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POUŽÍTÉ ZKRATKY
Zkratka

Význam

AIBN

Azobisizobutyronitril

APTES

3-(aminopropyl)-triethoxysilan

BuMA

Butyl metakrylát

CIP

Ciprofloxacin

CTAB

Cetyl triethylamonium bromid

DPAA

Kyselina difenylarseničná

DVB

Divinylbenzen

EDMA

Ethylen dimetakrylát

ENR

Enrofloxacin

FT-IR

Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací

GMA

Glycidyl metakrylát

GNP

Zlaté nanočástice

HBA

Kyselina hydroxybenzoová

HEMA

2-hydroxyethyl metakrylát

HILIC

Hydrofilní interakční chromatografie

HPLC

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

IL

Iontová kapalina

LC

Kapalinová chromatografie

LIF

Laserem indukovaná fluorescence

LOD

Limit detekce

LOQ

Limit kvantifikace

LOM

Lomefloxacin

MAA

Kyselina methakrylová

MAPS

3-(methakryoyl)oxypropyl-trimethoxysilan
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MBAA

N,N-methylenbisakrylamid

MEPS

Mikroextrakce plněným tuhým sorbentem

MIL-č.X

Materiály Institutu Lavoisier číslo - X

MIP

Molekulárně vtištěný polymer

MOF

Metalo-organická struktura

MS

Hmotnostní spektrometr

NIP

Neimprintovaný polymer

OFL

Ofloxacin

PEG

Polyethylenglykol

PEGDA

Poly[(ethylenglykol) diakrylát]

SPE

Extrakce na tuhé fázi

SPME

Mikroextrakce na tuhé fázi

TEOS

Tetraethoxysilan

TMOS

Tetramethoxysilan

TRIM

Trimethylolpropan trimethakrylát

UV

Ultrafialové záření/detektor na principu ultrafialového záření

VPBA

Vinylfenyl boronátová kyselina
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1. ÚVOD
Samotná možnost spojení extrakční a separační techniky záleží na typu jednotlivých metod.
Nejčastěji napojované metody jsou metody extrakce na tuhé fázi a vysokoúčinná kapalinová
chromatografie. Nejdůležitější pokroky v tomto směru jsou v nových způsobech extrakce na
tuhé fázi. Tato extrakční metoda je jednoduše připojitelná k separačnímu systému kapalinové
chromatografie s detektorem. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zaměřit na pokroky v těchto
extrakčních metodách, které jsou nedílnou součástí analýzy látek v laboratoři. Aby tato práce
nebyla příliš obecná, rozhodl jsem se podrobněji věnovat vývoji monolitů, schopných on-line
připojení na kapalnou chromatografii.
První část práce obsahuje teorii ohledně extrakčních metod a kapalinové chromatografie.
Součástí této části je také podrobnější seznámení s moderními typy monolitů a jejich
modifikacemi.
Druhá část práce se zabývá již konkrétními studiemi. Je rozdělena na kapitoly podle způsobu
modifikace monolitu. Zde jsem se pokusil zahrnout co nejvíce současných typů modifikací a
popsat nedávné studie, které se jimi zabývaly.
V závěru práce se nachází diskuze, kde jsou popsány výhody a nevýhody zmiňovaných metod,
a jejich možný vývoj v budoucnosti.
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2. ZADÁNÍ A CÍL PRÁCE
Tato práce si dává za cíl zmapování a utřídění studií posledních 10 let, zabývajících se novými
modifikacemi extrakčních metod, s možností on-line napojení na HPLC. Nejčastěji využívaný
druh extrakce je extrakce na tuhou fázi. Tato metoda se velice dobře napojuje na kapalinové
separační metody. Z důvodu nepřeberného množství druhů extrakce na tuhé fázi, se tato práce
podrobněji zaměřuje na extrakci pomocí monolitů a jejich modifikací.
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3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Výhody on-line spojení extrakce na tuhé fázi a separace
Jednotlivé chromatografické separační postupy jsou již dlouholetým používáním osvědčené
metody. Tou nejpoužívanější metodou je HPLC, separační metoda schopna přesně a rychle
identifikovat přítomnost a množství daného analytu. Před umístěním analyzovaného vzorku do
HPLC systému, je však často potřeba tento vzorek vyčistit od látek které by mohly interferovat.
Pokud se analyt nachází ve vzorku v koncentraci nižší, než je jeho limit detekce, je ho třeba
zakoncertovat. K tomuto nejlépe slouží extrakční způsoby na principu extrakce na tuhé fázi. Toto
je však relativně časově náročná procedura, kterou musí vykonat pracovník laboratoře. Z těchto
důvodů se využívají metody, pomocí kterých je možné napojit SPE kolonu přímo (on-line) na
HPLC separační systém. Tím se výrazně zmenší potřebný čas k přípravě vzorku. Dalším faktorem,
který se výrazně sníží je chybovost, která je ve většině případech založena na lidském omylu [1]
[2].

