
Chem. Listy 98, 989 − 992 (2004)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy                         

989 

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY 

mo�no dosiahnúť zo�krabaním separovaných 
�kvŕn,  elúciou analytov do rozpú�ťadla a analýzou eluátov 
ďal�ími technikami (spektrofotometria, GC, HPLC). Me-
dzi modernej�ie techniky vyhodnotenia TLC platní patria 
optické denzitometrické techniky zalo�ené na meraní re-
flektancie alebo transmitancie svetelného lúča aplikované-
ho na platňu cez �trbinu (slit-densitometry). Ich alternatí-
vou sú video-denzitometre obsahujúce  digitálne CCD 
kamery a svetelné zdroje umo�ňujúce ilumináciu celej 
platne svetlom vo vidideľnej, alebo UV oblasti. Zosníma-
ný a zdigitalizovaný obraz TLC platne sa analyzuje na 
počítači pomocou �peciálného softvéru. Nevýhodou spo-
menutých techník je pomerne vysoká cena zariadení, ktorá 
neumo�ňuje ich �ir�ie roz�írenie. Aj preto boli v posled-
ných rokoch publikované práce popisujúce pou�itie ceno-
vo prístupnej�ích konvenčných, alebo upravených kance-
lárskych skenerov na zoskenovanie (zdigitalizovanie) TLC 
platní pri analýze farebných látok3−5 a fluorescenčne aktív-
nych analytov6−7. Oproti komerčným vyhodnovacím den-
zitometrom má stolný skener niekoľko výhod. Je to predo-
v�etkým jeho cenová dostupnosť, rýchlosť a vysoké fareb-
né rozlí�enie vhodné na identifikáciu farebných �kvŕn 
a dokumentáciu TLC platní. Základnou nevýhodou je limi-
tovaný rozsah detekčných vlnových dĺ�ok. Tento nedosta-
tok je spôsobený pou�ívanými CCD poľami, ktoré nemajú 
dostatočnú odozvu v UV oblasti a tie� typom be�ne pou�í-
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Úvod 

 
Salinomycín (obr. 1) patrí do skupiny monokarboxy-

lových polyéterových antibiotík, ktoré sa vyznačujú iono-
fornými vlastnosťami. Jeho antimikrobiálne vlastnosti sa 
vyu�ívajú vo veterinárnej praxi pri liečbe a prevencii kok-
cidiózy u hydiny a tie� pre stimuláciu rastu hospodárskych 
zvierat. Salinomycín je produkovaný fermentačne kme-
ňom Streptomyces albus. Okrem hlavnej zlo�ky produkuje 
kmeň aj príbuzné látky s veľmi podobnou chemickou 
�truktúrou a antimikrobiálnymi vlastnosťami ako salino-
mycín. Ich výskyt a mno�stvo je závislé od podmienok 
fermentácie. Medzi najvýznamnej�ie patrí 20-deoxy-          
-salinomycín a jeho epimér 17-epi-20-deoxysalinomycín 
(obr. 2, cit.1). Podľa direktívy európskej komisie je obsah 
17-epi-20-deoxysalinomycínu v produktoch salinomycínu 
limitovaný na 40 g v 1 kg salinomycinátu sodného2. Sna-
hou ka�dého výrobcu je preto minimalizovať produkciu 
vedľaj�ích látok. 

Cieľom tejto práce bol vývoj rýchlej a lacnej metódy 
vhodnej na screening týchto látok v produkčných fermen-
tačných pôdach a produktoch salinomycínu. Pre tento účel 
bola navrhnutá metóda vysokoúčinnej tenkovrstvovej 
chromatografie (HPTLC) na silikagélových platniach. 
Nevýhodou tenkovrstvovej chromatografie (TLC) je nízka 
spoľahlivosť kvantitatívnych výsledkov. Semikvantitatív-
nu TLC analýzu mo�no uskutočniť vizuálnym porovnáva-
ním veľkosti a intenzity �kvrny �tandardnej látky 
a neznámej vzorky. Správnej�ie a presnej�ie výsledky 

b 

a 

Obr. 1. Chemická �truktúra salinomycínu 

Obr. 2. Chemická �truktúra vedľaj�ích metabolitov salinomy-
cínu; a − 20-deoxysalinomycín, b − 17-epi-20-deoxysalino-
mycín 

O O
OO

O OO

OH

H H

H
H OH

HH H H

H H

H
OH H

OH

H
H

O O
OO

O OO

OH

H H

H
H OH

HH H H

H H

H

OH

H
H

O O
OO

O OO

OH

H H

H
H OH

HH H H

H H

H

OH

H
H



Chem. Listy 98, 989 − 992 (2004)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy                         

990 

vaných iluminačných zdrojov (biele svetlo) vhodných na 
vyhodnotenie farebných �kvŕn. Tento problém bol u� ale 
rie�ený úpravou be�ných skenerov s pou�itím alternatív-
nych iluminačných zdrojov pri analýze fluorescenčne ak-
tívnych látok6−7.  

