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Úvod 
 

Lipidy jsou přírodní látky rostlinného i �ivoči�ného 
původu obsahující estery vy��ích mastných kyselin. 
Funkčně i chemicky jsou velmi rozdílné, ale jejich společ-
nou charakteristickou vlastností je nerozpustnost ve vodě 
a dobrá rozpustnost v organických rozpou�tědlech. Lipidy 
tvoří v lidském těle rezervoár energie, mechanickou a te-
pelnou ochranu některých orgánů, dále jsou důle�ité jako 
zdroj vitaminů rozpustných v tucích (A, D, E, K), jsou 
součástí buněčných membrán a zdrojem esenciálních 
mastných kyselin. Převá�nou část lipidů v potravě člověka 
představují triacylglyceroly, méně jsou zastoupeny fosfoli-
pidy, glykolipidy a steroly. Poruchy metabolismu lipidů 
v lidském těle nebo jejich nevyvá�ený příjem potravou 
mů�e způsobovat řadu onemocnění, např. obezitu, atero-
sklerózu, rakovinu, kardiovaskulární problémy, atd. 

Na metabolismus lipidů má značný vliv jejich struktu-
ra, navázaná funkční skupina a slo�ení mastných kyselin. 
Cílem této práce bylo vyextrahovat lipidy z přírodních 
vzorků a následně je separovat a identifikovat pomocí 
vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) ve spo-
jení s hmotnostní spektrometrií (MS). 

 
Experimentální část  
 
Vzorky 

 
Pro extrakci lipidů z přírodních materiálů byla pou�ita 

modifikovaná metoda extrakce podle Bligh a Dyer1. 1 g 
přírodního materiálu byl smíchán s 20 ml směsi chlorofor-
m/methanol (2:1) a homogenizován po dobu 3 min. Poté 
byl extrakt přefiltrován přes skládaný filtr a k filtrátu byly 
přidány 4 ml redestilované vody. Vzniklá emulze byla 
odstředěna na centrifuze po dobu 2 min. Po rozdělení ex-
traktu na dvě fáze byla horní vodní fáze odstraněna. Dolní 
organická fáze s obsahem lipidů byla odpařena do sucha 
proudem dusíku a vzniklý odparek byl rozpu�těn 
v isopropanolu.  

Pro oddělení polárních a nepolárních lipidů byla pou-
�ita extrakce tuhou fází na kolonce Supelclean LC-NH2 
(Supelco, Bellefonte, PA, USA). Kolonka byla nejprve 
promyta hexanem a poté bylo naneseno 100 µl extraktu. 

Nepolární lipidy byly vymyty 6 ml směsi isopropanol/
hexan (2:1) a následně polární lipidy 6 ml methanolu. 

  
HPLC/MS analýza 

 
Měření bylo prováděno na vysokoúčinném kapalino-

vém chromatografu sestaveném z pumpy Waters 616 
s kvarterním gradientovým systémem, automatickým dáv-
kovačem vzorků Waters 717 a chromatografickým soft-
warem Millenium (Waters, Milford, MA, USA). Pro sepa-
raci jednotlivých tříd lipidů byla pou�ita kolona Nova-Pak 
Silica (3,9 × 150 mm, Waters, Milford, MA, USA) a mo-
bilní fáze H2O/isopropanol/hexan. Analýza triacylglycerolů 
byla prováděna na koloně  Nova-Pak C18 (150 × 3,9 mm, 
Waters, Milford, MA, USA) s mobilní fází isopropanol/
acetonitril. Analýza fosfolipidů byla provedena na koloně 
Luna C18 (250 × 4,6 mm, Phenomenex, Torrance, USA) 
s mobilní fází isopropanol/acetonitril/H2O s různým 
obsahem aditiv. Průtok mobilní fáze byl nastaven na 
1 ml min−1, nástřik vzorku byl 5 µl a teplota separace 35 °C. 
Byl pou�it hmotnostní spektrometr s analyzátorem typu 
iontová past (Bruker Daltonics, Brémy, Německo), na 
kterém byly nastaveny následující podmínky: zml�ující 
plyn 60 psi, su�ící plyn 10 ml min−1, teplota su�ícího plynu 
365 °C a hmotnostní rozsah 50−1000 m/z. 

