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Abstrakt
Katedra: Katedra analytické chemie
Kandidát: Bc. Tereza Krovová
Školitel: M.Sc. Burkhard Horstkotte, Ph.D.
Konzultant: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.
Název diplomové práce: Automatizace metody extrakce pevnou fází pro stanovení
flavonoidů s využitím průtokového systému
Tato diplomová práce se zabývala vývojem a optimalizací metody pro
automatizovanou extrakci tuhou fází v průtokovém systému s využitím platformy
Lab-On-Valve pro stanovení flavonoidů. Extrakce tuhou fází provedená technikou
bead injection byla následována spektrofotometrickou detekcí v UV oblasti.
Metoda byla optimalizována pro stanovení kvercetinu a jeho pěti metabolitů:
rutinu, kyseliny 3,4-dihydroxyfenyloctové, kyseliny homovanilové, kyseliny 3-(3hydroxyfenyl)propionové a 4-methylkatecholu. Mezi optimalizované parametry
patřil výběr vhodného sorbentu pro extrakci, množství tohoto sorbentu pro tvorbu
kolonky, pH dávkovacího pufru, složení elučního činidla a promývacího roztoku,
průtokové rychlosti pro dávkování a vymývání vzorků, objem vzorku, poměr vzorku
a pufru a vliv okyselení vzorku.
Optimalizace metody na stanovení flavonoidů byla provedena na standardních
roztocích a nyní je připravena pro aplikaci na biologických vzorcích.
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Abstract
Department: Department of Analytical Chemistry
Candidate: Bc. Tereza Krovová
Supervisor: M.Sc. Burkhard Hosrtkotte, Ph.D.
Supervisor – specialist: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.
Title of the diploma thesis: Automation of solid phase extraction method for
determination of flavonoids using a flow system
Development and optimization of a method for automated solid phase extraction
in a flow system using the Lab-On-Valve platform for determination of flavonoids
and metabolites is presented in this diploma thesis. Solid phase extraction
performed in a bead injection format was followed by spectrophotometric detection
in UV.
The method was optimized for the determination of quercetin and five of its
metabolites: rutin, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, homovanilic acid, 3-(3hydroxyphenyl)-propionic acid and 4-methylcatechol. Optimized parameters
included type of sorbent for extraction, amount of sorbent to build a column, pH of
loading buffer, composition of eluent and weak wash solution, flow rates for loading
and elution of sample, sample volume, sample-buffer ratio and influence of
acidification of sample.
Optimization of the flavonoid assay method was performed on standard solutions
and is now ready for application to biological samples.
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1. ÚVOD
Flavonoidy jsou látky přírodního charakteru, které jsou velmi rozšířené
v rostlinné říši. U rostlin mají flavonoidy několik funkcí, např. působí jako barviva a
aromata v květech nebo jako atraktanty v plodech. S rostlinnou potravou jsou poté
přijímány zvířaty i člověkem. Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu spektru jejich
příznivých účinků na lidský organismus jsou často užívány ve formě doplňků stravy
[1, 2].
S cíleným příjmem flavonoidů přichází i potřeba mít k dispozici metodu pro
monitorování hladin parentních látek a jejich metabolitů. Ve složité matrici, kterou
představuje např. krevní sérum, je pro co nejpřesnější stanovení třeba analyty
oddělit od balastních látek. Takovou metodu zde představuje extrakce pevnou fází.
Průtokové techniky, především pak sekvenční injekční analýza nebo její
miniaturizovaná forma Lab-On-Valve, představují velmi rozšířený nástroj ve
výzkumných laboratořích. Jejich přednostmi jsou nízká spotřeba činidel a
rozpouštědel, vysoká opakovatelnost a snadná automatizace. Spojení principu
průtokových technik a extrakce tuhou fází umožňuje technika zvaná bead injection,
která pracuje s částicemi sorbentu přímo v průtokovém systému [3].
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2. CÍL A POPIS ZADÁNÍ PRÁCE
Cílem této diplomové práce bylo vyvinout a zoptimalizovat metodu na stanovení
flavonoidů založenou na technice Lab-On-Valve s využitím extrakce pevnou fází
v průtokovém systému s následnou spektrofotometrickou detekcí v UV oblasti. Dílčí
cíle reprezentují následující body:
•

Sestavení průtokového systému a ovládacího programu

•

Výběr a charakterizace vhodných sorbentů

•

Optimalizace podmínek pro extrakci tuhou fází

•

Optimalizace hydrodynamických podmínek
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3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1 FLAVONOIDY
Flavonoidy jsou přírodní látky s polyfenolickou strukturou, které vznikají jako
produkty sekundárního metabolismu rostlin. V rostlinné říši jsou flavonoidy velmi
rozšířené a vyskytují se v mnoha částech rostlin, nejvíce však ve fotosyntetizujících
buňkách. Kromě rostlin samotných jsou obsaženy i v rostlinných produktech jako je
např. víno, čaj nebo kakao [1, 4, 5].
Chemická struktura flavonoidů je odvozena od flavanu. Společný základ tvoří
patnáctiuhlíkatá kostra složená ze dvou benzenových kruhů (A a B) propojených
pyranovým kruhem (C). Základní strukturní vzorec flavonoidů je zobrazen na
Obrázku 1.

Obrázek 1: Základní struktura flavonoidů [5]

Na základě stupně oxidace a substituce na kruhu C jsou flavonoidy rozděleny do
tříd. V rámci třídy se pak jednotlivé sloučeniny liší substitucemi na kruzích A a B.
Mezi hlavní třídy flavonoidů patří flavony, flavonoly, flavanony, flavanonoly,
isoflavony, flavan-3-oly nebo antokyanidiny [5, 6]. Rozdíly mezi jednotlivými
třídami flavonoidů jsou zobrazeny v Tabulce 1.
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Tabulka 1: Přehled flavonoidů [5, 7]
Třída

Struktura

Zástupci
Apigenin

Flavony

Luteolin
Tangeritin
Kvercetin
Rutin

Flavonoly

Resveratrol
Myricetin
Naringenin
Hesperidin

Flavanony

Naringin
Sylibin

Taxifolin

Flavanonoly

Aromadedrin

Genistein
Isoflavony

Daidzein
Glycitein

Epikatechin galát

Flavan-3-oly

Katechiny
Delfinidin

Antokyanidiny

Petunidin
Maldivin
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3.1.1 Kvercetin
Tato práce navazuje na práci Katedry analytické chemie FAF UK [6]. Hlavním
předmětem zájmu v této diplomové práci byl proto kvercetin (QCE), látka ze
skupiny flavonolů, a sloučeniny související s jeho metabolismem.
Pozitivní vliv kvercetinu na lidský organismus je pozorován na několika
úrovních. Mezi jeho účinky patří antioxidační aktivita, modulace enzymové aktivity,
antikarcinogenní účinky, hepatoprotektivní aktivita, antibakteriální působení,
protizánětlivé a analgetické působení [5]. Díky tomuto širokému spektru
biologických aktivit je nejen kvercetin, ale i ostatní flavonoidy často součástí
nutraceutik a potravních doplňků [2].
Kvercetin je jedním z nejvíce rozšířených flavonoidů v zelenině a ovoci [8].
V rostlinné říši se vyskytuje ve formě glykosidů, např. jako kvercetin-4‘-glukosid,
kvercetin-3,4-diglukosid nebo rutin (kvercetin-3-O-rutinosid). Po vstupu do
lidského gastrointestinálního traktu jsou glykosidy částečně vstřebávány v tenkém
střevě a část prochází do tlustého střeva, kde se enzymy střevní mikroflóry podílí na
odštěpení cukerných částí a dalších metabolických přeměnách těchto látek.
Produkty těchto reakcí jsou malé fenolické sloučeniny jako např. floroglucinol,
kyselina 3,4-dihydroxyfenyloctová nebo kyselina 3-methyl-4-hydroxybenzoová [9].

