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ABSTRAKT 
 Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem vybraných flavonoidů: apigeninu, 
kvercetinu, luteolinu, keampferolu, rutinu a myricetinu a možnostmi jejich stanovení. 
V úvodní části jsou popsány charakteristické vlastnosti a účinky jednotlivých flavonoidů. 
Další kapitola je věnována principům separačních metod, zejména vysokoúčinné kapalinové 
chromatografii a kapilární elektroforéze. Největší pozornost je věnována literárnímu přehledu 
stanovení výše uvedených flavonoidních sloučenin kapalinovou chromatografií a kapilární 
elektroforézou. 
  V praktické části je popsán sběr a příprava rostlinného materiálu pro extrakci flavonoidů. 
Bílé a modré hrozny byly ihned po oddělení od keře zmrazeny na suchém ledu, zpracovány 
v dusíkové atmosféře a lyofilizovány. 
 

ABSTRACT 

 The theoretic part of the bachelor‘s thesis deals with description of selected flavonoids as 
apigenin, quercetin, luteolin, keampferol, rutin, myricetin and with options of their 
determinations. There were described typical properities and effects of several flavonoids at 
first. In the next part there are principles of methods, especially high-performance liquid 
chromatography and capillary electrophoresis. The biggest attention was made to literary 
survey of determination flavonoids coumpounds mentioned above, by high-performance 
liquid chromatography and capillary electroproresis. 
 There were described the collection of plant material for extraction of flavonids in the 
practical part. The white and blue grapes were frozen by dry ice as soon as they were 
separated from a busch. Grapes were made in a nitrogenous atmosphere and lyophilizated 
after the frozen.  
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 Flavonoidy, apigenin, kvercetin, luteolin, keamperol, rutin, myricetin, HPLC, CE, MEKC, 
stanovení 
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1 ÚVOD 

 Flavonoidy patří do skupiny polyfenolických sloučenin, které mají obrovský význam, 
neboť ovlivňují kvalitu vína, a to zejména jejich barvu a chuť. Jejich zastoupení je velice 
rozsáhle. Existuje přes 4000 všudypřítomných sekundárních metabolitů rostlin, které zahrnují 
pět hlavních podskupin, a to antokyany, flavonoly, flavony, flavonony a katechiny. Tyto 
sloučeniny budí v dnešní době veliký zájem, především díky svým protizánětlivým, 
antialergením, antivirovým a antikarcinogením účinkům. Jejich biologická funkce spočívá v 
antioxidační aktivitě, tedy ve schopnosti eliminovat destruktivní účinek reaktivních volných 
radikálů. Flavonoidy působí tedy jako antioxidanty, které potlačují onemocnění způsobené 
těmito radikály. Společně s dalšími sloučeninami se řadí do skupiny přírodních rostlinných 
barviv. 
 Pro stanovení flavonoidních sloučenin se nejvíce využívají metody vysokoúčinná 
kapalinová chromatografie (HPLC) a kapilární elektroforéza (CE). Podstatou kapalinové 
chromatografie je rovnovážná distribuce separovaných látek mezi mobilní a stacionární fázi. 
HPLC je velmi oblíbenou metodou pro stanovení fenolových sloučenin. Studie ukázují, že 
tato metoda je nejen jednoduchá a dostupná, ale i analýza je citlivá a poskytuje velmi dobré 
výsledky. V mé práci jsem se zaměřila zejména na stanovení vybraných flavonoidů, a to 
apigeninu, kvercetinu, luteolinu, keampferolu, rutinu a myricetinu.  
 Další separační technika vhodná pro stanovení flavonoidů je účinná CE, jejíchž analýza je 
rychlá a má široké uplatnění. Jejím principem je migrace nabitých částic, iontů ve 
stejnosměrném elektrickém poli. Pro stanovení flavonoidů se používá zejména  kapilární 
zónová elektroforéza (CZE) a micelární elektrokinetická kapilární chromatografie (MEKC), 
které se řadí mezi tyto elektromigrační separační techniky. Pomocí těchto metod se stanovují 
flavonoidy obsažené např. ve víně, ovoci, zelenině a léčivých bylinách. 
  Jednotlivé studie, použité v této práci se liší vytvořením optimálních podmínek např. 
použitím mobilní fáze s odlišným složením, užitím různých druhů detektorů u HPLC nebo 
použitím roztoků pufrů o různém složení, koncentraci a pH u MEKC. 
 Lyofilizace neboli sublimační sušení se používá pro šetrnou přípravu suchých látek. 
Využívá se fyzikálního jevu sublimace ledu, t.j. bezprostředního přímého přechodu z pevné 
fáze do fáze plynné. Sušená potravina si tak v maximální míře zachová svou původní texturu 
a aroma. Tato metoda se začala rozvíjet ve 30. letech 20. století a byla použita 
v experimentální části pro přípravu vzorků hroznového vína. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Flavonoidy 

 Flavonoidy jsou chemické sloučeniny, které patří do velmi rozsáhlé skupiny rostlinných 
fenolů obsahující ve své molekule 2 benzenové kruhy spojené tříuhlíkovým řetězcem 
v uspořádání C6-C3-C6. Jsou odvozené od kyslíkaté heterocyklické sloučeniny flavanu, jehož 
strukturu tvoří 2 benzenové jádra, které jsou spojeny heterocyklickým pyranem. Tyto 3 kruhy 
bývají běžně substituovány hydroxyskupinami nebo methoxyskupinami a jednotlivé deriváty 
se liší pouze stupněm substituce a oxidace. Podle stupně oxidace C3 řetězce rozeznáváme 
základní struktury flavonoidů, mezi které řadíme anthokyanidiny, leukoanthokyanidiny, 
flavanony, flavanonoly, flavony (tabulka č. 1), flavonoly (tabulka č. 2) a katechiny, z nichž 
jsou v přírodě nejvíce rozšířeny flavonoly [1]. 
 

 
 

 Flavan [1] 
 
 Jedná se o exogenní nízkomolekulární látky patřící do skupiny přírodních pyranových 
barviv. Existuje přes 4000 všudypřítomných sekundárních metabolitů rostlin [2]. 
 Běžně se přírodní flavonoidy vyskytují ve formě O-glykosidů obsahující necukernou složku 
tzv. aglykon a cukernou složku vázanou nejčastěji v poloze C3 [3]. 
 Nejdůležitější vlastností flavonoidů je jejich antioxidační aktivita, která ovlivňuje oxidaci 
volných radikálů, zabraňuje peroxidaci lipidů, váže a inaktivuje některé ionty kovů (Cu a Fe). 
Mají tedy chelatační účinky tzn. tvoří komplexy s těmito peroxidačními kovovými ionty, 
které by mohly ve volné formě vést ke zvýšenému počtu reaktivních forem kyslíku. Zvyšují 
také antioxidační účinky vitamínů a snižují jejich degradaci. Jsou tedy významnou součástí 
antioxidačního systému [3, 4]. 
 Antioxidační aktivita flavonoidů je závislá na poloze a počtu hydroxylových skupin 
v molekule a na jejich glykosylaci. Optimální vlastnosti mají díky své struktuře flavonoly, 
zejména kvercetin, keamferol a myricetin a flavony apigenin a luteolin. Flavonoidy se 
přirozeně vyskytují v potravinách rostlinného původu a bývají běžnou součástí naší stravy. 
Nejvíce se vyskytují v ovoci, zelenině a nápojích, které tvoří cca 25-30 % celkového denního 
příjmu flavonoidů. Dalším zdrojem flavonoidů jsou rostlinné produkty např. citrusové plody, 
cibule, papája, brokolice, vinné hrozny, listová zelenina, čaj, čokoláda, sója a obilniny, kde 
jsou obsaženy především flavonoly kvercetin a keamferol. 
  Maximální možná denní dávka flavonoidních sloučenin se pohybuje v rozmezí 50-500 mg. 
Je prokázáno, že lidé, kteří mají velmi nízký příjem flavonoidů více podléhají koronárnímu 
onemocnění cév [4, 5]. 
 Flavonoidy vykazují značné biochemické a farmakologické účinky. Mají především 
protizánětlivé, antialergení, antivirové a antikarcinogení účinky. Také snižují riziko vzniku 
aterosklerózy, neboť pomáhají předcházet oxidaci lipoproteinů nízké hustoty. Dalším 
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příznivým účinkem je jejich působení proti koronárním srdečním onemocněním. Významné 
je také jejich působení v kosmetickém průmyslu. Používají se do kosmetických přípravku 
k ošetření kůže trpící teleangiektázií, neboť pomáhají zmírnit rozšíření viditelných kapilár 
na kůži, které se projevují v podobě červených nitek [6]. 
 Studie potvrdily, že čaje obsahující flavonoidy mají velmi dobré účinky na naše zdraví, 
neboť pomáhají snížit množství cholesterolu v krvi [5]. 
 Je dokázáno, že strava bohatá na flavonoidní látky zpomaluje vývoj některých nemocí např. 
nádorového onemocnění [7]. 
 
 Flavony jsou silné rostlinné estrogeny, které poukazují na svou antikarcinogení aktivitu. 
Jsou jen zřídka obsaženy v ovoci a zelenině, ale mnohem více se vyskytují v petrželi, celeru, 
pšenici a chmelu.  
 Isoflavony, patřící do skupiny flavonolů, jsou obsaženy v inaktivní glykosidické formě 
hlavně v sójových produktech [8]. 
 
Tabulka č. 1: Radikály flavonů a jejich molekulární hmotnosti  [9] 

Flavony R1 R2 R3 M 
Apigenin OH H OH 270 
Luteolin OH OH OH 286 

 

 
Strukturní vzorec flavonu 

2.1.1 Apigenin 

 Apigenin patří do skupiny bioflavonů, které mají velmi příznivé účinky na náš organismus. 
Je to antioxidant, který pohlcuje volné radikály a má protizánětlivé a antikarcinogení účinky 
(působí jako prevence karcinomu děložního čípku).  
 Apigenin je žlutý krystalický prášek bez zápachu, který je obsažen např. v ovoci, zelenině, 
černém čaji, cibuli, mátě peprné, tymiánu, petržele, celeru a heřmánku a medu. Má bioaktivní 
účinky na zdraví, působí především proti alergiím a astmatu [3, 10]. 
 

 
Apigenin 
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2.1.2 Luteolin 

 Luteolin je světlý, žlutě zbarvený krystalický prášek, který má silné oxidační účinky. Byl 
u něj prokázán vyšší efekt oproti vitamínu C. Podle Trolox testu bylo zjištěno, že luteolin 
je 2krát silnější antioxidant než vitamín C. Luteolin má také protizánětlivé a antikarcinogení 
účinky [11, 12]. 
 Tento flavon je obsažen v zelenině např. v brokolici, cibuli, mrkvi, dále také v šalvěji 
a černém čaji [3]. 

 
Luteolin 

  
 Flavonoly se vyskytují v monometní formě jako katechiny a v polymerní formě jako 
proanthokyanidiny, známé také jako tanniny. Proanthokyanidiny jsou obsaženy zejména 
v červeném víně, dále také v zeleném čaji a čokoládě. Jsou zodpovědné za trpkou chuť ovoce 
a za hořkou chuť čokolády. Flavonoly zastupují nejrozšířenější skupinu flavonoidů 
vyskytující se v potravinách, zvláště kvercetin a keampferol [8]. 
 