 
Výsledky a diskuse 

 
Prvním krokem této práce bylo testování extrakce 

lipidů z biologického materiálu, která byla provedena po-
mocí systému rozpou�tědel methanol/chloroform/H2O 

ANALÝZA LIPIDŮ V PŘÍRODNÍCH EXTRAKTECH POMOCÍ HPLC/MS 

Obr. 1. RP-HPLC/MS chromatogram extraktu lipidů 
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podle Bligh a Dyer1. Extrakce lipidů byla testována na 
vaječném �loutku, který obsahuje velké mno�ství různých 
tříd polárních a nepolárních lipidů. Při extrakci lipidů pou-
�itými rozpou�tědly vzniká emulze, která byla pomocí 
centrifugy rozdělena na vodnou a organickou fázi 
s obsahem lipidů (obr. 1). 

Bylo testováno dělení extraktu lipidů na polární 
a nepolární lipidy pomocí extrakce tuhou fází na aminové 
kolonce podle Takatera2. K vymytí nepolárních lipidů byla 
místo směsi chloroform/propanol pou�ita směs isopropa-
nol/hexan vzhledem k pou�ívaným mobilním fázím. Ex-
trakt lipidů byl rozdělen podle polarity na nepolární 
(triacylglyceroly, sterolestery, atd.) a polární lipidy 
(fosfolipidy, sfingolipidy, atd.). Jednotlivé frakce byly 
kontrolovány pomocí HPLC/MS a bylo zji�těno, �e polární 
a nepolární lipidy byly kvantitativně odděleny. Pro separa-
ci tříd lipidů byla pou�ita HPLC v systémech s normálními 
fázemi se silikagelovou kolonou a mobilní fází isopropa-
nol/hexan/H2O. Výsledný chromatogram obsahoval sepa-
rované jednotlivé třídy lipidů, jejich� frakce byly sbírány. 
Třídy lipidů byly separovány v normálních fázích podle 
jejich rozdílné polarity, od nepolárních lipidů a� po lipidy 
polární.  

Dal�ím krokem byla analýza získaných frakcí tříd 
lipidů pomocí HPLC/MS. Polární lipidy byly analyzovány 
v systému s obrácenými fázemi s pou�itím mobilní fáze 
acetonitril/isopropanol/H2O s přídavkem různého obsahu 
aditiv podle druhu analyzovaných lipidů. V rámci tříd byly 
separovány podle přítomnosti mastných kyselin, jejich 
délky řetězce a počtu dvojných vazeb (obr. 2).  

Jednotlivé polární lipidy byly identifikovány hmot-
nostním spektrometrem s ionizací elektrosprejem (ESI) 
v kladném a záporném záznamu iontů. Jednotlivé polární 
lipidy byly identifikovány na základě jejich molekulové 
hmotnosti, neutrálních ztrát mastných kyselin a neutrálních 
ztrát funkčních skupin lipidů (obr. 3). 

Nepolární lipidy byly separovány v systému s obráce-
nými fázemi s mobilní fází acetonitril/isopropanol. Lipidy 
byly separovány podle hodnoty skupiny ECN, která vyja-

dřuje vztah mezi počtem uhlíků (CN) a počtem dvojných 
vazeb (DB) (ECN=CN-2DB). Jednotlivé nepolární lipidy 
byly identifikovány hmotnostním spektrometrem 
s chemickou ionizací za atmosférického tlaku na základě 
molekulové hmotnosti a neutrálních ztrát mastných kyse-
lin. 

 
 

Závěr 
 
Byla zoptimalizována extrakce lipidů z přírodního 

materiálu pomocí systému chloroform/methanol/H2O. 
Polární a nepolární lipidy byly odděleny pomocí extrakce 
tuhou fází. Rozdělení na třídy lipidů bylo provedeno po-
mocí HPLC/MS na silikagelové koloně. V získaných frak-
cích byly separovány a identifikovány jednotlivé lipidy 
metodou HPLC/MS. 
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Obr. 2. RP-HPLC/MS separace fosfatidylcholinů z vaječného 
�loutku 

Obr. 3. ESI-MS/MS hmotnostní spektrum fosfatidylserinu; a − 
kladný záznam iontů, b − záporný záznam iontů 
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