Naskenované obrázky TLC platní sa kvantitatívne 
vyhodnocujú pomocou be�ných grafických a dáta spracu-
júcich softvérových nástrojov, alebo pomocou �peciálnych 
komerčne dostupných programov (napr. QuantiScan 9). Ich 
nevýhodou je pomerne vysoká cena, preto sa v na�om 
prípade pou�il vlastný jednoduchý program (TLCpix), 
ktorého funkcia je zalo�ená na sčítaní intenzity pixelov 
analyzovaných �kvŕn. 
 
 
Experimentálna časť 
 
S e p a r a č n é  p o d m i e n k y  

 
Separácia salinomycínu a jeho metabolitov bola robená 

na hliníkových HPTLC platniach s rozmermi 20×20 cm 
(Merck, Darmstadt, Nemecko) pokrytých 0,25 mm vrstvou 
silikagélu 60. Analyzované vzorky boli na platňu naná�ané 
10 µl mikrostriekačkou (Hamilton, USA) v mno�stve 1−5 µl. 
Platne boli vyvíjané v sklenenej komore (200/200 mm), 
mobilná fáza pozostávala z etylacetátu  a dichlórmetánu 
(Mikrochem, Pezinok, Slovensko) v pomere 1 : 1 (v/v). Po 
vyvinutí HPTLC platne (elučná dráha 45 mm) sa suchá 
platňa postriekala detekčným činidlom, ktoré bolo pripra-
vené z metanolu (Scharlau Chemie, Barcelona, �paniel-
sko), koncentrovanej kyseliny sírovej (Mikrochem, Pezi-
nok, Slovensko) a vanilínu (Merck, Darmstadt, Nemecko) 
v pomere 100 : 3 : 3 (v/v/w). �kvrny analyzovaných látok 
boli zviditeľnené po vlo�ení platne na 30 s do teplovzdu�-
ného termostatu vyhriatého na 50 °C.  

 
 
 

A n a l ý z a  H P T L C  p l a t n e  
 
Vyhodnocovací systém pozostával zo skenera Micro-

tec ScanMaker 4600 (Microtec International, Taiwan) 
s ilumináciou bieleho svetla a personálneho počítača 
s pou�itím softvéru ScanWizard 5 (Microtec International, 
Taiwan). HPTLC platne boli skenované pri 100% veľkosti 
s rozlí�ení 300 dpi a  uchované v bitmapovom farebnom 
formáte RGB (True Color, 24 bit). Obrázok platne bol 
vyhodnotený pomocou programu TLCpix. Program umo�-
ňuje kvantifikáciu �kvŕn dvoma spôsobmi a to samostat-
nou analýzou jednotlivých �kvŕn, alebo analýzou celej 
chromatografickej dráhy (obr. 3). V prvom prípade sa 
�kvrna manuálne ohraničí obdĺ�nikom pomocou zameria-
vacieho krí�a (a) a to tak, aby vertikálne okrajové pásy 
pokrývali oblasť okolo �kvrny reprezentujúcu pozadie 
platne. Vo vnútornej ohraničenej oblasti (b) program sčíta 
po riadkoch sumu intenzít pixelov (denzitu), korekcia po-

zadia je docielená tak, �e od intenzity ka�dého pixelu 
v riadku sa odčíta priemerná hodnota intenzity pixelov 
nachádzajúcich sa v tom istom riadku na okrajových verti-
kálnych pásoch (c). Výsledná hodnota je vhodná na kvan-
tifikáciu analyzovanej �kvrny. Pri ohraničení celej chroma-
tografickej dráhy (d) program umo�ní zobraziť aj profil 
dráhy (chromatogram) analyzovanej vzorky a stanoviť Rf 
faktor a plochu jednotlivých píkov (obr. 4). Tento spôsob 
umo�ňuje identifikovať a vyhodnotiť aj �kvrny, ktoré sú 
na platni vizuálne hor�ie detekovateľné (S6−S7). 

 
P r í p r a v a  r o z t o k o v  

 
Na analýzu boli pou�ité metanolové extrakty fermen-

tačnej pôdy a produktov pripravené nasledovným spôso-
bom. Do 25 ml odmernej banky sa navá�ilo vhodné mno�-
stvo vzorky (~ 2 g), pridal sa metanol a banka sa vlo�ila na 
15 min do ultrazvukového kúpeľa. Po premie�aní sa ex-
trakt prefitroval cez filtračný papier (Filtrak 388, Spezial-
paper Filtrak, Nemecko) a filtrát sa ďalej analyzoval. Po-
rovnávacia substancia 17-epi-20-deoxysalinomycínu bola 