Tabulka č. 2: Radikály flavonolů a jejich molekulární hmotnosti [9] 
Flavonoly R1 R2 R3 R4 R5 M 
Kvercetin OH H OH OH H 302 
Kaempferol OH H H OH H 286 
Myricetin OH H OH OH OH 318 
Rutin 3-O-Rha-glu H OH OH H 610 
 

 
Strukturní vzorec flavonolu 

2.1.3 Kvercetin 

 Kvercetin je žlutý prášek, který působí preventivně proti rakovinným onemocněním, 
zejména proti rakovině prostaty. Je známý především svou schopností zmírnit sennou rýmu, 
astma a zánět dutin. Působí také protizánětlivě, neboť inhibuje enzymy a zánětlivé mediátory.  
Zabraňuje poškození cév volnými radikály a okysličeným cholesterolem LDL, čímž 
napomáhá volnému průchodu cév [13]. 
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 Kvercetin se vyskytuje především v jablkách, citrusových plodech, víně, čaji, cibuli, 
ořechách, květáku a kapustě. Dále je vysoké množství kvercetinu obsaženo v olivovém oleji, 
sójových bobech, ginkgo bilobě, brokolici a vinné révě [1, 13, 14]. 
 

 
Kvercetin 

2.1.4 Kaempferol 

 Kaempferol je žlutě zbarvený antioxidant, který je účinný proti oxidačnímu poškození 
buněk, lipidů a DNA. Působí jako prevence arteriosklerózy, neboť inhibuje oxidaci 
lipopoteinů nízké hustoty. Studie potvrdily, že kaempferol se činí jako chemopreventivní 
činitel, který inhibuje tvorbu rakovinných buněk. 
 Kaempferol se vyskytuje např. v jablkách, cibuli, brokolici, borůvkách, citrusových 
plodech, grepu, červeném víně, pórku a ginkgo bilobě [15]. 
 

 
Kaempferol 

2.1.5 Myricetin 

 Myricetin je žlutý prášek, který působí cytotoxicky proti leukemickým buňkám. Je také 
siný inhibitor proteinkinasy. Myricetin je rozpustný v alkoholu a dimethyl sulfoxidu 
a nerozpustný v kyselině octové. Je účinný při léčbě horečky, průjmu a úplavice. Dále snižuje 
množství cholesterolu v krvi a působí preventivně proti rakovině prostaty. 
 Je obsažen např. v červeném víně, čaji, jahodách, bylinkách a zelenině [16, 17]. 
 Myricetin byl extrahován z kůry, listů a kořenů rostliny Marica Ceriferaplant [18]. 
 

 
Myricetin 
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2.1.6 Rutin 

 Rutin má žluté až zelenožluté zbarvení, vyskytuje se ve formě jehličkovitých krystalků 
a patří mezi bioflavonoidy. Má silné antioxidační a protizánětlivé účinky. Jeho významnou 
vlastností je redukce Fentonovy reakce, při které dochází k produkci škodlivých radikálů 
kyslíku. Dále také stabilizuje účinky vitamínu C [19]. 
 Rutin byl dříve označován jako vitamín P a má pozitivní vliv na pružnost a permeabilitu 
krevních kapilár. Používá se ve farmaceutických preparátech a potravních doplňcích, neboť 
spolu s dalšími flavonoidními látkami zvyšuje hladinu kyseliny askorbové v různých 
živočišných orgánech. Chrání ji buď před oxidací katalyzovanou ionty kovů nebo zvyšuje její 
utilizaci v organismu [1]. 
 Rutin se vyskytuje hlavně v ovoci, zelenině a rostlinách. Dále v černém čaji, citrusových 
plodech, jablečných slupkách a nejvyšší  množství rutinu je v pohance.  
 Rutin ve své struktuře obsahuje kvercetin a disacharid rutinosu, který je složen z glukosy 
a rhamnosy [19]. 
 

 
Rutin 

2.2 Charakteristika studovaných separačních technik 

2.2.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

 Kapalinová chromatografie je první chromatografickou metodou, která byla objevena již 
na počátku 20. století. Do popředí zájmu, se již částečně zapomenutá metoda dostala až v 60. 
letech. S rozvojem instrumentace prošla kapalinová chromatografie modernizací a dospěla tak 
až k dnešní vysokoúčinné formě. Vysokých účinností se dosahuje především použití 
vysokotlakých čerpadel a stacionárních fází, které obsahují malé částice pravidelného tvaru 
a jednotné velikosti, které homogenně vyplňují kolonu. Tato metoda bývá nazývána také jako 
vysokotlaká kapalinová chromatografie (high pressure liquid chromatography). Podstatou 
kapalinové chromatografie je rovnovážná distribuce separovaných látek mezi mobilní 
a stacionární fázi. Existuje dvojí uspořádání fází, a to na ploše, (například papírová nebo 
tenkovrstevná chromatografie) a v koloně, která je základem HPLC. Při analýze se dávkují 
malá množství vzorku (řádově mikrolitry). K detekci se používají citlivé detektory umožňující 
kontinuální monitorování látek na výstupu z kolony. Signál detektoru je pak zpracován 
počítačem.  
 Výhodou HPLC je zejména široká oblast použitelnosti. Můžeme analyzovat ionty, látky 
polární i nepolární, málo těkavé, tepelně nestabilní i vysokomolekulární. Další výhodou 
je možnost ovlivnění mobilní fáze, která není inertní a významně se podílí na separaci. 
Nevýhodou je však náročnější instrumentace a složitější mechanismus separace [20]. 
 Separace závisí na vlastnostech analyzovaných látek a jejich interakcí s mobilními 
a stacionárními fázemi. Dále na typu a vlastnostech stacionární fáze, na složení mobilní fáze, 
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na geometrických parametrech kolony, dávkovacího zařízení, detektoru a spojovacích cest 
(mimokolonové příspěvky k rozšiřování elučních zón), na průtoku a pracovní teplotě [20]. 

2.2.2 Stacionární fáze v HPLC 

 Rozhodující vliv na separaci má velikost a uspořádání částic v náplňových kolonách. 
Separace je účinnější pokud mají částice pravidelný (kulový) tvar, jednotnou velikost 
a kolona je jimi homogenně naplněna. Pro lepší separaci se používají tzv. monolitické 
stacionární fáze, které nabízejí kompaktnější zaplnění prostoru. Kolona je zcela naplněna 
polymerem o definované pórovitosti, který je buď organického nebo anorganického původu. 
Tento polymer se uvnitř kolony vytvoří vhodnou polymerační reakcí v roztoku. Monolitické 
kolony na bázi silikagelu se vyznačují vysokou pórovitostí, obsahující jednak mikropóry 
(2 μm), které umožňují používat vysoké průtoky (až 9 ml·min-1) a jednak mezipóry (13 nm), 
které dodávají náplni velký povrch pro interakci s analyty. Kvalita kolon je pak lepší ve 
srovnání s náplňovými. Monolitické kolony mají velkou mechanickou stabilitu a odolnost 
vůči změnám pH. Zcela nový typ stacionární fáze představují vtištěné polymery (imprinted 
polymers), které jsou obdobou monolitických kolon. Do náplně je navíc zabudován tzv. 
„obtisk“ analytu, který chceme oddělit. Při přípravě polymeru v koloně se přidá analyzovaná 
látka a po ukončení polymerace se tento analyt z kolony vymyje. Po jeho vymytí zůstane 
v koloně charakteristická dutina, která zachytí pouze danou látku. Tento postup je vhodný 
zejména pro obtížné separace např. léčiv. V praxi se však stále nejvíce používají tradiční 
náplňové kolony. Délka kolony se pohybuje v rozmezí 5–25 cm s průměrem několika 
milimetrů. Objem analyzovaného vzorku je 1–20 μl a průtok mobilní fáze je většinou kolem 
1 ml·min-1. Typy kolon používaných v HPLC jsou ukázány v tabulce č. 3 [20, 26]. 
 
Tabulka č. 3: Typické parametry kolon v analytické HPLC [20]. 

Typ kolony Vnitřní průměr Průtok mobilní fáze 
Náplňové (konvenční) 3–4,5 mm 1 ml·min-1 
Semimikronáplňové 2,5 mm 0,2-0,4 ml·min-1 
Mikronáplňové 0,8-1 mm 20-60 μm·min-1 

Kapilární náplňové 0,15–0,5 mm 1-15 μm·min-1 
Otevřené kapiláry (open tubes) 10 μm cca 1 ml·min-1 
 

2.2.3 Mobilní fáze v HPLC 

 Mobilní fáze v kapalinové chromatografii není inertní a významně se podílí na separačním 
procesu. Možnosti změny složení mobilní fáze jsou neomezené. Složení mobilní fáze může 
být ovlivněno změnami složení rozpouštědel, iontové síly, iontově párovými činidly a pH. 
Mobilní fáze je charakterizována především svou polaritou a selektivitou. Vlastnosti mobilní 
fáze jsou důležité především z hlediska separace a detekce, neboť mobilní fáze by měla dávat 
v detektoru minimální signál, a tím umožnit co nejcitlivější detekci solutů. Stlačitelnost, 
viskozita, toxicita a hrana absorpce ultrafialového záření by měla být co nejnižší [20]. 
 

2.2.4 Principy separace v kapalinové chromatografii 

 Pro separaci se v kapalinové chromatografii využívá adsorpce. Principem je rozdělování 
látek na základě různé rozpustnosti, iontové výměně, biospecifické interakce (molekulové 
rozpoznání) a síťového efektu. Kromě síťového efektu jde o termodynamické rovnováhy. Aby 
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bylo dosaženo termodynamické rovnováhy, musí být chemické potenciály analyzované látky 
v obou fázích stejné. Existují dva typy adsorpční chromatografie, a to s polárními nebo 
nepolárními adsorbenty jako stacionárními fázemi. Historicky se začala dříve rozvíjet 
chromatografie s polárními stacionárními fázemi. Pro odlišení nazýváme klasickou adsorpční 
chromatografii s polární stacionární a nepolární mobilní fází jako tzv. chromatografii 
s normálními fázemi (normal-phase chromatography, NP), a obrácenému typu s nepolární 
stacionární a polární mobilní fází tzv. chromatografií s obrácenými fázemi (reversed-phase 
chromatography, RP). Nepolárnosti adsorbentu se dosahuje eliminací jeho volných 
OH skupin, na které se naváže C18 alifatické řetězce (oktadecyly) nebo se takto navázanými 
řetězci překryjí. Při adsorpci z roztoku je povrch adsorbentu obsazen monovrstvou molekul 
mobilní fáze a molekuly analytu s nimi soutěží o aktivní místa na povrchu adsorbentu, proto 
lze adsorpční rovnováhu ovlivnit složením mobilní fáze. Na polárním adsorbentu se silněji 
adsorbují polární látky, neboť je jejich adsorpce podporována nepolární mobilní fází. 
Obráceně je tomu na nepolárním adsorbentu [20]. 

