
Lipidy 
 

— celkové lipidy (rozdělení do tříd) 
— jednotlivé lipidické třídy 
— složení lipidů (konstituční mastné kyseliny) 

 
Příprava – izolace 

a) extrakce organickým rozpouštědlem (časově náročné, nebezpečné – páry, i pro životní 
prostředí); Folchovo činidlo (chloroform–methanol 2:1) 

b) extrakce na pevné fázi (SPE) 
 
Ad a) neutrální metoda – nízká výtěžnost pro kyselé fosfolipidy, lysofosfolipidy 
 okyselená rozpouštědla – chyby v stanovení lysofosfolipidů 
 zalkalizovaná rozpouštědla – deacylované produkty 
  kyselina–butanol: částečná hydrolýza fosfolipidů 2-10% 
  neutrální butanolová extrakce: 60-80% účinnost 
  chloroform–methanol: 97-100% účinnost 
Ad b) normální i obrácená fáze 
 
Analýza konstitučních mastných kyselin: vyextrahované lipidy se rozpustí v methanolu a 
hydrolyzují v alkalickém prostředí, poté se extrahují v kyselém prostředí hexanem 
 
Převládá TLC – analýza izolovaných lipidů a lipidových složek, kombinace TLC–GC, TLC–
HPLC 
 
Dělení do tříd 
Analýza neutrální a fosfolipidové frakce – zpravidla adsorpční chromatografická technika 

(Florisil, silikagel) 
Kolonka (SPE) – postupná eluce, např. methanol–voda, chloroform (kyselé lipidy, neutrální 

fosfolipidy, ceramidy) 
Nejrozšířenější – TLC 
 neutrální rozpouštědla – na startu glycerofosfolipidy a sfingomyeliny 
     neutrální lipidy postupují a dělí se 
 polární rozpouštědla – neutrální lipidy - čelo, fosfolipidy - dělení 
jiné metody: RPLC, chromatografie na silikagelu impregnovaném AgNO3
 
2. fáze analýzy – identifikace jednotlivých homologů v dané třídě 
 standardy (syntetické, přirozené – identifikace) 
 rovněž různé značení (derivatizace, radioaktivní značení) 
 výběr metody záleží na požadované informaci 
 určení pomocí složení mastných kyselin (po esterifikaci – methylestery mastných 

kyselin) 
složitější lipidové směsi – dělení jednotlivých lipidů 
 
TLC  
mnoho metod, nejjednodušší, rychlá a kompletní separace většiny neutrálních lipidů a 
fosfolipidů 
TLC desky – samostatná příprava nebo koupené (i HPTLC – vysokoúčinná (high-
performance) TLC) 
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normální vrstva – mnoho, po dělení extrakce nebo detekce (např. síranem měďnatým nebo 
radioaktivitou) 

 lepší dělení na HPTLC vrstvách 
 2-D separace (2 rozdílné eluční soustavy) 
 
modifikované normální vrstvy – množství variant 

impregnace kys. boritou – blokuje izomeraci mono- a diacylglycerolů (komplexace 
s vicinálními dioly) 

argentační TLC (impregnace AgNO3) 
 dělení methyl a glycerylesterů nasycených a nenasycených mastných kyselin 
 pomalejší migrace lipidů obsahující polynenasycené mastné kyseliny než 

oligonenasycené, nezměněné pro nasycené 
 → rozdělení podle počtu nenasycených vazeb v molekule (max. 6) 
 fosfolipidy – podle počtu vicinálních hydroxylů 

obrácené fáze (RP-18, -8, CN) – málo aplikované 
 
 
HPLC 
A) normální fáze 
detekce: light scattering (rozptyl světla), plamenná ionizace, hmotnostní (MS),  
UV detekce – závisí na počtu dvojných vazeb! 
derivatizace – UV a fluorescenční 
 
dlouhá doba ekvilibrace (TLC lepší) → separace jednotlivých tříd (mono-, di- a 
triacylglycerolů, cholesteryl esterů a glycerofosfolipidů) 
fosfolipidy (třídy) 
 
B) modifikované normální fáze 
argentační – triacylglyceryly podle nenasycenosti (pořadí jiné než na TLC), sorbenty nestálé, 

vyšší stabilita – zakotvené na anexu 
kyanopropylové fáze – třídy neutrálních lipidů, po derivatizaci diacylglycerolů 

 dinitrofenyluretanem se dělí směs lipidů podle délky řetězce a pozice dvojné  
vazby 