Obr. 3. Zobrazenie HPTLC platne analyzovanej programom 
TLCpix, a � zameriavací krí�, b � ohraničená �kvrna 17-epi-20-   
-deoxysalinomycínu, c � okrajové pásy pozadia, d − ohraničená 
analyzovaná dráha 

Obr. 4. Vyhladený profil (chromatogram) analyzovanej dráhy 
− d (obr. 3), píky: SAL � salinomycín, S2 − 17-epi-20-deoxysali-
nomycín, S1, S3�S7 − neidentifikované látky 
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pripravená izolačnými a čistiacimi krokmi z fermentačnej 
pôdy na pracovisku útvaru pre výskum a vývoj v Biotike 
a.s. Základný roztok substancie (0,2 mg.ml−1) sa pripravil 
rozpustením presne odvá�eného mno�stva v metanole. 
Roztoky boli skladované pri −5 °C. 

 
 

Výsledky a diskusia 
 
Obr. 5 predstavuje typickú zoskenovanú HPTLC plat-

ňu konvertovanú do čiernobieleho formátu. Na platňu boli 
nanesené vzorky metanolového extraktu fermentačnej 
pôdy salinomycínu (a) a porovnávacieho roztoku  17-epi-   
-20-deoxysalinomycínu (b). Vo vzorkách vidno výraznú 
�kvrnu salinomycínu (SAL, Rf = 0,26) a dvoch vedľaj�ích 
látok 17-epi-20-deoxysalinomycínu (S2, Rf = 0,58) 
a pravdepodobne 20-deoxysalinomycínu (S1, Rf = 0,34). 
Okrem nich je vo vzorke aj mno�stvo menej výrazných 
�kvŕn neidentifikovaných látok (S3−S7). V analyzovaných 
vzorkách sa kvantitatívne vyhodnocovala �kvrna 17-epi-   
-20-deoxysalinomycínu porovnaním so �kvrnou �tandard-
nej látky o známej koncentrácii (metóda externého �tan-
dardu). 

Linearita stanovenia bola robená nanesením rôznych 
objemov (1−7 µl) roztoku 17-epi-20-deoxysalinomycínu 
(0,2 mg.ml−1) na jednu platňu. Pre zvý�enie objektívnosti 
výsledkov bola denzita ka�dej �kvrny nameraná trikrát. 
Kalibračná krivka bola získaná nanesením priemernej hod-
noty denzít �kvŕn na os y a naneseného mno�stva analytu 
(µg) na os x, linearita bola vyhodnotená metódou najmen-
�ích �tvorcov. V sledovanom rozsahu 0,2�1,4 µg bol ná-
jdený lineárny vzťah medzi denzitou �kvŕn a naneseným 

mno�stvom analytu s hodnotou korelačného koeficientu 
r = 0,994. 

Presnosť stanovenia bola overená na troch platniach, 
a to �esťnásobným nanesením rovnakého objemu (5 µl) 
�tandarného roztoku 17-epi-20-deoxysalinomycínu 
(0,2 mg.ml−1) na ka�dú platňu. Pre zvý�enie objektívnosti 
výsledkov bola denzita ka�dej �kvrny nameraná trikrát 
a na ďal�ie výpočty sa pou�íval aritmetický priemer hod-
nôt. Výsledné hodnoty presnosti na jednotlivých platniach 
vyjadrené relatívnou smerodajnou odchýlkou (RSD) boli 
5,4 %, 7,4 % a 10,0 %. Tieto výsledky sú porovnateľné 
s výsledkami publikovanými Mustoem a McCrossenom5,6. 
Stanovená presnosť predstavuje sumu príspevkov variabi-
lity rôznych experimentálnych faktorov (aplikácia vzorky, 
vývoj platne, homogenita nanesenia detekčného činidla) 
ako aj  variabilitu denzitometrického vyhodnotenia. Jed-
notlivé príspevky neboli zvlá�ť vyhodnotené. 

 
 

Záver 
 
Navrhované podmienky metódy HPTLC umo�ňujú 

dostatočnú separáciu vedľaj�ích metabolitov salinomycí-
nu. Pou�itie vlastného vyhodnovacieho programu pri spra-
covaní zoskenovaného obrázku HPTLC platne umo�ňuje 
kvantitatívne stanovenie obsahu 17-epi-20-deoxy-
salinomycínu. Metóda preukazuje v sledovanej oblasti 
dobrú linearitu (r = 0,994) a dostatočnú presnosť 
(priemerná hodnota RSD 7,6 %). 

 Stanovenie sa u� niekoľko rokov úspe�ne vyu�íva na 
na�om pracovisku a  nahradilo drah�iu HPLC metódu. 

Pre v�etkých záujemcov je demo verzia programu 
TLCpix dostupná na internetovej adrese www.biotika.sk 
v polo�ke �Na stiahnutie� pod názvom �TLC demo�. 
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a densitometer for the quantitation of analytes after separa-
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made program. This methodology has been successfully 
applied in the HPTLC determination of derivatives of the 
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