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Abstrakt 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra analytické chémie  

Kandidát: Natália Štefčáková 

Školiteľ:   PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.  

Názov:   Štúdium nanovlákien ako sorbentov pre extrakciu tuhou fázou 

   v prietokovom systéme 

 

V predkladanej práci boli študované rôzne typy nanovlákien na prístroji sekvenčnej 

injekčnej analýzy (SIA), kde boli sledované ako potencionálne sorbenty pre extrakciu 

tuhou fázou. Pri vypracovaní diplomovej práce bolo sledovaných šesť typov 

nanovlákien, a to polykaprolaktón/polyvinylidénfluorid (PCL/PVDF), polyamid (PA 6), 

polystyrén (PS), polyvinylidénfluorid (PVDF), polyakrylonitril (PAN), polyetylén (PE). 

Tieto nanovlákna boli vyrábané metódou elektrostatického zvlákňovania. Medzi 

testované analyty boli vybrané látky s rôznymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami: 

bisfenol A a antibiotiká oxytetracyklín, amoxicilín, sulfadiazín, sulfatiazol. Nanovlákna 

boli umiestnené v 3D tlačenom držiaku, ktorý bol zapojený do SIA systému. 

Na detekciu signálu sa použila UV spektrofotometria. 

V tejto práci boli sledované parametre ako je retencia látok na danom type 

nanovlákien, kapacita nanovlákien a optimalizácia parametrov pre extrakciu bisfenolu 

A (objem vzorky, typ, objem, koncentrácia elučného činidla) a takisto bol otestovaný 

držiak, ako alternatíva k stĺpcovému usporiadaniu sorbentu. 

Antibiotiká boli premerané na všetkých typoch nanovlákien. Ďalším modelovým 

analytom bol bisfenol A, ktorý bol premeraný na PA 6 a PVDF nanovláknach. Cieľom bolo 

vyvinúť vhodnú metódu pre extrakciu látok v prístroji sekvenčnej injekčnej analýzy.  
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Charles University  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  
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Candidate:  Natália Štefčáková  

Supervisor:   PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D.  

Title:          Study of nanofibers as sorbent for solid phase extraction using sequential 

injection analysis 

 

Various types of nanofibres were studied in the sequential injection analysis (SIA) 

system, where nanofibers were used as potential sorbents for solid phase extraction. 

Six types of nanofibers were tested in this thesis- polycaprolactone/polyvinylidene 

fluoride (PCL/PVDF), polyamide (PA 6), polystyrene (PS), polyvinylidene fluoride 

(PVDF), polyacrylonitrile (PAN) and polyethylene (PE). These nanofibers were produced 

by the electrospinning method. Substances with different physico-chemical properties 

were selected: bisphenol A and antibiotics oxytetracycline, amoxicillin, sulfadiazine 

and sulfathiazole. The nanofibers were placed in a 3D printed holder plugged into the 

SIA system. UV spectrophotometry was used as a detection technique. 

In this diploma thesis, parameters such as retention of substances on a given type 

of nanofibres, capacity of nanofibres and optimization of parameters for extraction of 

bisphenol A (sample volume, type, volume, concentration of eluent) were monitored 

and the 3D holder was tested as an alternative to the column format. 

Antibiotics were measured with all six types of nanofibers. Another tested model 

analyte was bisphenol A, which was measured with PA 6 and PVDF nanofibers. The aim 

was to develop a suitable extraction method in a sequential injection analysis.
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Zoznam skratiek  

λmax    vlnová dĺžka maxima absorbancie 

ACN   acetonitril 

AMOX  amoxicilín 

ATB   antibiotikum 

BFA   bisfenol A 

FIA   prietoková injekčná analýza (flow injection analysis) 

MeOH  metanol 

PAN   polyakrylonitril 

PA   polyamid 

PCL/PVDF polykaprolaktón/ polyvinylidénfluorid  

PE   polyetylén 

PS   polystyrén  

PVDF  polyvinylidénfluorid  

OTC   oxytetracyklín 

SD   sulfadiazín 

SIA   sekvenčná injekčná analýza (sequential injection analysis) 

SPE   extrakcia tuhou fázou (solid phase extraction) 

ST   sulfatiazol 

STD   smerodajná odchýlka 

UV   ultrafialové žiarenie 

VIS   viditeľné žiarenie 
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1. Úvod 

Úprava vzorky predstavuje veľmi kritický bod analytického procesu, má vplyv na 

citlivosť stanovenia, je veľmi zdĺhavá a často náchylná k chybe. Je potrebné, aby vzorka 

bola upravená a zbavená balastných látok. Nesprávna úprava vzorky môže viesť 

k poškodeniu analyzátoru a k nesprávnym výsledkom analýzy. Jednou z najviac 

využívaných metód úpravy vzorky je extrakcia tuhou fázou (SPE). Táto metóda sa 

vyznačuje tým, že je pomerne rýchla, presná, citlivá a umožňuje nízku spotrebu vzorky 

a rozpúšťadla. Táto metóda môže byť taktiež automatizovaná a online spojená so 

separačnou technikou, napr. vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou. 

Nanovlákna sú špeciálne vyrábané vlákna s priemerom menším než 1000 nm. Tieto 

nanovlákna disponujú vlastnosťami, vďaka ktorým ich použitie stále rastie: veľký 

pomer povrchu k objemu, špecifický povrch a vysoká porozita. Vďaka týmto 

vlastnostiam sa javia ako vhodné sorbenty pre SPE. Najčastejšie sa nanovlákna 

vyrábajú metódou elektrostatického zvlákňovania, z prírodných alebo syntetických 

polymérov. Cieľom vývoja nových typov sorbentov je zlepšiť selektivitu, špecifickosť 

voči cieľovým analytom, dosiahnuť vyššiu sorpčnú kapacitu a zvýšiť chemickú alebo 

fyzikálno-mechanickú stabilitu. 

3D tlač je proces, kedy sa vytvára trojdimenzionálny objekt na základe predlohy, 

ktorú vytvorí autor. Objekt sa vyrába pridávaním jednotlivých vrstiev. Táto technika sa 

dnes využíva v mnohých odboroch, ako napríklad v medicíne architektúre, inžinierstve 

a v analytickej chémii.  

V tejto práci bola testovaná možnosť využitia nanovlákien umiestnených v 3D 

tlačenom držiaku ako sorbentov pre extrakciu tuhou fázou a zároveň ich použitie v 

systéme sekvenčnej injekčnej analýzy. 
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2. Cieľ a zadanie práce 

Cieľom tejto práce bolo otestovať rôzne druhy nanovlákien ako potencionálnych 

sorbentov pre extrakciu tuhou fázou na prístroji sekvenčnej injekčnej analýzy. Medzi 

špecifické ciele patrí: 

▪ Overiť použiteľnosť a samotné zapojenie nanovlákien do prietokového systému 

v plošnom usporiadaní. 

▪ Skúmať retenciu látok- antibiotík a bisfenolu A na šiestich druhoch nanovlákien. 

▪ Otestovať možnosť využitia 3D tlačeného prvku ako držiaka pre nanovlákna 

v prietokovom systéme.  

▪ Optimalizovať extrakčnú metódu pre bisfenol A a zistiť kapacitu nanovlákien. 
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3.Teoretická časť  

3.1 Sekvenčná injekčná analýza  

 Sekvenčná injekčná analýza (SIA) bola predstavená v roku 1990 Jaromírom 

Růžičkom a Grahamom Marshallom. Je to neseparačná, diskontinuálna, 

nesegmentovaná, nízkotlaková metóda. SIA je novšou generáciu prietokových metód, 

pôvodne bola navrhnutá ako možná alternatíva k prietokovej injekčnej analýze (FIA). 

Medzi výhody tejto metódy radíme automatizáciu, miniaturizáciu, nízku spotrebu 

vzorky a činidiel, kratšiu dobu analýzy v porovnaní s manuálnym prevedením [1, 2]. 

 Sekvenčná injekčná analýza sa líši od FIA v tom, že namiesto peristaltickej pumpy je 

použitá piestová pumpa, a vďaka tomu je umožnený obojstranný tok, ktorý lepšie 

premieša aspirované zóny. Injekčný ventil bol vymenený v SIA systéme za viaccestný 

selekčný ventil, ktorý aspiruje presný objem vzorku. Ďalej sa líšia v spôsobe dávkovania 

vzorky. Dávkovaný objem vzorky je v SIA systéme daný časom, počas ktorého je 

otvorený príslušný port selekčného ventilu. Celý systém je riadený počítačovým 

softwarom, preto nie je nutná fyzická zmena súčastí systému.  Pri  FIA systéme objem 

závisí na dávkovacej slučke. Na rozdiel od peristaltického čerpadla sa pri piestových 

čerpadlách používajú teflónové hadičky, ktoré sú vysoko inertné [2, 3]. 

SIA systém 

Základnými súčasťami SIA prístroja sú: centrálny viaccestný ventil, ktorý môže byť 

6 -, 8 -, 10 - cestný. Je pripojený k obojstrannej piestovej pumpe rovnako ako aj 

k vzorkám, činidlám a k detektoru. Viaccestný ventil pracuje synchrónne  s piestovou 

pumpou. Medzi ventilom a piestovou pumpou sa nachádza cievka, ktorá zabezpečuje 

premiešanie jednotlivých zón. Ďalšou úlohou cievky je, že zabraňuje vniknutiu činidla 

a vzorky do piestovej pumpy. Laterálne porty selekčného ventilu sa môžu použiť aj na 

vyprázdňovanie odpadu alebo sa pripoja k ďalším prvkom systému, napríklad na 

dialýzu či difúziu plynov [2]. 

 Jedným zo základných čŕt je počítačová kontrola. Operátor pomocou počítačového 

programu vyberá, ktorý laterálny port je pripojený k centrálnemu portu, spúšťa 
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a zastavuje dávkovanie kvapalín, volí ich objem a nastavuje prietok čerpadla, získava, 

spracováva údaje a celkovo riadi celú analýzu. 

Do SIA systému môžeme zapojiť rôzne typy detektorov, záleží to od typu analytickej 

reakcie. Najčastejšie sa využívajú optické detektory (UV- VIS, fluorescenčné, 

chemiluminiscenčné), elektrochemické (voltametrické, poteciometrické, 

ampérometrické), menej atómové absorpčné. Na obrázku 1 je zobrazené typické 

zostavenie SIA systému [2].  