2.2.5 Instrumentace v HPLC 

 Zařízení pro HPLC se nazývá kapalinový chromatograf. Přístroje pro HPLC jsou mnohem 
složitější než pro klasickou sloupcovou LC, kde se mobilní fáze pohybuje gravitační silou. 
Základní technické vybavení se skládá z čerpadla, dávkovacího zařízení, kolony, detektoru 
a vyhodnocovacího zařízení. Schéma kapalinového chromatografu můžeme vidět na 
obrázku č. 1 [20, 21]. 
 
 

 
 
 

Obrázek č.1: Schéma kapalinového chromatografu [22] 
 
 

Čerpadla 
 Odplyněná mobilní fáze se přivádí ze zásobníku přes filtr, který zachycuje mechanické 
nečistoty, eventuálně přítomné v mobilní fázi a dále putuje do čerpadla. Odplynění je důležité 
pro zamezení vzniku bublin v detektoru, které by se tvořily v důsledku velkého tlakového 
spádu. K odplynění se používá podtlak, ultrazvuk nebo probublávání heliem, popřípadě také 
kombinace těchto postupů. Čerpadlo tedy čerpá mobilní fázi ze zásobní láhve přes dávkovací 
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zařízení do kolony. Čerpadla musí být vysokotlaká, neboť kolony s velikostí částic okolo 
10 μm kladou velký odpor a k dosažení optimálních průtoků jsou nutné vysoké vstupní tlaky, 
řádově až desítky MPa. Průtok by měl být konstantní, bezpulsní a reprodukovatelný a jeho 
hodnoty by se měly pohybovat v nl·min-1 pro kapilární kolony a v μl·min-1 pro mikronáplňové 
kolony. Pro běžné náplňové kolony kolem 1 ml·min-1 a v desítkách ml·min-1 pro preparativní 
kolony.  
 Existují dva typy čerpadel a to jednopístové a vícepístové. Jednopístové, které zabezpečují 
bezpulzní, ale diskontinuální tok mobilní fáze. Vícepístové zajišťující kontinuální, ale pulzní 
mobilní fáze. Pulzy můžeme zmírnit depulzátory. V HPLC se používají izokratické 
a gradientové čerpadla. U izokratických je mobilní fáze čerpána pouze z jedné zásobní láhve, 
vzniká tzv. izokratická eluce , při níž se mobilní fáze během analýzy nemění. Použitím 
gradientových čerpadel je mobilní fáze čerpána z více zásobních lahví a proto můžeme měnit 
složení mobilní fáze během analýzy. Součástí každého moderního HPLC čerpadla 
je odplyňovač, který zbavuje kapalinu veškerých plynných směsí. Dále programátor, který 
přepíná mezi přívody zásobních lahví a směšovač fází, kde dochází k dokonalému promíchání 
načerpaných kapalin při použití gradientových čerpadel, aby výsledná mobilní fáze měla 
konstantní složení [20, 23]. 
 
Dávkovací zařízení 
 Z čerpadla protéká mobilní fáze do dávkovacího zařízení. Konstrukce dávkovacího zařízení 
může významně ovlivnit účinnost separace, neboť při nedokonalém dávkování může docházet 
k významnému rozšiřování elučních zón vlivem mimokolonového příspěvku dávkovacího 
zařízení.  
 Typy dávkovacího zařízení: 
a) Mikrostříkačka (μl): Dávkuje se speciálním vstupem přímo na náplň kolony. Výhodou je, 

že nevzniká žádný mrtvý objem, tj. místo mimo kolonu, kde může docházet k ulpívání 
analyzovaného vzorku. Nevýhodou je však nebezpečí nadávkování nepřesného objemu. 

b) Dávkovací kohout: Nejčastěji používané jsou třícestné a šesticestné. Dávkuje se přes 
dávkovací smyčku, což je kapilára o známém průměru, délce a objemu udávaný v μl. 
Kohout se nastavuje do dvou poloh. Prvně do polohy load, kdy dochází k naplnění smyčky 
analyzovaným vzorkem a nasleduje inject, při němž dochází k vypuštění mobilní fáze 
a tedy vymývání vzorku na kolonu. Součástí dávkovacího kohoutu bývají filtry. 

c) Autosampler: Počítačově kontrolované dávkovací zařízení založené na principu stříkačky. 
Můžeme dávkovat i větší počet vzorků [20, 23]. 

 
Kolona 
 V HPLC se nejčastěji užívají aplikace s obrácenými fázemi, především 
na oktadecylsilikagelu a oktylsilikagelu. 
  Kolona se skládá z: 
a) Pláště: Nejčastěji se používájí pláště z nerez oceli. Nevýhodou je ovšem jejich nízká 

chemická odolnost. Dále také pláště z tvrzeného skla, na které nemohou působit vysoké 
tkaky. Je nutné je chránit např. plastovým, kovovým nebo teflonovým obalem. 

b) Předkolona: Je malé množství speciální náplně, umístěné na počátku kolony. Slouží 
k zachycení látek, které by mohly rušit kolonu. Někdy také jako krátká samostatná kolona 
umístěna před hlavní kolonou. 

c) Náplň: Sorbenty s různě modifikovaným povrchem podle potřeby [20, 23]. 
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Detektor 
 Kolonu opouští mobilní fáze s určitou frakcí analyzované směsi tzv. eluentem a směřuje 
dále do detektoru, který tento roztok zpracuje. Signál detektoru by měl být stabilní, 
reprodukovatelný a lineárně závislý na koncentraci v co nejširším rozsahu. Citlivost nebo-li 
směrnice závislosti odezvy na koncentraci by měla být co největší. Mez detekce, obvykle 
se vyjadřuje jako koncentrace analytu, která způsobí signál, jenž je určitým násobkem 
hodnoty  šumu by měla být co nejnižší. Signál by měl mít šum co nejmenší jak 
vysokofrekvenční, tak i nízkofrekvenční.  
 Existují různé druhy detektorů: 
a) Fotometrické detektory: Tyto detektory pracují v ultrafialové a viditelné oblasti a patří 
k nejpoužívanějším v HPLC. Jsou poměrně jednoduché, provozně spolehlivé a je možné 
s nimi detekovat velký počet látek. Základním požadavkem je nízká absorbance mobilní fáze 
při použité vlnové délce detekce. Nejvíce používané jsou dvoupaprskové spektroforometry 
s průtokovou detekční celou. Tato cela musí být dostatečně malá při dostatečně dlouhé 
optické dráze kvůli zachování potřebné citlivosti detekce. Mezi další používané patří 
skenovací spektrofotometrické detektory, které však představují složitější systém. Detektor 
s diodovým polem opakovaně zaznamenává celá spektra během průchodu látky kyvetou 
a získávají se tak trojrozměrné chromatogramy (retenční čas vs. absorbance vs. vlnová délka). 
Tyto detektory jsou především významné při určení homogenity píku [23]. 
b) Fluorimetrické detektory: Jsou detektory, které jsou velmi selektivní pro látky, jež mají 
přirozenou fluorescenci nebo je lze na fluoreskující deriváty převést. Jsou zhruba o tři řády 
citlivější než UV spektrofotometrické detektory (detekční limit v pg·ml-1). Analyt je zde 
ozařován zářením o určité vlnové délce tzv. excitujícím zářením vycházející ze zdroje např. 
rtuťové výbojky, wolframové, deuteriová či xenonové lampy nebo laseru a produkuje záření o 
větší vlnové délce tzv. emitované záření. Tyto detektory se uplatňují především v HPLC a 
kapilární elektroforéze. Je celá řada derivatizačních činidel, kterými se zavede fosfor do 
molekuly solutu. Tyto detektory se uplatňují především při stopové analýze, zejména 
biochemicky významných látek [20]. 
c) Refraktometrické detektory: Jsou velmi univerzální a měří rozdíl indexů lomu solutu 
v mobilní fázi proti mobilní fázi. Refraktometrické detektory jsou málo citlivé, neboť rozdíly 
indexů lomu jsou malé. Nevýhodou je značná závislost indexu lomu na teplotě a není zde 
možnost použít gradientovou eluci. Tyto detektory se používají, když ostatní detektory 
neposkytují po analyzované látky odezvu [20]. 
d) Elektrochemické detektory: Principem je měření elektrické vodivosti eluátu v průtokové 
cele mezi dvěma elektrodami, na které je vkládáno střídavé napětí, aby se zabránilo jejich 
polarizaci. Jsou vhodné především pro detekci iontových látek, které zprostředkují vedení 
elektrického proudu v roztocích. Patří mezi selektivní a využívají se především pro analýzu 
aromatických aminů a fenolů v biologických vzorkách [20, 23]. 
 
Záznamové zařízení 
 Záznamové zařízení převádí nadetekovaný signál na změnu napětí (mV), kterou zapisovač 
vynese do grafu oproti retenčnímu času. Integrátor spočítá plochu pod křivkou grafu, která 
odpovídá množství látky v objemu vzorku daném dávkovací smyčkou. Získané hodnoty 
o množství se dále převádějí a zpracovávají na koncentrační jednotky. Toto zařízení bývá 
většinou propojeno počítačem umožňující zpracování a úpravy naměřených dat [23]. 
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2.2.6 Základní pojmy 

 Retenční objem je objem mobilní fáze, který musí projít kolonou, aby se příslušný analyt 
dostal od počátku ke konci separační kolony. 
 Retenční čas je celkový čas, který příslušný analyt stráví v separační koloně. 
 Mrtvý objem kolony je objem eluentu, který musí projít kolonou, aby se nezadržovaný 
analyt dostal od počátku ke konci kolony. 
 Mrtvý čas kolony je retenční čas analytu, který není v koloně zadržován, tj. analyt který 
se pohybuje kolonou stejnou rychlostí jako mobilní fáze. 
 Redukovaný retenční čas je čas, který příslušný analyt stráví v koloně. 
 Gradientová eluce – při gradientové eluci se mění během analýzy složení mobilní fáze. 
Používá se pro látky s velkými rozdíly v retenčních faktorech, tj. (10 < k < 1). Výhodou 
je zvýšení citlivosti detekce pro později eluující látky a kratší doba analýzy. Gradienty mívají 
různý tvar a to např. konvexní, konkávní, ale nejběžnější je lineární gradient tj. kontinuální 
zvyšování koncentrace silnějšího eluentu v rozpouštědle. Gradient je charakterizován 
počáteční a koncovou koncentrací, dále tvarem a směrnicí v případě lineárního gradientu  
[20, 24]. 