3.1.2 Metabolity kvercetinu
Metabolity kvercetinu mohou být dle struktury rozděleny do dvou hlavních
skupin. První skupina je tvořena malými fenolickými kyselinami (floroglucinol,
kyselina 3,4-dihydroxyfenyloctová, kyselina 3-hydroxyfenyloctová, kyselina homovanilová, kyselina 3-(3-hydroxyfenyl)propionová). Druhou skupinou jsou pak deriváty kvercetinu se zachovanou flavonoidní strukturou (kvercetin-3-O-glukuronid,
tamarixetin a isorhamnetin) [6].
Strukturní vzorce kvercetinu a jeho metabolitů ukazuje Obrázek 2. Základní
fyzikálně-chemické vlastnosti těchto látek pak shrnuje Tabulka 2.
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Obrázek 2: Strukturní vzorce fenolických sloučenin [6 – příloha]
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Tabulka 2: Fyzikálně-chemické vlastnosti vybraných fenolických látek
[6 – příloha]

PG

Sumární
vzorec
C6H6O3

Molekulová
hmotnost
126,03

PAA

C8H8O4

HVA
HPA

Název

Zkratka

LogP

pKA

Floroglucinol
Kyselina
3,4-dihydroxyfenyloctová
Kyselina homovanilová
Kyselina 3-hydroxyfenyloctová
Kyselina
3-(3-hydroxyfenyl)propionová
Rutin
Kvercetin
Kvercetin-3-glukuronid
Tamarixetin
Isorhamnetin
4-methylkatechol

0,01

9,06

168,04

0,31

4,42

C9H10O4
C8H8O3

182,06
152,05

0,61
1,02

4,39
4,21

HFP

C9H10O9

166,06

0,43

4,68

RUT
QCE
Q-3-GL
TMX
IRN
4MC

C27H30O16
C15H10O7
C21H18O13
C16H12O7
C16H12O7
C7H8O2

610,15
302,04
478,07
316,06
316,06
124,05

-0,90
1,99
1,94
2,67
2,68
1,33

6,17
6,31
2,76
6,31
6,31
9,91
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3.2 PRŮTOKOVÉ TECHNIKY
3.2.1 Obecný úvod
Průtokové techniky patří do skupiny neseparačních analytických technik. Tyto
přístupy nacházejí uplatnění především v automatizaci složitých postupů při
analýze větších sérií vzorků pomocí jiných instrumentálních metod. Výsledkem je
minimalizace manuálních kroků, vyšší rychlost a nižší cena analýz. Oblasti využití
průtokových technik zahrnují hlavně oceánografii, monitorování životního
prostředí a farmaceutickou analýzu. Mezi průtokové techniky patří průtoková
injekční analýza, sekvenční injekční analýza, bead injection (Lab-On-Valve),
sekvenční injekční chromatografie a in-syringe analýza (Lab-In-Syringe). Některé
z nich budou popsány dále [3, 10, 11].
Principem průtokových technik je dávkování vzorku a činidel do systému, jejich
vzájemná reakce a detekce výsledného produktu. Nejjednodušší instrumentální
uspořádání průtokového systému pro průtokovou injekční analýzu se skládá
z peristaltické pumpy, která pohání nosný proud, jenž unáší vzorek a činidla směrem
k detektoru, injekčního ventilu, který slouží ke vstřikování vzorku a činidel, mísící
cívky, kde probíhá promísení látek, a detektoru. S pokročilejšími průtokovými
technikami se pak toto uspořádání rozšiřuje a obměňuje [3].

3.2.2 Sekvenční injekční analýza
Sekvenční injekční analýza (sequential injection analysis, SIA) je druhou generací
průtokových technik. Je založena na vstříknutí vzorku a činidel do nosného proudu
a možnosti programování toku, kdy např. jeho obrácením dochází k lepšímu
promísení aspirovaných zón. Nezbytnými součástmi SIA systému jsou: pístová
pumpa s obousměrným chodem, mísící cívka a vícecestný ventil pro aspiraci vzorku
a činidel. Systém však lze dále doplňovat a obměňovat. Přístrojové uspořádání
jednoduchého SIA systému je schematicky zobrazeno na obrázku 3 [3].
Programování toku probíhá pomocí ovládacího programu na počítači, který je
k systému připojen. V různých částech analýzy lze využít různé průtokové rychlosti,
tok pozastavit nebo obrátit [10, 11].
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Obrázek 3: Instrumentální složení SIA systému [3]
Carrier – nosný proud, pístová pumpa, holding coil – mísící cívka, vícecestný ventil,
indicator a enzyme – činidla, sample – vzorek, detektor, peristaltická pumpa, waste –
odpad.

3.2.3 Lab-On-Valve
Lab-On-Valve (doslovný překlad „laboratoř na ventilu“, LOV) je modifikace SIA ve
smyslu miniaturizace provedení. Přední část selekčního ventilu je zde nahrazena
modulem z odolného plastu, ve kterém probíhají všechny kroky analýzy. Výsledkem
je snížení objemu vzorku a činidel a urychlení analýzy, princip techniky však zůstává
stejný jako u SIA [11, 12, 13].
LOV systém je vhodný pro provedení techniky bead injection, která umožňuje
provedení extrakce pevnou fází přímo v průtokovém systému [12]. Více o této
technice je popsáno v kapitole 3.3.1. Modul LOV byl použit v experimentální části
této práce spolu s technikou bead injection.
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3.3 EXTRAKCE PEVNOU FÁZÍ
3.3.1 Princip extrakce pevnou fází
Extrakce pevnou fází (solid phase extraction, SPE) je široce rozšířenou technikou
používanou pro přípravu vzorku. Původně byla vyvinuta jako doplňující či náhradní
metoda pro extrakci z kapaliny do kapaliny (liquid-liquid extraction, LLE).
S nástupem konceptu „zelené chemie“ se však tato technika stala velmi populární.
Ve srovnání s LLE má tato technika několik předností: nižší spotřeba rozpouštědel,
použití méně toxických rozpouštědel, možnost extrahovat polární látky, nižší
nároky na zručnost, kratší čas extrakce, nižší cena [14, 15, 16].
Principem SPE je rozdělování analytů mezi kapalnou fází (vzorek) a tuhou fází
(SPE kolonka, sorbent). Zachycení je zprostředkováno na základě slabých
nevazebných interakcí jako jsou hydrofobní interakce, van der Waalsovy síly,
vodíkové můstky nebo na základě iontové výměny či adsorpce [14, 17, 18].
SPE v klasickém kolonovém uspořádání zahrnuje 5 základních kroků. Nejprve je
nutno vybrat správný typ kolony (velikost, typ sorbentu…) dle množství a typu
matrice a analytů. Následuje kondicionace kolony, která spočívá v promytí vhodným
rozpouštědlem, nejčastěji organickým, např. methanolem. Třetím krokem je
aplikace vzorku a následuje promytí kolony, při kterém jsou odstraněny balastní
látky. Posledním krokem je vymytí analytů příslušným rozpouštědlem. Všechny
kroky jsou urychleny použitím vakua, případně zvýšeným tlakem [14, 19].
Technika SPE je stále inovována, mezi časté úpravy patří miniaturizace celého
procesu. Příkladem miniaturizace je mikroextrakce na tuhou fázi (solid phase
microextraction, SPME), mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu
(microextraction by packed sorbent, MEPS), sorpční extrakce míchadlem (stir bar
sorptive extraction, SBSE) nebo mikroextrakce pomocí plněných špiček pipet (micro
SPE in pipette tips, μ-SPE-PT) [16, 17].
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3.3.2 Možnosti automatizace SPE
Automatizace procesu SPE s sebou nese několik výhod. Mezi ně patří úspora času,
vyšší výkonnost díky použití paralelního zpracování, zlepšení přesnosti a správnosti
a vyšší bezpečnost (snížení manuální manipulace s nebezpečnými vzorky) [20].
Možností, jak automatizovat SPE, je několik. První skupinu představují on-line
přístupy. Nejčastěji jde o systém přepínání kolon ve vysokoúčinné kapalinové
chromatografii (high performance liquid chromatography, HPLC), kdy jedna kolona
slouží pro úpravu vzorku a druhá pro separaci analytů. Extrakční kolonka obsahuje
materiál s omezeným přístupem (restricted access material, RAM), jehož částice
disponují dvěma typy povrchů – vnějším (většinou hydrofilním), který umožňuje
odstranění vysokomolekulárních složek matrice, a vnitřním (většinou hydrofobním), který je zodpovědný za adsorpci nízkomolekulárních analytů. Toto
uspořádání umožňuje přímý nástřik biologického vzorku do systému bez jeho
předchozí úpravy [18, 21].
Další technikou spadající do on-line kategorie je bead injection (BI). BI
představuje třetí generaci průtokových technik, kde je SPE provedena přímo
v průtokovém systému. Do systému je aspirována suspenze sorbentu, částice jsou
v určité části zachyceny a vytvoří malou SPE kolonku in situ. Výhodou této techniky
je minimální spotřeba sorbentu a možnost obměny kolonky po extrakci každého
vzorku a tím zamezení možné kontaminace mezi jednotlivými vzorky [3, 11]. Tato
technika byla také použita v experimentální části této diplomové práce.
Druhou skupinu zastupují techniky využívající automatizované systémy, které
pracují s komerčně vyráběnými SPE kolonkami. Výhodou jejich použití je možnost
paralelního zpracování vzorků a výběr kolonek stejný jako pro jejich manuální
použití. Třetí skupina je pak tvořena systémy, které využívají 96-jamkové
mikrotitrační destičky, a kde dochází v ještě větší míře k paralelizaci procesu. Obě
tyto skupiny zahrnují off-line techniky, které nejsou přímo propojeny s dalšími
analytickými technikami [20].
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3.4 STANOVENÍ FLAVONOIDŮ V BIOLOGICKÝCH VZORCÍCH
Tato práce vycházela z publikace Katedry analytické chemie FaF UK [6], kde
stanovení kvercetinu a jeho metabolitů probíhalo v plazmě potkanů, která byla
mimo jiné podrobena MEPS. Záměrem této diplomové práce bylo zautomatizovat
takto provedenou přípravu vzorku v Lab-On-Valve provedení. Samotné stanovení
originální metody bylo provedeno pomocí ultra vysokoúčinné kapalinové
chromatografie

s tandemovou

hmotnostní

spektrometrií

(UHPLC-MS/MS).