3.2 HPLC
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je velmi účinná forma kolonové chromatografie
využívaná pro potřeby analytické chemie. Namísto toho, aby se mobilní fáze nechala procházet
přes kolonu pouze pomocí gravitace, je čerpána skrze kolonu pod vysokým tlakem. To nesmírně
zvyšuje účinnost a rychlost separace analytů. Zároveň máme možnost použít mnohem menší
velikost částic, ze kterých se skládá povrch kolony, a tím nám poskytuje mnohem větší
povrchovou plochu pro interakce mezi stacionární fází a molekulami analytu. Další významné
zlepšení oproti sloupcové chromatografii se týká detekčních metod, které mohou být použity.
Tyto metody jsou vysoce automatizované a velmi citlivé [1].
Systém HPLC se skládá z několika komponentů (Obrázek 1 - Schéma HPLC systému . Základem
jsou vysokotlaké pumpy, které čerpají mobilní fáze, pomocí nichž je vzorek unášen skrze
chromatografickou kolonu. Dále jsou součástí HPLC zásobníky s mobilními fázemi a odpadní
zásobník. Pro dávkování vzorku slouží injekční autosampler, pomocí kterého je vzorek vstřikován
na kolonu. Ta je chráněna kratší předkolonou. Po separaci na koloně vzorek prochází detekční
celou detektoru [1].
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Obrázek 1 - Schéma HPLC systému [3]

3.2.1 HPLC na normální fázi
Jedná se o eluci na stejném principu jako u tenkovrstvé chromatografie. Rozpouštědlo je
nepolární kapalina a stacionární fáze má polární charakter. Příkladem je kolona se stacionární
fází, složenou z částic oxidu křemičitého (silikagel) a rozpouštědlo je například nepolární hexan.
Sloupec kolony má typicky vnitřní průměr okolo 4,6 mm a délku 150 až 250 mm.
Polární sloučeniny ve směsi, která prochází kolonou, budou mít k polárnímu oxidu
křemičitému mnohem vyšší afinitu než nepolární sloučeniny, tím se zadržují na delší dobu a
rozdělují se podle síly této afinity. Nepolární molekuly budou procházet kolonou rychleji [1] [4].

3.2.2 HPLC na reverzní fázi
V tomto případě bývá velikost kolony stejná, ale oxid křemičitý tvořící stacionární fázi je
modifikován. Běžným modifikátorem jsou uhlíkové řetězce, typicky o délce 8 nebo 18 C. Jako
mobilní fáze se použije polární rozpouštědlo, například směs vody a alkoholu, zatímco
stacionární fáze je nepolární. To zapříčiní vyšší afinitu nepolárních analytů k této nepolární
stacionární fázi [1] [4].

3.3 Obecný princip extrakčních metod
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Extrakční metody slouží k rozdělení analytu mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Látky se
mezi tyto fáze rozdělují na základě různé rozpustnosti v použitých rozpouštědlech (rozdílných
rozdělovacích koeficientů). Čím vetší je rozdíl mezi rozdělovacími koeficienty, tím je oddělení
dokonalejší. Cílem extrakce je oddělení námi vybraného analytu od ostatních látek ve směsi [5].

