

KBA, AKBA 

HPLC 

Synergi MAX-RP 80 Å 
kolona 

(150 x 4,6 mm; 4 µm) 

A: 0,05% vodný roztok kyseliny 
fosforečné 

B: 0,05% kyselina fosforečná 
v acetonitrilu 

0 – 7 min: 35 % A + 65 % B 
28 – 33 min: 10 % A + 90 % B 

UV 

(210, 254 nm) 

 

[36] 

Vysvětlivka: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová 
kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 
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MATERIÁL ANALYT METODA STACIONÁRNÍ FÁZE MOBILNÍ FÁZE DETEKCE CITACE 

lidská plazma KBA HPLC 

LiChrospher 100, RP-18 
Merck kolona 

(125 x 4 mm; 5 µm) 

A: voda/metanol/kyselina 
orthofosforečná (90:9,5:0,5) 

B: metanol/acetonitril/voda/ 
kyselina orthofosforečná 

(55:40:4,5:0,5) 

0 – 11 min: 90 % B 
11 – 15 min: 90 → 100 % B 

UV 

(250 nm) 
[37] 

pryskyřice 
B. serrata 

αBA, βBA 

αABA, βABA 

KBA, AKBA 

CEC Hypersil ODS (C18) 

acetonitril/vodný roztok 
mravenčanu amonného 

(9:1) 

UV 

(210, 254 nm) 
[38] 

Vysvětlivka: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová 
kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 
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5.4 Diskuze 

Tenkovrstvá chromatografie je vhodná metoda spíše pro charakterizaci 

rostlinných extraktů a lékových forem, ale jeden článek popisuje použití TLC i pro 

stanovení boswellových kyselin v plazmě [17]. Ve všech případech je jako stacionární 

fáze použita tenká vrstva silikagelu 60F254 na hliníkové nebo skleněné destičce. 

Chemické složení mobilní fáze se v jednotlivých metodách odlišuje, nicméně v každé 

z nich lze pozorovat jako dominantní složku nepolární lipofilní rozpouštědlo (např. 

hexan, toluen, chloroform). Tato skutečnost vychází z pravidla, že podobné se 

rozpouští v podobném, tedy lipofilní boswellové kyseliny se rozpouští v lipofilních 

nepolárních rozpouštědlech mobilní fáze, která je vytěsňuje z fáze stacionární. Tím je 

umožněna separace analytů během adsorpčního chromatografického procesu. Pro 

detekci látek při tenkovrstvé chromatografii byla nejvíce využívána denzitometrie a UV 

detekce při vlnových délkách 250, 254 a 260 nm. Denzitometrické vyhodnocení při 540 

nebo 560 nm následovalo po derivatizaci βBA a AβBA anisaldehydem a kyselinou 

sírovou [19]. Limity kvantifikace tenkovrstvé chromatografie uvedené v některých 

pracích jsou pro AKBA v extraktu 9,29 ng/skvrnu [16] a KBA v plazmě 29,15 ng/ml [17]. 

Některé limity detekce v použitých metodách jsou následující (platí pro extrakty):  

Tabulka 5: Limity detekce boswellových kyselin při použití TLC 

βBA AβBA KBA AKBA CITACE 

– – – 3,06 ng/skvrnu [16] 

– – 
14,58 ng/skvrnu 

8,75 ng/ml (plazma) 
11,38 ng/skvrnu [17] 

0,1 µg/skvrnu 0,1 µg/skvrnu 0,15 µg/skvrnu 0,15 µg/skvrnu [19] 
Vysvětlivka: β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová kyselina 
(KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 

 

Úprava práškového vzorku před analýzou spočívala v rozpuštění vzorku 

v metanolu a následné filtraci. Pro analýzu KBA v plazmě bylo ke vzorku přidáno 100 µl 