Porovnání této metody s dalšími metodami pro stanovení flavonoidů a příbuzných
látek v biologických vzorcích je zobrazeno v tabulce 3.
V komplexních matricích, jaké představují biologické vzorky (rostliny, potraviny,
nápoje, biologické tekutiny), hraje významnou roli příprava vzorku před vlastní
analýzou. Ve všech porovnávaných metodách byl vzorek před analýzou upravován,
nejčastěji byla použita extrakce, dají se však využít i některé z dalších metod např.
filtrace, centrifugace, vymrazování, sušení, precipitace proteinů, sonifikace, použití
mikrovln nebo kolonová chromatografie [6, 8, 22-31].
V analytické části prací převažují separační techniky, především kapalinová
chromatografie (LC) a plynová chromatografie (GC). LC bývá nejčastěji spojena s UV,
fluorescenční nebo hmotnostní detekcí, GC pak s plamenově ionizačním
detektorem, detektorem elektronového záchytu nebo detektorem hmotnostním.
K dalším instrumentálním technikám využitelným v této oblasti patří kapilární
elektroforéza, tenkovrstvá chromatografie a fluorescenční a UV analýza bez
předchozí separace [6, 8, 22-31].
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Tabulka 3: Stanovení flavonoidů v biologických vzorcích
Analyt
PG
PAA
HPA
HFP
HVA
RUT
QCE
Q-3-GL
TMX
IRN
QCE
RUT
Isokvercitrin
Hibifolin
Myricetin
Q-3-GL
QCE
QCE

Matrice

Plazma potkanů

Lidská plazma
Lidská moč
Lidská plazma
Plazma
potkanů

Moč
potkanů

Lidská plazma

Úprava
vzorku

Technika

Detekce

LOD [ng/ml]

LOQ [ng/ml]
50
50
25
5
5
5
50
5
1
5
7

PP,
MEPS

UHPLC

MS/MS

16,7
16,7
8,3
1,7
1,7
1,7
16,7
1,7
0,3
1,7

SPE

HPLC

UV (370 nm)

0,35

SPE

HPLC

UV (370 nm)

0,75

SPE

HPLC

UV (370 nm)

Enzymatická
hydrolýza
konjugátů,
SPE

HPLC

Elektrochemická

20

22
29
43
14

1000
4280
1350
1500
-

[6]

[8]

35
5
55
71
108
28

Reference

[23]
2000
8560
2700
3000

0,63

[24]

[25]

Analyt

Matrice
Lidská plazma

QCE
Lidská moč

Fenolické kyseliny
Flavonoidy

Kys. gallová
Kys. protokatechová
Kys. 4-hydroxybenzoová
Kys. vanilová
Kys. kávová
Kys. syringová
Kys. p-kumarová
Kys. transferullová
Kys. sinapová
Kys. skořicová
Katechin
Epikatechin
RUT
Q-3-GL
Hyperosid
Hesperidin
Myricetin
Luteolin
QCE

Rýžová mouka

Úprava
vzorku
PP,
enzymatická
hydrolýza
konjugátů

Ultrazvuk,
SPE

Technika

LC

HPLC
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Detekce

LOD [ng/ml]

LOQ [ng/ml]

0,1

0,5

MS/MS

DAD

Reference

[26]
0,5

1

0,41 µg/g

1,26 µg/g

1,13 µg/g

3,44 µg/g

1,27 µg/g

3,86 µg/g

1,19 µg/g
1,16 µg/g
1,10 µg/g
1,25 µg/g

3,61 µg/g
3,52 µg/g
3,33 µg/g
3,79 µg/g

1,10 µg/g

3,32 µg/g

1,30 µg/g
1,23 µg/g
0,85 µg/g
0,95 µg/g
1,18 µg/g
1,24 µg/g
1,16 µg/g
0,99 µg/g
1,16 µg/g
1,28 µg/g
1,10 µg/g

3,95 µg/g
3,73 µg/g
2,58 µg/g
2,89 µg/g
3,59 µg/g
3,76 µg/g
3,52 µg/g
2,99 µg/g
3,52 µg/g
3,89 µg/g
3,34 µg/g

[27]

Analyt

Matrice

Úprava
vzorku

Technika

Detekce

Apigenin
Naringenin
Kaempferol
QCE
Králičí sérum
Morin
HPA
HVA
QCE
IRN
Q-3-GL
PAA
Kys. 3-(4-hydroxyfenyl)propionová
4-methylkatechol-Osulfát
QCE
Myricetin
Katechin
Kys. 4hydroxyfenyloctová
QCE

Lidská
plazma

Lidská
moč

Enzymatická
hydrolýza
konjugátů,
stabilizace
aglykonů

µ-SPE

HPLC

LOD [ng/ml]

LOQ [ng/ml]

1,07 µg/g
1,20 µg/g
1,15 µg/g

3,25 µg/g
3,62 µg/g
3,49 µg/g

4,9

200

UV

[28]
400

UHPLC

Q-TOF MS

Reference

1600

16,9
54,6
0,8
0,7
0,6
22,9

3,7
5,8
1,6
0,3
3,2
19,4

58,4
188,4
2,6
2,5
2,0
77,7

12,6
19,5
5,6
1,1
11,2
66,3

0,9

54,1

3,0

185,6

0,7

0,01

2,4

0,03

[29]*

Lidská plazma

LLE,
derivatizace

GC

MS

-

-

[30]

Lidská moč,
červené víno

On-line SPE

SI-LOV

Voltametrie

1,3 nmol/l

4,3 nmol/l

[31]

LOD – limit detekce, LOQ – limit kvantifikace, PP – precipitace proteinů, DAD – detektor diodového pole, Q-TOF – kvadrupól + analyzátor doby letu

*LOD a LOQ uvedeny v nmol/l, do tabulky vybrána pouze část analytů
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
4.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE
Destilovaná voda Milli-Q, připravena na Katedře analytické chemie
Methanol, HPLC gradient grade, VWR Chemicals, Česká republika
Acetonitril, HPLC super gradient grade, VWR Chemicals, Česká republika
Octan amonný, 98 %, Sigma Aldrich, Česká republika
Hydroxid amonný, p.a., Sigma Aldrich, Česká republika
Kyselina octová, p.a., Sigma Aldrich, Česká republika
Mravenčan amonný, p.a., Sigma Aldrich, Česká republika
Kyselina mravenčí, p.a., Sigma Aldrich, Česká republika
Kvercetin, ≥ 95 % (HPLC), Sigma Aldrich, Česká republika
Rutin hydrát, ≥ 94 % (HPLC), Sigma Aldrich, Česká republika
Floroglucinol, 99 %, Sigma Aldrich, Česká republika
Kyselina homovanilová, 97 %, Sigma Aldrich, Česká republika
4-methylkatechol, ≥ 95 %, Sigma Aldrich, Česká republika
Kyselina 3,4-dihydroxyfenyloctová, Extrasynthese, Francie
Tamarixetin, 99 %, Extrasynthese, Francie
Kyselina 3-(3-hydroxyfenyl)propionová, Toronto Research Chemicals, Kanada
Kyselina 3-hydroxyfenyloctová, 95 %, Toronto Research Chemicals, Kanada