2.3 Popis elektromigračních technik 

 Kapilární elektroforéza patří společně s plynovou chromatografií (GS) a vysokoúčinnou 
kapalinovou chromatografií (HPLC) k nejdůležitějším separačním metodám používaných  
v analytické chemii. Kapilární elektroforézu značíme zkratkou CE (z angl. Capillary 
Electrophoresis) nebo HPCE (z angl. High Performance Capillary Electrophoresis). 
Elektroforéza je obecně separační metoda, která se řadí mezi elektromigrační metody. Tyto 
metody využívají rozdílné pohyblivosti nabitých částic ve stejnosměrném elektrickém poli. 
Pohyblivost nebo-li mobilita nabitých částic je závislá na velikosti náboje, tvaru a velikosti 
molekul, síly elektrického pole a podmínek prostředí. Velikost náboje je ovlivněna 
pH prostředím, iontovou silou a stupněm ionizace. Rozhodujícím činitelem 
v elektromigračních metodách je elektroforetická pohyblivost nabité částice (iontu). 
Pohyblivost µi je definována jako rychlost částice při jednotkovém gradientu elektrického 
pole.  

iμ =
E
vi =

ηπ ⋅⋅ r
q

6
 

 
Kde vi  je lineární rychlost pohybu částic a E je intenzita elektrického pole [25, 26]. 
 Na pohyblivost částici v elektrickém poli má vliv několik faktorů: 
a) Fyzikálně chemické vlastnosti samotných částic: zde je zahrnuta velikost a tvar částice, 
jejich celkový náboj, schopnost adsorpce iontů a jejich polárních molekul. Dále také 
disociovatelnost povrchových skupin a tvorba komplexů [25]. 
b) Vlastnosti prostředí: V elektromigračních metodách se jako elektrolyty používají tlumivé 
roztoky o úrčité koncentraci, pH vodivosti, iontové síle, viskozitě, permitivitě a také teplotě. 
Pohyblivost nabitých částic může být ovlivněna přítomností neelektrolytů, což můžou být 
například komplexy, asociáty a jiné agregáty. Roztok elektrolytů patří mezi vodiče druhé 
třídy, které při průchodu proudu kladou určitý odpor. Velikost odporu je závislá na druhu, 
koncentraci a konstrukci elektroforetického zařízení. Při průchodu elektrického proudu se 
tvoří Joulovo teplo, které způsobuje odpařování rozpouštědla. Díky tomu roztok vzlíná 
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z prostoru elektrod. Působením Joulova tepla se zahřívá nosič se separovanými látkami, které 
se mohou termicky měnit [25]. 
c) Vlastnosti nosiče: Použitím nosiče se zapříčiní, že pohyblivost iontů bude zpravidla menší 
než při volné elektroforéze. Migraci částic ovlivňují i jiné faktory, jako je například 
průtokový potenciál, elektroendoosmóza, prostorové vlivy nosiče, adsorpce. Výsledný pohyb 
částic je daný součtem elektroosmotické a elektroforetické pohyblivosti. V elektroforetických 
technikách se ve funkci nosiče používá speciální chromatografický papír nebo různé druhy 
gelu, popř. sorbetů. Při migraci má být nosič chemicky inertní vůči separovaným látkám 
a ostatním činidlům a také by neměl klást odpor [25]. 
d) Vlastnosti elektrického pole: Zde se zahrnuje jeho síla, stabilita, homogenita, změny pH 
vlivem elektrických dějů na elektrodách a komplikace s Joulovým teplem. Působením těchto 
činitelů se ovlivňuje rychlost migrujících částic, ostrost a rovnoměrnost rozdělených zón [25]. 

2.3.1  Elektroosmotický tok (EOF) 

 Významnou součástí kapilárních elektroforetických separací je elektroosmotický tok, který 
představuje hlavní způsob pohybu iontů v hydrodynamicky otevřeném systému. 
Elektroosmotický tok, nebo-li elektroosmóza je elektrokinetický jev. Uvnitř křemenné 
kapiláry dochází vlivem přítomného elektrolytu k vytvoření elektrické dvojvrstvy 
(tzv. Sternovy vrstvy). První je záporně nabitá stěna kapiláry, která je způsobena obsahujícími 
silanolovými skupinami. Nejprve dochází na vnitřní stěně kapiláry k hydrolýze siloxanových 
skupin za vzniku silanolových skupin a k následné disociaci vzniklých silanolových skupin. 
Tím dochází k pokrytí vnitřního povrchu disociovanými křemičitanovými skupinami.   
 

-O2Si-OH + H2O → -O2Si-O- + H3O+                              pKa = 5,5 
 
  Vnitřní povrch kapiláry má tedy záporný náboj a uvolňované protony vytvářejí pozitivně 
nabitou difúzní vrstvu, která vyrovnává záporný náboj kapilární stěny. Po zavedení napětí 
dojde k migraci těchto kationů ke katodě. Kationy H+ bývají silně hydratovány a jejich pohyb 
společně s asociovanými molekulami vody vyvolá tok celého roztoku k detektoru. Takto 
vytvořený elektroosmotický tok může být větší než jsou vlastní elektroforetické pohyblivosti 
iontů ve vzorku. Neutrální částice se pohybují rychlostí elektroosmotického toku. Důsledkem 
tohoto jevu je, že můžeme současně separovat kationty a anionty během jedné analýzy. První 
v pořadí migrují nejmenší kationy s největším nábojem, jejichž rychlost se snižuje 
se snižujícím nábojem. Po kationtech společně s elektroosmotickým tokem migrují všechny 
elektroneutrální látky. Po EOF migrují anionty, jejichž pořadí je opačné jako u kationtů. 
Nejmenší aniony s nejnižším nábojem migrují dříve než malé a více nabité anionty. Vlivem 
Sternovy a difúzní vrstvy se vytvoří potenciálové rozdíly. Potenciálový rozdíl příslušející 
difúzní vrstvě nazýváme elektrokinetický nebo-li zeta potenciál a značíme ho ζ.  
Velikost EOF můžeme vyjádřit jako rychlost nebo pohyblivost pomocí těchto vztahů : 
 

EOFv = E⋅⋅
η
ζε               EOFμ =

η
ζε ⋅             

 
kde ζ je zeta potenciál, ε je permitivita základního elektrolytu (dielektrická konstanta) a η je 
viskozita. 
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 Úroveň EOF závisí na složení elektrolytu, jelikož zeta potenciál roste s disociací kyselých 
silanolů na povrch kapilární stěny. Se snižujícím pH klesá a stoupá s jeho rostoucí iontovou 
silou (klesá s rostoucí koncentrací základního elektrolytu, protože se snižuje zeta potenciál). 
Pod pH 4 je disociace malá a EOF není významný. Nad pH 9 je EOF silnější, protože 
silanolové skupiny jsou plně disociovány. Pohyblivost analytu v systému s EOF je dána 
součtem pohyblivosti elektroforetické (efektivní pohyblivost iontů) µef a pohyblivosti EOF 
µEOF [20, 26]. 
 

μ = efμ + EOFμ  
 

 

 
 

Obrázek č. 2: Migrace iontů v přítomnosti elektroosmotického toku (EOF)[27]. 
 
 

2.3.2 Historie a rozdělení kapilárních a elektromigračních technik 

 Z historie víme, že první experimenty s migrací iontů v trubicích tvaru U prováděli někteří 
nadšenci již na samém počátku 19. století. Německý chemik F. Kohlrausch v roce 1897 
odvodil regulační funkci, která kvantitativně popisuje vztah mezi koncentrací a pohyblivostí 
iontů v elektrickém poli. V první polovině 20. století se nejvíce začala rozvíjet gelová 
elektroforéza a izoelektrické fokusování na sloupcových nebo gelových deskách. Badatelé K. 
Lukats a J. Jorgenson z Ameriky v roce 1981 použili poprvé křemenné kapiláry o vnítřním 
průměru 75 µm jako separační kolony v kapilární zónové elektroforeze. Pan S. Terabe z 
Japonska použil poprvé v roce 1984 tenzid pro separaci neutrálních látek a tím položil 
základy pro micelární elektrokinetikou chromatografii. V roce 1988 se na trhu objevil první 
komerční přístroj pro kapilární elektromigrační metody.  
 Do kapilárních elektromigračních separačních metod řadíme šest základních technik. 
Dělíme je především podle použitého media přítomného v separační kapiláře během separace 
a vlastním mechanismem separace:                  

• Kapilární zónová elektroforéza (CZE)  
• Micelární elektrokinetická kapilární chromatografie (MEKC, MECC)  
• Kapilární gelová elektroforéza (CGE)  
• Elektrochromatografie v naplněných kapilárách (EC, CEC)  
• Kapilární izoelektrické fokusování (CIEF, IEF)  
• Kapilární izotachoforéza (CIPT, IPT) 
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 Pro separaci iontů se používají metody (CZE, CGE, ITP a IEF). Ostatní metody jsou 
vhodné zejména pro neutrální molekuly a ionty (CEC a MEKC). Čtyři z těchto 
elektromigračních metod, konkrétně CZE, CGE, MEKC a CEC se v literatuře označují pod 
společným názvem kapilární elektroforéza. Další metoda, která se řadí mezi elektromigrační 
techniky je afinitní kapilární elektroforéza (ACE). Tato metoda se používá pro analýzu 
některých biologických látek na základě specifické reakce mezi antigenem a protilátkou [20]. 
 Elektromigrace probíha buď v nosném (základním) elektrolytu, jehož koncentrace je řádově 
větší než koncentrace vzorku nebo v diskontunuálním prostředí, kde se ionty vzorku výrazně 
podílejí na přenosu náboje separačním sloupcem (kolonou, kapilárou). Kapilární zónová 
elektroforéza patří do první skupiny, protože používá nosný elektrolyt o stejném složení 
i koncentraci v celém systému. Separace tedy probíhá za konstantního proudu i napětí. 
Diskontunuálním  prostředím může být samotný vzorek, což je pak metoda pohyblivého 
rozhraní a kapilární izotachoforéza [20, 26]. 

2.3.3 Kapilární zónová elektroforéza (CZE) 

 Kapilární zónová elektroforéza je nejrozšířenější metodou a její technika patří prakticky 
k nejjednodušším. Při zónové elektroforéze jsou katodový i anodový prostor a kolona 
naplněny základním elektrolytem. V této metodě se vzorek dávkuje do určitého místa 
v koloně, jimž zpravidla bývá střed kolony. Po spuštění stejnosměrného elektrického proudu 
dochází v důsledku účinku gradientu elektrického pole k pohybu částic podle jejich 
efektivních pohyblivostí k příslušné elektrodě. V hydrodynamicky otevřeném systému migrují 
jako první kationty, protože směr jejich migrace je stejný jako směr elektroosmotického toku 
(EOF). Neutrální látky se eluují následovně. Protože nemají vlastní mobilitu a migrují pouze 
s EOF nedochází u nich k separaci. Dochází k separaci kationů a anionů a diky tomu 
se vytvoří v základním elektrolytu samostatné zóny, které jsou však neostré a látka je v nich 
rozložena nerovnoměrně. Po dobu separace dochází k poklesu maximální koncentrace 
v zónách a vzrůstá šiřka zón. Ke stabilizaci zón musíme použít vhodné nosiče. Zařízení pro 
elektroforetické stanovení je složeno z elektroforetické komory a zdroje stejnosměrného 
proudu. Elektroforetická komora se skládá z kyvety, válce, trubice ve tvaru U a kolony. Tato 
komora má katodový a anodový prostor, kde jsou umístěny příslušné elektrody s elektrolytem 
a prostor na umístění nosiče. Zdroj stejnosměrného elektrického proudu by měl při měření 
poskytovat konstantní proud nebo napětí. Na základě rychlosti migrace nebo-li efektivní 
pohyblivostí se pak provádí kvantitativní analýza. Mírou kvantity je pak celková plocha zóny 
[20, 26]. 