 

Obrázok 1: Schéma sekvenčnej injekčnej analýzy (SIA) [4] 

Carrier - nosný prúd, Syringe pump - piestová pumpa (čerpadlo), Holding coil - miešacia cievka, 
Detector - detektor, Waste - odpad, Reagent 1,2 – činidlá 1,2, Sample - Vzorka, Aux pump - 

pomocné čerpadlo 

Princíp 

Základným princípom SIA sú oddelené jednotlivé meracie cykly, ktoré sú 

naprogramované a zosynchronizované s čerpadlom i so selekčným ventilom. Centrálny 

port viaccestného ventilu je pripojený ku kanáliku vzorky a čerpadlo je nastavené tak, 

aby odsávalo definovaný objem vzorky pri pomerne nízkej prietokovej rýchlosti, aby sa 

zabránilo tvorbe bubliniek. Následne je centrálny port pripojený k portu, ktorý nasaje 

predpísaný objem činidla. Vzorka i činidlo sa aspirujú do miešacej cievky, spojenej s 

čerpadlom aj viaccestným selekčným ventilom. Keď dôjde k obráteniu smeru (piestové 

čerpadlo zmení smer) prúdenia zón, vzorka a činidlo spolu znova reagujú za vzniku 

produktu, ktorý je následne meraný v detektore, spojený s počítačom. Detektor 
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poskytuje signál, ktorý je vo forme píku a jeho výška je priamo úmerná koncentrácii 

analytu. Na obrázku 2 je zobrazený princíp zmiešavania vzorky a  zmena smeru toku [5]. 

 

Obrázok 2: Princíp zmiešavania vzorky s činidlom a zmena toku [5] 

Využitie  

 Sekvenčná injekčná nachádza svoje miesto v bioanalýze, monitorovaní životného 

prostredia (hnojivá), farmaceutickej analýze a analýze potravín. Pomocou SIA prístroja 

môžeme stanoviť množstvo anorganických iónov vo vode rôzneho pôvodu, obsah 

herbicídov, dusitanov a dusičnanov a takisto sa uplatňujú pri imunoanalytických 

reakciách. SIA sa s výhodou používa k predbežnému spracovaniu vzoriek na princípe 

extrakcie tuhou fázou [2, 6]. 
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3.2 Extrakcia tuhou fázou  

Matrica vzoriek určených k analýze je často komplexná a nie je kompatibilná 

s používaným analytickým systémom a zároveň koncentrácia analytu je príliš nízka, 

a preto sa využívajú rôzne techniky k odstráneniu matrice a zakoncentrovaniu analytu. 

Medzi najpoužívanejšie metódy úpravy vzorky v SIA systéme radíme 

automatizovanú extrakciu tuhou fázou (SPE), ktorá využíva vhodné materiály na 

extrakciu tuhých alebo kvapalných látok. V závislosti na povahe analytu a retenčnom 

mechanizme môžeme použiť rôzne materiály s rôznymi funkčnými skupinami (C18, C8, 

nemodifikovaný silikagel, OH, NH2, hydrofilné ionexové živice, polyméry, molekulárne 

vtlačené polyméry).  

Podstatou SPE je zadržanie analytu na sorbente, ktorý je naplnený v príslušnom 

zariadení. Ak má analyt vyššiu afinitu k tuhej fáze než k matrici vzorky, tak sa analyt 

zadržiava na sorbente po celú dobu spracovania vzroky Pred detekciou dôjde 

k uvoľneniu analytu pomocou vhodného elučného činidla [7, 8]. 

Princíp SPE 

Kondicionácia - najprv sa premyje kolonka vhodným organickým rozpúšťadlom 

(napr. metanolom) a tým dôjde k aktivácií funkčných skupín sorbentu, ktoré budú 

schopné interakcie s analytom. Následne je organické rozpúšťadlo vymyté vodou, 

prípadne pufrom. Nanesenie vzorky - aplikácia vzorky na extrakčnú kolonku je buď 

priama, alebo po nariedení rozpúšťadlom. Analyt sa zachytáva na sorbente a časť 

matrice môže pretiecť kolónkou. Vymytie interferujúcich zložiek - kolónka je premytá 

vodou alebo pufrom, ktorý odstráni interferujúce zložky matrice. Elúcia analytu - 

nakoniec dôjde k nanášaniu rozpúšťadla (metanol, acetonitril), ktorý naruší väzbu na 

povrchu sorbentu s analytom, ktorý je potom stanovovaný alebo ďalej upravovaný.  

Väzba analytu na povrch sorbentu sa deje na základe rôznych interakcií- vodíkové, 

elektrostatické interakcie (katión - anión), polárne (interakcia dipól-dipól), nepolárne 

(Van der Waalsove sily). Typ sorbentu teda volíme na základe vlastností analytu 

a vzorky [7, 8]. 

Zariadenie pre SPE pozostáva z jednorázovej kolónky, alebo sa môžu použiť 

extrakčné disky a membrány. Kolónka pozostáva z plastu, stacionárnej fázy a z frity 
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alebo zátky, ktorá udržiava sorbent. Kazety a disky na extrakciu tuhou fázou sa 

dodávajú s rôznymi stacionárnymi fázami, z ktorých každý môže zadržiavať analyty 

podľa rôznych chemických vlastností [7, 9]. 

3.2.1 Sorbenty 

Výber sorbentu má priamy vplyv na selektivitu, sorpčnú kapacitu a formát alebo 

konfiguráciu výsledného zariadenia SPE. Pri výbere sorbentu musíme brať ohľad na 

vlastnosti vzorky a použitého rozpúšťadla [10]. 

Klasické sorbenty  

V závislosti na type ligandov pripojených na povrch má stacionárna fáza rôzny 

charakter - polárny, nepolárny a iónový. Skupiny ako OH, NH2, CN, NO2, silikagel, oxid 

hlinitý, polárne modifikovaný silikagel majú polárny charakter a používajú sa 

v normálnom móde. Skupiny nepolárneho charakteru -C8, -C18, alkyl a aryl fluorované 

fázy, amidová fáza, fenyl sa používajú v reverznom móde. Anexy a katexy disponujú  

iónovým charakterom. Na silikagel je naviazaný NH4
+ aniónový iónomenič nebo -COO- 

katiónový menič [11]. 

Moderné sorbenty 

Cieľom vývoja novších typov sorbentov je zlepšenie selektivity voči cieľovým 

analytom, zvýšenie sorpčnej kapacity (následne zlepšenie citlivosti, detekovateľnosti), 

a zvýšenie chemickej alebo fyzikálno-mechanickej stability.  

Zmiešané polymérne sorbenty (mixed-mode polymeric sorbents, MMP) - MMP sú 

špecifikované ako dvojfázové sorbenty, ktoré dokážu byť neselektívne alebo vysoko 

selektívne. Sú to materiály tvorené zlúčením polymérnych a iónových skupín. Retencia 

analytu je založená na dvoch mechanizmoch retencie v závislosti od podmienok. 

Pôsobia na móde reverznej fáze alebo ako iónomeniče. Polymérne sorbenty v 

kombinovanom režime s iónovou výmenou zlepšujú selektivitu a kapacitu [10]. 

Molekulárne vtlačené polyméry (molecularly imprinted polymers, MIPS) - Tento typ 

sorbentu pozostáva z vysoko zosieťovaného polyméru, ktorý obsahuje umelo 

vytvorené interakčné miesta vo svojej štruktúre. Rozpoznávanie analytu, prípadne 

skupiny štruktúrne blízkych látok sa deje prostredníctvom interakčních miest, ktoré sú 

schopné ich špecificky rozpoznať. Je to jednoduchý proces, počas ktorého je sorbent 

vyrobený polymerizáciou vybraného monoméru s prídavkom templátu (analyt, alebo 
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štruktúrny analóg). Následne zo vzniknutého polyméru je templát vymytý, avšak 

zanecháva v jeho molekule svoje otlačky. Pri extrakcii sa tak zadržiavajú iba analyty so 

štruktúrou, ktorá je podobná templátu [10, 12]. 

Dendrimery - Dendrimery sú vysoko 

rozvetvené polymérne makromolekuly. 

Pozostávajú z troch komponentov: centrálne 

jadro, vnútorná dendritická štruktúra a vonkajší 

povrch s funkčnými skupinami, dokopy vytvárajú 

trojrozmernú štruktúru. Pripojené skupiny na 

povrchu ovplyvňujú rozpustnosť a chelatačnú 

schopnosť. Dendrimery vykazujú vysokú kapacitu na zapuzdrenie liekov a mnoho 

znečisťujúcich látok, ako sú ťažké kovy a farbivá [10, 13]. 

Sorbenty modifikované povrchovo aktívnymi látkami – Sorbenty sú založené na 

princípe tvorby hemimicel a admicel. Hemimicely majú hydrofóbny chvost povrchovo 

aktívnej látky, takže sorbenty majú vyššiu afinitu k nepolárnym analytom. Pokiaľ ide o 

sorbenty obsahujúce admicely na povrchu, časť koacervátov vystavených roztoku 

obsahuje iónové konce molekúl povrchovo aktívnej látky, čo robí materiály vhodnejšie 

pre polárne druhy. Sorbenty modifikované povrchovo aktívnymi látkami boli navrhnuté 

na odstránenie organických zlúčenín z vodného roztoku [13]. 

Nanoštruktúrny materiál - V praxi sa najmä používajú polymérne nanovlákna 

a uhlíkové nanorúrky. Polymérne nanovlákna sa pripravujú predovšetkým 

elektrostatickým zvlákňovaním (electrospinning). Vyznačujú sa lepšími mechanickými 

vlastnosťami, extrémne veľkým špecifickým povrchom a flexibilitou v porovnaní 

s klasickými sorbentmi [10, 13]. 

Uhlík existuje v množstve alotropických foriem, ako sú fullerény, uhlíkové 

nanorúrky, nanodisky, nanovlákna, grafén a diamanty. Interakcia uhlíkových 

nanoštruktúr s organickými zlúčeninami je sprostredkovaná cez Van der Waalsove sily, 

vodíkové, nekovalentné, elektrostatické π-π interakcie a hydrofóbne sily. Povrchy 

môžu byť chemicky modifikované, čo vedie k funkcionalizovaným sorbentom s 

charakteristickými vlastnosťami [9, 13]. 

Obrázok 3: Štruktúra dendrimeru  
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3.3 Nanovlákna  

3.3.1 Charakteristika nanovlákien 

Nanovlákna sú popisované ako špeciálne vyrábané vlákna o priemere menšom než 

1000 nm. Vďaka malej veľkosti nanovlákien majú veľký špecifický povrch. V dôsledku 

tejto jedinečnej vlastnosti poskytujú veľkú extrakčnú kapacitu. Ďalšími výhodami sú 

vysoká pórovitosť, nízka hustota, vysoký objem pórov, rozsah priemerov (50 - 1000 

nm). Nanovlákna sa vyrábajú z prírodných alebo syntetických polymérov. Vlastnosti 

nanovlákien sa môžu meniť a mať rôzne fyzikálne a chemické vlastnosti v dôsledku 

použitia iného polyméru [14, 15]. 

3.3.2 Elektrospinning 

Najčastejšie metódy prípravy nanovlákien sú: fúkanie taveniny a elektrospinning. 

Prvé zmienky o elektrospinningu sa objavili v roku 1934, keď Formhalas popísal prístroj 

na výrobu polymérnych vlákien, tým že využil elektrostatické odpudzovanie medzi 

povrchovými nábojmi [16]. 