4.2 SORBENTY PRO SPE
Sorbenty získané z komerčně dostupných kolonek pro SPE:
Discovery DSC-SAX, Sigma Aldrich (silný kationtový měnič)
Oasis MAX Cartridge, Waters (silný aniontový měnič)
Discovery DSC-MCAX SPE, Sigma Aldrich (silný kationtový měnič)
Chromabond HR-XA, Macherey-Nagel (silný aniontový měnič)
Strata X-A, Phenomenex (silný aniontový měnič)
Strata X-AW, Phenomenex (slabý aniontový měnič)
Ostatní sorbenty:
DEAE Sephadex A-25, Sigma Aldrich (slabý aniontový měnič)
Sephadex QAE A-25, Sigma Aldrich (silný aniontový měnič)
Iontosorb TMAHP 100, Iontosorb (silný aniontový měnič)
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4.3 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ
Zásobní roztoky standardů flavonoidů (QCE, RUT, HPA, 4MC, HFP, HVA, PAA, PG,
TMX) byly připraveny rozpuštěním příslušného množství standardu v methanolu
(MeOH) ve výsledné koncentraci 1 mg/ml. Tyto zásobní roztoky byly uchovávány
v lednici, při delším skladování pak při teplotě -18°C. Následně byly použity pro
měření UV spekter a přípravu pracovních roztoků flavonoidů. Pracovní roztoky byly
připravovány

denně

čerstvé,

naředěním

zásobního

roztoku

příslušným

rozpouštědlem.
K přípravě 0,5 mol/l roztoku octanu amonného bylo naváženo 3,854 g octanu
amonného a doplněno vodou do objemu asi 80 ml. Postupným přidáváním roztoku
hydroxidu amonného o koncentraci 1,6 mol/l bylo nastaveno pH = 9. Roztok byl
kvantitativně převeden do odměrné baňky o objemu 100 ml a doplněn vodou po
rysku. Tento roztok byl skladován v lednici.
Pro přípravu zásobního roztoku pufru mravenčanu amonného o koncentraci 100
mmol/l byla použita navážka 0,630 g mravenčanu amonného, která byla následně
doplněna vodou do objemu 80 ml. pH pufru bylo poté upraveno pomocí 20 % (V/V)
kyseliny mravenčí na hodnotu pH = 5 a roztok převeden do odměrné baňky a
doplněn do objemu 100 ml. Zásobní roztok byl uchován v lednici. Pro měření byl
použit pracovní roztok pufru vzniklý příslušným zředěním roztoku zásobního. Pro
optimalizaci pH pufru byly připraveny roztoky mravenčanu amonného
o koncentraci 50 mmol/l a různém pH, které bylo upraveno pomocí 20 % (V/V)
kyseliny mravenčí a 1,6 mol/l hydroxidu amonného.
Sorbenty pro SPE byly připraveny jako suspenze příslušného množství sorbentu
v methanolu (100 %, 50 % nebo 20 %; vše V/V) nebo ve vodě ve výsledné
koncentraci 0,5 % (w/V), 2,5 % (w/V) nebo 5 % (w/V). Použitá koncentrace je
uvedena u jednotlivých experimentů.
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4.4 POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY
Běžné laboratorní sklo a nádobí
Automatické pipety (Brand – Německo, Sartorius – Německo)
Analytické váhy (AND, HR-120 – Česká republika)
pH metr (Hanna Instruments, pH-212 – Česká republika)
Spektrofotometr (HP, UV-VIS 8453 – CA, USA)
Kremenne kyvety (UV s-micro, tlousťka 1 cm, Hellma USA Inc. – NY, USA)
Průtokový systém (FIAlab-3000, FIALab Inc., WA, USA)
Pístová pumpa (Cavro XL, Tecan, 5 ml)
Peristaltická pumpa (Watson-Marlow Alitea, Stokholm, Švédsko)
Selekční ventil osmicestný (VICI Valco International, Švýcarsko)
Solenoidní pumpa (30 µl/úder, 120SP-1230 5EE, BIO-CHEM Fluidics, NJ 07005, USA)
Autosampler (AIM 3200, Queensland, Austrálie)
Deuteriová lampa (OceanOptics, Florida, USA)
UV/VIS Detektor (USB 2000, OceanOptics, Florida, USA)

4.5 PRŮTOKOVÝ SYSTÉM
Pro průtokový systém použitý v této diplomové práci byly použity tyto
součásti: pístová pumpa, dvoucestný ventil, solenoidní pumpa, vícecestný selekční
ventil, mísící cívka, peristaltická pumpa, autosampler, magnetická míchačka
vyrobená v laboratoři (motor s otáčejícím se magnetickým míchadlem), deuteriová
lampa a UV detektor. Celý systém je zobrazen na obrázku 4.
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Obrázek 4: Fotografie průtokového systému
1 – pístová pumpa, 2 – dvoucestný ventil, 3 – solenoidní pumpa, 4 – vícecestný ventil,
5 – peristaltická pumpa, 6 – mísící cívka, 7 – magnetická míchačka, 8 – autosampler,
9 - deuteriová lampa

4.5.1 Konfigurace s předplněnou kolonou
Konfigurace s předem naplněnou kolonou byla použita v pilotních měřeních.
Manuálně naplněná kolonka (1 cm, 3 mm průměr) byla připravena pipetováním
suspenze sorbentu do plastové patrony, na jejímž konci byla vsazena frita pro
zadržení sorbentu. Konec s fritou byl připojen na injekční stříkačku, pomocí které
bylo odsáváno rozpouštědlo. Kolonka byla poté pomocí hadiček připojena do
průtokového systému mezi porty 1 a 5 selekčního ventilu. Toto uspořádání bylo
později nahrazeno uspořádáním bead injection.

4.5.2 Konfigurace pro bead injection
Uspořádání průtokového systému pro bead injection je zobrazeno na obrázku 5.
Tento obrázek znázorňuje systém, který byl použit při prvotních experimentech.
Následně byl kvůli problémům se zpětným tlakem v systému vyměněn vícecestný
ventil, který měl rozšířené kanály číslo 3 a 6 z původního průměru 0,5 mm na 2 mm.
Tato změna je zachycena na obrázku 6.
26

Obrázek 5: Průtokový systém v konfiguraci pro bead injection
Water – voda/nosný proud, syringe pump – pístová pumpa, head valve – dvoucestný ventil,
holding coil – mísící cívka, solenoid pump – solenoidní pumpa, loading buffer – dávkovací pufr,
autosampler – dávkovač, peristaltic pump – peristaltická pumpa, waste – odpad, air – vzduch, bead
suspension – suspenze částic sorbentu, strong wash – eluční činidlo, D – detektor, weak wash –
promývací roztok, fialově – částice tvořící kolonku

Obrázek 6: Vícecestný ventil po výměně
Na fotografii je patrné rozšíření kanálů č. 3 a 6. V kanálu 6 je také vidět SPE kolonka.

27

4.6 OPERAČNÍ PROTOKOL PRO AUTOMATIZOVANOU SPE
Program k optimalizované metodě je k nahlédnutí v příloze. K jednoduchému
ovládání a obměně programu byl využit systém několika proměnných, které
umožnily snadné zapínání a vypínání částí programu či změnu hodnoty jednotlivých
parametrů.
Před začátkem měření byl systém řádně promyt, nejdříve vodou a následně
roztoky, které byly příslušnými hadičkami nasávány. V případě BI byla následně
vytvořena kolona aspirací příslušného objemu suspenze sorbentu z portu 8. Při
aspiraci byla vialka se suspenzí umístěna na magnetické míchačce, aby nedocházelo
k usazování sorbentu. Měřící část programu začala aspirací segmentační vzduchové
bubliny z portu 2. Následně byl vstříknut nastavený objem vzorku přes port 3
pomocí autosampleru a dávkovací pufr pomocí solenoidní pumpy. Tato směs byla
dávkována na kolonku, kde došlo k zachycení analytů. Při dávkování probíhalo také
skenování absorbance, aby byly detekovány případné ztráty analytů. Následně byla
opět aspirována segmentační bublina vzduchu a dále aspirován promývací roztok
z portu 4. Promývací roztok byl použit k promytí kolonky a odstranění látek, které
neinteragovaly se sorbentem. I v tomto kroku byla měřena absorbance, aby bylo
možné zachytit ztráty analytů. Dalším krokem bylo nasátí elučního činidla z portu 5,
jeho dávkování na kolonu a vymytí analytů. Zde probíhalo hlavní měření
absorbance. Měřící část programu se opakovala podle počtu vzorků, jejich
automatické měnění bylo zajištěno pomocí autosampleru. Po měření byla odstraněna
kolonka, jejím zpětným vymytím do odpadu a celý systém propláchnut vodou.
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE
5.1 VÝVOJ METODY
5.1.1 Výběr standardů
Prvním krokem v praktické části byl výběr standardů flavonoidů, které mohly být
použity v dalších experimentech. Výběr probíhal z devíti dostupných standardů na
základě proměření jejich absorpčních spekter v UV/VIS oblasti. Flavonoidy, ze
kterých se vybíralo byly následující: QCE, RUT, HPA, 4MC, HFP, HVA, PG, TMX a PAA.
Vlnové délky na spektrofotometru byly nastaveny v rozmezí 210–500 nm. Každý
ze standardů byl měřen dvakrát, v kyselém, resp. zásaditém prostředí. Pro první
možnost byly pipetovány 2 ml 50 % (V/V) methanolu, 25 µl roztoku standardu a
25 µl kyseliny octové o koncentraci 0,5 mol/l. Pro druhou možnost byly použity 2 ml
50 % (V/V) methanolu, 25 µl roztoku standardu a 25 µl octanu amonného
s koncentrací 0,5 mol/l o pH = 9. Spektra všech testovaných flavonoidů jsou
zobrazena na obrázku 7.
4MC (K)

4MC (Z)

HFP (K)

HFP (Z)

1,0

HPA (K)

HPA (Z)

HVA (K)

HVA (Z)

0,9

PAA (K)

PAA (Z)

PG (K)

PG (Z)

QCE (K)

QCE (Z)

RUT (K)

RUT (Z)

TMX (K)

TMX (Z)

0,8

Absorbance [AU]

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Vlnová délka [nm]

Obrázek 7: UV/VIS spektra flavonoidů
(K) – v kyselém prostředí, (Z) – v zásaditém prostředí
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Vzhledem k použití neseparačního průtokového systému a omezenému času na
optimalizaci všech parametrů nebylo možné do dalších experimentů zahrnout
všechny flavonoidy. Na základě absorpčních spekter bylo proto vybráno
6 standardů, které vykazovaly co nejmenší podobnost spekter. Vlnové délky v
absorpčních maximech (λMAX) všech testovaných standardů v kyselém i zásaditém
prostředí ukazuje tabulka 4.
Tabulka 4: Absorpční maxima flavonoidů
Vlnové délky v absorpčních maximech standardů v kyselém a zásaditém prostředí. Tučně
jsou znázorněny flavonoidy vybrané pro další experimenty.