0,05 M kyseliny chlorovodíkové. Po centrifugaci následovala extrakce z kapaliny do 

kapaliny 5 ml směsi hexanu a metyl t-butyl etheru (2:3). Po další centrifugaci, vysušení 

síranem sodným a odpaření extrakčního rozpouštědla byl extrakt rekonstituován 

v 70 µl chloroformu [17]. 
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Nejmenší zastoupení má použití plynové chromatografie. Tato metoda nachází 

uplatnění zejména při analýze archeologických vzorků, v tomto případě kadidla 

a podobných pryskyřičných materiálů. V uvedených příkladech vždy zahrnuje analýzu 

většího množství triterpenických látek za účelem identifikace neznámého 

pryskyřičného materiálu. Celková doba separace se pohybuje v rozmezí od 30 do 

60 minut. Před analýzou je nutná derivatizace pro převedení na těkavé deriváty. 

V literatuře je popsána trimetylsilylace [20], [22] či derivatizace pomocí N,O-

bis(trimetylsilyl)trifluoroacetamidu (BSTFA) [21]. Metylace byla provedena při 

stanovení KBA v plazmě [23]. Stacionární fáze je většinou tenký film poly (5% fenyl, 

95% dimetylsiloxanu) v křemenné kapilární koloně. Každá z metod jako mobilní fázi 

používá helium, které je poměrně běžné při GC. Detekce látek je uskutečněna 

hmotnostním spektrometrem s elektronovou ionizací (EI) a iontovou pastí (IT). Pro 

analýzu pryskyřičných materiálů Modugno a kol. využili také přímou analýzu pomocí 

DE-MS (Direct exposure electron ionisation mass spectrometry) [21]. DE-MS je rychlá 

a přímá metoda k charakterizaci organických materiálů (v tomto případě březové kůry 

a pryskyřice z rodu Pistacia a z rodu Boswellia) na základě identifikace jejich hlavních 

obsahových látek. Ve srovnání s GC-MS je rychlejší a nevyžaduje složitou úpravu vzorku 

před analýzou, nicméně není schopna poskytnout informace o látkách zastoupených 

v malém množství [21]. Jedna práce také popisuje příklad použití plynové 

chromatografie ke stanovení KBA v lidské plazmě [23]. Tato metoda před analýzou 

vyžaduje provedení extrakce kapalina-kapalina (LLE) a následně využívá kapilární 

kolonu s trifluoropropylmetylpolysiloxanem. Vzhledem k detekci jediné látky trvá 

analýza jen 8 minut. Limit kvantifikace KBA byl 0,0100 µg/ml [23]. 

Jak je z přehledu patrné, nejvíce využívaná metoda pro separaci a stanovení 

boswellových kyselin je HPLC. Použití metody HPLC je v přehledu zastoupeno více jak 

z poloviny, z toho dva články zmiňují UHPLC [25], [27]. V jednom případě byla použita 

metoda CEC (kapilární elektrochromatografie) [38], která je na pomezí mezi 

elektromigračními metodami (kapilární elektroforéza) a chromatografickými metodami 

(HPLC), nicméně vzhledem k podobnosti je zařazena v tabulce u HPLC. Zkoumaný 

materiál lze rozdělit na dva typy. Prvním typem materiálu je lidská, nebo potkaní 

plazma po perorálním podání přípravků s obsahem boswellových kyselin. Druhým 
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typem materiálu jsou rostlinné pryskyřičné extrakty z rodu Boswellia, nebo komerčně 

dostupné přípravky, které je obsahují. Metoda HPLC se dá využít pro oba typy 

materiálu, což také dokládá téměř shodný počet aplikací separace z plazmy 

a z extraktu. Úprava vzorku před analýzou rostlinného materiálu (extraktu), nebo 

přípravků nejčastěji spočívá v rozpuštění materiálu v metanolu, následné filtraci 

a centrifugaci roztoku. Pouze jeden článek popisuje extrakci kapalina-kapalina před 

analýzou z pryskyřičného materiálu [29]. Naopak při úpravě plazmy je LLE velmi častá. 