Jedná sa o elektrostatickú, jednoduchú a univerzálnu  metódu. Princípom tejto 

metódy je vytváranie vlákien z roztoku polyméru alebo polymérnej taveniny za použitia 

elektrostatických síl. Väčšinou sa uprednostňuje polymérny roztok a to z dôvodu 

vysokej viskozity polymérnej taveniny, ktorá zabraňuje tvorbe jemných vlákien. Táto 

metóda umožňuje produkovať nanovlákna vo veľkom množstve z rôznych polymérov. 

Týmto procesom môžu byť vytvorené nanovlákna s priemerom 1000-krát menším než 

je ľudský vlas [16, 17]. 

K realizácií procesu elektrospinningu potrebujeme dve elektródy, zvlákňovaciu 

(anódu, kapilárny hrot ihly) a zbernú (katódu - kolektor). Roztok na anóde je nabitý 

napätím. Tým pádom dochádza k priťahovaniu roztoku ku kolektoru. Vytvorené 

elektrické pole pôsobí na kvapku roztoku na anóde, deformuje jej tvar a dochádza 

k tvorbe tvaru nazývaného Taylorov kužeľ. Pri dodržaní podmienok sa roztok v prúde 

začne vytrhávať z kvapky a zhromažďovať na kolektore umiestnenom vo fixnej 

vzdialenosti od ihly. Pri vytváraní nanovlákien sa vyparuje rozpúšťadlo a polymér schne 

[16, 17]. Zariadenie pre elektrospinning je znázornené na obr. 4. 



 

18 
 

 

Obrázok 4: Zariadenie a proces elektrostatického zvlákňovania [18] 

Syringe - ihla, Polymer solution - roztok polyméru, Taylor cone - Taylorov kúžeľ, High 
voltage - vysoké napätie, Collector - kolektor na zbieranie nanovlákien 

Parametre ovplyvňujúce elektrospinning 

Tvar a rozmer nanovlákien závisí na mnohých experimentálnych parametroch 

vrátane molekulárnych charakteristík použitého polyméru - molekulová hmotnosť, na 

fyzikálnych parametroch ako je koncentrácia a viskozita zvlákňovaného roztoku, jeho 

elektrická vodivosť, povrchové napätie, vlhkosť, teplota, zvlákňovacia atmosféra, ďalej 

záleží aj na parametroch špecifických pre daný systém - typ a vzdialenosť elektród [18]. 

Najvýznamnejšie parametre ovplyvňujúce priemer vlákien sú viskozita a 

koncentrácia roztoku. Vyššia viskozita a koncentrácia vedie k väčšiemu priemeru 

vlákien. Viskozita roztoku je úmerná koncentrácii polyméru. Ak je koncentrácia 

polymérneho roztoku nízka, aplikované elektrické pole a povrchové napätie spôsobia, 

že zapletený polymérny reťazec sa rozpadne na fragmenty pred dosiahnutím 

kolektora. Ďalším parametrom, ktorý výrazne ovplyvňuje priemer vlákien, je 

aplikované elektrické napätie. Všeobecne platí, že vyššie aplikované napätie vedie k 

väčšiemu priemeru vlákien [16, 18]. 
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3.3.3 Vybrané typy nanovlákien 

Medzi materiály vhodné k procesu elektrostatického zvlákňovania patria dobre 

rozpustné polyméry (napr. polyuretány, polyamidy), prírodné a syntetické polyméry, 

ktoré sú dobré a rýchlo odbúrateľne v organizme, bez vedľajších účinkov pri použití v 

biomedicíne. Zo syntetických polymérov dominuje polykaprolaktón, kyselina 

polymliečna a jej kopolyestery, polyuretány a kyselina polyglykolová [14]. 

Polyvinylidénfluorid (PVDF) 

PVDF je vysoko nereaktívny termoplastický polymér, ktorý sa vyrába pomocou 

polymerizácie vinylidéndifluoridu. PVDF je veľmi hydrofóbny materiál, vysoko 

nerozpustný a má dobrú chemickú odolnosť voči kyselinám a zásadám, vysokú tepelnú 

stabilitu a dobré elektrické vlastnosti. Bežne sa používa v chemickom priemysle a pri 

výrobe membrán, ktoré sa používajú k mikro- a ultrafiltrácií. PVDF je jedným z 

najbežnejšie používaných polymérov v elektrospinningovom systéme vďaka ľahkému 

spracovaniu a chemickým a mechanickým vlastnostiam [15, 19] . 

Polyakrylonitril (PAN) 

Ďalším bežným materiálom pre elektrospinning je polyakrylonitril (PAN). Pomocou 

propylénu a amoniaku je získavaný akrylonitril, ktorý sa následne polymerizuje 

v spojení s inými monomérmi. Veľký záujem o vlákna je spôsobený ich  vlastnosťami, 

ako je vysoká tepelná vodivosť, odolnosť voči UV žiareniu, mechanická pevnosť a 

vysoká chemická odolnosť. PAN nanovlákna sú hydrofóbne, ale menej ako PVDF 

vlákna. Polyakrylonitril má silné elektrostatické vlastnosti, ktoré uľahčujú prilákanie 

mikróbov a prachových častíc, a preto sa používa vo vysoko výkonných filtroch na 

odstraňovanie prachu a pri odstraňovaní toxických zlúčenín. Navyše polymér našiel 

širokú aplikáciu v rôznych typoch biosenzorov [15, 20]. 

Polyetylén (PE) 

Polyetylén sa skladá z atómov vodíka a uhlíka. Výroba PE pozostáva z polymerizácie 

etylénového plynu. Na trhu sa vyskytujú rôzne druhy polyetylénu a záleží od typu 

katalyzátora a podmienok, ktoré sa použijú pri výrobe. Je dobrý elektrický izolátor, 

málo prepúšťa vodu, je odolný voči kyselinám a zasadám, prakticky nerozpustný 

v polárnych rozpúšťadlách. Nevýhodou je, že sa môže použiť len do teploty 80 °C. 
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Nachádza široké využitie v priemysle, a to na výrobu odpadových vriec, fólií, káblov, 

fliaš, implantátov a protéz [21, 22]. 

Polyamid (PA) 

Polyamidy radíme medzi lineárne polyméry, ktorých primárna chemická štruktúra 

pozostáva z amidových skupín oddelených metylénovými sekvenciami. PA 6 je opísaný 

ako polokryštalický polymér, ktorý sa získava polymerizáciu kaprolaktamu s otvoreným 

kruhom. Vďaka všestrannosti je jedným z najrozšírenejších chemických termoplastov. 

Medzi výhody radíme vynikajúcu povrchovú úpravu, pevnosť, odolnosť voči oderu, 

vysokú biologickú dostupnosť, chemickú odolnosť voči uhľovodíkom. Naopak medzi 

obmedzenia pri použití patrí: vysoká schopnosť absorpcie vody, nepriepustnosť pre 

kyslík a zlá chemická odolnosť voči silným kyselinám. Svoje využitie nachádza pri 

výrobe textilných vláken (koberce, pančuchy), v chemickom, strojníckom priemysle a je 

súčasťou kord na pneumatiky [23- 25]. 

Polystyrén (PS) 

Polystyrény sa pripravujú polymerizáciou styrénu (etylbenzén). Radíme ich medzi 

najviac používané termoplasty, sú tvrdé, ale pomerne citlivé na náraz. PS je nestabilný 

voči organickým kyselinám a UV žiareniu, avšak na druhej strane je odolný voči 

zásadám a minerálnym  kyselinám. Používa sa hlavne v stavebníctve ako izolačný 

materiál, elektrotechnike (vďaka elektro izolačným vlastnostiam), aj ako obalový 

materiál a je jednou zo zložiek zdravotníckych pomôcok ako sú implantáty a protézy 

[26, 27]. 

Polykaprolaktón (PCL) 

Polykaprolaktón je polokryštalický, hydrofóbny, mäkký polymér, ktorý sa pripravuje 

katalytickou polymerizáciou otvorením cyklického monoméru (ε-kaprolaktonu). 

Rozpúšťa sa v chloroforme, benzéne, dichlormetáne, avšak nie je rozpustný v alkohole 

a acetóne. V dôsledku nízkej teploty topenia, zlej hydrofilicite je pomaly 

degradovateľným materiálom, ktorý obmedzuje jeho použitie. Využitie nachádza 

v biomedicínskom priemysle pri výrobe tkanív, nanokompozitov pre regeneráciu kostí, 

alebo systémov s dlhodobým uvoľňovaním liečiv [28]. 
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3.3.4 Použitie nanovlákien 

V posledných rokoch záujem o nanovláknové materiály zaznamenal pozoruhodný 

rast. Vlastnosti nanovlákien umožnili vedcom využiť nanovlákna v rôznych odvetviach. 

Použitie nanovlákenných materiálov v medicíne významne znižujú náklady na 

zdravotnú starostlivosť [29].  

Medicína 

Hojenie rán - Nanovlákenné vrstvy vyrobené z biopolymérov (chitosan, želatína, 

kolagén, polykaprolaktón, alebo kombinácie týchto materiálov) sa môžu použiť ako 

obväz na rany na významnú podporu procesu hojenia rán. Je možné pridávať rôzne 

antibakteriálne materiály, liečiva a rastové faktory k urýchleniu procesu hojenia rán [30]. 

Tkanivové inžinierstvo - Nanovláknové substráty účinne podporujú proliferáciu 

buniek a umožňujú náhradu tkanív pripravených z buniek pacienta. Pri príprave 

“lešenia“ z nanovlákien pre rast buniek je možné začleniť imunosupresíva, rastové 

faktory a ďalšie liečivá [31]. 

Distribúcia liečiv - Aktívne farmaceutické zložky môžu byť začlenené do nanovlákien, 

ktoré prirodzene vykazujú rýchle uvoľňovanie liekov a zlepšujú biologickú dostupnosť, 

najmä pre zle rozpustné lieky [29, 32]. 

Výroba textílií  

Výskumníci vyvinuli piezoelektrické nanovlákna, ktoré sú dostatočne flexibilné na 

to, aby sa dostali do oblečenia. Vlákna môžu premeniť normálny pohyb na elektrickú 

energiu, ktorá sa môže využiť k nabíjaniu mobilného zariadenia alebo iných 

elektronických zariadení [29, 33]. 

Analytická chémia 

Senzory - Nanovlákna sa uplatňujú ako chemické senzory, ktorú sú schopné 

reagovať na zmeny odporu, prúdu a napätia a následne ich prevedú na merateľnú 

veličinu. Nanotechnológia umožňuje senzorom detekovať veľmi malé množstvá  napr. 

chemických výparov. Stačí len niekoľko molekúl plynu na zmenu elektrických vlastností 

snímacích prvkov. To umožňuje detekciu veľmi nízkej koncentrácie chemických výparov. 