Název
standardu

λMAX v kyselém
prostředí [nm]

λMAX v zásaditém
prostředí [nm]

4MC

283

282

HFP

274

272

HPA

273

274

HVA

280

281

PAA

282

284

PG

268

268

QCE

369

381

RUT

356

375

TMX

368

380

5.1.2 Nastavení programu
Na podkladě absorpčních maxim byly vybrány 3 vlnové délky, které byly použity
pro měření absorbance těchto šesti standardů v průtokovém systému: λ1 = 280 nm
(pro PAA, 4MC, HVA a HFP v kyselém i zásaditém prostředí), λ2 = 364 nm (pro QCE
a RUT v kyselém prostředí) a λ3 = 380 nm (pro QCE a RUT v zásaditém prostředí).
Navíc byla v programu nastavena čtvrtá vlnová délka λ4 = 440 nm, která sloužila
jako referenční, tj ke kompenzaci nespecifických změn absorbance.
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5.2 OPTIMALIZACE PARAMETRŮ
5.2.1 Výběr sorbentu
První výběr sorbentu pro SPE probíhal z pěti druhů – DSC-SAX, Oasis MAX
Cartridge, Discovery DSC-MCAX, Chromabond HR-XA, Strata X-AW. Všechny byly
připraveny jako 5 % (w/V) suspenze v MeOH. V tomto experimentu probíhala
extrakce s použitím předplněné kolonky. Měření probíhalo se šesti standardy (QCE,
RUT, 4MC, PAA, HVA, HFP) o koncentraci 5 µg/ml naředěnými ze zásobních roztoků
pomocí 50 % (V/V) MeOH. Jako pufr byl použit mravenčan amonný o koncentraci
10 mmol/l a pH = 5. Jako promývací roztok sloužila pouze voda a jako eluční činidlo
10 % (V/V) methanolový roztok kyseliny mravenčí. Výsledky měření ukazuje
obrázek 8.
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0,7

Absorbance [AU]

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
QCE
HR-XA

RUT
DSC-MCAX

PAA
DSC-SAX

4MC
Strata X-AW

HVA

HFP

MAX

Obrázek 8: Výběr sorbentu
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru z pěti měření. Chybové úsečky
mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml v 50 % MeOH, pufr – 10 mmol/l
mravenčan amonný (pH = 5), promývací roztok – voda, eluent – 10 % kyselina mravenčí v MeOH

Nejvyšších absorbancí bylo dosaženo se sorbenty Strata X-AW a HR-XA, proto
bylo měření s těmito sorbenty zopakováno v módu BI [objem 5 % (w/V) suspenze
sorbentu v 50 % (V/V) MeOH pro tvorbu kolonky byl 400 µl] a navíc byl přidán nový
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sorbent Strata X-A s podobnými vlastnostmi jako Strata X-AW (silný aniontový
měnič místo slabého). Standardy všech šesti flavonoidů byly naředěny ze zásobních
roztoků na koncentraci 5 µg/ml pomocí 20 % (V/V) MeOH. Jako pufr byl použit
mravenčan amonný o koncentraci 20 mmol/l a pH = 6,27. Promývání bylo zajištěno
vodou a jako eluční činidlo byla použita 10 % kyselina mravenčí v 90 % (V/V)
MeOH. Výsledky tohoto měření jsou patrné na obrázku 9. Jako nejvhodnější
vzhledem k hodnotám absorbance byly vybrány dva sorbenty – Strata X-A a Strata
X-AW, jejichž výsledky byly velmi podobné.
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Obrázek 9: Výběr sorbentu – Strata X-AW, Strata X-A, HR-XA
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), promývací roztok – voda, eluent – 10 % kyselina
mravenčí v 90 % MeOH

5.2.2 pH pufru
Optimalizace pH dávkovacího pufru probíhala se čtyřmi standardy (QCE, 4MC,
HVA, HFP) o koncentraci 5 µg/ml, naředěnými ze zásobních roztoků pomocí 20 %
(V/V) MeOH. U tohoto experimentu byl vynechán promývací krok a jako eluent byla
opět použita 10 % (V/V) kyselina mravenčí v 90 % (V/V) MeOH. Pro testování bylo
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připraveno 5 pufrů mravenčanu amonného o koncentraci 50 mmol/l s hodnotami
pH 4,5; 5,25; 6; 6,75; resp. 7,5. Testování probíhalo se dvěma sorbenty, Strata X-A a
Strata X-AW, a kolonka byla tvořena vždy 400 µl 5 % (w/V) suspenze sorbentu
v 50 % (V/V) MeOH. Výsledky obou měření jsou vidět na obrázcích 10 a 11.
Jako nejlepší byla vybrána hodnota pH = 6, a protože roztok mravenčanu
amonného má bez úpravy pH = 6,27, byl zvolen kompromis a pro jednoduchost
přípravy bylo dále pracováno s touto hodnotou.
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Obrázek 10: Vliv pH pufru – sorbent Strata X-A
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, eluent –
10 % kyselina mravenčí v 90 % MeOH
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Obrázek 11: Vliv pH pufru – sorbent Strata X-AW
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, eluent –
10 % kyselina mravenčí v 90 % MeOH

5.2.3 Složení elučního činidla
Hlavní složkou elučního činidla byla vždy 10 % (V/V) kyselina mravenčí.
Optimalizaci bylo podrobeno rozpouštědlo pro tuto kyselinu. Testovanými
možnostmi byl 40 % (V/V) MeOH, 80 % (V/V) MeOH, 40 % (V/V) acetonitril (ACN)
a 80 % (V/V) ACN. Měření probíhalo se smíšeným sorbentem Strata X-A a Strata XAW namixovaným v poměru 1:1 a naředěným na 5 % (w/V) suspenzi pomocí 50 %
(V/V) MeOH. Pro tvorbu kolonky bylo použito 400 µl této suspenze. Měření
probíhalo se čtyřmi standardy (QCE, 4MC, HVA, HFP) o koncentracích 5 µg/ml
připravených naředěním zásobních roztoků pomocí 20 % (V/V) MeOH. Dávkovací
pufr mravenčanu amonného měl koncentraci 20 mmol/l a pH = 6,27. Pro
zjednodušení byl vynechán promývací krok. Výsledky měření ukazuje obrázek 12.
Po porovnání hodnot absorbance všech standardů byl jako nejvhodnější
rozpouštědlo vybrán 80 % ACN.
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Obrázek 12: Optimalizace složení elučního činidla
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27)

5.2.4 Testování nových sorbentů
Vzhledem k občasným problémům s příliš vysokým zpětným tlakem v systému
byly zkoušeny další typy sorbentů, které díky větším částicím neměly vytvářet
takový odpor pro pístovou a solenoidní pumpu.
Nové sorbenty byly tři, DEAE Sephadex A-25, Sephadex QAE A-25 a Iontosorb
TMAHP 100. Všechny byly připraveny jako 0,5 % (w/V) suspenze ve vodě a pro
tvorbu kolonky bylo použito vždy 400 µl. Měření probíhalo se všemi standardy
(QCE, RUT, 4MC, PAA, HVA, HFP) o koncentracích 5 µg/ml naředěných pomocí 20 %
(V/V) MeOH ze zásobních roztoků. Byl použit pufr mravenčan amonný
o koncentraci 20 mmol/l a pH = 6,27 a jako eluent sloužila 10 % (V/V) kyselina
mravenčí v 80 % (V/V) ACN. Pro jednoduchost byl vynechán promývací krok.
Výsledky ukazuje obrázek 13.
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Obrázek 13: Testování sorbentů s většími částicemi
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze tří měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