Ve dvou pracích se objevuje i použití extrakce na tuhou fázi (SPE) [24], [37]. Jedna 

metoda zahrnuje v přípravě vzorku z plazmy jak LLE, tak SPE [35]. Pro vlastní separaci 

je použitá reverzní stacionární fáze, tvořená C18-silikagelem, v jednom případě 

je zmíněno i použití pentafluorofenylové reverzní fáze [32]. Základem mobilní fáze je 

buď metanol (převážně u vzorků z plazmy), nebo acetonitril (více u pryskyřičných 

extraktů). Mobilní fáze je ve všech případech okyselena slabou kyselinou (mravenčí, 

octová, fosforečná). Okyselení mobilní fáze potlačuje ionizaci karboxylových kyselin 

a zvyšuje retenci látek na koloně. Detekce za pomoci hmotnostních spektrometrů byla 

provedena nejčastěji s ionizací elektrosprejem (ESI) a s kvadrupólovým analyzátorem 

(Q nebo QqQ). V pěti případech ze šesti byla MS detekce použita pro identifikaci látek 

z plazmy. Detekce pomocí UV nebo DAD detektoru mírně převažuje u analýzy extraktů. 

Nejčastěji použité vlnové délky jsou 250 nm nebo 254 nm pro KBA a AKBA a 210 nm 

pro ostatní boswellové kyseliny. Směsi s více analyty se proměřují při obou vlnových 

délkách, někdy doplněné ještě o záznam při 280 nm. Limity detekce (LOD) 

a kvantifikace (LOQ) některých HPLC metod pro šest hlavních boswellových kyselin jsou 

shrnuty v níže uvedených tabulkách a rozděleny podle typu detekce na MS a UV. 

Z první tabulky je zřejmé, že limity detekce (viz Tabulka 6) jsou relativně rozdílné 

v závislosti na použití různé instrumentace a metodiky v jednotlivých laboratořích. Při 

stanovení látek na hmotnostním spektrometru jsou LOQ (viz Tabulka 7) výrazně nižší – 

řádově  v ng/ml, zatímco při UV detekci se řádově pohybují v µg/ml. MS tedy umožňuje 

stanovení dané látky při výrazně nižších koncentracích než UV.  Při detekci a stanovení 

boswellových kyselin v plazmě je při výzkumech snaha dosáhnout co nejnižších 

detekovatelných koncentrací látek v krvi v rámci farmakologických studií.  
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Tabulka 6: Limity detekce boswellových kyselin při použití HPLC 

αBA AαBA βBA AβBA KBA AKBA MATERIÁL CITACE 

MS (µg/ml) 

– – – – 0,005 0,005 plazma [33] 

UV (µg/ml) 

0,188 0,671 0,183 0,691 0,232 0,170 extrakt [25] 

4,5 3,9 4,5 4,5 0,2 0,2 extrakt [29] 

– – – – 2,33 1,30 extrakt [30] 

0,33 0,28 0,27 0,24 0,85 0,90 extrakt [36] 

– – – – 0,040 – plazma [37] 

8,3 10,4 6,8 10,7 2,6 4,0 extrakt [38] 
 

Tabulka 7: Limity kvantifikace boswellových kyselin při použití HPLC 

αBA AαBA βBA AβBA KBA AKBA MATERIÁL CITACE 

MS (ng/ml) 

– – – – 5,0 10 plazma [26] 

1 1 1 1 0,5 – plazma [27] 

0,5 0,5 0,5 0,5 5,0 5,0 plazma [28] 

UV (µg/ml) 

0,565 2,01 0,552 2,07 0,695 0,510 extrakt [25] 

15 13 15 15 0,5 0,7 extrakt [29] 

– – – – 11,66 6,50 extrakt [30] 

1,125 1,125 1,125 1,125 0,047 0,047 plazma [35] 

– – – – 0,1 – extrakt [37] 
Vysvětlivka: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-
β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 

 