2.3.3.1 Instrumentace CZE 
 Separace látek probíhá v křemenné kapiláře, jejíž konce jsou ponořeny do zásobníku 
obsahující základní elektrolyt. Kapilára má vnější průměr cca 575 µm a vnitřní průměr 25, 50, 
75 nebo 100 μm. Použité kapiláry bývají většinou 20–100 cm dlouhé. Na vnějším povrchu 
jsou obaleny vrstvou žlutého až hnědého polyamidu o tloušťce několika mikrometrů, která 
zvyšuje pružnost kapiláry, snižuje její křehkost a umožňuje její různé tvarování. V místě 
detekce je malý podíl povlaku odstraněn. Zásobní roztok obsahuje platinové elektrody pro 
připojení vysokonapěťového zdroje. Zóny separovaných látek jsou zaznamenávány 
detektorem a jeho signál je zapisován zapisovačem. Velikost napětí vysokonapěťového zdroje 
se pohybuje v rozmezí od 10 do 30 kV při poudech o velikosti několik jednotek až desítek 
mikroampérů. Roztok vzorku se dávkuje do vzdálenějšího konce kapiláry od detektoru. 
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Dávkuje se vzorek většinou o objemu 10–100 nl. Zóna vzorku tvoří asi 1–2 % celkové délky 
kapiláry. Dávkování vzorku může probíhat třemi různými způsoby. První možností je 
dávkování pod tlakem. Tento způsob patří k nejběžnějším. Princip spočívá v ponoření 
jednoho konce kapiláry do nádobky obsahující roztok vzorku a je aplikován zvýšený tlak. 
Druhý způsob spočívá v dávkování s rozdílem hladin, který je založen na principu spojitých 
nádob. Třetím způsobem je elektrokinetické dávkování, které je méně používané. Principem 
je ponoření kapiláry do nádobky obsahující roztok se vzorkem a následně je přivedeno napětí. 
Nepoměr mezi původním složením vzorku a složením po dávkování je zde nevýhodou, neboť 
pohyblivějších částice migruje do kapiláry více než méně pohyblivá. Detektory u CZE musí 
být velmi citlivé a jsou na ně kladeny značné požadavky. Nejpoužívanější detektory jsou 
založeny na sledování absorpce ultrafialového záření. Tyto detektory většinou využívají 
diodového pole. Další typy detektorů využívají fluorescenci. Velmi citlivý je detektor 
s laserem indukovanou fluorescencí (Laser Induced Fluorescence-LIF). V poslední době se 
často využívá spojení kapilární elektroforézy a hmotnostního spektrometru (MS). Toto 
spojení umožňuje snadnou identifikaci analytu a poskytuje informace o struktuře 
analyzovaných látek. Na obrázku č. 3 můžeme vidět základní schéma přístroje pro kapilární 
elektroforézu [20, 23, 26]. 
 
 

 
 

Obrázek č. 3: Schéma přístroje pro kapilární elektroforézu [27] 
 
 

2.3.3.2 Kvalitativní a kvantitativní analýza 
 Zóny separovaných látek migrují různými rychlostmi a procházejí detektorem v různých 
časech. Migrační čas je doba od startu po průchod zóny detektorem. Kvalitativnímu údaji 
odpovídá vzdálenost na záznamu analýzy od startu k maximu detegovaného píku. Srovnáním 
migračních časů píků analyzovaných látek a standartů analyzovaných za týchž podmínek se 
provádí identifikace píků. Pro kvalitativní analýzu jsou velmi výhodné detekce kondutivním a 
optickým detektorem. Kvantitativní analýza je založena na kalibraci standardními roztoky. 
Výsledkem je kalibrační graf vytvořený závislostí plochou píků na dávkovaném množství 
[23]. 
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2.3.4 Micelární elektrokinetiká kapilární chromatografie (MEKC) 

 Micelární elektrokinetická kapilární chromatografie je elektromigrační metoda, která 
umožňuje separaci elektroneutrálních látek hydrofobní a hydrofilní povahy. MEKC využívá 
pro separaci látek jejich solvatace. Přidáním povrchově aktivní látky do tlumivého roztoku 
dojde ke vzniku micel, neboť molekuly se začnou organizovat do prostorově kulovitých 
útvarů a vytváří tak micelární fázi. Nejčastěji používanou aktivní látkou nebo-li tenzidem je 
aniontový tenzid dodecylsíran sodný (SDS), jehož molekula obsahuje dlouhý hydrofobní 
uhlíkatý řetězec zakončený hydrofilní disociovatelnou sulfátovou skupinou. Micela vytvořená 
v hydrofilním prostředí vodného tlumivého roztoku má polární povrch a nepolární dutinu. 
Polární povrch tvoří nabité disociované síranové skupiny a nepolární dutinu tvoří k sobě 
seskupené hydrofobní uhlíkaté řetězce. Při rozpuštění SDS v nepolárním hydrofobním 
rozpouštědle vzniknou micely obrácené s hydrofilní dutinou a hydrofobním povrchem. 
Hydrofobní dutiny micel jsou schopny do sebe uzavřít nepolární molekuly, které nejsou 
kompatibilní s vodným prostředím tlumivého roztoku. Tím pak dochází k jejich solvataci či 
rozpuštění v micelární fázi. Podle polarity své molekuly je každý analyt rozdělen částečně 
mezi vodnou a částečně mezi micelární fazi. Čím více jsou neutrální molekuly analytu 
polárnější, tím více jsou rozpuštěny ve vodní fázi. Naopak čím méně jsou polární, tím více 
jsou rozpuštěny v micelární fázi. Separační mechanismus je založen na rozdílné distribuci 
neutrálních analytů. Disociované skupiny molekul SDS dávají jeho kulovým micelám 
záporný povrchový náboj. Tento náboj je zodpovědný za elektroforetickou migraci micel 
v elektrickém poli. Náboj umožňuje migraci micely separační kapilárou v elektrickém poli E 
směrem k anodě elektroforetickou rychlostí vmc a elektroforetické pohyblivosti µmc. 
 

mcv = Emc ⋅μ  
 

 Micelární fáze se chová podobně jako stacionární fáze v HPLC s tím rozdílem, že se 
pohybuje vlastní elektroforetickou rychlostí. Micelární fázi tedy značíme jako 
pseudostacionární fázi.Všechny micely migrují stejnou rychlostí, ale rychlost transportu 
pomocí micel nám udává stupeň solvatace. Separační elektrolyt obsahující rozpuštěné micely 
a všechny analyty je unášen pomoci EOF rychlostí vEOF  ke katodě. Rychlost EOF je větší než 
elektroforetická rychlost micel ( EOFv > mcv ). Tento předpoklad nám zaručí, že všechny 
neutrální analyty jsou nakonec transportovány směrem ke katodě i přes to, 
že pseudostacionární fáze je uvnitř tlumivého roztoku unáší směrem k anodě [20, 23, 26]. 

2.4 Stanovení flavonoidů HPLC 

 Mnoho studií se zabývalo stanovením flavonoidů v ovoci, zelenině a bylinných rostlinách. 
Jednotlivé vzorky byly zkoumány pomocí HPLC metody, jejímž cílem bylo získat 
jednoduché, spolehlivé a přesné stanovení separovaných látek. 
 
 Hertog MGL. a kol. pomocí rychlé metody RP-HPLC s UV detekcí analyzovali pět 
hlavních flavonoidních aglykonů tj. kvercetin, kaempferol, myricetin, luteolin a apigenin 
ze zamrazené-sušené zeleniny a ovoce po kyselé hydrolýze původních glykosidů. Kompletní 
hydrolýza a extrakce byly přizpůsobeny k systematickému testování, které probíhalo za 
různých podmínek v závislosti na koncentraci kyseliny, reakční době a koncentraci methanolu 
v extrakčním roztoku vzorku obsahující různé typy flavonoidních glykosidů. Optimální 
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podmínky hydrolýzy byly stanoveny pro přítomné flavonolové glukuronidy, flavonolové 
glukosidy a flavonové glykosidy. Identita flavonoidů byla potvrzena použitím diodového 
pole. Opakovatelnost metody byla dobrá s koecifienty variace 2,5–3,1 % pro kvercetin, 3,3 % 
pro luteolin, 4,6–5,6 % pro kaempferol, 4,6 % pro myricetin a 2,8 % pro apigenin. Tato 
metoda umožnila rychlé, kvantitativní a reprodukovatelné stanovení všech pěti flavonoidů 
[28]  
 
 Martos I. a kol. prokázali při analýze australského eukalyptového medu pomocí HPLC 
metody přítomnost flavonoidních sloučenin, konkrétně myricetinu, tricetinu, kvercetinu, 
luteolinu, a kaempferolu. Současné výsledky potvrdily, že použitá HPLC analýza byla vhodná 
pro určení botanického původu těchto eucalyptových medů. Ukázalo se, že medy obsahující 
E. camaldulensis měly nejvyšší zastoupení flavonoidu tricetinu. U medů z E. pilligaensis 
tvořil hlavní podíl flavonoid luteolin. Rozdílné zastoupení poukázalo na druhové rozdíly, 
které bylo možné pomocí této analýzy zjistit. Hlavní rozdíl mezi zastoupením flavonoidních 
látek u australských a evropských Eucalyptusových medů byl v tom, že australský med 
obsahoval propolis, v němž byly zastoupeny odvozené flavonoidy, zejména pinobanksin, 
pinocembrin chrysin, které se vyskytovaly v mnohem menším množství a byly jen málokdy 
analyzovány. E. camaldulensis je  ukázán v příloze 1 [29].   
 
 Saito A. a kol. analyzovali flavonoidy pomocí HPLC metody za použití tří různých 
způsobů detekce, tj. fotometrickou, elektrochemickou a post-sloupcovou chelací s hliníkem 
a následnou fluorescenční detekcí. Separovali deset flavonoidů, a to apigenin, myricetin, 
luteolin, taxifolin, kvercetin-3-O-sulfát, kaempferol, isorhamnetin, isokvercitrin, kvercetin 
a rutin. Při použití elektrochemické detekce bylo efektivně separováno s výjimkou apigeninu 
zbylých devět flavonoidů s detekčním limitem v rozmezí 0,025–0,050 pmol. Flavonoly 
s volnou 3-hydroxylovou skupinou s ketonickým kyslíkem v poloze 4 vytvořily fluorescenční 
komplexy a pomocí post-sloupcové chelace byly detekovány fluorescenční metodou. 
Detekční limit fluorescenční metody byl v rozmezí 0,05–0,50 pmol. Fotometrickou detekcí 
bylo detekováno devět flavonoidů, s výjimkou taxifolinu při absorbanci 370 nm. Úroveň 
detekce byla špatná, pohybovala se v rozmezí 5–10 pmol. Většina flavonolů byla efektivně 
separována pomocí elektrochemické a fluorescenční detekce, neboť detekční limity se velmi 
shodovaly s detekčními limity standardních vzorků [30].  
 