Ve výsledných hodnotách absorbance je patrný pokles oproti předchozím
měřením. To mohlo být způsobeno degradací zásobních roztoků standardů. Na
základě hodnot absorbance pro kvercetin, u něhož nedošlo k výrazné změně od
předchozích experimentů, byl jako nejlepší vybrán sorbent Sephadex QAE A-25.
V dalším experimentu byl porovnán starší sorbent Strata X-A se Sephadex QAE A25. Oba byly připraveny jako 2,5 % (w/V) suspenze ve 20 % (V/V) MeOH a pro
tvorbu kolonky bylo použito opět 400 µl. Experiment byl proveden pouze se dvěma
standardy, s QCE jakožto nově připraveným a s PAA jakožto dlouho skladovaným.
Oba pracovní roztoky byly připraveny v koncentraci 5 µg/ml naředěním 20 % (V/V)
MeOH. Jako pufr byl použit 20 mmol/l mravenčan amonný o pH = 6,27, jako eluent
10 % (V/V) kyselina mravenčí v 80 % (V/V) ACN a promývací krok nebyl zařazen.
Od tohoto měření byl v systému vyměněn selekční ventil, jak bylo zobrazeno na
obrázku 6. Rozšíření kanálu pro tvorbu kolonky umožnilo vložit fritu z melaminové
pěny, která bránila vymývání sorbentu z kolonky. Zároveň se snížil tlak v systému,
který v předchozích měřeních způsoboval problémy.
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Výsledky porovnání jsou vidět na obrázku 14. Protože získané hodnoty
absorbance byly velmi podobné, byl vybrán sorbent, se kterým se pracovalo již
dříve, tedy Strata X-A.
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Obrázek 14: Porovnání sorbentů Strata X-A a Sephadex QAE A-25
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze tří měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

5.2.5 Množství sorbentu pro tvorbu kolonky
Optimalizace velikosti kolonky byla opět provedena s oběma sorbenty
z předchozího experimentu (Strata X-A a Sephadex QAE A-25). Pro každý z nich byly
vybrány tři velikosti kolonky, pro Strata X-A 350, 500 a 650 µl použité suspenze a
pro Sephadex QAE A-25 150, 300 a 400 µl suspenze. Suspenze obou sorbentů měla
koncentraci 2,5 % (w/V) ve 20 % (V/V) MeOH. Všechny kolonky ze sorbentu Strata
X-A byly velmi malé a dalo se těžko rozeznat, z jakého množství suspenze byly
připraveny. Kdežto sorbent Sephadex QAE A-25 má větší částice, velikosti kolonek
proto byly lépe patrné a bylo také nutno použít menší objemy vstřikované suspenze,
protože již 400 µl suspenze vytvořilo kolonku zabírající celý kanál v selekčním ventilu.
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Měření probíhalo se třemi standardy (QCE, PAA, 4MC) s koncentrací 5 µg/ml
naředěných ze zásobních roztoků pomocí 20 % (V/V) MeOH. Použitý pufr
mravenčan amonný měl koncentraci 20 mmol/l a pH = 6,27. Promývací krok nebyl
zařazen a jako eluent byla použita 10 % (V/V) kyselina mravenčí v 80 % (V/V) ACN.
Výsledky experimentů jsou zobrazeny na obrázcích 15 a 16.
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Obrázek 15: Množství použité suspenze Sephadex QAE A-25
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

Výsledky všech testovaných objemů obou suspenzí sorbentů byly velmi podobné.
Jako nejlepší varianta pro další experimenty byl vybrán sorbent Strata X-A o objemu
500 µl.
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Obrázek 16: Množství použité suspenze Strata X-A
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

5.2.6 Rychlost dávkování vzorků
Optimalizace rychlosti dávkování vzorků probíhala se všemi standardy (QCE,
RUT, PAA, 4MC, HVA, HFP) o koncentraci 5 µg/ml naředěných pomocí 20 % (V/V)
MeOH ze zásobních roztoků. Měření probíhalo se sorbentem Strata X-A [2,5 %
(w/V) suspenze ve 20 % (V/V) MeOH] o objemu 500 µl dávkovaného do systému.
Pro dávkování byly zkoušeny rychlosti 10, 15, 20, respektive 25 µl/s. Jako pufr byl
použit 20 mmol/l mravenčan amonný o pH = 6,27 a eluční činidlo tvořila 10 % (V/V)
kyselina mravenčí v 80 % (V/V) ACN.
Výsledky testování jsou vidět na obrázku 17. Jako optimální průtoková rychlost
dávkování vzorků pro tuto velikost kolonky byla 10 µl/s, která zabezpečovala
nejdelší kontakt vzorku se sorbentem.
Vzhledem k malé velikosti kolonky, která byla tvořena 500 µl suspenze sorbentu,
byl tento experiment zopakován za stejných podmínek ale s použitím větší kolonky
nasátím suspenze Strata X-A o objemu 600 µl. Výsledky jsou patrné na obrázku 18.
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Nejvyšší signály byly dosaženy za použití průtokové rychlosti 15 µl/s, proto byla
tato hodnota zvolena pro další experimenty.
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Obrázek 17: Optimalizace dávkovací rychlosti (Strata X-A, 500 µl)
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN
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Obrázek 18: Optimalizace dávkovací rychlosti (Strata X-A, 600 µl)
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze tří měření. Chybové úsečky
mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

5.2.7 Rychlost vymývání vzorků
Pro optimalizaci eluční rychlosti byla použita kolonka z 2,5 % (w/V) suspenze
sorbentu Strata X-A o objemu 600 µl. Testovány byly rychlosti 10, 15, 20 a 25 µl/s.
Byly použity všechny standardy (QCE, RUT, PAA, 4MC, HVA, HFP) v koncentracích
5 µg/ml ve 20 % (V/V) MeOH. Podmínky měření byly stejné jako v předchozím
experimentu – pufr mravenčan amonný (koncentrace 20 mmol/l, pH = 6,27), eluent
10 % (V/V) kyselina mravenčí v 80 % (V/V) ACN a promývací krok vynechán.
Výsledky tohoto experimentu jsou zobrazeny na obrázku 19. Nejvyšší odezva
detektoru byla pozorována při použití průtokové rychlosti 15 µl/s a tato rychlost
byla také použita pro následující měření.
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Obrázek 19: Optimalizace eluční rychlosti
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze tří měření. Chybové úsečky
mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

5.2.8 Promývací krok
Pro testování promývacího roztoku bylo použito 8 různých roztoků: voda,
zředěný MeOH (10 %, 5 % a 1 %, vše (V/V)) a zředěný MeOH s přídavkem pufru
mravenčanu amonného (10 % MeOH + 1 mmol/l pufr, 5 % MeOH + 1 mmol/l pufr,
1 % MeOH + 1 mmol/l pufr a 10 % MeOH + 10 mmol/l pufr). Dávkovací pufr a eluční
činidlo zůstaly stejné jako u předchozích experimentů, pufr mravenčan amonný
(koncentrace 20 mmol/l, pH = 6,27) a eluent 10 % (V/V) kyselina mravenčí v 80 %
(V/V) ACN. Měření probíhalo se čtyřmi standardy (QCE, RUT, PAA, 4MC)
v koncentracích 5 µg/ml naředěných pomocí 20 % (V/V) MeOH ze zásobních
roztoků. Kolonka byla v tomto experimentu tvořena 500 µl 2,5 % (w/V) suspenze
sorbentu Strata X-A.
Výsledné porovnání všech promývacích roztoků je vidět na obrázku 20.
Vzhledem k dosaženým hodnotám absorbance byl jako nejvhodnější vybrán 10 %
(V/V) MeOH s přídavkem 1 mmol/l pufru.
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Obrázek 20: Optimalizace promývacího roztoku
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze tří měření. Chybové úsečky
mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

5.2.9 Další porovnání sorbentů
V následujícím měření

byly porovnány dva

sorbenty,

do této

doby

nejpoužívanější Strata X-A a kombinovaný sorbent Strata X-A + Strata X-AW, který
byl použit při optimalizaci složení elučního činidla (kapitola 5.2.3). Oba sorbenty
byly připraveny jako 2,5 % (w/V) suspenze ve 20 % (V/V) MeOH. Pro vytvoření
kolonky bylo použito 500 µl suspenze Strata X-A, respektive 250 µl suspenze
smíšeného sorbentu. Objemy suspenzí nebyly stejné vzhledem k různé velikosti
částic sorbentů, objem byl volen tak, aby obě kolonky velikostně odpovídaly. Pro
tento experiment byly získány čerstvé zásobní roztoky čtyř flavonoidů (PAA, 4MC,
HVA, HFP). Všech šest standardů (i QCE a RUT) bylo připraveno naředěním
zásobních roztoků pomocí 20 % (V/V) MeOH na koncentraci 5 µg/ml. Jako
dávkovací pufr byl použit mravenčan amonný o koncentraci 20 mmol/l a pH = 6,27,
eluční činidlo tvořila 10 % (V/V) kyselina mravenčí v 80 % (V/V) ACN a promývací
krok byl vynechán.
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Výsledky tohoto experimentu ukazuje obrázek 21 a je patrné, že pro všechny
standardy bylo dosaženo vyšších hodnot absorbance s kolonkou ze smíšeného
sorbentu.
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Obrázek 21: Porovnání sorbentu Strata X-A s kombinovaným sorbentem Strata
X-A + Strata X-AW (1:1)
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr –
20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27), eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