 
C) obrácené fáze (C18, méně C5, C8) 
hlavně dělení triacylglycerolů obsahující vysoce nenasycené mastné kyseliny – detekce při  

UV nebo refraktometr 
dělení kritických párů (rozdíl v délce řetězců o 2 uhlíky, v dvojné vazbě) 
fluoreskující deriváty lipidových komponent (derivatizační činidla – naftyluretany nebo 

deriváty naproxenu; reakce: vyšší teplota a čas) – zvýšení citlivosti např. pro stanovení 
lipidické komponenty erytrocytů; vyšší teplota=negativně ovlivňuje např. stanovení 
polynenasycených diacylglycerolů 

 
D) chirální fáze 
nemůžeme dělit enantiomery triacylglycerolů, ale jejich nahodilé deacylační produkty po 
konverzi na dinitrofenylurethanové deriváty. Obvykle se sn-1,2 enantiomery eluují před sn-
2,3 enantiomery 
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TLC/HPLC 
pro dělení komplikovaných směsí 
TLC – do jednotlivých tříd (normální fáze), HPLC (možná i obrácená fáze) – do podtříd 
 
 
GC a GC/GC 
TLC- dělení lipidických komponent 
GC- nejúčinnější, detailní informace o povaze dělených směsí, používají se 3 fáze 
TLC, HPLC – předseparace, GC v kombinaci s MS 
 
A) nepolární fáze 
úplné dělení na polárních fázích, ale pro neznámé vzorky – 1. informace o délce přítomných 
řetězců; částečné rozdělení nasycených a nenasycených komponent (nenasycené eluují dříve 
než nasycené) 
 
B) polární fáze 
mastné kyseliny – po převedení na methylestery a detekce plamenovým ionizačním 

detektorem 
   – pentafluorobenzylové estery – detekce založená na záchytu elektronů 

Polární fáze jsou schopny separovat všechny homology mastných kyselin podle délky řetězce 
a počtu dvojných vazeb 
 
C) polarizovatelné fáze 
 
vysokoteplotně polarizovatelné fenylmethylsilikonové fáze k separaci přirozených 
triacylglycerolů na základě stupně nenasycenosti 
 
 
Zpřažené techniky 
 
TLC/GC   např. fosfolipidy do tříd, pak mastné kyseliny v těchto frakcích 
HPLC/GC diacyl-, alkylacyl- a alkenylacyl glyceroly, rozdělení do podtříd; po 

derivatizaci (trimethylsilyl) 
chirální HPLC – GC 

GC/MS 
LC/MS 
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Karboxylové (mastné) kyseliny 
 
GC – nejrozšířenější metoda pro mastné kyseliny 
jako methyl estery 
 
 
HPLC 
derivatizované – fenacyl bromid (UV detekce), fluorescenční derivatizace – 9-

diazomethylanthracen; 4-brommethyl-7-methoxykumarin 
 dělení na obrácených fázích 
bez derivatizace (refraktometrická detekce) – většinou pro preparativní účely 
 
 
SFC 
methylestery (kapilární kolona a kolona s obrácenou fází – CN); nemá široké uplatnění 
 
 
Kapilární elektromigrační techniky 
nízkomolekulární (krátkořetězcové) karboxylové kyseliny – dělení v alkalických pufrech 
vyšší mastné kyseliny – problémy s rozpustností, proto jsou 4 možnosti separace: 
 1) vodno–organický systém (příklad: elektrolytem je diethylbarbiturát 

s trimethylammonium propansulfonátem v monomethyl etheru 
ethylenglykolu při pH 10-11) 

 2) nevodný systém (příklad: elektrolyt s anthraquinon-2-karboxylovou kyselinou a 
Tris-em v směsi N-methylformamidu a dioxanu) 

 3) micelární systém (MEKC) (příklad: systém s dodecyl benzensulfonátem sodným, 
acetonitrilem a Brij 35) 

 4) mikroemulzní systém (MEEKC) (příklad: systém s cholátem, heptanem a 
butanolem v borátovém pufru pH 10,2) 

 
Detekce – přímá (po derivatizaci – např. fenacyl bromidem) nebo nepřímá (např. přídavek 
chromátu do elektrolytu) 
 
Kapilární elektroforéza umožňuje separaci směsi organických a anorganických anionů 
v krátkém separačním čase (do 3-5 minut). K této separaci je obrácen elektroosmotický tok, 
detekce je nepřímá (viz obr.). 
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