 Qian ZM. a kol. analyzovali sedm bioaktivních složek z rostliny Caulis Lonicerae 
Japonicae, což je běžně používaná tradiční čínská léčivá bylina. Analyzovanými 
sloučeninami byly leuteolin-7-O-glykosid, rutin, kyselina chlorogenová a kávová, loganin, 
swerosid a secoxyloganin. Těchto sedm sloučenin bylo separováno na C18 koloně 
o rozměrech 250,0×4,6 mm a 0,5 μm při teplotě 30 °C. Mobilní fáze byla složena z vodné 
kyseliny octové (0,4 % obj.) a acetonitrilu. Bylo použito gradientové eluce pomocí 10 % 
acenitrilu po dobu 0–12 min, 10-17 % na 12–25 min a 17 % na 25–35 min. Použitý průtok byl 
1 ml·min-1 a detekce byla stanovena při vlnové délce 245 nm. Mez detekce se pohybovala 
v rozmezí 0,10–0,23 μg·ml-1 a limit kvantifikace byl v rozmezí 0,69–3,56 μm·ml-1. Všechny 
kalibrační křivky ukázaly dobrou lineární regresi s korelačním faktorem 0,9990. Tato metoda 
byla zhodnocena jako velmi úspěšná pro analýzu vzorků z Caulis Lonicerae Japonicae, které 
byly zakoupeny na různých trzích v Číně. Tradiční léčivá bylina je ukázána v příloze 2 [31].  
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 Fang F. a kol. analyzovali deset flavonolů (kvercetin, kaempferol, myricetin, rhamnetin, 
isorhamnetin, kvercetrin, rutin, morin, galangin, fisetin) a dva flavony (apigenin, luteolin) 
ve víně. Chromatografická separace těchto flavonoidů byla provedena v jednom chodu 
použitím mobilní fáze s gradientem eluce obsahující směs acetonitrilu, methanolu, vody a 1 % 
tetrahydrofuranu při teplotě 20 °C. Byl použit průtok 1 ml·min-1 a detekce proběhla při vlnové 
délce 360 nm. Vzorky obsahující sedm různých druhů červených vín, lišící se původem, 
místem a dobou výroby byly zkoumány na obsah flavonoidů. Výsledky ukázaly, že nejvyšší 
přítomnost vykazovaly flavonoidy kvercetin a myricetin, zatímco luteolin, keamferol, 
isorhamnetin a galagin se vyskytovaly v nižší koncentraci. Červené víno obsahující 
flavonoidy bylo uloženo ve třech typech dubových sudů, a bylo zjištěno, že flavonoidy 
obsažené v červeném víně podporovaly jeho stárnutí. Toto tvrzení tvoří podstatný základ pro 
další výzkum v oblasti kontroly flavonoidů ve vinařství. Výsledky ukázaly, že metoda HPLC 
je jednoduchá, dostupná, vysoce precizní, citlivá a je schopna poskytnout dobrou analýzu 
flavonolů a flavonů ve víně [32].  
 
 Vědci Fecka I. a Turek S. z lékařské univerzity Wroclaw v Polsku použili chromatografické 
techniky HPLC pro kvalitativní a kvantitativní stanovení sloučenin tj. eriocitrin, luteolin-7-O-
rutinoside, luteolin-7-O-beta-glukuronid spolu s dalšími významnými látkami, které jsou 
zastoupeny v bylinných čajích obsahující mátu peprnou, meduňku a šalvěj. Obsah 
analyzovaných sloučenin vyskytujících se v odvaru z čaje, byl stanoven pomocí C18 kolony 
s mobilní fází obsahující acetonitril-vodu-kyselinu mravenčí. Správnost HPLC metody byla 
potvrzena linearitou a přesností. Analýza bylinných čajů ukázala vysoký obsah fenolových 
sloučenin, a to až v množství 182,2 mg nacházející se v odvaru z jednoho sáčku čaje máty 
peprné. V příloze 4 jsou ukázány jednotlivé léčivé byliny [33]. 
 
 Ren DM. a kol. stanovili pomocí HPLC devět významných sloučenin v Dracocephalum 
rupestre, trvalky rostoucí na alpských loukách. Mezi analyzované sloučeniny patřily 
eriodictyol, luteolin, naringenin, apigenin, 5,7-dihydroxychromon, eriodictyol-7-O-beta-d-
glykosid, luteolin-7-O-beta-d-glykosid, naringenin-7-O-beta-d-glykosid, apigenin-7-O-beta-d-
glykosid. Kvantitativní stanovení bylo provedeno na reverzní fázi s použitím fotodiodového 
detektoru (LC-PDA). Separace byla provedena na koloně Agilent Eclipse XDB-C18 s rozměry 
150,0×4,6 mm a průměrem 5,0 μm. S gradientem eluce pomocí acetonitrilu a 0,5 % vodné 
kyseliny octové. Sloučeniny byly identifikovány pomocí retenčních časů, ultrafialového 
spektra a kvantifikovány pomocí LC-PDA při 260 nm. Všechny kalibrační křivky ukázaly 
dobré linearity s korelačními faktory většími než 0,999. Meze detekce se pohybovaly 
v rozmezí 0,002–0,422 μg·ml-1. Limity kvantifikace se byly v rozmezí 0,005–1,208 μg·ml-1. 
Tato metoda byla použita pro stanovení devíti složek obsažených ve čtrnácti vzorkách v D. 
rupestre získaných v různých obdobích. Ukázalo se, že nejvyšší množství sloučenin bylo 
obsaženo ve vzorkách, které byly získané v období v červnu až červenci. Dobré výsledky 
ukázaly, že tato metoda je snadno využívána pro kontrolu kvality této rostliny. 
Dracocephalum rupestre je ukázána v příloze 3 [34]. 

      
 Qian ZM. a kol. analyzovali pomocí HPLC s DAD a electrospray ionizační hmotnostní 
spektrometrií (ESI-MS). Optimální chromatografické podmínky byly získány na C18 koloně 
s rozměry 250,0×4,6 mm a 0,5 μm při teplotě 30 °C. Mobilní fáze obsahovala vodnou 
kyselinu octovou (0,4 % obj.) a acetonitril s gradientovou elucí a s průtokem 1 ml·min-1. 
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Detekce vlnových délek byly stanoveny na 240 nm pro iridoidy (loganin, swerosid, 
secoxyloganin a centaurosid), 330 nm pro fenolové kyseliny ( kyselina chlorogenová, kávová, 
4,5-di-cafeoyl chinová a 3,4-di-O-cafeoyl chinová) a 360 nm pro flavonoidy (rutin, kvercetin, 
luteolin, hyperosid a lonicerin). Totožnost píků byla provedena porovnáním retenčních časů, 
UV a hmotnostních údajů referenčních sloučenin za stejných podmínek. Všechny kalibrační 
křivky ukázaly dobrou lineární regresi s korelačními faktory většími než 0,9983. Celková 
výtěžnost se pohybovala v rozmezí 91,3–104,2 % u všech analyzovaných sloučenin. Tato 
metoda byla úspěšně ověřena pro kvantitativní stanovení tří různých typů bioaktivních látek v 
deseti vzorkách získaných z listů Lonicerae, které byly zakoupeny na různých trzích v Číně 
[35]. 
 
 Kenjeric D a kol. stanovili obsah flavonoidů ze vzorků obsahující Šalvěj lékařskou 
vyskytující se v květním medu, která je charakteristická a specifická pro oblast Chorvatského 
pobřeží a Islandu. Šalvěj lékařská je léčivá bylina, která má mírné dezinfekční a adstringenční 
účinky. Působí antisepticky, protizánětlivě a ovlivňuje látkovou výměnu. V této studii bylo 
analyzováno 38 vzorků medu. Frakce s flavonoidy byla izolována a analyzována pomocí RP-
HPLC/DAD. Stanovení ukázalo, že zkoumané vzorky medu obsahovaly kvercetin, luteolin, 
keampferol, apigenin, chrysin a galantin a kyselinu kávovou. Celkové množství 
identifikovaných flavonoidů bylo rozmanité a pohybovalo se v rozmezí 109,4–589,9 μg/100 g 
medu s průměrným množstvím 288,5 μg/100 g medu [36]. 
  
 Pánové Hoffmann-Ribani R. a Rodriguez-Amaya DB. optimalizovali HPLC podmínky pro 
simultánní stanovení luteolinu, apigeninu, myricetinu, kvercetinu a kaempferolu v aglykonové 
formě. Stejně tak vytvořili nejlepší podmínky pro extrakci těchto flavonoidů obsažených 
v ovoci. Byla použita reversní mobilní fáze s gradientem eluce pomocí methanolu/vody 
a okyselena 3 % kyselinou mravenčí. K detekci byl použit fotodiodový detektor. Vzorky byly 
extrahovány methanolem/vodou v poměru 50:50 % obj. při teplotě 90 °C. Optimální čas 
a koncentrace kyseliny chlorovodíkové byly rozdílné a závislé na druhu ovoce. Výsledky 
potvrdily dobrou lineární závislost [37]. 
 
 Multidetekční přístup k HPLC analýze methanolových extraktů ze tří druhů Hypericum  byl 
prováděn v rámci isokratických podmínek prostřednictvím C18 koloně. Pro detekci byly 
současně použity detektory UV-VIS při vlnové délce 230 nm, fluorescenční při 250 nm 
a programovatelný elektrochemický detektor (+1,30 V vs Ag/AgCl). Jako mobilní fáze byla 
použita směs methanolu a 0,01 mol orthofosforečné kyseliny při pH 7. Hodnoty retenčních 
časů relativně odpovídaly normám. Pro podrobení validačních studií se třemi různými 
detektorovými systémy byly jako vzorové látky použity rutin, kvercetin-3'-glykosid, 
kvercetin, luteolin-4'-glykosid, kvercetin-4'-glykosid, naringenin, luteolin a apigenin. Pro 
srovnání výkonů detektorů byly pomocí této analytické metody získány parametry, které byly 
studovány. Zkoumané metody přinesly dobré výsledky, pokud šlo o linearitu, přesnost, 
reprodukovatelnost, mez detekce a kvantifikaci [38]. 
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2.5  Stanovení flavonoidů kapilární elektroforézou 

 Flavonoidy byly v posledních letech analyzovány kapilární elektroforézou nesčetněkrát. 
 
 Juany TF. a kol. analyzovali z rostliny Paulownia tomentosa tři flavonoidy, a to diplacon, 
mimulon a apigenin. Pro studii použili pufrový roztok složený z 20 mmolu boritanu sodného 
při pH 10, 10 mmolu SDS a 5 % methanolu, který splňoval nejlepší podmínky pro tuto 
separaci. Výsledkem regresní analýzy byla lineární závislost s korelačními koeficienty 0,9997 
a 0,9998 mezi píkovou oblastí každé sloučeniny a její koncentrací. Relativní standardní 
odchylky migračních časů a píkových oblastí byly 1,93 % a 6,84 %. Cílem této studie bylo 
zkoumání účinků pH pufru, koncentraci SDS a organického modifikátoru (methanol) 
ovlivňující migraci. Obsahy tří flavonoidů obsažených v extraktu získaného z Paulovnie 
tomentosa byly s použitím různých rozpouštědel úspěšně stanoveny během 12 min Paulownii 
Tomentosu můžeme vidět na v příloze 3 [39]. 
 