5.2.10 Objem vzorku
Tento experiment se zabýval vztahem mezi objemem vzorku a detekovanou
absorbancí. Bylo vyzkoušeno 5 objemů vzorku (180, 375, 560, 750 a 850 µl). Měření
bylo provedeno se třemi standardy (QCE, RUT, 4MC) připravenými v koncentraci
5 µg/ml pomocí 20 % (V/V) MeOH. Kolona byla tvořena 250 µl 2,5 % (w/V)
suspenze sorbentu Strata X-A + Strata X-AW. Pufr mravenčan amonný o koncentraci
20 mmol/l a pH = 6,27 a eluent 10 % (V/V) kyselina mravenčí v 80 % (V/V) ACN
byly použity stejně jako v předchozích měřeních. Promývací krok nebyl zařazen.
Závislost mezi objemem vstřikovaného vzorku a absorbancí demonstruje
obrázek 22.
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Obrázek 22: Závislost objemu vzorku na absorbanci
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze tří až čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Body jsou proloženy polynomickými spojnicemi trendu.
Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr – 20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27),
eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

5.2.11 Poměr vzorku a pufru
Při změnách vzájemného poměru vzorku a dávkovacího pufru bylo vycházeno
z měření objemu solenoidní pumpy, která pumpovala pufr. Naměřený výsledný
průtok byl 3,174 ml/min, který odpovídal 32,7 µl/úder pumpy. Z údajů o objemu
čerpaném solenoidní pumpou bylo vypočteno různé nastavení pro vzájemný poměr
nasávaného vzorku a pufru při zachování stejného objemu vzorku. Bylo testováno
pět různých poměrů vzorek/pufr – 1,17; 1,84; 2,40; 2,78; 3,73.
Měření probíhalo s kolonkou tvořenou 250 µl 2,5 % (w/V) suspenze sorbentu
Strata X-A + Strata X-AW a byly použity pouze dva flavonoidy (QCE a RUT)
v koncentraci 5 µg/ml připravené pomocí 20 % (V/V) MeOH ze zásobních roztoků.
Jako dávkovací pufr byl použit mravenčan amonný o koncentraci 20 mmol/l a
pH = 6,27, jako eluent pak 10 % (V/V) kyselina mravenčí v 80 % (V/V) ACN.
Promývací krok byl opět vynechán.
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Výsledky experimentu jsou vidět na obrázku 23. Jako optimální byl vybrán poměr
1,84, který byl použit také při všech předchozích měřeních.
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Obrázek 23: Vzájemný poměr vzorku a dávkovacího pufru
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Body jsou proloženy polynomickými spojnicemi trendu.
Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH, pufr – 20 mmol/l mravenčan amonný (pH = 6,27),
eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN

5.2.12 Vliv okyselení vzorku
V této kapitole byly sledovány změny při retenci analytů při mírném okyselení
pracovních roztoků standardů. Testování probíhalo na čtyřech standardech (QCE,
RUT, PAA, HFP). První sada standardů byla připravena jako v předchozích
experimentech, naředěním zásobních roztoků na koncentraci 5 µg/ml pomocí 20 %
(V/V) MeOH. Druhá sada byla připravena ve stejné koncentraci, ale jako
rozpouštědlo byla použita směs MeOH a 0,1 % (V/V) kyseliny mravenčí v poměru
60:40.

Se

všemi

připravenými

standardy

bylo

provedeno

měření

za

optimalizovaných podmínek a pro každý standard byly použity dvě různá měření
s odlišnou koncentrací pufru. Cílem bylo zjistit, zda okyselení roztoku standardu
ovlivňuje výslednou absorbanci, a pokud by byla snížena, zda by bylo výhodnější
použití koncentrovanějšího pufru.
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Pro toto měření byly použity tyto koncentrace pufru – 20 mmol/l a 50 mmol/l
mravenčan amonný. Jako eluční činidlo sloužila opět 10 % (V/V) kyselina mravenčí
v 80 % (V/V) ACN a promývací krok byl vynechán. Výsledky měření ukazuje
obrázek 24, kde je vidět vliv okyselení vzorku. Malý přídavek kyseliny do vzorku
způsobil pokles absorbance u většiny analytů, pouze pro kvercetin jsou hodnoty
absorbance okyselených vzorků vyšší než bez přídavku kyseliny. Při použití
koncentrovanějšího pufru nebyl pozorován výraznější rozdíl oproti použití pufru
s nižší koncentrací.
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Obrázek 24: Vliv okyselení vzorku
Hodnoty absorbance uvedeny při eluci, hodnoty odpovídají průměru ze tří až čtyř měření. Chybové
úsečky mají velikost směrodatné odchylky. Podmínky: standardy – 5 µg/ml ve 20 % MeOH nebo
5 µg/ml v MeOH a 0,1 % kys. mravenčí (60:40), pufr – 20 mmol/l nebo 50 mmol/l mravenčan
amonný, eluent – 10 % kyselina mravenčí v 80 % ACN
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5.3 SOUHRN
V experimentální části této práce byly zoptimalizovány tyto parametry – typ
sorbentu pro SPE v průtokovém systému, množství sorbentu, pH dávkovacího
pufru, složení elučního činidla, průtokové rychlosti pro dávkování a vymývání
vzorků, složení promývacího roztoku, objem vzorku, poměr vzorku a dávkovacího
pufru a vliv okyselení vzorku.
Jako nejvhodnější typ sorbentu byl vybrán smíšený sorbent Strata X-A a Strata XAW namíchaný v poměru 1:1. Jedná se o kombinaci silného a slabého aniontového
měniče, která zajišťuje retenci všech analytů. Při použití 250 µl 2,5 % (w/V)
suspenze tohoto sorbentu se nevyskytovaly problémy se zpětným tlakem v systému.
Jako optimální pH pufru bylo vybráno pH = 6, při kterém byly dosaženy srovnatelné
hodnoty absorbance pro všechny analyty. Měření pak pokračovalo s pufrem
o pH = 6,27, který představoval kompromis mezi optimální hodnotou a
jednoduchostí přípravy. Nejlepší rozpouštědlo pro eluční činidlo 10 % (V/V)
kyselinu mravenčí představoval 80 % (V/V) ACN, při jehož použití bylo dosaženo
nejvyšších hodnot absorbance. Dávkovací rychlost vyhovovala v hodnotách 10 µl/s
nebo 15 µl/s podle velikosti kolonky. Eluční rychlost pak vyhovovala v hodnotě
15 µl/s. Z testovaných promývacích roztoků byl vybrán jako nejvhodnější 10 %
(V/V) MeOH s přídavkem 1 mmol/l pufru. Promývací krok byl však testován pouze
na standardních roztocích a pro většinu ostatních experimentů nebyl zařazen
v měřícím protokolu. Při změnách objemu dávkovaného vzorku bylo pozorováno, že
signál stoupá s rostoucím objemem vzorku. Při experimentu sledujícím vzájemný
poměr vzorku a pufru byla naopak pozorována klesající tendence a jako optimální
byl zvolen poměr 1,84, který byl používán po celou dobu měření. V posledním
experimentu pak byl sledován vliv přídavku kyseliny do vzorku a případná nutnost
použití koncentrovanějšího pufru. Absorbance většiny vzorků byla po přídavku
kyseliny snížena a při použití koncentrovanějšího pufru nebyl pozorován významný
rozdíl oproti pufru s nižší koncentrací. Přehled zoptimalizovaných parametrů
shrnuje tabulka 5.
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Tabulka 5: Přehled zoptimalizovaných parametrů
Parametry metody

Vybraný typ/ hodnota

Typ sorbentu pro SPE

Strata X-A + Strata A-AW (1:1)

Objem suspenze sorbentu pro tvorbu kolonky

250 µl 2,5 % (w/V) suspenze

pH dávkovacího pufru

6,27
10 % (V/V) kyselina mravenčí

Složení elučního činidla

v 80 % (V/V) ACN
10 µl/s (pro menší kolonku)

Rychlost dávkování vzorků

15 µl/s (pro větší kolonku)

Rychlost vymývání vzorků

15 µl/s
10 % (V/V) MeOH s přídavkem

Složení promývacího roztoku

1 mmol/l pufru

Objem vzorku

Absorbance roste s objemem

Poměr vzorku a dávkovacího pufru

1,84
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6. ZÁVĚR
Tato diplomová práce se zabývala vývojem metody na SPE extrakci flavonoidů
v průtokovém systému za použití techniky bead injection v LOV uspořádání
s následnou spektrofotometrickou detekcí v UV oblasti. Cílem bylo vyvinout on-line
extrakční metodu, která by umožnila automatickou úpravu komplexních vzorků.
V experimentální části byla po předběžných experimentech provedena
optimalizace deseti extrakčních a hydrodynamických parametrů metody. Tato
zoptimalizovaná metoda je nyní připravena pro stanovení obsahu flavonoidů
v reálných vzorcích biologického materiálu. Námětem pro budoucí experimenty by
mohlo být propojení průtokového systému se separační metodou, která by zvýšila
citlivost stanovení a umožnila analýzu složitých směsí.
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7. SEZNAM ZKRATEK
µ-SPE-PT

mikroextrakce pomocí plněných špiček pipet (micro-solid phase
extraction in pipette tips)