Časy analýz se od sebe liší, některé trvají několik minut, jiné až hodinu. Doba 

záleží nejen na použité technice, ale i na počtu analytů. UHPLC by měla zkrátit dobu 

analýzy, což je patrné v případě určení látek metodou UHPLC-MS/MS z plazmy, kde 

analýza 8 látek trvá 6,5 minuty [27]. Ve druhém případě separace šesti boswellových 

kyselin vedle dalších sloučenin (celkem 28 identifikovaných látek) pomocí UHPLC-MS 

probíhá do 19. minuty [25], přičemž za použití HPLC trvá proces separace téměř vždy 

více než 30 minut. Analýza KBA a AKBA (obvykle v plazmě) probíhá okolo čtvrt hodiny 

[26], [37]. 
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6. VYBRANÉ PŘÍKLADY SEPARACE BOSWELLOVÝCH KYSELIN 

6.1 Stanovení boswellových kyselin v přípravcích z extraktu 
Boswellia serrata a 11-keto-β-boswellové kyseliny v lidské 
plazmě pomocí vysokoúčinné tenkovrstvé chromatografie 4 

Většina TLC metod pro analýzu boswellových kyselin byla vyvinuta pro analýzu 

přírodních materiálů a lékových forem. Tato metoda pro kvantitativní stanovení 

boswellových kyselin využívá metodu vysokoúčinné tenkovrstvé chromatografie pro 

analýzu KBA a AKBA v tabletách obsahujících BSE a pro KBA v plazmě. Je rychlá, 

specifická a přesná. 

Před analýzou byla provedena izolace boswellových kyselin, která se liší pro 

tablety a pro plazmu. Příprava roztoku vzorku z tablet a standardů spočívala ve smísení 

100 mg rozdrcených tablet s 15 ml metanolu v odměrné baňce. Poté 30 minut 

probíhala sonikace. Odměrná baňka byla doplněna metanolem do 50 ml a směs 

filtrována. 0,25 ml filtrátu se zředilo metanolem na 10 ml. K analýze bylo použito 30 µl. 

Pro úpravu vzorku lidské plazmy byla použita extrakce kapalina-kapalina. 1 ml 

plazmy odebrané šesti dobrovolníkům 2 hodiny po podání tablet obsahujících BSE byl 

okyselen 100 µl 0,05 M kyseliny chlorovodíkové. Poté proběhla extrakce s použitím 

5 ml směsi hexanu a metyl t-butyl etheru (2:3) následovaná centrifugací (5 min při 

615 x g). Získaná vrstva čirého supernatantu se převedla do nové zkumavky a vysušila 

se pomocí bezvodého síranu sodného. Vysušená vrstva organického extraktu byla 

odpařena na vodní lázni. Zbytek byl rekonstituován v 70 µl chloroformu. K analýze bylo 

použito 50 µl. 

Připravené vzorky byly aplikovány poloautomatickým dávkovačem na TLC 

hliníkovou desku pokrytou 0,2 mm silnou vrstvou silikagelu 60 F254. Vyvíjení probíhalo 

v komoře s 20 ml mobilní fáze (směs hexanu-chloroformu-metanolu, 5:5:0,5) při 

teplotě 27 °C. Po vyjmutí desky a uschnutí na vzduchu bylo provedeno fotometrické 

měření při 260 nm pomocí Camag TLC Scanner-3.  

                                                           
4
 Kapitola 6.1 byla vypracována ze zdroje [17]. 
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Výsledný chromatogram poskytoval dvě čisté skvrny s Rf=0,16 pro KBA a Rf=0,25 

pro AKBA. Limit detekce u BSE a tablet odpovídal pro KBA 14,58 ng/skvrnu a pro AKBA 

11,38 ng/skvrnu. KBA v plazmě měla limit detekce 8,75 ng/ml a lineární rozmezí od 

29,14 do 145,75 ng/ml. 