Môže sa to využiť v priemyselných zariadeniach, v automobiloch, pri úniku vodíka, ktorý 

môže upozorniť na netesnosť, na detekciu znečistenia ovzdušia [34].  
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Filtrácia (čistenie vody)- Nanotechnológia sa využíva pri riešení problémov ohľadom 

kvality vody. Vďaka malej veľkosti nanočastic sa s výhodou používajú pre nanofiltráciu. 

Nanočástice sa môžu použiť na premenu kontaminujúcej chemikálie chemickou 

reakciou, aby bola neškodná, alebo sa využívajú elektródy zložené z nanočastic. 

Nanofiltrácia funguje na princípe reverznej osmózy so zameraním na odstránenie 

pesticídov, soli alebo kovov z vody [34, 35]. 

SPE - Zavedením nanomateriálov sa zlepšili vlastnosti SPE sorbentov - lepšia sorpčná 

kapacita, selektivita, mechanická a chemická stabilita. Hlavným prínosom 

nanomateriálov je ich veľký špecifický povrch, ktorý poskytuje zvýšený počet miest na 

interakciu alebo prenos signálu a sú vhodnými kandidátmi na miniaturizáciu zariadenia 

SPE znížením množstva sorbentu [36]. 

Vďaka použitiu rôzneho typu polyméru pri výrobe nanovlákien metódou 

elektrostatického zvlákňovania môžeme získať materiály s rôznymi vlastnosťami, ktoré 

môžu byť využité ako sorbenty pre SPE.. Pokiaľ chceme analyzovať  vzorku v 

chromatografickom systéme (napr. HPLC, plynová chromatografia), je potrebné ju najprv 

upraviť a k tomu sa v posledných rokoch začínajú používať nanovlákna na SPE [36, 37]. 
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3.4 3D tlač 

Trojrozmerná (3D) tlač alebo aditívna technika je charakterizovaná postupným 

ukladaním plastov, kovov, keramiky a biologických gélov, ktoré majú za následok 

konečný trojdimenzionálny predmet. Existuje veľa rôznych technológií, ako 

stereolitografia alebo modelovanie tavenej depozície (fused depostion modelling), 

selektívne tavenie laserom, výroba laminovaných predmetov [38]. 

Vytlačeniu konečného predmetu predchádza niekoľko krokov. Najprv je potrebné si 

vytvoriť 3D model. Najjednoduchšou metódou je vymodelovanie 3D modelu pomocou 

špeciálneho softwaru, potom pomocou 3D skeneru, alebo obyčajným digitálnym 

fotoaparátom a fotogrammetrickým softwarom. Pred odoslaním vytvoreného 3D 

objektu do tlačiarne, musí byť 3D model prevedený do formátu .STL alebo .OBJ, aby ho 

tlačiareň dokázala prečítať. Po vytlačení objektu ešte dochádza k úprave a to zahrňuje 

vyčistenie, opilovanie a odlomenie podporných konštrukcií. Medzi nové trendy 3D 

tlače radíme metódu polyjet, ktorá pracuje s polymérom vystaveným UV svetlu. 

Dochádza tu k taveniu plastu zo zásobníka v hlavici. 3D tlač skracuje čas výroby 

a umožňuje jednoduchosť vo výrobe. Materiály, ktoré sa využívajú k 3D tlači 

sú napríklad akrylonitril- butadiénstyrén, polylaktid, polyetylén [38, 39]. 

Akrylonitril-butadiénstyrén (ABS) je základným materiálom pre 3D tlač, je rozpustný 

v acetóne, odolný voči pH. Polyetylén a polyetyléntereftalát sú pomerne odolné 

materiály, často vybrané na balenie chemikálií. Polylaktid (PLA) je odbúrateľný plast 

a najuniverzálnejší materiál. PLA je vyrobený z prírodných materiálov a vďaka tomu 

dosiahneme absolútnu recykláciu. Môžeme ho použiť k tlačeniu väčších produktov [40]. 

Vytlačené 3D výrobky môžu byť použité na výrobu štruktúr prispôsobených 

potrebám pacienta. Súčasné vyhliadky pre 3D tlač v analytickej chémií zahrňuje 

„laboratórium na čipe“, elektródy a biosenzory pre elektrochemické reakcie, 

chromatografické kolónky, tlač prietokových ciel, mikrofluidných zariadení 

a analyzátorov. Medzi ďalšie odvetia radíme zdravotníctvo, kde sa podarilo vytlačiť 

umelé ľudské ucho, čeľusť, vytváranie protéz. Tieto produkty boli vytvorené bio 

tlačiarňou, ktorej sa takisto podarilo zhotoviť 3D neurónové tkanivo z polysacharidov, 

alginátu, karboxymetylchitosanu a agarózy ako zložky hydrogélu [40]. Tabuľka 1 zhŕňa 

využitie 3D tlače v prietokových systémoch. 
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Tabuľka 1: Použitie 3D tlače v prietokových systémoch 

Zariadenie Materiál 
Metóda 

tlače 
Aplikácia Referencia 

Prietokové 
zariadenie- 
SPE 
prekoncentrátor 

Polyakrylátový 
polymér 

SLA 

Odstránenie 
stopových prvkov 
(kovov) z morskej 

vody 

[41] 

Prietokové 
zariadenie s 
reaktorom 

Polyakrylátový 
polymér 

SLA 

Stanovenie Ag+ iónov 
a Ag nanočastíc 
v odpadových 

vodách 

[42] 

Prietokové 
zariadenie (FIA)  

Polyetylén- 
tereftalát, 

ABS 
SLA 

Príprava nanočastíc, 
následná 

amperometrická 
detekcia H2O2 

[43] 

Prietokové 
zariadenie obs. 
SPE disk 

Foto-
polymerizovateľná 

živica 
SLA 

Spektrofotometrické 
stanovenie Fe3+ 

vo vode 
[44] 

Prietokové 
zariadenie obs. 
SPE disk 

Polyakrylátový 
polymér 

SLA 
Stanovenie Cr4+ 
vo vzorke vody 

[45] 

LOV 
Foto-

polymerizovateľná 
živica 

SLA 
Fluorescenčné 

stanovenie kadmia 
a olova vo vode 

[46] 

LOV 
Foto-

polymerizovateľná 
živica 

SLA 

Odstránenie 
fosfolipidov s 

využitím on-chip 
jednorazových 

sorbentov obs. TiO2 

[47] 

LOV 
Foto-

polymerizovateľná 
živica 

SLA 
Stanovenie glukózy 

v sére 
[47] 

Minikolónka na 
SPE s TiO2 

nanočasticami 
Živica SLA 

Stanovenie 
anorganických 

druhov As a Se vo 
vzorkách s vysokým 

obsahom solí 

[48] 

Laboratórium 
na čipe 

Foto-
polymarizovateľná 

živica 
SLA 

Detekcia reverznej 
transkriptázy 

[49]  

* SI-LOV- sequential injection lab-on valve, SLA-stereolitografia, SLM- selektívne tavenie 
laserom, FDM- fused depostion modelling, ABS-akrylonitril butadién styrén 
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3.5 Analyzované látky 

Amoxicilin patrí do skupiny ẞ - laktámových antibiotík, presnejšie aminopenicilínov. 

V štruktúre nachádzame štvorčlenný betalaktámový kruh, ktorý je zodpovedný za 

antibakteriálnu účinnosť. Toto antibiotikum je odvodené od acylderivátov 6-

aminopenicilánové kyseliny. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícií syntézy bunkovej 

steny. Využíva sa k liečbe infekcií spôsobenými G+ a G- baktériami. Používa sa hlavne 

pri liečbe infekcií horného a dolného dýchacieho traktu, infekcií dolných močových 

ciest, infekcie spôsobené salmonelami a na liečbu pneumónie.Spolu s inhibítormi 

protónovej pumpy a ďalším antibiotikom (klaritromycín) sa využíva na eradikáciu 

Helicobacter Pylori [50, 51]. 

 

Obrázok 5: Štruktúra amoxicilínu 

Oxytetracyklín je tetracyklínové antibiotikum. Je to derivát oktahydrotetracenu. 

Molekula pozostáva zo štyroch šesťčlenných lineárne kondenzovaných cyklov. 

Mechanizmus účinku spočíva v schopnosti inhibovať proteosyntézu bakteriálnej bunky. 

Oxytetracyklín vytvára nevstrebateľné komplexy s Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, je 

lipofilný a vďaka tomu ľahko prechádza cez bunkovú membránu. Je indikovaný na 

liečbu infekcií spôsobených G+ a G- mikroorganizmami vrátane Mycoplasma 

pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae  Borelliae [51- 53]. 

 
Obrázok 6: Štruktúra oxytetracyklínu 
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Sulfatiazol a sulfadiazín patria do skupiny sulfón- amidových antibakteriálnych 

chemoterapeutik. Základnú štruktúru sulfónamidu tvorí 4-aminobenzénsulfónové 

zoskupenie. Fungujú na princípe inhibície syntézy tetrahydrofolátu. Sulfonamidy sa 

využívajú vo veterinárnej medicíne. Používa sa ako prísada v krmive pre zvieratá a na 

liečbu akútnej metritídy. Sulfatiazol nájdeme hlavne v topických prípravkoch. 

Sulfadiazín v kombinácií s pyrimetamínom sa používa ku kombinovanej liečbe 

toxoplazmózy. Sulfónamidy je potrebné sledovať, lebo ako jeden z najbežnejších 

rezíduí antibiotík v krmivách pre zvieratá spôsobujú vážne zdravotné riziká pre ľudí, 

ako je zvýšenie nebezpečenstva vzniku rezistencie na antibiotiká [51, 54, 55]. 

 

Obrázok 7: Štruktúra sulfatiazolu a sulfadiazínu 

Bisfenol A patrí medzi organické zlúčeniny, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre dve 

fenolické skupiny. Jedná sa o nesteroidnú zlúčeninu, ktorá má estrogénu aktivitu. BPA 

sa v menších dávkach viaže na estrogéne receptory, avšak vo vyšších dávkach taktiež 

na androgéne receptory. BPA je používaný na výrobu plastov (polykarbonátu) 

a epoxidových živíc a pri poťahu novín a účteniek. Radí sa medzi endokrinné 

disruptory, xenoestrogény, xenobiotiká a kontaminanty prostredia. V dôsledku 

rozšíreného použitia plastov sa BPA dostáva v malých množstvách aj do potravín a 

preto je dôležité, aby bol sledovaný. Maximálny denný príjem BPA bol stanovený na 

4 μg·kg -1  na deň [56, 57]. 