4MC

4-methylkatechol

ACN

acetonitril

BI

bead injection

DAD

detektor s diodovým polem (diode array detector)

GC

plynová chromatografie (gas chromatography)

HPA

kyselina 3-hydroxyfenyloctová

HFP

kyselina 3-(3-hydroxyfenyl)propionová

HPLC

vysokoúčinná kapalinová chromatografie
(high performance liquid chromatography)

HVA

kyselina homovanilová

IRN

isorhamentin

LC

kapalinová chromatografie (liquid chromatography)

LLE

extrakce z kapaliny do kapaliny (liquid-liquid extraction)

LOD

limit detekce (limit of detection)

LOQ

limit kvantifikace (limit of quantification)

LOV

Lab-On-Valve (v překladu „laboratoř na ventilu“)

MeOH

methanol

MEPS

mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu (microextraction
by packed sorbent)

MS

hmotnostní spektrometrie (mass spectrometry)

MS/MS

tandemová hmotnostní spektrometrie

PAA

kyselina 3,4-dihydroxyfenyloctová

PG

floroglucinol

PP

precipitace proteinů

Q-3-GL

kvercetin-3-glukuronid

QCE

kvercetin

Q-TOF

kvadrupól s analyzátorem doby letu (quadrupole-time of flight)

RAM

materiál s omezeným přístupem (restricted access material)

RUT

rutin
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SBSE

sorpční extrakce míchadlem (stir bar sorptive extraction)

SIA

sekvenční injekční analýza (sequential injection analysis)

SPE

extrakce tuhou fází (solid phase extraction)

SPME

mikroextrakce tuhou fází (solid phase microextraction)

TMX

tamarixetin

UHPLC

ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie
(ultra-high performance liquid chromatography)
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11. PŘÍLOHA: OPTIMALIZOVANÝ PROGRAM
Local Maximum
1 True 1
---------Channel Selection settings-----------1 Master 280,0 101,272003173828 0
2 Master 364,0 138,90608215332 0
3 Master 380,0 152,417465209961 0
4 Master 440,0 168,178817749023 0
---------spectrometer settings-----------Master 40 5 0,35795 -0,0000112 -2,72E-09 191,146 5 0 0 640 1328
FIAlab for Windows 5.11.19
Hardware Settings Wavelength 1 (nm) 280
'Kys: RUT 357 / QER 370 / HVA 280 / 4MC 282 / PAA 284 / HFP 272
Hardware Settings Wavelength 2 (nm) 364
'Zas: RUT 375 / QER 383 / HVA 281 / 4MC 283 / PAA 280 / HFP 273
Hardware Settings Wavelength 3 (nm) 380
Hardware Settings Wavelength 4 (nm) 440
Hardware Settings Integration Time (msec) 5
Hardware Settings Detectors to Average 5
Hardware Settings Samples to Average 40
Hardware Settings Scan Rate (Hz) 20
Hardware Settings Use Wavelength 4 as Reference
Syringe_Pump_1 Command (?) K0R
Contact Closure Off
'Defintion of Variables
Variable Define New OptionCleanHoldingCoil
Variable Define New OptionCleanSolenoidPump
Variable Define New OptionCleanSyringe
Variable Define New OptionCleanTubing
Variable Define New OptionCleanSampler
Variable Define New OptionBuiltColumn
Variable Define New Preconcentrate
Variable Define New OptionDischargeColumn
Variable Define New OptionMeasureUV
Variable Define New PosClean
Variable Define New PosSampler
Variable Define New PosSample
Variable Define New BeadVolume
Variable Define New PosMeasure
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Variable Define New Repetition
'____________________________________________________________________________
'Assignment Values to Variables
OptionCleanHoldingCoil = 0
OptionCleanSolenoidPump = 0
OptionCleanSyringe = 0
OptionCleanTubing = 0
PosClean = 5
OptionCleanSampler = 0
PosSampler = 1
OptionBuiltColumn = 0
BeadVolume = 250
OptionMeasureUV = 1
OptionDischargeColumn = 0
Repetition = 4
PosMeasure = 3
' Valve positions:
' 1 - Waste & Flow port / 2 - HV interface + Air / 3 - Autosampler / 4 - Weak
wash or H2O
' 5 - Strong wash (Eluent) / 6 Detection flow cell / 7 - GI interface / 8 - Bead
suspension
' Solenoid pump: Modifier, ca 55 µL/s - 1 Hz
' Peristaltic pump: Sampler
If OptionCleanHoldingCoil = 1
'Fill syringe partly
Syringe_Pump_1 Valve In
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 200
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 1000
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Empty syringe pump
Multiposition Valve port 1
Syringe_Pump_1 Valve Out
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 100
Syringe_Pump_1 Empty
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
End If
If OptionCleanSolenoidPump = 1
Insert File
C:\Users\Obsluha\Desktop\Flavonoids\Procedure_CleanSolenoidPump.fia
End If
If OptionCleanSyringe = 1
Loop Start (#) 4
'Empty syringe pump
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Multiposition Valve port 1
Syringe_Pump_1 Valve Out
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 200
Syringe_Pump_1 Empty
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Fill syringe partly
Syringe_Pump_1 Valve In
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 500
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
Loop End
End If
If OptionCleanTubing = 1
Insert File C:\Users\Obsluha\Desktop\Flavonoids\Procedure_CleanTubing.fia
End If
If OptionCleanSampler = 1
Insert File C:\Users\Obsluha\Desktop\Flavonoids\Procedure_CleanSampler.fia
End If
If OptionBuiltColumn = 1
Insert File C:\Users\Obsluha\Desktop\Flavonoids\Procedure_BuildColumn.fia
End If
If OptionMeasureUV = 1
PosSampler = 2 'First tube on the autosampler
Loop Start (#) 4 'Number of tubes on the autosampler
Insert File C:\Users\Obsluha\Desktop\Flavonoids\Procedure_CleanSampler.fia
Loop Start (#) Repetition
'Aspirate segmentation air bubble
Multiposition Valve port 2
Syringe_Pump_1 Valve Out
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 150
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 50
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Aspirate sample
Multiposition Valve port PosMeasure
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 750
Contact Closure On
Delay (sec) 5
Contact Closure Off
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Load sample
Multiposition Valve port 6
Analyte New Sample
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 10
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Spectrometer Absorbance Scanning
Syringe_Pump_1 Dispense (microliter) 750
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
Spectrometer Stop Scanning
'Refill syringe
Syringe_Pump_1 Valve In
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 250
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 500
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Clean holding coil
Syringe_Pump_1 Valve Out
Multiposition Valve port 1
Syringe_Pump_1 Dispense (microliter) 450
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------'Aspirate segmentation air bubble
Multiposition Valve port 2
Syringe_Pump_1 Valve Out
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 150
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 50
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Aspirate weak wash
Multiposition Valve port 4
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 300
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Wash column
Analyte New Sample
Multiposition Valve port 6
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 15
Spectrometer Absorbance Scanning
Syringe_Pump_1 Dispense (microliter) 300
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
Spectrometer Stop Scanning
'Refill syringe
Syringe_Pump_1 Valve In
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 250
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 500
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Clean holding coil
Syringe_Pump_1 Valve Out
Multiposition Valve port 1
Syringe_Pump_1 Dispense (microliter) 450
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Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'--------------------------------------------------------------------------------------------------------'Aspirate Eluent
Multiposition Valve port 5
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 150
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 250
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Elution and measurement
Analyte New Sample
Multiposition Valve port 6
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 15
Syringe_Pump_1 Dispense (microliter) 500
Spectrometer Absorbance Scanning
Delay (sec) 35
Spectrometer Stop Scanning
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
'Refill syringe
Syringe_Pump_1 Valve In
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 250
Syringe_Pump_1 Aspirate (microliter) 250
Syringe_Pump_1 Delay Until Done
Loop End
PosSampler += 1
Loop End
End If
If OptionDischargeColumn = 1
Insert File
C:\Users\Obsluha\Desktop\Flavonoids\Procedure_DischargeColumn.fia
End If
'Empty syringe pump
Multiposition Valve port 1
Syringe_Pump_1 Valve Out
Syringe_Pump_1 Flowrate (microliter/sec) 200
Syringe_Pump_1 Empty
autosampler rack 1 (sample #) 1
autosampler Up
Beep
Message Finished
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