3.3.1 Dělení extrakčních metod podle typu metody
1. Jednostupňová
Cílem je docílit jedné rovnováhy mezi pracovními fázemi, statická metoda využívající dělící
nálevky. Využívané při extrakci v látkách s vysokým rozdělovacím poměrem.
2. Mnohostupňová
Celý proces docílení rovnováhy se několikrát opakuje v oddělených krocích. Látky
vytřepáváme v dělící nálevce několikrát po sobě.
3. Kontinuální
Extrakce probíhá bez přestání v rozhraní dvou protichůdně pohybujících se fázích.
[5]

3.3.2 Dělení extrakčních metod podle druhu frakcí
3.3.2.1 Metoda extrakce Kapalina-Kapalina
Velice jednoduchá a využívaná metoda extrakce. Základem je rozdílná rozpustnost
extrahované látky ve dvou různých, mezi sebou nemísitelných kapalinách. Při protřepávání
dochází k rozdělování látek mezi roztoky podle jejich afinity k dané kapalině (rozdělovacího
koeficientu). Zároveň může docházet k zakoncentrování analytu. Nejčastěji se používá
kombinace polárního rozpouštědla (voda) a s ní nemísitelného organického nepolárního
rozpouštědla (benzen, chloroform, hexan…). K provedení této metody nejčastěji používáme
dělící nálevky [6]. Automatizace a spojení s HPLC je náročnější, a tedy méně obvyklé.

3.3.2.2 Extrakce na tuhou fázi (SPE)
Tato velice rozšířená a oblíbená metoda funguje na principu adsorbce analytu na tuhém
povrchu sorbentu. Tento princip je založený na stejném principu jako metody chromatografické.
Analyt je rozpuštěn v rozpouštědle, které prochází přes tuhý sorbent. Ten slouží jako stacionární
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fáze. Jednotlivé části analytu vykazují afinitu k sorbentu a retencí se oddělují od zbytku analytu.
Tato reakce funguje na základě polárních, nepolárních i iontových interakcí. Tím se analyt
odlučuje od ostatních látek ve směsi. Následně použijeme vybraného elučního činidla, které náš
analyt opět desorbuje zpět do fáze mobilní. Tato metoda, pro svojí vysokou podobnost HPLC
metodám, je často využívána v on-line napojení separačních a chromatografických systémech.
Kromě klasické kolonové SPE se můžeme setkat s novějšími typy extrakce na tuhé fázi, jako jsou
Bead-Injection, MEPS, In-tube SPME, Fiber SPME, či SBSE (Obrázek 2 - Znázornění jednotlivých
druhů extrakce na tuhou fází [8].

Obrázek 2 - Znázornění jednotlivých druhů extrakce na tuhou fází [7]

3.3.3 Současné typy SPE s možností napojení na HPLC systém
3.3.3.1 Kolonová SPE
Pro on-line napojení se využívá klasické kolony naplněné sorbentem, kdy je kapalný analyt
po extrakci přímo vstřikován do separačního systému. Nevýhoda kolon obsahujících klasický
částicový sorbent spočívá v potřebě zvýšeného tlaku. Z tohoto důvodu se vytvořily nové typy
extrakčních metod. Základní typ SPE, či jeho pozdější modifikované typy (např. SPME), lze napojit
on-line na HPLC jak ukazuje následující schéma (Obrázek 3 - Schéma on-line spojení SPE a HPLC
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pomocí dvou pump a vícecestného ventilu, Trap column znázorňuje klasickou SPE kolonu, nebo
in-tube SPME kolonu . Principem tohoto uspořádání je přepínaní kolon. Vícecestný ventil nejprve
nasměruje vzorek do kolony extrakční, kde dochází k jeho zachycení, a následném promývaní.
Tím se vzorek zakoncentruje. Následně je ventil přepnut do polohy druhé, vzorek vpraven do
kolony separační a posléze analyzován pomocí detektoru [7].