 

Obrázok 8: Štruktúra bisfenolu A 
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4.Experimentálna časť  

4.1 Prístroje a pomôcky použité v diplomovej práci  
 
❖ FIAlab® 3500 systém (FIAlab® Instrument Systems Inc., Bellevue, USA), súčasťou 

tohto systému bol : 

✓ chemicky inertný osemcestný selekčný ventil,  

✓ 5 ml sklenené čerpadlo s trojcestným ventilom,  

✓ miešacia cievka, ktorá bola umiestnená medzi centrálnym portom selekčného 

ventilu a portom „OUT“ trojcestného ventilu, 

✓ polytetrafluorethylénové (PTFE) hadičky s priemerom 0,8 mm,  

❖ Spektrofotometer USB 2000 (Ocean Optics Inc., Dunedin, USA),  

❖ UV lampa Model D 1000 (Ocean Optics Inc., Dunedin, USA),  

❖ Držiak vyrobený 3D tlačou z polyakrylátu Clear resin, zložený z dvoch častí 

o veľkosti 25 x 25 x 15 mm, 

❖ Software FIAlab® pre Windows, verzia 5.11.10 (FIAlab® Instrument Systems Inc., 

Bellevue, USA),  

❖ pH meter (Hanna Instruments, Praha, Česká Republika)  

❖ Spektrofotometer Hewlett Packard 8453 (Agilent Technologies, Santa Clara, USA).  

Zapojenia SIA systému je zobrazenéna obr. 9. 

   
Obrázok 9: Schématické zobrazenie SIA systému 
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4.2 Použité chemikálie a testované vzorky 

▪ Metanol – VWR Chemicals, Stříbrná Skalice, Česká Republika 

▪ Kyselina chlorovodíková – Penta, Praha, Česká Republika 

▪ Destilovaná voda – systém MilliQ, Millipore 

▪ Hydroxid sodný – Penta, Praha, Česká Republika 

▪ Acetonitril - VWR Chemicals, Stříbrná Skalice, Česká Republika 

Štandardy: 

▪ Amoxicilín ≥ 97,0% -  NT (Fluka Biochemika) 

▪ Oxytetracyklín ≥ 95% - Sigma Aldrich, Česká republika 

▪ Sulfadiazín  ≥99,0% - Sigma Aldrich, Česká republika 

▪ Sulfatiazol  ≥98% - Sigma Aldrich, Česká republika 

▪ Bisfenol A ≥ 99,0% - Sigma Aldrich, Česká republika 

Chemické a fyzikálne vlastnosti použitých látok sú znázornené v tabuľke 2. 

Tabuľka 2: Chemické a fyzikálne vlastnosti použitých látok v práci 

Látka Mw [g/mol] pKa logP λmax [nm] 

Amoxicilín 365.4 

3.23 
(kyselina) 

7.43 
(zásada) 

0.87 229  

Oxytetracyklín 460.434 3.27 -0.90 
265 
363 

Sulfadiazín 250.276 6.36 
-0.09 
-0.2 

214  
262  

Sulfatiazol 255.319 
6.93 
2.04 

0.88 285  

Bisfenol A 228.29 9.6 3.3 250 

 

Nanovlákna používané v diplomovej práci sú vyrobené Technickou Univerzitou 

v Liberci. K výrobe týchto nanovlákien bola použitá metóda elektrostatického 

zvlákňovania NanospiderTM a to pre  PA 6 a PVDF. PE nanovlákna boli vyrobené 

metódou metlblown technology a PCL, PCL/PVDF boli vyrobené kombináciou týchto 

dvoch metód [58]. V ďalšej tabuľke 3 sú zobrazené štruktúry nanovlákien. 
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Tabuľka 3: Štruktúry nanovlákien 

Typ nanovlákna Skratka Štruktúra 

Polyamid PA 6 

 

Polyetylén PE 

 

Polyvinylidénfluorid PVDF 

 

Polykaprolaktón PCL 

 

Polyakrylonitril PAN 

 

Polystyrén PS 
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4.3 Príprava roztokov  

 Roztoky boli pripravované do sklenených baniek s vhodne zvoleným objemom 

a doplnené po rysku destilovanou vodou, metanolom alebo acetonitrilom. Boli 

uchovávané pri teplote 2 - 8°C.  

4.3.1 Príprava zásobných roztokov a elučních činidiel 

 Zásobné roztoky antibiotík (amoxicilínu, sulfadiazínu, sultahiazolu, oxytetracyklínu) 

boli pripravované o koncentrácií 500 mg/l do odmernej banky o objeme 25 ml. Z každej 

tejto látky bolo navážených 12,5 mg a doplnené metanolom po rysku do 25 ml 

odmernej banky.  

 Zásobný roztok bisfenolu A o koncentrácií 500 mg/l bol pripravený navážením 12,5 

mg bisfenolu A a následné doplnený acetonitrilom do 25 ml odmernej banky po rysku. 

Na premývanie kolonky sa používal 90 % metanol, prípadne acetonitril pripravený 

nariedením 90 ml metanolu/ acetonitrilu a 10 ml vody do 100 ml odmernej banky. 

Elučné činidlo metanol o koncentrácií 70% bol pripravený odmeraním 70 ml 

metanolu, doplnený 30 ml destilovanej vody do 100 ml odmernej banky. Následne bol 

odplynený v ultrazvukovej kúpeli po dobu 5 min. 

Elučné činidlá acetonitrilu o rôznej koncentrácií (20, 40, 60, 70 a 80 %) boli 

pripravené odmeraním acetonitrilu (20, 40, 60, 70, 80 ml) a adekvátne k tomu 

doplnené destilovanou vodou (80,60,40,30,20 ml) na výsledný objem 100ml. 

Rozpúšťadlá pre meranie spektier boli vybrané na základe vlastností analytov 

a predchádzajúcich výsledkov [59]. Jednotlivé roztoky boli použité buď pri dávkovaní 

vzorku na sorbent alebo pri elúcii analytu. 

Zásobný roztok 70:30 MeOH: NaOH, pH 8 bol pripravený zmiešaním 140 ml MeOH 

a 60 ml 10 mM NaOH do 200 ml zásobnej fľaše. K úprave pH bol použitý pH meter. 

K príprave 0,1 M HCl pH 1 sme mali k dispozícii 4,95 M HCl. Bolo odobraných 4 ml HCl 

(4,95 M) a zvyšok doplnený vodou do 200 ml. Tento zásobný roztok sa ďalej použil 

k príprave 70:30 MeOH:HCl. Pozostával zo 140 ml MeOH a 60 ml kyseliny 0,1 M HCl. 

Posledný roztok bol 70:30 MeOH:H2O. 
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4.3.2 Príprava pracovných roztokov 

Pracovné roztoky analytov s koncentráciou 10 mg/l boli pripravené  nariedením 

0,5 ml zásobných roztokov a doplnené destilovanou vodou do 25 ml odmernej banky. 

Na meranie spektier boli použité roztoky ATB (amoxicilínu, sulfadiazínu, sulfatiazolu, 

oxytetracyklínu) o koncentrácií 10 mg/l. Tieto roztoky boli pripravené nasledovne: 

z každého zásobného roztoku ATB (500 mg/l) bolo napipetované 0,5 ml danej látky 

(ATB) a doplnené pripravenými roztokmi určenými k meraniu spektier, a to vodou; 0,1 M 

HCl; 70:30 MeOH:H2O; 70:30 MeOH:HCl; 70:30 MeOH:NaOH do 25 ml odmernej banky. 
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4.4 Príprava držiaka s nanovláknami 

 V práci bol použitý držiak, ktorý bol vytvorený 3D tlačou a bol navrhnutý v 

laboratóriu prietokových metód na Katedre analytickej chémie, Farmaceutickej fakulty 

v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Tento držiak, ktorý napodobňuje dizajn 

striekačkového filtra, bol navrhnutý pomocou softvéru 123D (Auto Desk Inc). Držiak bol 

zhotovený firmou TriLab Company (Hradec Králové, Česká republika) pomocou 

tlačiarne FormLab 2 (FormLabs Inc. Massachusetts) z polyakrylátu Clear Resin. 

Pozostáva z dvoch častí o veľkosti 25 x 25 x 15 mm, ktoré do seba dokonalé zapadajú. V 

strede týchto častí je kruhový priestor na umiestnenie sorbentu s priemerom 13 mm. 

Súčasťou dizajnu je kanál s priemerom 0,8 mm, ktorý sa ďalej rozvetvuje na menšie 

kanály, aby bol zaistený rovnomerný prívod analytu na celú plochu nanovláknového  

disku pri nanášaní vzorky, respektíve desorpcia analytu z celej plochy pri elúcii. Držiak 

je zobrazený na obrázku 10.  

 

Obrázok 10: Zobrazenie 3D držiaka spolu s nanovláknami 

 Nanovlákna boli do držiaku vkládané po vystrihnutí jedného, prípadne dvoch diskov 

s priemerom 13 mm. Ako mechanická podpora sa medzi nanovlákna vkladal disk 

z filtračného papiera. Nakoniec boli spojené 4 skrutkami a držiak bol upevnený pred 

detektor. Medzi držiakom a detektorom bola použitá hadička s čo najmenšou dĺžkou, 

aby sa predišlo disperzii eluátu pred vstupom do detekčnej cely. Hmotnosti 

nanovlákien používaných v tejto práci sú zaznamenané v tabuľke 4. 
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Tabuľka 4:  Množstvo nanovlákien použitých v systéme SIA 

Typ 
nanovlákna 

Vrstvy Hmotnosť 

PA6 2 1 mg 

PS 2 20 mg 

PAN 2 50 mg 

PE 1 25 mg 

PCL/ PVDF 1 17 mg 

PVDF 2 3 mg 
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4.5 Metóda merania  

Pred začiatkom merania bol celý systém SIA premytý destilovanou vodou. Potom 

nasledovalo nastavenie vlnovej dĺžky pre dané analyty na spektrofotometri. Ďalším 

krokom bola aktivácia (kondicionácia) nanovlákien v držiaku za pomoci 800 µL 90% 

metanolu a následne destilovanej vody. 

Vlastné meranie prebiehalo v nasledujúcich krokoch. Najprv bolo naaspirované 

1850 μl nosného prúdu (destilovanej vody) rýchlosťou 200 μl/s z portu číslo 1. 

 Následne sa aspirovala vzorka o objeme 100 μl rýchlosťou 20 μl/s. Vzorka prešla 

nanovláknami v držiaku a ďalej cez prietokovú celu do odpadu. V tomto kroku bola 

zároveň meraná absorbancia. Potom bolo aspirovaných aspirovalo 200 μl elučného 

činidla rýchlosťou 100 μl/s z príslušného portu. Elučné činidlo putovalo do portu číslo 8 

(držiak so sorbentom) prietokovou rýchlosťou 10 μl/s a následne bola zmeraná elučná 

fáza za pomoci spektrofotometru. Sledovali sme dávkovaciu fázu aj elučnú fázu. Každé 

meranie sme opakovali trikrát. Program je popísaný v tabuľke 5.  