Výsledky měření jsou shrnuty v následujících tabulkách:  

Tabulka 8: Stanovení 11-keto-β-boswellové kyseliny (KBA) a acetyl-11-keto-β-
boswellové kyseliny (AKBA) v přípravcích ve formě tablet 

PŘÍPRAVEK ZJIŠTĚNÉ % KBA ZJIŠTĚNÉ % AKBA 

A 4,84 1,21 

B 1,65 1,13 

C 4,39 1,28 

 

Tabulka 9: Koncentrace 11-keto-β-boswellové kyseliny (KBA) v plazmě šesti 
dobrovolníků 2 hodiny po podání tablet Boswell® 

VZOREK KONCENTRACE KBA V PLAZMĚ (ng/ml) 

1 65,96 

2 38,94 

3 67,04 

4 29,87 

5 24,02 

6 33,44 
 

 
Obrázek 9: Srovnání chromatogramů standardu KBA(a), blankové plazmy (b), plazmy 
s přídavkem standardu BSE (c), plazma dobrovolníka (d) při 260 nm [17] 
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6.2 Srovnání metod plynové chromatografie při stanovení 
boswellových kyselin v archeologických vzorcích 
a v plazmě 5 

Plynová chromatografie se při analýze boswellových kyselin obvykle používá 

k identifikaci neznámého pryskyřičného materiálu v archeologických vzorcích. Nicméně 

jak je patrné, GC-MS je možné využít i při analýze plazmy. Zatímco analýza 

archeologických vzorků obvykle spočívá v identifikaci většího množství látek (v tomto 

případě 15 triterpenoidů), ve druhé metodě je v plazmě hledána záměrně jen KBA jako 

důležitá biologicky aktivní látka. Příprava vzorku v obou případech zahrnuje derivatizaci 

(u archeologických vzorků trimetylsilylace, u plazmy metylace). U okyselené plazmy 

musí ještě před samotnou analýzou proběhnout extrakce kapalina-kapalina ve směsi 

diisopropylether-toluen. Detekce byla v obou případech provedena hmotnostním 

spektrometrem, ale pro analýzu archeologických vzorků v módu elektronové ionizace 

(EI). U vzorků plazmy byla GC-MS provedena v módu chemické ionizace negativních 

iontů (NICI). Obě metody se liší i v použití stacionární fáze. Stacionární fáze pro analýzu 

archeologických materiálů byla poly(5% fenyl, 95% dimetylsiloxan) a v případě vzorku 

plazmy byla použita kolona s trifluoropropylmetylpolysiloxanem. Výrazný rozdíl mezi 

oběma metodami je pozorovatelný zvláště v době trvání analýzy. Stanovení KBA 

v plazmě trvá 8 minut. Archeologické vzorky vyžadují k analýze 61 minut. Hlavním 

důvodem delšího času analýzy je separace většího množství analytů s různými 

retenčními časy. 

                                                           
5
 Kapitola 6.2 byla vypracována ze zdrojů [22], [23]. 
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Obrázek 10: Celkový iontový proud (TIC) chromatogramu pryskyřičného 
archeologického vzorku z Egypta. (a) chromatogram triterpenické zóny s píky βBA (IV), 
AβBA (V), αBA (IX), AαBA (X). (b) celkový chromatogram [22] 
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6.3 Analýza boswellových kyselin pomocí UHPLC-Q-TOF a 
UHPLC-UV 6 

Vybraná metoda UHPLC spočívá v analýze tří druhů kadidla. Vybranými analyty 

bylo šest hlavních boswellových kyselin. Metoda popisuje kvantitativní stanovení 

současně s chemometrickou analýzou jako je například analýza podobnosti, klastrová 

analýza a analýza hlavních složek, které mezi sebou porovnávají vybrané druhy kadidla. 