Obrázek 3 - Schéma on-line spojení SPE a HPLC pomocí dvou pump a vícecestného ventilu, Trap
column znázorňuje klasickou SPE kolonu, nebo in-tube SPME kolonu [7]

3.3.3.2 Bead SPE
Klasická podoba SPE v koloně má několik nevýhod. K těm hlavním patří nutnost využití
vysokého tlaku, rychlá degradace sorbentu, ztráta funkčnosti aktivního povrchu a zanášení
kolony. Tuto nevýhodu se snaží minimalizovat metoda Bead SPE extrakce. Ta využívá jako
sorbentu malé kuličky, které se pomocí systému dávkovače mohou automaticky vyměňovat, a
tím obnovovat funkčnost systému bez vnějšího zásahu. Kuličky sorbentu jsou do systému
vpraveny pumpou, na kterou jsou napojeny zásobníky s kuličkami o různém složení. Ten vpraví
námi vybraný druh sorbentu do extrakční kolony, která má stěny potaženy sítí polyethylenu, na
kterém se tyto kuličky zachycují. Po proběhlé extrakci nám pumpa může použitý sorbent odsát
a naplnit extrakční kolonu novým a funkčním sorbentem. Analyt dále putuje do separačního
systému, na který je tento formát extrakce napojen obdobně jako klasický kolonový systém [9].
Schéma systému ukazuje Obrázek 4 - Schéma Bead-Injection systému. LC označuje kapalinový
separační systém s DAD detektorem. MPV značí vícecestný selekční ventil. IV je vícecestný
injekční ventil a MSP je vícestříkačková pumpa .
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Obrázek 4 - Schéma Bead-Injection systému. LC označuje kapalinový separační systém s DAD
detektorem. MPV značí vícecestný selekční ventil. IV je vícecestný injekční ventil a MSP
je vícestříkačková pumpa [7].

3.3.3.3 SPME
Mikro extrakce na tuhé fázi je metoda vylepšující klasickou kolonovou metodu SPE. Využívá
extrakce na malých koncentracích sorbentu v reakční kapiláře. Tím je možné extrahovat již malé
množství analytu. Tato technika je také velice lehce automatizovatelná, a proto se používá pro
on-line napojení na kapalinové i plynové separační systémy. Dnes se můžeme setkat s dvěma
formáty SPME. Jedním z nich je SPME s využitím vlákna. Tento způsob je schopný extrahovat i
analyt s velkými komplexy a částicemi. Jeho off-line využití je především v analýze in-vivo. Druhý
formát je in-tube SPME. Ten používá pružné trubice naplněné částicemi sorbentu. Díky jeho
miniaturní velikosti je schopný extrahovat analyt o malém objemu. Mezi nevýhody však patří
nutnost vysokého tlaku, využíváme-li kapiláry plněné částicovým sorbentem. V tomto případě
jsme nucení snížit rychlost průtoku a tím zvýšit dobu potřebnou k úspěšné extrakci. K ostatním
druhům kapilár patří – kapiláry vyplněné monolitem, kapiláry se stěnami pokrytými sorbentem
a kapiláry plněné vlákny. Spojení SPME a HPLC je velice jednoduché. Používají se přepínací
ventily, které umožní přímou desorbci analytu mobilní fází, a následnou separaci v HPLC koloně
[10].

3.3.3.4 MEPS
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Mikroextrakce plněným tuhým sorbentem je další způsob modifikace SPE. Pomocí této
techniky můžeme extrahovat analyty ze vzorku o objemu pouze 10-250 µl. Jde o miniaturní
podobu klasické SPE kolony. Separační kolona obsahuje pouze 1-4 mg sorbentu. Tím je schopna
extrahovat pouze miniaturní množství analytu. Tuto kolonu můžeme napojit jak na klasickou
pipetu, tak na autosampler, kdy výsledný obsah nastřikujeme do kapalinového nebo plynového
separačního systému [11].

3.4 Monolity
Monolit je jednolitá masa polymerní pórovité látky. Ta zcela vyplňuje extrakční nebo
chromatografickou

kolonu.