Tabuľka 5:  Protokol metódy použitej na testovanie extrakčných schopností nanovlákien 

Príkaz Objem 
Prietokov
á rýchlosť 

Port Poznámka 

Aspirate 1850 μl 200 μl/s Valve in Aspirácia nosného prúdu 

Aspirate 100 μl 20 μl/s 
Valve Out,  

Port 3 
Aspirácia vzorky 

Dispense 
 

900 μl 10 μl/s 8 Nanesenie vzorky na 
nanovlákna 

Spectrometer Absorbance 
Scanning 
  
Spectrometer Stop 
Scanning  

   
Meranie absorbancie 
dávkovacej fázy 
Stop merania 
absorbancie 

Aspirate 200 μl 100 μl/s Port 2 Aspirácia elučného 
činidla 

Empty 
 
Spectrometer Absorbance 
Scanning  
 
Spectrometer Stop 
Scanning 

 

10 μl/s Port 8 Elúcia 
 
Meranie absorbancie 
 
 
Stop merania 

*Za každým krokom bol vložený príkaz „Delay until done ʺ
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5. Výsledky a diskusia 

5.1 Meranie spektier ATB  

Medzi prvé experimenty bolo zaradené meranie spektier ATB v rôznych 

prostrediach. Celkovo boli spektrá merané v 5 prostrediach a to voda; 0,1 M HCl; 70:30 

MeOH:H2O; 70:30 MeOH:HCl 0,1 M; 70:30 MeOH:NaOH 10 mM.  

Absorbčné spektrá boli merané s roztokmi s koncentráciou 10 mg/l. Ako slepý 

roztok sa použila voda. Pri každom zistení λmax danej látky bola kyveta premytá 3x 

pripravenými roztokmi. Spolu s roztokmi bol meraný aj samotný 70:30 MeOH:NaOH 

10 mM, ktorý slúžil ako elučná fáza. Pre porovnanie je spektrum 70:30 MeOH:NaOH 

10 mM  vložené do každého grafu. V grafoch 1 - 4 sú uvedené spektrá analytov 

v rôznom prostredí. 

 

Graf 1: Absorpčné spektrá sulfadiazínu v rôznych prostrediach a spektrum elučného 
roztoku 70:30 MeOH: NaOH 10 mM  
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Graf 2: Absorpčné spektrá sulfatiazolu v rôznych prostrediach a spektrum elučného 

roztoku 70:30 MeOH: NaOH 10 mM  

 

 
Graf 3: Absorpčné spektrá amoxicilínu v rôznych prostrediach a spektrum elučného 

roztoku 70:30 MeOH: NaOH 10 mM 
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Graf 4: Absorpčné spektrá oxytetracyklínu v rôznych prostrediach a spektrum elučného 

roztoku 70:30 MeOH: NaOH 10 mM 

Z nameraných spektier boli zistené hodnoty maximálnej vlnovej dĺžky analytov 

v rôznom prostredí, ktoré sa využili pri meraní v SIA systéme. Z výsledkov sa takisto 

zistilo, že používaná elučná fáza 70:30 MeOH:NaOH pH 8 má svoje λmax pri vlnovej dĺžke 

231 nm absorbanciu 0,03 AU (slepá vzorka). V tabuľke 6 sú zaznamenané zmerané 

hodnoty λmax jednotlivých analytov vybraných pre ďalšie experimenty. 

Tabuľka 6: Vlnové dĺžky maxima meraných látok  

Analyt λmax 

Oxytetracyklín 250 nm 

Sulfadiazín 262 nm 

Sulfatiazol 285 nm 

Amoxicilín 230 nm 
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5.2 Overenie chemickej stability držiaka  

Cieľom nasledujúceho experimentu bolo zistiť, či je materiál držiaku stabilný 

v roztokoch, s ktorými prichádza do kontaktu, hlavne s organickými rozpúšťadlami. Ako 

elučný roztok bol na základe literatúry používaný 70:30 MeOH:H2O [59]. Zvyškový 

materiál z výroby držiaka (asi 1 x 1 cm) bol preto ponorený do 25 ml 70:30 MeOH:H2O 

na 24 hodín. Následne bola zmeraná absorbancia tohto roztoku. Nezriedený roztok 

vykazoval absorbanciu nad rozsah spektrofotometru. Po desaťnásobnom zriedení bolo 

zmerané spektrum s maximom pri vlnovej dĺžke 250 nm (A = 0,8 AU). Po porovnaní so 

spektrom elučného činidla bez materiálu z 3D tlače bolo zistené, že táto absorbancia je 

pravdepodobne zapríčinená uvoľnenými monomérmi materiálu použitého držiaku. 

V ďalších experimentoch bol testovaný držiak v rôznych prostrediach a bolo zistené, že 

pri krátkodobom kontakte elučnej fáze s držiakom je absorbancia zanedbateľná  

( A= 0,03). 

 
Graf 5: Absorpčné spektrum 70% MeOH po 24 h ponorení plastu použitého pri 3D tlači 
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5.3 Extrakcia antibiotík pomocou nanovlákien 

Meranie na nanovláknach prebiehalo za podmienok uvedených v kapitole 4.5. ATB 

boli premerané na PA 6, PCL/PVDF, PVDF, PE, PS, PAN. Používali sa pracovné roztoky o 

koncentrácií 10 mg/l. Dávkovalo sa 100 μl vzorky a 200 μl elučného činidla. V prípade 

testovania sulfadiazínu a sulfathiazolu bolo použité elučné činidlo 70:30 MeOH:H2O. Pri 

testovaní amoxicilínu a oxytetracyklínu sa použil 70:30 MeOH:NaOH 10 mM pri 

dávkovaní vzorky. Bolo aspirovaných 20 μl vzorky a 5 μl kyseliny chlorovodíkovej o 

koncentrácií 0,1 M a tento krok bol opakovaný 5-krát z dôvodu dostatočného 

premiešania. Vlnové dĺžky ATB boli nastavené na hodnotu 262 nm pre SD, 285 nm pre 

ST, 230 nm pre AMO a 250 nm pre OTC.  

5.3.1 Meranie sulfadiazínu a sulfatiazolu v systéme SIA bez nanovlákien 

Cieľom pokusu bolo overiť, či je materiál držiaku inertný v zmysle extrakcie tuhou 

fázou, tj. overiť, že pozitívne výsledky pochádzajú z extrakcie (vylúčiť falošne pozitívne 

výsledky). Na začiatku testovania boli zmerané pracovné roztoky sulfadiazín (SD), 

sulfatiazol (ST) o koncentrácií 10 mg/l v systéme SIA bez nanovlákien. Dávkovalo sa 

100 μl vzorky, prietoková rýchlosť bola 20 μl/s a ako elučné činidlo bol použitý 

MeOH:H2O 70:30. Analytická vlnová dĺžka pri meraní SD bola 262 nm a pri meraní ST 

285 nm. Na grafe 6 a 7 sú zobrazené výsledky merania. Je z nich zrejmé, že analyty sa 

nezadržujú na materiáli použitého držiaka, keďže v elučnej fáze nepozorujeme žiadnu 

odozvu. 

 

Graf 6: Zobrazenie dávkovacej a elučnej fázy extrakcie sulfadiazínu bez nanovlákien 
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Graf 7: Zobrazenie dávkovacej a elučnej fázy extrakcie sulfatiazolu bez nanovlákien 

5.3.2 Polyamidové nanovlákna 

Podmienky merania boli totožné s podmienkami, ktoré sú popísané v kapitole 5.3. 

Dávkovalo sa 200 μl elučného činidla. Ako sorbent boli použité dva disky 

polyamidových nanovlákien (PA 6) s hmotnosťou 1 mg. Na grafe 8 si môžeme všimnúť, 

že približná retencia SD je 48 %. Hodnota bola vypočítaná podľa vzorca:  

 

Ae - výška píku elúcie, Ad - výška píku dávkovania 

Z grafu číslo 9 je zrejmé, že len mála časť ST sa zadržuje na PA 6 nanovláknach. 

U OTC a AMOX nebola pozorovaná žiadna retencia na PA 6 nanovláknach. Vo 

výsledkoch merania je viditeľná hlavne dávkovacia fáza vzorky, kedy sa pravdepodobne 

žiaden analyt nezachytil. 
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Graf 8: Výsledky merania sulfadiazínu na PA 6 nanovláknach 

 
Graf 9: Výsledky merania sulfatiazolu na PA 6 nanovláknach 

 

Graf 10: Výsledky merania amoxicilínu na PA 6 nanovláknach 
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Graf 11: Výsledky merania oxytetracyklínu na PA 6 nanovláknach 

Optimalizácia objemu elučného činidla pre sulfadiazín a sulfatiazol  

 V ďalších pokusoch bolo cieľom zistiť, aký najmenší objem elučného činidla je 

potrebný k extrakcii. Dávkovaný objem vzorky sa nezmenil (100 μl). Testované boli 

objemy elučného činidla 70:30 MeOH:H2O 200 μl, 150 μl, 100 μl a 50 μl. Výsledky 

z merania sú zobrazené v grafoch 12 a 13. 

 
Graf 12: Výsledky merania sulfadiazínu na PA 6 nanovláknach s rôznymi objemami 

elučného činidla 
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Graf 13: Výsledky merania sulfatiazolu na PA 6 nanovláknach s rôznymi objemami 

elučného činidla 

Z grafov č. 12 a 13 je zrejmé, že pri znižovaní objemu elučného činidla nedochádza 

k dostatočnej elúcii zadržanej látky, a to v prípade sulfadiazínu. Sulfatiazol sa na 

polyamidových vláknach nezadržuje, tj. PA 6 nie je vhodným sorbentom na extrakciu 

sulfathiazolu.  

V tabuľke 7 a 8 sú zhrnuté hodnoty z troch meraní v elučnej fáze, ich priemer, 

smerodajná odchýlka (STD) a relatívna smerodajná odchýlka (RSD).  

Tabuľka 7: Hodnoty absorbancie sulfadiazínu v elučnej fáze v závislosti 
na objeme elučného činidla 

Objem (µl) 50 100 150 200 

a 0,020 0,018 0,060 0,231 

b 0,025 0,014 0,060 0,202 

c 0,033 0,020 0,085 0,173 

Priemer 0,026 0,017 0,068 0,202 

STD 0,006 0,003 0,015 0,029 

RSD [%] 23,9 17,2 21,8 14,4 

 

Tabuľka 8: Hodnoty absorbancie sulfatiazolu v elučnej fáze v závislosti 
na objeme elučného činidla 

Objem (µl) 50 100 150 200 

a 0,000 0,002 0,019 0,037 

b 0,001 0,001 0,015 0,039 

c 0,001  0,016 0,029 

Priemer 0,001 0,002 0,017 0,035 

STD  0,001 0,000 0,002 0,005 

RSD [%] 86,6 12,9 13,0 15,0 
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5.3.3 Polykaprolaktón/polyvinylidénfluoridové nanovlákna 

K testovaniu slúžili polykaprolaktón/polyvinylidénfluoridové nanovlákna 

o hmotnosti 17 mg (1 vrstva). Z grafov 14 a 15 môžeme vyvodiť záver, že sulfadiazín 

a sulfatiazol sa nezadržiavajú na PCL/PVDF nanovláknach za daných podmienok, 

pretože v elučnej fáze nebol pozorovaný žiaden signál. Z výsledkov merania AMOX, 

OTC (graf 16, 17) môžeme usúdiť, že ani jedno ATB nejaví výraznú afinitu k PCL/PVDF 

nanovláknam. Signál v dávkovacej fáze je vyšší ako v elučnej fáze v prípade obidvoch 

analytov. AMOX sa zadržiaval len z 39 % a OTC z 32 %. V ďalších pokusoch bol zmenený 

objem elučného činidla, aby bola dosiahnutá vyššia elúcia, avšak táto zmena neviedla 

k zvýšeniu signálu v elučnej fáze. 