Roztok vzorku k analýze byl připraven navážením 0,1 g práškového kadidla a jeho 

rozpuštěním v 10 ml metanolu. Roztok byl dvakrát přefiltrován a doplněn metanolem 

na objem 25 ml. Chromatografická separace byla provedena na koloně Waters 

ACQUITY UPLC 1,7 µm BEH C18 (100 x 2,1 mm). Mobilní fáze se skládala z acetonitrilu 

(A) a 0,1% kyseliny fosforečné nebo 0,1% kyseliny mravenčí při použití MS (B) s lineární 

gradientovou elucí podle následujícího programu:  0 – 8 min: 27 → 22 % B, 8 – 14 min: 

22 → 14 % B, 14 – 19 min: 14 % B. K detekci v UV oblasti byly použity vlnové délky 

210 a 250 nm. MS detekce byla provedena hybridním hmotnostním spektrometrem 

Q-TOF v MSE módu. Proces separace trval 19 minut. Limity detekce jsou uvedeny 

v první tabulce. Druhá tabulka ukazuje množství boswellových kyselin v různých 

druzích rodu Boswellia. Jak je vidět, největší množství boswellových kyselin je 

obsaženo v B. serrata, nicméně největší množství bioaktivní KBA a AKBA je 

v B. papyrifera.  

Tabulka 10: Limity detekce a kvantifikace pro vybrané boswellové kyseliny 
(UV detekce) 

 αBA AαBA βBA AβBA KBA AKBA 

LOD (µg/ml) 0,188 0,671 0,183 0,691 0,232 0,170 

LOQ (µg/ml) 0,565 2,01 0,552 2,07 0,695 0,510 
Vysvětlivka: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), 
acetyl-β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina 
(AKBA) 

 

Tabulka 11: Množství boswellových kyselin v různých druzích rodu Boswellia 

 B. serrata B. papyrifera B. sacra 

Celkové množství BA (mg/g) 120,09 95,40 90,50 

KBA+AKBA (mg/g) 21,04 31,34 16,64 

 

                                                           
6
 Kapitola 6.3 byla vypracována ze zdroje [25]. 
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Obrázek 11: UHPLC chromatogramy tří různých kadidel: (A) etiopské kadidlo, 
pryskyřice B. papyrifera; (B) somálské kadidlo, pryskyřice B. sacra; (C) indické kadidlo, 
pryskyřice B. serrata. Píky: KBA (5), AKBA (12), αBA (17), βBA (19), AαBA (27), AβBA 
(28) [25] 
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6.4 Stanovení hlavních boswellových kyselin v plazmě 
vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s hmotnostní 
spektrometrií 7 

Jak bylo popsáno v teoretické části, boswellové kyseliny se používají jako 

doplňková léčba při některých onemocněních a jsou předmětem zájmu klinických 

studií. Takový případ je například tento článek popisující metodu HPLC-MS. Srovnává 

koncentrace boswellových kyselin v plazmě pacientů, kteří dostávali vysokou dávku 

BSE (4200 mg) a pacientů užívajících placebo. V této metodě se autoři snažili vyvinout 

takovou metodu, aby pokryla co nejširší rozsah koncentrací BA v plazmě. Bylo 

sledováno 6 hlavních boswellových kyselin: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-

boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-β-boswellová kyselina 

(AβBA), 11-keto-β-boswellová kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina 

(AKBA). 

Plazma byla před analýzou promíchána a přenesena do skleněné kolony 

naplněné Extrelut® NT, kde proběhla extrakce kapalina-kapalina za účasti sorbentu. 