Oproti

klasickým

částicovým

kolonám

má

výhodu

v hydrodynamických vlastnostech. Jejich pórovitost umožňuje rychlý konvektivní tok, a tím
zrychluje přenos hmoty mezi mobilní a stacionární fází. Makropóry (větší než 50 nm) umožňují
rychlý průtok mobilní skrze monolit, zatímco mesopóry (2-50 nm) poskytují aktivní povrch
stacionární fáze, na kterém dochází k separaci/extrakci analytu. Monolit může obsahovat i
mikropóry, na kterých může docházet k separaci nízkomolekulárních látek (menší než 2nm).
Monolity můžeme využít v různých podobách. Mezi často používané patří klasické kolony, disky,
pipetové konce, mikrokolony a jiné. Dále můžeme monolity dodatečně upravovat navázáním
různých funkčních skupin a struktur, mezi než patří například imunosorbenty či nanočástice [4].

3.4.1 Porézní polymerní monolity
Tento typ monolitu je velice dobrým separačním médiem pro velké molekuly, jako jsou
peptidy, bílkoviny, nukleové kyseliny, syntetické polymery. Syntéza těchto monolitů spočívá
v aktivaci směsi monomerů a iniciátorů pomocí tepla nebo záření. V této směsi je také přítomen
tzv. porogen, látka určující tvar a poréznost výsledného monolitu. Po aktivaci a polymerizaci se
tento porogen z monolitu odstraní. Mezi nejčastěji používané monomery patří akryláty,
metakryláty, styreny, DVB, akrylamidy a jiné. Postup výroby je znázorněn v Obrázek 5 (a) Kroky
výroby polymerního monolitu (b) Kroky výroby silikového monolitu Struktura tohoto monolitu
je vidět na Obrázek 6 (a) Porézní polymerní monolit (b) Silikový monolit 6 [14] [12].

3.4.2 Silikové monolity
Tvorba tohoto monolitu využívá několika látek. Alkoxysilan, ve vodě rozpustný polymer,
kyselý katalyzátor a voda jsou základními prvky tzv. sol-gel polykondenzace. Nejčastěji
používanými typy alkoxysilanu jsou TMOS a TEOS, ty tvoří základní kostru monolitu. Jako kyselý
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katalyzátor je nejčastěji používána kyselina octová. Zrání monolitu probíhá za zvýšené teploty
(cca 80-120 °C) po dobu několika hodin až dní. Různou změnou koncentrací těchto látek, změnou
teplot a doby zrání můžeme ovlivnit konečnou velikost pórů. Silikové monolity mají větší
množství mesopórů než monolity polymerní a tím poskytují vetší aktivní povrch (Obrázek 6 (a)
Porézní polymerní monolit (b) Silikový monolit . Tato pórovitost se naopak nehodí k analýze
makromolekul. Ty jsou extrahovány většinou na monolitech polymerních. Postup výroby je
znázorněn v Obrázek 5 (a) Kroky výroby polymerního monolitu (b) Kroky výroby silikového
monolitu [12].

Směs látek je vpravena
do kolony

Polymerizační směs je
odplyněna a vpravena
do kolony
Polymerizační reakce
pomocí zvyšené teploty
nebo UV záření

Tvorba makropórů

Polymerizační reakce
pomocí zvyšené teploty
nebo UV záření

Maturace monolitu
Tvorba makropórů

Tvorba mesopórů

Promytí rozpouštědlem, odstranění
porogenů a nezreagovaných monomerů

Vysoušení a tepelná
úprava
Vložení do pláště kolony

Obrázek 5 (a) Kroky výroby polymerního monolitu (b) Kroky výroby silikového monolitu [12]
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Obrázek 6 (a) Porézní polymerní monolit (b) Silikový monolit [13]