 

Graf 14: Výsledky merania sulfadiazínu na PCL/PVDF nanovláknach 

 

Graf 15: Výsledky merania sulfatiazolu na PCL/PVDF nanovláknach 



 

45 
 

 
Graf 16: Výsledky merania amoxicilínu na PCL/PVDF nanovláknach 

 
Graf 17: Výsledky merania oxytetracyklínu na PCL/PVDF nanovláknach 

5.3.4 Polyvinylidénfluoridové nanovlákna  

Podmienky boli rovnaké ako v predošlých meraniach, k elúcii sa použil 70:30 

MeOH:H2O pre SD, ST a 70:30 MeOH:NaOH 10 mM pre AMOX a OTC pri dávkovaní 

vzorky. Pri elúcii sa vzorky zmiešavali spolu s kyselinou chlorovodíkovou 0,1 M. 

Na meranie boli použité dva disky PVDF nanovlákien s hmotnosťou 3 mg. 

Záverom tohto merania, je že SD a ST sa nezadržiavajú na PVDF nanovláknach, 

pravdepodobne v dôsledku nízkej hodnoty logP analytov (logPSD: -0,09; -0,2, logPST: 

0,88). Retencia amoxicilínu k týmto vláknam bola 52% a retencia oxytetracyklínu bola 

78%. PVDF nanovlákna sa javia ako možný sorbent pre extrakciu týchto antibiotík (graf 

21). 
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Graf 18:Výsledky merania sulfadiazínu na PVDF nanovláknach 

 
Graf 19:Výsledky merania sulfatiazolu na PVDF nanovláknach 

 
Graf 20: Výsledky merania amoxicilínu na PVDF nanovláknach 
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Graf 21: Výsledky merania oxytetracyklínu na PVDF nanovláknach 

5.3.5 Polyetylénové nanovlákna 

Pri experimente bola použitá len jedna vrstva PE nanovlákien, ktorá tvorila dokopy 

25 mg. U SD a ST nebola pozorovaná žiadna retencia, v elučnej fáze nebol pozorovaný 

žiaden pík. Na grafe 25 OTC výška dávkovacej fáze prevažuje nad elučnou fázou, to 

znamená, že PE nie je vhodný k extrakcii OTC, takisto ako aj AMOX. 

 
Graf 22: Výsledky merania sulfadiazínu na PE nanovláknach 
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Graf 23: Výsledky merania sulfatiazolu na PE nanováknach 

 
Graf 24: Výsledky merania amoxicilínu na PE nanovláknach 

 
Graf 25: Výsledky merania oxytetracyklínu na PE nanovláknach 
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5.3.6 Polystyrénové nanovlákna 

Experiment prebiehal na PS nanovláknach s hmotnosťou 20 mg (2 vrstvy). Z grafov 

26 a 27 je zrejmé, že za použitých podmienok sa analyty SD a ST nezadržujú na PS 

nanovláknach. K podobným výsledkom sme došli i pri meraní AMOX (graf 28) a OTC 

(graf 29). Elučný pík pri meraní OTC zodpovedá hodnote slepej vzorky.  

 
Graf 26: Výsledky merania sulfadiazínu na PS nanovláknach 

 

Graf 27: Výsledky merania sulfatiazolu na PS nanovláknach 
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Graf 28: Výsledky merania amoxicilínu na PS nanovláknach 

 

Graf 29: Výsledky merania oxytetracyklínu na PS nanovláknach 

5.3.7 Polyakrylonitrilové nanovlákna 

Poslednými testovanými nanovláknami boli polyakrylonitrilové. Hmotnosť PAN 

nanovlákien tvorila 50 mg, ktorá bola zložená z dvoch diskov. SD sa zadržiaval len 

z malej časti na PAN nanovláknach, t.j. 30 %, v dávkovacej fáze bola pozorovaná vyššia 

absorbancia. Sulfathiazol ani amoxicilín sa nezadržiavali a v dôsledku rušivého vplyvu 

nebolo možné u ST vyhodnotiť tretie meranie. Naopak na grafe 33 je vidieť, že sa OTC 

na PAN nanovláknach zadržuje, vypočítaná retencia je 74 %.  
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Graf 30:Výsledky merania sulfadiazínu pri na PAN nanovláknach 

 

Graf 31:Výsledky merania sulfatiazolu na PAN nanovláknach 

 

Graf 32: Výsledky merania amoxiclínu na PAN nanovláknach 
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Graf 33: Výsledky merania oxytetracyklínu na PAN nanovláknach 

V tabuľke 9 sú zhrnuté výsledky antibiotík, ktoré boli testované na rôznych typoch 

nanovlákien. Z tabuľky je viditeľné, že len veľmi úzke spektrum nanovlákien môže byť 

použité na extrakciu testovaných ATB. OTC môže byť extrahovaný na PVDF, PAN na 

nanovláknach, zatiaľ čo SD a ST nevykazovali takmer žiadnu retenciu k žiadnemu 

z testovaných typov nanovlákien. PVDF sa ukazuje ako možný sorbent pre AMOX. 

Tabuľka 9: Vhodnosť nanovláken ako sorbentov pre testované látky 

Typ 
nanovlákna 

SD ST OTC AMOX 

PA X  X X X 

PCL/PVDF X X X X 

PS X X X X 

PVDF X X ÁNO ÁNO 

PE X X X X 

PAN X X ÁNO X 

X – nevhodné, áno – vhodné na ďalšiu optimalizáciu 
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5.5 Extrakcia Bisfenolu A na PA 6 a PVDF nanovláknach 

5.5.1 Výber nanovlákien  

BF A bol testovaný na dvoch typoch nanovláknach a to PVDF a PA 6. Pri testovaní 

bolo dávkované 100 μl vzorky. Množstvo polyamidových vláken, ktoré sa nachádzalo 

v držiaku tvorilo celkovo navážku 1 mg (2 vrstvy) a PVDF 3 mg (2 vrstvy). Pracovný 

roztok BF A bol o koncentrácií 10 mg/l. Celé meranie prebiehalo podľa kapitoly 4.5 

Metóda merania. Vlákna na začiatku boli premyté 90% acetonitrilom (ACN). K elúcii 

bolo použitých 200 μl roztoku 70:30 ACN:H2O. Spektrofotometer bol nastavený na λ= 

250 nm pre BF A.  

Z grafu je zrejmé, že BF A vykazuje retenciu k PA 6 nanovláknam i k PVDF 

nanovláknam. Vypočítaná retencia bola 76% pre PA a 94% pre PVDF. Následne tieto 

typy nanovlákien boli použité k ďalšiemu testovaniu. 

 

Graf 34: Výsledky merania bisfenolu A na PA 6 nanovláknach 
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Graf 35: Výsledky merania bisfenolu A na PVDF nanovláknach 

5.5.2 Výber typu nanovlákien a štúdium objemu vzorky 

Účelom tohto experimentu bolo zistiť, ktoré nanovlákna budú vhodnejšie pre 

extrakciu BF A. V tomto experimente boli porovnávané výšky elučných píkov a hodnoty 

smernice regresnej priamky. Koncentrácia BF A bola 10 mg/l. Boli merané vzorky BF A 

o objeme 200 μl, 150 μl, 100 μl a 50 μl. BF A bol eluovaný 200 μl roztokom 70:30 

ACN:H2O. Experiment sa opakoval štyrikrát. Na grafe 36 a 37 sú zobrazené výsledky. 

Očakávalo sa, že so zvyšujúcim sa objemom vzorky bude rásť výška elučných píkov. 

Avšak táto hypotéza sa nepotvrdila u PA 6 nanovlákien, rozdiely v absorbancii boli len 

minimálne. Zmerané hodnoty sú zaznamenané v tabuľke  10 a 11. Výška elučných 

píkov lineárne mierne narastala v závislosti na objeme vzorky pri použití PVDF 

nanovlákien.  PVDF nanovlákna boli vybrané pre ďalšiu optimalizáciu SPE metódy. 

Tabuľka 10: Výsledky merania - extrakcia BP A na PA 6 nanovláknach 
- rôzne objemy vzorky 

Objem (µl) 50 100 150 200 

a 0,169 0,179 0,175 0,173 

b 0,166 0,175 0,180 0,188 

c 0,181 0,168 0,181 0,190 

d 0,182 0,176  0,188 

Priemer 0,175 0,177 0,179 0,185 

STD  0,008 0,002 0,003 0,008 

RSD [%] 4,7 1,2 1,8 4,3 
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Graf 36: Závislosť absorbancie na objeme vzorky bisfenolu A na PA 6 nanovláknach 

Tabuľka 11:  Výsledky merania – extrakcia BP A na PVDF nanovláknach 
 – rôzne objemy vzorky 

Objem (µl) 50 100 150 200 

a 0,360 0,378 0,403 0,480 

b  0,375 0,405 0,475 

c 0,350  0,407  

d 0,355  0,398 0,444 

Priemer 0,355 0,377 0,403 0,466 

STD  0,005 0,002 0,004 0,020 

RSD [%] 1,4 0,6 1,0 4,2 

 

 
Graf 37: Závislosť absorbancie na objeme vzorky bisfenolu A na PVDF nanovláknach 
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5.5.2 Výber elučného činidla  

V tomto pokuse bol testovaný 70:30 ACN:H2O, 70:30 MeOH:H2O ako elučné činidlá. 

Cieľom bolo zistiť, ktoré elučné činidlo bude poskytovať vyššiu odozvu absorbancie 

v elučnej fáze. Testovanie prebiehalo na PVDF nanovláknach, kde sa dávkovalo 200 μl 

BF A s koncentráciou 10 mg/l  a 200 μl elučného činidla. Meranie bolo opakované 

štyrikrát. 

Z výsledkov na grafe 38 je zreteľné, že vhodným elučným činidlom je 70:30 ACN:H2O 

(žlté píky), pretože poskytuje vyššiu odozvu, ako pri použití 70:30 MeOH:H2O (šedé píky).  

 

Graf 38: Výsledky testovania 70 % ACN, 70: 30 MeOH:H2O ako elučných činidiel 

5.5.3 Optimalizácia zloženia elučného činidla  

Cieľom pokusu bolo nájsť najnižšiu možnú koncentráciu acetonitrilu, ktorá je 

dostatočná na kvantitatívnu elúciu BP A. Boli testované koncentrácie 20%, 40%, 60%, 

70% a 80% ACN. Podmienky merania boli zhodné s predošlými meraniami - 200 μl BF 

A o koncentrácií 10 mg/l, 200 μl elučného činidla, vlnová dĺžka λ= 250 nm. Merané boli 

štyri replikáty. 