K extrakci bylo použito 8 ml směsi tetrahydrofuran–n-hexan–etylacetát–2-propanol 

(160:160:160:15). Extrakt byl odpařen proudem dusíku a zbytek byl rekonstituován 

100 µl mobilní fáze A. 50 µl této směsi bylo použito k HPLC separaci na koloně Hypersil 

BDS RP C18 (100 x 4 mm; 3 µm) s ochrannou kazetou Gemini C18. Mobilní fáze A 

obsahovala metanol a vodu v poměru 90:10 a 400 mg/l mravenčanu amonného, 

mobilní fáze B byla složena z metanolu a vody v poměru 80:20 také se 400 mg/l 

mravenčanu amonného. Separace proběhla s gradientovou elucí podle programu: 0 – 

20 min: 90 % A → 100 % A; 20 – 34 min: 100 % A. MS analýza byla provedena 

v negativním SIM módu na Agilent Triple Quadrupole LC/MS 6410 s ionizací 

elektrosprejem (ESI). Limit kvantifikace pro KBA a AKBA byl stanoven na 5,0 ng/ml 

a pro αBA, βBA, AαBA, AβBA 0,5 ng/ml. Lineární rozsahy koncentrací této metody byly 

0,5 – 12000 ng/ml pro αBA, βBA, AαBA, AβBA a 5,0 – 3000 ng/ml pro KBA a AKBA. 

Získané hodnoty průměrných koncentrací šesti boswellových kyselin v plazmě 

jsou uvedené v tabulce níže. Z tabulky je patrné, že nejvyšší koncentraci v plazmě ze 

všech boswellových kyselin má β-boswellová kyselina, potom acetyl-β-boswellová 

                                                           
7
 Kapitola 6.4 byla vypracována ze zdroje [28]. 
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kyselina a α-boswellová kyselina. Koncentrace acetyl-11-keto-β-boswellové kyseliny 

(AKBA) je naopak v plazmě velmi nízká a ve většině případů není detekovatelná. 

Tabulka 12: Průměrné hodnoty koncentrace boswellových kyselin v plazmě pacientů 
v ng/ml. V a P označují verum nebo placebo. Hodnoty označené a se při jednotlivých 
měřeních silně lišily od ustáleného stavu. 

VZOREK  KBA AKBA αBA βBA AαBA AβBA 

1 V 6,4 – 322,4 623,4 187,0 343,0 

2 P – – – – – – 

3 P – – – – – – 

4 V 23,9a – 429,7a 989,1a 148,8a 288,1a 

5 V 64,2 – 1299,2 4513,5 651,7 1923,7 

6 P – – – – – – 

7 V 247,5a – 4791,9a 11948,5a 846,5a 1479,7a 

8 P – – – 3,63 – – 

9 V 56,0 – 4830,1 10548,7 2985,8 6131,3 

10 P – – – – – – 

11 P – – – – – – 

12 P – – – – – – 

13 V – – – – – – 

14 P – – – – – – 

15 P – – 0,74 2,04 3,99 2,76 

16 V – – 1562,7 4225,4 204,8 316,0 

17 V 57,2 – 1713,9 4579,6 73,4 199,6 

18 P – – – 0,85 – – 

19 V 29,6 – 1380,6 4004,3 112,7 183,4 

20 V 47,6 – 1494,9 4554,8 324,5 590,9 

21 P – – 0,68 0,81 – – 

22 V – – 1328,2 1664,4 118,9 131,4 

23 P – – – – – – 

24 V 14,3 – 3899,0 10294,5 314,8 648,6 

25 P – – – 0,81 – – 

26 V 107,8a – 1291,7a 3378,8a 90,7a 160,0a 

27 V – 15,5 36,7 87,0 177,1 144,5 
Vysvětlivka: α-boswellová kyselina (αBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-
β-boswellová kyselina (AβBA), 11-keto-β-boswellová kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA) 
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6.5 Kapilární elektrochromatografie boswellových kyselin 
v Boswellia serrata Roxb. 8 

Ačkoli se kapilární elektrochromatografie pro analýzu přírodních látek příliš často 

nepoužívá, autoři tohoto článku si dali za cíl vyvinout novou metodu využívající CEC ke 

kvantitativnímu stanovení boswellových kyselin v rostlinném materiálu z B. serrata 

(indické olibanum). Práce zahrnuje také optimalizaci podmínek, které ovlivňují separaci 

(např. typ stacionární fáze, koncentrace mobilní fáze, pH).  

