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Úvod 

 
Inulin je fruktooligosaharid sloužící jako zásobní 

látka rostlin čeledi hvězdicovitých a zvonkovitých. Je tvo-
řen fruktosovým řetězcem zakončeným jednou molekulou 
glukosy. Jedna molekula polysacharidu inulinu se může 
skládat až ze sto fruktosových jednotek, nejčastěji však 
obsahuje dvacet až třicet jednotek1. Jde o jemný bílý prá-
šek sladké chuti. Lidské tělo nedokáže polysacharid inulin 
využít, protože není štěpitelný amylasou. V současné době 
se užívá jako prebiotikum, jelikož je štěpitelný bakteriální-
mi enzymy střevní mikroflóry a je tedy pro mikroflóru 
dobrým zdrojem energie2. Často se polysacharid inulin přidá-
vá do potravin pro diabetiky jako náhražka cukru, protože 
nezvyšuje hladinu cukru v krvi3. Mezi jeho nejbohatší ko-
merční zdroje patří především čekanka a topinambur. Dále se 
polysacharid inulin nachází v jamech nebo artyčoku, velké 
množství však najdeme i v cibuli a česneku4. 

Předkládaná práce se zabývá vývojem metody pro 
stanovení polysacharidu inulinu. Za účelem monitorování 

obsahu polysacharidu inulinu v potravinách byla optimali-
zována analytická metoda užívající ultra-účinné kapalino-
vé chromatografie ve spojení s evaporative light scattering 
detektorem (UPLC-ELSD). Metoda je vyvíjena 
a testována za pomoci vzorku polysacharidu inulinu izolo-
vaného z topinamburu, poskytnutého v rámci projektu 
Biorafinace. Součástí vývoje analytické metody je i studi-
um stability polysacharidu inulinu při kyselé hydrolýze. 

ELSD (Evaporative Light Scattering Detector) je 
detektor pracující na bázi měření rozptylu světla. Hlavní 
výhodou detektoru je, že jde o detektor univerzální, má 
vysokou citlivost a umožňuje užití gradientové eluce. Me-
zi jeho další přednosti patří schopnost detekce látek neob-
sahující chromofor ani fluorofor, je tedy vhodný i pro sa-
charidy a oligosacharidy, fosfolipidy a mastné kyseliny. 
Analyzovaná látka je nejprve unášena mobilní fází do 
nebulizéru, kde je zmlžena pomocí inertního plynu. Dále 
pokračuje do evaporační komůrky, kde se mobilní fáze 
odpaří a odvede do odpadu. Vzniklé kapičky méně těkavé-
ho solutu vstupují do optické komůrky, jsou vystaveny 
proudu světla ze zdroje a dochází k rozptylu. Fotodetektor 
zaznamenává odezvu, která je přímo úměrná hmotě so-
lutu5,6. 

 

Experimentální část 
 
Separace analytů se provádí pomocí ultra-účinné ka-

palinové chromatografie (UPLC). Alikvotní podíl vzorku 
je separován na koloně Acquity BEH AMIDE a detegován 

VÝVOJ UPLC-ELSD METODY PRO STANOVENÍ POLYSACHARIDU INULINU 

Tabulka I 
Pracovní podmínky kapalinové chromatografie 

* Triethylamin byl přidán z důvodu zlepšení separace fruktosy a glukosy 

Přístroj ACQUITY UPLC™, Waters 

Kolona ACQUITY, BEH AMIDE (50  2,1 mm; 1,7 m), Waters 

Mobilní fáze A: MeCN : voda s 0,2% triethylaminem* (80 : 20, v/v) 
B: MeCN : voda s 0,2% triethylaminem* (30 : 70, v/v) 

Gradientová eluce analytů Čas [min] Průtok 
[ml min–1] 

A [%] B [%] Curve 

initial 0,2 100 0 initial 

5 0,2 40 60 6 

5,01 0,2 100 0 6 

10 0,2 100 0 1 

Doba analýzy 1 vzorku 15 min 

Objem nástřiku 2 l 

Teplota kolony 35 °C 

Teplota autosampleru 10 °C 
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pomocí evaporative light scattering detektoru (ELSD). 
Podmínky kapalinové chromatografie jsou shrnuty v tab. I 
a pracovní podmínky pro ELSD v tab. II. 

Pomocí techniky UPLC–ELSD byla ověřena čistota 
polysacharidu inulinu izolovaného z topinamburu a prove-
dena identifikace mono- a disacharidů polysacharidu inuli-
nu, kdy k roztoku polysacharidu inulinu (izolovaného 
z topinamburu) o koncentraci 10 mg ml–1 v 50% acetoni-
trilu byla přidána směs standardů mono- a disacharidů 
(fruktosy, glukosy a sacharosy) na hladině 0,1 mg ml–1 
50% acetonitrilu. Ukázka identifikace za využití UPLC-
ELSD je na obr. 1.  