3.5 Modifikace monolitů
3.5.1 Monolity tvořené s použitím metalo-organických struktur
Z důvodu zlepšení funkčních vlastností (zvětšení aktivního povrchu, optimalizace
prostupnosti pórů, zvýšení účinnosti retence pro látky o malém molekulárním objemu) bylo
publikováno mnoho studií. Zajímavým postupem se zabýval tým vědců Yin et al. v roce 2007.
Ten využívá metalo-organické struktury jako základu pro tvorbu mikro a mesopórů při přípravě
organických polymerních monolitů. MOF jsou krystalické struktury sestávající se z kovových
iontů, které se mohou pomocí organických látek navázat na povrch polymerního monolitu. Po
přimíchaní MOF do polymerizační směsi, se těmto organickým polymerům výrazně zvětší aktivní
plocha. Tato plocha může dosahovat až několik tisíc m2/g [15].

3.5.2 Monolity tvořené použitím iontových kapalných monomerů
Iontové kapaliny jsou soli, které se vyskytují v kapalném stavu za pokojové teploty. Můžeme
je použít jako funkční monomery nebo porogenická rozpouštědla při přípravě monolitů. Funkce
těchto sloučenin se také začala používat při kapilární chromatografii, kdy se tyto kapaliny
ukotvují na stacionární fázi, a jejich anionty a kationty umožňují interakce s analytem na základě
hydrofobních, hydrofilních, vodíkových a π-π vazeb. Při ukotvení na stacionární fázi, IL ztrácejí
svojí kapalnou podobu, jejich vlastnosti (polarita, stabilita, schopnost iontových interakcí) však
zůstávají. Kvůli těmto vlastnostem se také zkoumalo jejich využití při extrakci na tuhé fázi [16].

3.5.3 Monolity s nanočásticemi
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Tento směr modifikace monolitů se snaží spojit výhody pórovitosti monolitických kolon s
vysokou specifičností povrchových vazeb mikro/nanočástic. Mnoho nanočástic z prvků jako je
zlato, stříbro, železo, attapulgit může být použito pro zlepšení vlastností monolitů [17].

3.5.3.1 Příklad využití nanočástic – nanočástice zlata při deglykosilaci
Glykosylace je jedna z nejdůležitějších posttranslačních úprav proteinů a hraje roli v mnoha
biologických aktivitách. Hmotnostní spektrometrie je v současné době jednou z nejúčinnějších
analytických metod pro analýzu glykosylace proteinů. Pro úspěšnou identifikaci těchto látek je
třeba docílit dostatečné deglykosylace, tak aby mohl hmotnostní spektrometr rozlišit místa Nvázané glykosylace (vazba oligosacharidu na atom dusíku v molekule proteinu). Zlaté
nanočástice nám pomůžou navázat aktivní látky jako je PNGáza F, která je schopna štěpit
glykosidové vazby, a tím zjednodušuje detekci glykopeptidů [18].

3.5.4 Monolity fungující na principu molekulárního rozpoznání
Vlastností SPE kolon je nedokonalá selektivita pro látky velice podobného charakteru.
Klasické hydrofobní a polární sorbenty nemusí být účinné pro extrakci látek ze směsi, ve které
se nachází látky strukturně velice podobné. Toto se snaží vyřešit výzkumy extrakce používající
mechanismy molekulárního rozpoznání [19].

3.5.4.1 Monolity využívající boronátů
Biomolekuly obsahující cis-dioly se nacházejí v důležitých sloučeninách uhlovodíků,
glykoproteinů, RNA, nukleosidů. Tyto látky jsou často hlavními analyty v přírodovědeckých
laboratořích. Problémem je malá koncentrace těchto látek v analyzovaných směsích, a naopak
vysoká koncentrace ostatních látek s podobnými vlastnostmi způsobujících interferenci.
Z tohoto důvodu je specifický záchyt a zakoncentrování cílových cis-diolových molekul klíčovým
krokem při analýze [20].
Za tímto cílem byly vytvořeny chromatografické kolony s boronátovou afinitou (BAC). Jejich
tvorba je docílena dvěma způsoby. Způsobem přímým, kdy se ligandy kyseliny borité přímo
podílejí na tvorbě a polymeraci monolitu, a způsobem nepřímým, kdy je nejdříve vytvořena
základní monolitická struktura a ligandy jsou až následně imobilizovány na aktivním povrchu
daného monolitu. Takto modifikovaný monolit je schopen lépe interagovat s látkami
obsahujícími cis-diolové skupiny. Tato síla však není dostatečně silná, takže analýza malých
koncentrací specifických molekul s těmito vazbami není možná. Další nevýhoda spočívá v různé
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afinitě k cis-diolovým molekulám o různých strukturách. Toto způsobí různé hodnoty
zakoncentrování analytů [20].