 Lu YQ. a kol. analyzovali apigenin a luteolin z květiny zvané Buddlejae japonica použitím 
hydroxy propyl-beta-cyklodextrinu (HP-beta-CD) metodou MEKC. Pro separaci byly 
vytvořeny optimální podmínky. Pro analýzu byl použit základní pufrový roztok složený 
z 20 mmol·l-1 boraxu a 20 mmol·l-1 HP-beta-CD při pH 9 a bylo aplikováno napětí 16 kV. 
Analýza sloučenin proběhla během 15 min. Lineární závislost mezi vrcholem píků 
a koncentrací roztoků byla shledána v rozsahu 0,01–0,60 g·l-1. Relativní standardní odchylka 
byla stanovena ze závislosti migračních časů a vrcholů píku na 1,2 % a 1,9 % pro apigenin a 
2,5 % a 2,9 % pro luteolin. Detekční limit byl 0,005 g·l-1 pro apigenin a 0,045 g·l-1 pro 
luteolin. Květina Buddlejae japonica je ukázána v příloze 3 [40]. 
  
 Wang Y. a kol. použitím iontové kapaliny obsahující 1-ethyl-3-methylimidazolium 
tetrafluoroboritan (1E-3MI-TFB) a pomocí takhle upravené metody MEKC získali velmi 
dobré podmínky pro separaci a stanovení kverticinu, isokvetricinu a kyseliny chlorogenové. 
Separace byla ovlivněna koncentrací a pH použitého pufru, dále přídavkem STC nebo-li 
taurocholat sodný a iontovou kapalinou. Optimální elektroforetické podmínky byly vytvořeny 
použitím 25 mmolu·l-1 boraxu při pH 9 a 40 mmolu·l-1 STC s 1 tisícinou 1E-3MI-TFB jako 
běžný pufr. Bylo aplikováno napětí 16 kV a analýza všech tří vzorků proběhla v čase nižším 
než 11 min. Lineární závislosti mezi píkovou oblastí a koncentrací jednotlivých analytů byly 
velmi dobré a pohybovaly se v rozsahu 0,02–0,40 g·l-1; 0,02–0,20 g·l-1 a 0,08–0,60 g·l-1 
s korelačními koeficienty 0,9998; 0,9988 a 0,9991 pro isokvercitrin, kyselinu chlorgenovou 
a kvercetin. Relativní standardní odchylka pro píkovou oblast a migrační čas byla 2,5 % 
a 1,1 % pro isokvercitin, 2,6 % a 1,5 % pro kyselinu chlorgenovou a 3 % a 1,6 % pro 
kvercetin. Detekční limity byly 0,0050 g·l-1 pro isoquercitrin, 0,0045 g·l-1 pro kyselinu 
chlorogenovou a 0,0040 g·l-1 pro quercetin. Metoda byla úspěšně aplikována na separaci a 
stanovení isoquercitinu, kyseliny chlorogenové a quercetinu z rostliny Inule britemice L [41]. 
 
 Pánové Wang SF. a Cheng YY. pomocí rychlé a efektivní MEKC poprvé analyzovali 
edgeworosid C, kaempferol-3-O-beta-D-glykosid a rutin z Edgeworthia chrysantha Lindl. 
Mezi studované faktory ovlivňující separaci patříly koncentrace pufru, SDS, organický 
modifikátor, příslušející pH, použité napětí a teplota. Analyty byly dobře separovány během 
15 min s použitím elektrolytu obsahující 25 mmolu Na2B4O7, 30 mmolu NaH2PO4, 60 mmolu 
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SDS a 15 % acetonitril při pH 9,1. Bylo použito napětím 25 kV a teplota 15 °C. Korelační 
koeficienty mezi plochami píků analytů a jejich odpovídajících koncentrací byly za 
optimálních podmínek 0,9976–0,9981. Relativní standardní odchylky v době migrace 
a vrcholů oblastí (píků) se pohybovaly v rozmezí 0,6–1,7 % a 1,9–5,3 %, resp. Obsah analytů 
v E. chrysantha Lindl. sebraných z různých lokalit se podařilo úrčit s výtěžností metody 
v rozmezí 95,9–104,3 %. Rostlina je ukázána v příloze 5 [42]. 
 
 Hsieh M a kol. stanovili metodou MEKC pomocí UV detekce polyfenoly v listech Toona 
sinensis. Analyty získali vysrážením polyfenolů z listů Toona sinensis pomocí methanolu. 
Struktury původně obsahovaly kyselinu galovou, keampferol, kvercitin, kvercitrin, rutin, 
keampferol-glukosid, catechin, epicatechin, kyselinu stearovou, stigmasterol, kyselinu 
palmitovou, β-sitosterol, β-sitosteryl-glykosid a stigmasteryl-glykosid. Ve výzkumu však 
došlo k separaci spektrofotometrickou analýzou pouze několika sloučenin. Mezi separované 
sloučeniny patřily catechin, epicatechin, kyselina galová, rutin, kvercitrin a keampferol. 
Separace proběhla během 10 min použitím křemenné tavené kapiláry s efektivní délkou 
40 cm a napětím 15 kV. UV absorpce byla změřena při vlnové délce 254 nm s relativní 
standardní odchylkou menší než 3 %. Detekční limit se u tohoto stanovení u všech sloučenin 
pohyboval v rozmezí od 19,5 do 0,02 µmol. Tato metoda poskytla rychlé a citlivé stanovení 
polyfenolů obsažených ve vzorkách získaných z T. sinensis a je velmi vhodná pro studium 
biologické aktivity vybraných sloučenin. Toona sinensis je ukázána na v příloze 5 [43].  
 
 Zhang Y. a kol. analyzovali pomocí MEKC pět flavonoidů, a to luteolin-7-O-glykoside, 
2,4-dikydroxy-dihydrochalcone, 2,4-dihydroxy-chalcone, 7-hydroxy-flavone ze vzorků 
získaných z tibetské léčivé rostliny Ixeridium gracile. Analýza proběhla pomocí UV detekce 
při vlnové délce 275 nm a s použitým napětím 25 kV. Při stanovení byla udržována 
konstantní kapilární teplota při 25 °C. Migrační režim byl ovlivněn působením pH pufru, 
koncentrací elektrolytu a organického modifikátoru. Optimální separační podmínky byly 
dosaženy použitím 15 mmolu boritanu, 30 mmolu SDS a 10 % ethanol při pH 10,5. Regresní 
rovnice ukázala velmi dobrou lineární závislost mezi píkovou oblastí každé sloučeniny a její 
koncentrací. Korelační koeficienty vyšly: 0,9984; 0,9991; 0,9994; 0,9995 a 0,9997. Relativní 
standardní odchylky migračního času a píkové oblasti byly v rozmezí 1,67–3,73 %. Obsah 
pěti flavonoidních sloučenin stanovených ve vzorkách získaných z Ixeridium gracile byl 
velmi uspokojivý [44]. 
  
 Herrero M. a kol. zkoumali skupinu sloučenin obsahující catechin, epicatechin, naringerin, 
morin, fisetin, kvertecin, keampferol, galantin, apigenin a ghrysin, které patří do čtyř různých 
tříd: flavanolu, flavanonu, flavonolu a flavonu. Micelární systém byl složen z 25 mmolu SDS 
při pH 7. Jejich analýza poskytla souběžnou separaci všech sloučenin a proběhla v čase 
nižším než 20 min. Postup byl snadno přizpůsoben ke stanovení flavonoidů ze vzorků 
získaných z Propolisu a Ginko biloby. Detekční limit sloučenin se pohyboval 1,2–4,0 μg·ml-1. 
Píková oblast a migrační čas se opakovatelně pohybovaly v rozmezí 3,0 %–3,1 % pro každý 
vzorek. Tyto sloučeniny byly analyzovány ze vzorků získaných z běžné konzumní potravy. 
Ginko biloba je ukázána v příloze 7 [45].  
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 Ganzera M. a kol. analyzovali sedm flavonoidů a čtyři deriváty kávové kyseliny z Arnica 
montany. Je to horská rostlina, která se po staletí používá k léčení kožních onemocnění. 
Množství biologicky aktivních přísad se nachází hlavně ve květech. Jde o sequiterpeny, 
flavonoidy a fenolové kyseliny. Pro současné stanovení sloučenin patřící do spupiny 
flavonoidů a fenolových kyselin byla požita metoda MEKC. V této studii byl použit 
elektrolytický roztok obsahující 50 mmolu boraxu, 25 mmolu SDS a 30 % acetonitril. 
Separace proběhla v čase nižším než 20 min. Detekční limit těchto sloučenin byl nižší než 
4,5 μg·ml-1. Výsledná lineární závislost byla velmi dobrá, její korelační koeficient vyšel 
0,9996. Z této rostliny bylo použito několik vzorků pro separaci a bylo zjištěno, že ve všech 
měl dominantní postavení flavonoid kvertecin a nejvyšší množství z derivátů fenolových 
kyselin měla 3,5-dikafeoylchinová kyselina. Celkový obsah flavonoidů a fenolových kyselin 
byl rozmanitý a měnil se v jednotlivých vzorcích v rozsahu 0,60–1,70  % a 1,03–2,24 %. 
Arnica montana je ukázaná v příloze 6 [46]. 
 
 Shu-Ping W. a kol. studovali množství, účinky a druh flavonoidů obsažených v hroznech 
bílého vína. Flavonoidy zastupují velmi důležitou skupinu sloučenin obsažených v přírodě. 
V této studii bylo separováno devět nejdůležitějších flavonoidů v bílem víně, a to apigenin, 
baicalein, narinnenin, luteolin, hesperetin, galantin, kaemperol, kvercetin a myricetin.  
 Vzorky získané z hroznů bílého vína o objemu 20 ml byly koncentrovány do sucha pomocí 
vakuové odparky. Zbytek byl rozpuštěn ve 3 ml kyseliny chlorovodíkové při pH 2,5 
a následně vzorky prošly přes SPE kolonky. Rušivá hmota byla eluována 8 ml 20 % vodného 
roztoku acetonitrilu při pH 2,5. Následně byl z vyvíjející eluce extrakt jímán se 3 ml 
acetonitrilu a nakonec filtrován přes filtr o velikosti pórů 0,45 μm. Optimální separační 
podmínky pro CZE byly zajištěny použitím 35 mmolu boraxu při pH 8,9. Bylo použito 
elektrické napětí 16,8 kV na tavenou křemennou kapiláru o délce 70 cm (efektivní délka 
45 cm) a vnitřního průměru 75 µm. Před použitím byla kapilára upravena propláchnutím 
NaOH po dobu 2 min a následně deionizovanou vodou po dobu 2 min a odpovídajícím 
běžným pufrem také po 2 min. Všechny vzorky zahrnovaly standardní roztoky, které byly po 
přefiltrování vstřikovány do kapiláry v čase po 1 s. V této studii se pánové zaměřili především 
na studium pH elektrolytického pufru. Součinitelé rozpustnosti studovaných sloučenin 
by měly být kompletně nebo částečně ionizovány s pH vyšším než 8. Předpokládaly, že 
všechny použité roztoky jsou nabité částečně s pH nad 8. Migrační čas se zvyšoval se 
zvyšující se ionizační silou. V této studii bylo použito pět roztoků o rozdílných koncentrací od 
30 mmolu do 50 mmolu s přírustkem vždy o 5 mmolu. Srovnáním výsledků bylo zjištěno, že 
nejlepší řešení bylo při použití roztoku o koncentraci 35 mmolu, kdy čas analýzy proběhl 
do 16 min. V závěru této studie bylo konstatováno, že hrozny bílého vína obsahují nejvíce 
kvercetinu, méně pak kaempferolu, myricetinu, baicaleinu, naringeninu [47]. 
 