Před zahájením separace bylo 200 mg rozemletého pryskyřičného materiálu 

třikrát extrahováno 3 ml směsi acetonitril-metanol (1:1). Po centrifugaci se extrakty 

smíchaly a objem byl doplněn ad 10,0 ml extrakčním rozpouštědlem. Před dávkováním 

byl vzorek filtrován přes 0,45 µm stříkačkový filtr z acetátu celulózy. 

K separaci byla použita křemenná kapilára s vnitřním průměrem 100 µm 

a efektivní délkou 25 cm. Kapilára je naplněná 3 µm částicemi stacionární fáze Hypersil 

ODS (C18). Jako mobilní fáze byla použita směs acetonitrilu a 20 mM vodného roztoku 

mravenčanu amonného o pH 6,5 (9:1). Všechny separované složky byly detekovány při 

210 nm, KBA a AKBA při 254 nm. Píky byly identifikovány pomocí retenčních časů, 

UV spekter a porovnáním se standardy. Separace trvala 20 minut. Limity detekce pro 

jednotlivé boswellové kyseliny shrnuje Tabulka 13. Koncentrační rozsah metody byl 

25 – 800 µg/ml. Dominantní složkou byla AKBA s 5,37 % následovaná AβBA a AαBA. 

Výsledné hodnoty byly porovnány s hodnotami téhož vzorku, ale získanými 

pomocí HPLC [36]. Ukázalo se, že výsledky CEC a HPLC jsou srovnatelné. CEC má sice 

nižší přesnost oproti HPLC, ale zároveň je doba analýzy o 15 minut kratší. 

Tabulka 13: Porovnání výsledků analýzy boswellových kyselin v extraktu z Boswellia 
serrata metodou CEC a HPLC (v %) a limity detekce boswellových kyselin pro metodu 
CEC. 

 KBA AKBA αBA βBA AαBA AβBA  

CEC (%) 1,43 5,37 1,35 1,42 2,44 3,42 

HPLC (%) 1,38 5,40 1,34 1,34 2,52 3,43 

LOD (µg/ml) 2,6 4,0 8,3 6,8 10,4 10,7 
Vysvětlivka: 11-keto-β-boswellová kyselina (KBA), acetyl-11-keto-β-boswellová kyselina (AKBA), α-boswellová 
kyselina (αBA), β-boswellová kyselina (βBA), acetyl-α-boswellová kyselina (AαBA), acetyl-β-boswellová kyselina 
(AβBA) 

                                                           
8
 Kapitola 6.5 byla vypracována ze zdroje [38]. 
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Obrázek 12: Separace extraktu pryskyřice rodu Boswellia pomocí CEC. Píky: KBA (1), 
AKBA (2), αBA (3), βBA (4), AαBA (5), AβBA (6) [38] 
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7. ZÁVĚR 

K analýze boswellových kyselin mohou být z analytických separačních metod 

využity tenkovrstvá, plynová i kapalinová chromatografie, popsána je také kapilární 

elektrochromatografie. Každá z metod je výhodná pro jiný typ matrice. Zatímco TLC je 

s oblibou používána pro rostlinné extrakty, plynová chromatografie je preferována při 

charakterizaci archeologických vzorků. Nejpoužívanější metoda je jednoznačně 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie na obrácených fázích. Tato metoda se 

objevuje ve více jak polovině uváděných příkladů. Je rychlá, přesná, citlivá a hodí se pro 

stanovení boswellových kyselin jak z rostlinných extraktů a lékových forem, tak 

z plazmy. HPLC lze využít k separaci jednotlivých boswellových kyselin ze směsi dalších 

triterpenických látek. Pro detekci při HPLC analýze byla použita převážně UV a MS 

detekce, u GC byla použita výhradně MS detekce s elektronovou či chemickou ionizací 

a u TLC byla pro kvantifikaci aplikována denzitometrie v UV oblasti, po derivatizaci ve 

VIS oblasti.   
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