Na grafe 39 (zobrazená elučná fáza) bolo pozorované, že elučné činidlá 70:30 

ACN:H2O a 80:20 ACN:H2O poskytovali dostatočne vysoký signál oproti ostatným 

koncentráciám. 70:30 ACN:H2O bol zvolený ako optimálne elučné činidlo, pretože 

poskytuje dostatočne vysokú odozvu, ktorá sa ďalej nezvyšuje s rastúcou 

koncentráciou ACN. 
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Graf 39: Závislosť absorbancie BF A na koncentrácii ACN 

5.5.3 Optimalizácia objemu elučného činidla  

Dôležitým parametrom bol objem elučného činidla. Cieľom bolo zistiť, aký najmenší 

objem elučného činidla 70:30 ACN: H2O môže byť nadávkovaný, aby sa znížila spotreba 

organických rozpúšťadiel, ale zároveň bola zachovaná elučná sila činidla. Testované 

boli objemy 250, 200, 150 a 100 µl. Sledovaná bola len elučná fáza. 

Výsledky sú zaznamenané na grafe 40. So stúpajúcim objemom elučného činidla 

stúpa i signál (výška píku). Ako optimálny bol teda zvolený objem 250 μl.  

 

Graf 40: Závislosť absorbancie na objeme elučného činidla  
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5.5.5 Kapacita nanovlákien  

V ďalšom experimente bola testovaná kapacita nanovlákien. Účelom tohto 

experimentu bolo zistiť objem vzorky, ktorý je možné dávkovať bez signálu 

v dávkovacej fáze. Pri experimente bol objem vzorky postupne zvyšovaný. Testované 

objemy boli 100, 200, 300, 400, 500, 600 a 1000 µl. Použitá koncentrácia BF A bola 10 

mg/l, celkovo teda bolo dávkované množstvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10 µg BF A. Ako elučné 

činidlo sa použilo 200 μl 70% ACN. 

Tabuľka 12, 13 a graf 41 znázorňuje zhrnutie výsledkov z merania rôznych objemov 

BF A. Z výsledkov je zrejmé, že analytický signál v elučnej fáze sa zvyšoval do objemu 

vzorky 500 μl (~ 5 µg BP A), so zvýšením objemu už ďalej nedochádzalo k extrakcii 

a elúcii väčšieho množstva látky. Pri použitom množstve PVDF vlákien 3 mg bola 

kapacita PVDF nanovlákien týmto pokusom stanovená na 1,6 μg BPA na 1 mg PVDF.  

Tabuľka 12: Namerané hodnoty absorbancie pri zisťovaní kapacity nanovlákien – 
dávkovacia fáza  

Objem [μl] 200 300 400 500 600 1000 

a 0,018 0,019 0,021 0,009 0,022 0,019 

b 0,018 0,018 0,020 0,010 0,025 0,017 

c  0,019 0,019 0,006 0,023 0,016 

Priemer 0,018 0,019 0,020 0,008 0,023 0,017 

STD 0,000 0,001 0,001 0,002 0,001 0,02 

RSD [%] 0,4 3,0 4,7 25 6,3 8,8 

 

Tabuľka 13: Namerané hodnoty absorbancie pri zisťovaní kapacity nanovlákien – 
elučná fáza 

 Objem [μl] 200 300 400 500 600 1000 

a 0,442 0,531 0,573 0,642 0,432 0,642 

b 0,473 0,566 0,584 0,637 0,465 0,633 

c  0,585 0,561 0,640 0,414 0,640 

Priemer 0,458 0,561 0,573 0,640 0,437 0,638 

STD 0,022 0,027 0,012 0,03 0,026 0,005 

RSD [%] 4,8 4,9 2,0 0,4 5,9 0,7 
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Graf 41: Závislosť absorbancie na objeme vzorky 

5.5.6 Kapacita nanovlákien – detekcia pomocou HPLC 

V ďalšom experimente bola pripravená kalibračná rada BF A o rôznej koncentrácií- 

0,1; 0,5; 1; 5; 10; 50 a 100 mg/l. Cieľom pokusu bolo overiť výsledky získané na prístroji 

SIA. Aspirovalo sa 500 μl vzorky, tj. celkové množstvo 0,05; 0,25; 0,5; 2,5; 5; 25 a 50 µg. 

Objem elučného činidla 200 μl bol aspirovaný prietokovou rýchlosťou 100 μl/s. Pri 

tomto meraní za držiakom s nanovláknami bola zapojená hadička o dĺžke asi 3 cm a 

dávkovacia aj elučná fáza bola zberaná do vialiek. Vzorky boli premerané na systéme 

HPLC pomocou metódy od Hákovej, M. a kol. s fluorescenčným detektorom [57]. 

Analytickým signálom bola plocha pod píkom. 

Z výsledkov merania (graf 42) je zrejmé, že analytický signál v elučnej fáze je nižší 

ako vo fáze dávkovania vzorky. Vlákna boli schopné zadržať analyt pri nižších 

koncentráciach a to do 1 mg/l. Ak bola použitá koncentrácia 5 a viac mg/l, retencia 

výrazne klesala. Výťažnosť bola vypočítaná podľa vzorca : 

 

C1- zistená koncentrácia, C2- pôvodná koncentrácia štandardov 

Pri koncentráciách 0,1 mg/l; 0,5 mg/l sa výťažnosť pohybovala okolo 100 %, 

u koncentrácie 1 mg/l to bolo 62 % a 30 % výťažnosť bola pozorovaná pri koncentrácii 

5, 10, 50, 100 mg/ l.  
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Graf 42: Závislosť zistenej koncentrácií na pôvodnej koncentrácií BF A 

Kapacita nanovlákien bola vypočítaná ako pomer hmotnosti BP A naneseného na 

nanovlákna, pri ktorej výťažnosť bola približne 100% (500 µl x 0,5 mg/l = 0,25 µg) 

a hmotnosti použitých nanovlákien (3 mg). Kapacita PVDF nanovlákien bola takto 

určená ako 0,1 µg BP A na 1 mg PVDF.  

Rozdiel vo výsledkoch pri meraní pomocou SIA a HPLC bol pravdepodobne daný 

rozdielom v citlivosti použitých detektorov (UV detektor v SIA systéme, fluorescenčný 

detektor v HPLC systéme). Ďalšou možnou príčinou rozdielnych získaných hodnôt je 

vlastná absorbancia acetonitrilu použitého pri elúcii, prípadne zmena makroskopických 

vlastností nanovlákien a tým aj ich extrakčnej kapacity. Pri oboch meraniach boli 

použité tie isté nanovlákna. Na overenie výsledkov by bolo potrebné uskutočniť väčšie 

množstvo experimentov. 
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6. Zhrnutie 

V rámci experimentálnej časti boli otestované nanovlákna ako možné sorbenty 

v prietokovom systéme sekvenčnej injekčnej analýzy. Na základe získaných výsledkov 

bol vyvodený záver, že tieto nanovlákna môžu byť použité v danom systéme na 

princípe extrakcie tuhou fázou, avšak záleží na povahe testovanej látky - jej fyzikálnych 

a chemických vlastnostiach a takisto na vlastnostiach nanovlákien. Boli optimalizované 

rôzne parametre metódy pre extrakciu modelových látok. 

Testovanými nanovláknami boli PA 6, PCL/ PVDF, PE, PS avšak žiadne testované 

látky SD, ST, AMOX, OTC nevykazovali retenciu k týmto nanovláknam. Pri testovaní 

PVDF, PAN nanovlákien, ako jediná testovaná látka OTC poskytla odozvu, avšak nebola 

zaznamená dobrá opakovateľnosť merania. AMOX takisto vykazoval retenciu na PVDF 

nanovláknach a ukazuje sa ako možný sorbent pre PVDF nanovlákna. 

Ďalšou testovanou látkou bol bisfenol A. Táto látka bola premeraná na PA 6 a PVDF 

nanovláknach. K obidvom typom nanovlákien vykazovala dostatočnú retenciu vďaka 

lipofilným vlastnostiam. Vďaka spoľahlivým výsledkom bol BF A ďalej skúšaný 

a optimalizovali sa parametre metódy. Vzhľadom k  lineárnej odozve bol BF 

A extrahovaný na PVDF nanovláknach. Ďalej bolo optimalizované elučné činidlo, jeho 

koncentrácia a  objem vzorky. 

Takisto bolo potrebné zistiť kapacitu nanovlákien. Najvyššie množstvo BF A, ktoré je 

možné dávkovať v systéme SIA je 5 μg. Pri vyššom množstve došlo k zvýšeniu odozvy v 

dávkovacej fáze. Na prístroji HPLC bola testovaná rôzna koncentrácia BF A, kde bolo 

úlohou takisto overiť kapacitu nanovlákien. Vypočítaná kapacita nanovlákien pri použití 

SIA prístroja bola 1,6 μg na 1 mg PVDF nanovlákien a pri použití HPLC to bolo 0,1 μg na 

1 mg PVDF. Odlišné výsledky môžu byť zapríčinené rozdielnou citlivosťou detektora, 

prípadne použitým elučným činidlom v neseparačnom systéme.  

Ďalším cieľom bolo otestovať držiak, vytvorený 3D tlačou. V  experimente bol držiak 

testovaný spolu s nanovláknami v plošnom usporiadaní, vďaka čomu neboli 

pozorované problémy so spätným tlakom. Výhodou tohto držiaku je, že sa používalo 

veľmi malé množstvo nanovlákien (od 1 do 50 mg). Držiak sa ukázal byť vhodným 

prvkom pre použitie v systéme sekvenčnej injekčnej analýzy. 
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7. Záver 

Nanovlákna typu PCL/ PVDF, PE, PS sa nepreukázali ako vhodné sorbenty pre 

extrakciu antibiotík na princípe SPE. PAN a PVDF nanovlákna boli vhodné len pre OTC, 

avšak opakovateľnosť meraní nebola uspokojivá (RSD>10%). Amoxicilín by sa mohol 

extrahovať na PVDF nanovláknach. Úspešnými kandidátmi sa preukázali PVDF a PA 6 

nanovlákna ako sorbenty na zapojenie do prietokového systému na princípe extrakcie 

tuhou fázou. Z testovanej skupiny látok k nim retenciu vykazujú najmä látky s vyššou 

hodnotou logP. Nanovlákna boli použité v plošnom usporiadaní. Pri meraní bol vždy 

použitý len jeden typ nanovlákien.  

V práci bola vyvinutá metóda k testovaniu rôznych typov nanovlákien a bližšie bola 

optimalizovaná metóda pre bisfenol A. Držiak vyrobený technikou 3D tlače sa 

preukázal ako vhodná súčasť systému pre extrakciu tuhou fázou automatizovanú 

v systéme sekvenčnej injekčnej analýzy. 
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