Pro identifikaci oligosacharidů polysacharidu inulinu 
byla využita ultra-účinná kapalinová chromatografie ve 
spojení s hmotnostní spektrometrií pomocí analyzátoru 
typu Orbitrap (UPLC-Orbitrap MS). Ionizace byla prove-
dena pomocí elektrospreje v negativním módu. Byly apli-
kovány optimalizované podmínky kapalinové chromato-
grafie pro ELSD. Pomocí UPLC-Orbitrap MS techniky 
byly identifikovány prozatím oligosacharidy polysachari-
du inulinu s maximálním počtem 6 jednotek monosachari-
du fruktosy v řetězci, který je zakončen glukosou. Separa-
ce a identifikace oligosacharidů pomocí UPLC-Orbitrap 

MS je ukázána na obr. 2. 
Za účelem zjištění celkového obsahu mono- a disa-

charidů ve vzorku polysacharidu inulinu a prozkoumání 
jeho stability byla provedena kyselá hydrolýza (KH) po-
mocí 0,06 M a 6 M HCl. Při použití 0,06 M HCl dochází 
k částečnému (kaskádovitému) rozštěpení výše rozvětve-
ných oligosacharidů polysacharidu inulinu (obsahující 6 
a více jednotek fruktosy v řetězci) na oligosacharidy 
s menšími řetězci a částečně jsou přítomné oligosacharidy 
dále štěpeny na monosacharid fruktosu (nárůst po KH 
o 5 %) a disacharid sacharosu (nárůst po KH o 0,1 %), 
v malé míře na monosacharid glukosu. Ukázka chromato-
gramu vzorku po KH je znázorněn na obr. 3. 

Naopak při kyselené hydrolýze polysacharidu inulinu 
6 M HCl dochází k úplnému rozštěpení oligosacharidů na 
monosacharidy fruktosu (nárůst po KH o 96,5 %) 
a glukosu (nárůst po KH o 2,3 %). Po přepočtu a srovnání 
obsahu jednotlivých mono-, di- a oligosacharidů polysa-
charidu inulinu před a po KH bylo zjištěno, že ve vzorku 
polysacharidu inulinu izolovaného z topinamburu jsou 
přítomny oligosacharidy s delšími řetězci, které využitá 
technika UPLC-ELSD za daných podmínek není schopná 
detegovat. 

 
 

Závěr 
 
Analytická metoda UPLC-ELSD byla využita k vý-

voji metody pro stanovení polysacharidu inulinu. Výzkum 
byl prováděn na vzorku polysacharidu inulinu izolovaného 
z topinamburu, poskytnutého v rámci projektu Biorafina-
ce. Pomocí ELSD byla úspěšně provedena identifikace 
mono- a disacharidů (fruktosy, glukosy, sacharosy) poly-

Tabulka II 
Pracovní podmínky ELSD 

ELSD, Waters    Hodnota 

Gain   500 

Gas   40 Psi 

Teplota driftovací trubice 12  °C 

Obr. 1. Ukázka chromatogramu – identifikace mono- a disacharidů (1 – fruktosa,  2 – glukosa, 3 – sacharosa) a oligosacharidů (4–20) 
polysacharidu inulinu izolovaného z topinamburu, koncentrace 10 mg ml–1 v 50% acetonitrilu  
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Obr. 2. Ukázky chromatogramů separace oligosacharidů polysacharidu inulinu (izolován z topinamburu) o koncentraci 10 mg ml–1 
pomocí UPLC-Orbitrap MS  

Obr. 3. Ukázka chromatogramu vzorku polysacharidu inulinu před (modře) a po kyselé hydrolýze (červeně) při použití (A) 0,06 
M a (B) 6 M HCl; (1 – fruktosa, 2 – glukosa, 3 – sacharosa) 
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sacharidu inulinu. S využitím UPLC-Orbitrap MS byla 
uskutečněna identifikace některých oligosacharidů polysa-
charidu inulinu. Stabilita polysacharidu inulinu byla testo-
vána pomocí kyselé hydrolýzy o různé síle kyseliny chlo-
rovodíkové (0,06 M a 6 M HCl). 

Na základě dosavadních poznatků budou dále zkou-
mány možnosti identifikace oligosacharidů polysacharidu 
inulinu. V budoucím směřování projektu bude dále navr-
žen vhodný způsob kvantifikace polysacharidu inulinu 
a provedena validace analytické metody. 

 
Autoři děkují Technologické agentuře ČR za finanční 

podporu v rámci projektu č. TE01020080. 
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