 Juany L. a kol. analyzovali množství a druh flavonoidů ve vzorcích získaných z Propolisu 
a Ginko biloby pomocí MEKC. V této studii bylo analyzováno deset bioaktivních flavonoidů: 
rutin, apigenin, luteolin, eriodictyol, keampferol, chrysin, acacetin, flavanon, flavon a fisetin. 
Separace byla ovlivněna účinkem několika parametrů, jako je UV detekcí vlnové délky, 
pH pufru, koncentrací pufru, koncentrací dodecylsíranu sodného, dávkovacím časem, 
koncentrací beta-cyclodextrinu (beta-CD) a napětím. Během 18 min bylo úspěšně separováno 
těchto deset sloučenin. Byl použit směsný základní elektrolyt (20 mmolu tetraboritanu 
sodného+10 mmolu fosforečnanu dihydrogensodného) o pH 9,7, který obsahoval 100 mmolu 
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SDS a 19 mmolu beta-cyklodextrinu. Bylo použito separační napětí o velikosti 19 kV a  UV 
detekce při vlnové délce 254 nm. Regresní analýzou bylo dosaženo dobré relativní závislosti 
mezi píkovou oblastí každého analytu a koncentrací s detekčním limitem v rozsahu od 0,15–
1,36 µg·ml-1. Pomocí této metody mohlo být současně množství 10 flavonoidů. Ginko biloba 
je ukázána v příloze 7 [48]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Příprava rostlinného materiálu pro extrakci flavonoidů 

 Vzorky hroznů byly odebrány z vinařské oblasti na Jižní Moravě z Mikulova. Hrozny byly 
ustřiženy nůžkami, uloženy do chladícího polystyrénového boxu na vrstvu suchého ledu a 
následně zasypány ještě jednou vrstvou suchého ledu. Boxy byly uzavřeny a převezeny na 
FCH VUT v Brně, kde byly uloženy do hluboko mrazícího boxu s teplotou -75 °C. Byly 
odebrány dva druhy vzorků vína: bílá odrůda – Rulandské šedé a červená odrůda – Modrý 
Portugal. 
 

                
Obrázek č. 4: Odběr vzorků hroznů 

3.1.1 Rulandské šedé 

 Odrůda vznikla pupenovou mutací Rulandského modrého s velkou pravděpodobností 
v Burgundsku, odkud se rozšířila dále do celé Francie. Dnes se pěstuje téměř ve všech 
vinařských státech Evropy. Podle stupně vyzrálosti bývají hrozny šedočervené až 
modročervené barvy, jsou cylindrické a velmi kompaktní. Bobule bývají kulaté až polodlouhé 
s tenkou slupkou, aromatickou a šťavnatou dužinou. Odrůda je odolná proti nemocem a 
mrazu, ale citlivá na plíseň botrytis z důvodu kompaktnosti hroznů. Barva vína je zlatožlutá. 
Vůně je jemně odrůdová až neutrální. Chuť tohoto vína je plná, kořenitá a extraktivní, často 
se zbytkovým cukrem. Mladá vína někdy vykazují vyšší kyselost. Vína mohou být velmi 
rozdílná. Při rané sklizni bývají lehká a perlivá, naopak při vysoké zralosti jsou těžká, olejnatá 
s typickou dřevitou příchutí nebo dokonce s dezertní likérovou chutí. Víno je vhodné 
k dlouhodobému skladování [49]. 
 

 
Obrázek č. 5: Rulandské šedé 
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3.1.2 Modrý Portugal 

 Původ této odrůdy je víceméně neznámý, ale mezi tradiční oblasti pěstování této odrůdy 
vína patří Rakousko, Maďarsko, Čechy a Morava. Hrozny jsou střední až velké, polodlouhé a 
kompaktní. Bobule bývají kulaté až lehce oválné s tenkou slupkou a tmavomodrým 
zbarvením. Dužina bývá sladká a ovocná. Tato odrůda rychlého vzrůstu s raným zráním je 
nenáročná na kvalitu půdy. Víno má rubínovou barvu s jemnou květinovou vůní a 
s příjemnou, sametovou chutí. Víno je lehčí s nižším obsahem kyselin. Vína z usměrněné 
sklizně bývají jemná, květinově aromatická, příjemně pitelná, světle červené barvy. 
Zpracovává se také jako růžové se svěží květinovou strukturou. Víno není vhodné 
k dlouhodobému skladování [50]. 
 

   
Obrázek č. 6: Modrý Portugal 

3.2 Zpracování a lyofilizace rostlinného materiálu 

 Zmrzlé hrozny byly vloženy do polyethylenového vaku, který byl opatřen dvěmi malými a 
jedním velkým otvorem. Tímto otvorem byly do vaku vloženy zmrzlé hrozny. Velký otvor 
byl zalepen izolační páskou a jedním malým otvorem byl do vaku vpuštěn dusík po dobu asi 
45 minut, aby byla zajištěná jeho dostatečná koncentrace ve vaku. Tím bylo zajištěno 
prostředí, které zabránilo oxidaci flavonoidů, neboť toto prostředí je důležité  pro zajištění 
stability barevných látek v hroznech. Po rozmrazení bobulí byla mechanicky odstraněna 
slupka od dužiny. Slupky byly uloženy do mrazáku a postupně byly lyofilizovány. Sublimační 
sušení slupek probíhalo při tlaku 13,3 Pa a teplotě - 45 °C. Vyliofilizované vzorky byly 
uloženy v mrazáku a později budou použity pro extrakci flavonoidů z tohoto rostlinného 
materiálu. 
 

               
Obrázek č. 7: Zpracování a lyofilizace hroznů 
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4 ZÁVĚR 

 V této práci byly prvně popsány vlastnosti a účinky jednotlivých flavonoidů. Dále byla 
značná část práce věnována literárnímu přehledu, ve kterém byly popsaný možnosti stanovení 
vybraných sloučenin. 
 Z popisu vlastností a účinků flavonoidů vyplývá důležitost působení těchto látek na lidský 
organismus. Díky své antioxidační aktivitě jsou schopny pohlcovat volné radikály a tím 
působit preventivně proti některým závažnějším onemocněním. Jak už bylo řečeno dříve, 
významně potlačují koronární onemocnění cév a arterosklerózu. Jsou také velmi známé pro 
své značné biochemické a farmakologické účinky. Důležité je jejich protizánětlivé, 
antialergení, antikarcinogení a antivirové působení. Hlavním zdrojem flavonoidních sloučenin 
je  především ovoce, zelenina a bylinky. 
 Velká pozornost byla věnována také popisům separačních metod vhodných pro stanovení 
flavonoidních sloučenin. Jsou zde popsány především principy vysokoúčinné kapalinové 
chromatografie a kapilární elektroforézy. Popsaná metoda HPLC se postupnou modernizací 
vyvinula z kapalinové chromatografie. Výhodou této metody je zejména její široký rozsah 
použitelnosti. Díky své jednoduchosti, vysoké preciznosti je velmi žádanou metodou pro 
současné stanovení významných látek. Také její analýza je velmi citlivá a poskytuje dobré 
výsledky. Kapilární elektroforéza se řadí mezi separační metody, které jsou pro analytickou 
chemii velmi důležité. Pro stanovení flavonoidů je také významná micelární elektrokinetická 
kapilární chromatografie  patřící do skupiny elektromigračních technik.  
 Velká část práce byla věnována literárnímu přehledu popisující jednotlivé studie zaměřené 
na separaci flavonoidů. Studie popisovaly stanovení látek zejména v různých typech rostlin, 
dále ve víně, čaji a ovoci. Lišily se především vytvářením optimálních podmínek pro danou 
analýzu. Literární přehled byl věnován vysokoúčinné kapalinové chromatografii, kapilární 
elektroforéze a micelární elektrokinetické kapilární chromatografii. Separace byly účinné, 
vhodné a bylo dosaženo dobrých výsledků. Například použitím HPLC metody s reversní fází 
a fotometrickým detektorem se vytvořily velmi vhodné podmínky pro identifikaci fenolových 
sloučenin.  
  Součástí práce byla také experimentální část, ve které byly vzorky zamrazeny, dále 
zpracovány v dusíkové atmosféře a nakonec lyofilizovány. Byly použity bílé a modré hrozny 
odrůd Rulandské šedé a Modrý Portugal. Sušení bylo prováděno na přístroji FreeZone 4 od 
firmy Labconco. Vzorky rostlinného materiálu, konkrétně slupky bílých a modrých hroznů 
byly uloženy do mrazáku a jsou připraveny pro následnou extrakci flavonoidních látek. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

HPLC (high-performance liquid chromatography) – vysoko-účinná kapalinová 
chromatografie 

CE (capillary electrophoresis) – kapilární elektroforéza 
CZE (capillary zone electrophoresis) – zónová kapilární elektroforéza 
MEKC (micellar electrokinetic capillary chromatography) – micelární 

elektrokinetická kapilární chromatografie 
NP (normal-phase chromatography) – chromatografie s normální fází 
RP (reversed-phase chromatography) – chromatografie s obrácenou fází 
HPCE (high-performance capillary electrophoresis) – vysoko-účinná kapalinová 

elektroforéza 
EOF (electroosmotic flow) – elektroosmotický tok 
CGE (capillary gel electtrophoresis) – kapilární gelová elektroforéza 
CIEF (capillary isoelectric focusing) – kapilární izoelektrické fokusování 
CIPT (capillary izatochoforéza) – kapilární izotachoforeza 
ACE (afinity capillary electrophoresis) – afinitní kapilární elektroforéza 
HPLC/MS (high-performance liquid chromatography mass spektrometry) – 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie – detektorem je hmotnostní 
spektrometr 

HPLC/MS/ESI (high-performance liquid chromatography/mass spektrometry/electrospray 
ionization) – vysoko-účinná kapalinová chromatografie s ionizací atomů 
elektrosprejem a detektorem je hmotnostní spektrometr 

DAD (diode array detector) – detektor s diodovým polem 
 
HPLC/UV/Vis  (high-performance liguid chromatography with ultraviolet-visible 

spectroscopy) – vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detektorem 
ultrafialovo-viditelným spektrometrem 

HPLC/RP/UV (high-performance liquid chromatography/ reversed-phase 
chromatography/UVdetection) – vysokoúčinná kapilární chromatografie 
s obrácenou fází a fotometrickou detekcí 

LIF (laser induced fluorescence) – detektor s laserem indukovanou fluorescencí 
SDS (sodium dodecyl sulfát) – dodecylsíran sodný 
HP-beta-CD (propyl-beta-cyclodextrine) – propyl-beta-cyklodextrin 
1-E-3MI-TBF (1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate) – 1-ethyl-3-

methyldiazolium tetrafluoroboritan 
MS (mass spectrometry) – hmotnostní spektrometrie 
SPE (solid phase extraction) – extrakce na tuhou fázi 
ESI (electrospray ionization) – ionizace elektrosprejem 
LC (liquid chromatography) – kapalinová chromatografie 
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Příloha 4: Máta peprná, Meduňka lékařská a Šalvěj lékařská 
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