3.5.4.2 Monolity s imunosorbenty
Mezi druhy příprav vzorku na základě molekulárního rozpoznání patři i techniky využívající
imunosorbentů. Jsou to protilátky jejichž vysoká afinita a selektivita ke konkrétním antigenním
strukturám z nich dělá užitečný nástroj ve světě analytické chemie. Je jich využíváno již od
přelomu tohoto tisíciletí [21].

3.5.4.3 Monolity s aptamery
Aptamer je krátký, jedno řetězcový oligonukleotid. Pokud ho imobilizujeme na tuhé fázi,
nazýváme ho oligosorbentem. Schopnost aptamerů je velice podobná těm imunosorbentovým,
jsou schopny velice specifické vazby na DNA, RNA, bílkoviny, peptidy, či malé molekuly. Jejich
velikou výhodou je možnost syntetické výroby, a tím i nižší cena. Jejich vývoj je však o poznání
mladší, a proto se stále nestaly plnohodnotnou náhradou za imunosorbenty. I přes to je
v současné době se můžeme setkat s komerčně dostupnými aptamery, obsahující např. funkční
skupiny aminu, biotinu, či thiolu. Od dob jejich objevu v 90. letech, se aptamery využívají ve
výzkumu nových technik biosenzorů, ve studiích molekulárních interakcí, v analytických
metodách, jako je kapilární elektroforéza, kapilární elektrochromatografie, separace, detekce,
purifikace [22].
Většina postupů přípravy monolitu s aptamery vyžaduje postup o více krocích. Metody se
často liší pouze v použitých funkčních skupinách, potřebných k navázání žádaného aptameru;
směsí látek pro primární polymerizaci monolitu, či použitého linkeru, který je zvolen podle
struktury kýženého aptameru. Tyto metody postupující podle modelu: tvorba směsi –
polymerizace – promytí – navázání linkeru – navázání aptameru jsou často časově náročné.
Z tohoto důvodu existují tzv. one-pot techniky, které se snaží o zjednodušení metody tvorby
monolitu. Tato metoda využívá tzv. thiolenové click reakce, při níž se thiol a alken spojí
v thioether [23].

3.5.4.4 Monolity tvořené molekulárně vtištěnými polymery
Molekulárně vtištěné polymery (MIP) jsou látky obsahující uměle vytvořená vazebná místa,
schopné vázat se na cílovou skupinu analytu díky sterické interakci. Můžeme se setkat i s názvem
“umělé protilátky“. Jejich vazebná afinita k analytu je specifická, neváží se tedy na ostatní látky
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v dané směsi, z tohoto důvodu se využívají jako extrakční nebo separační adsorbent na
stacionární fázi [24].
Jejich syntéza spočívá v použití cílového analytu jako vzoru, pro stavbu daného polymeru. Ke
stavbě se použijí funkční monomery, které kopolymerizují kolem vzorové molekuly. Tomu
napomáhají i tzv. cross-linkery, které váží jednotlivé řetězce mezi sebou, a tím tvoří
trojrozměrnou strukturu. Na konci procesu syntézy se vzorová molekula z polymeru vymyje a
takto vzniklý 3D polymer je vysoce selektivní pro znovunavázání vzorové molekuly ze vzorku
pomocí nekovalentních vazeb (vodíkové můstky, iontové vazby) [24].
Důvod jejich použití je ve vyšší chemické stabilitě a odolnosti vůči extrémním podmínkám,
jako vysoké pH nebo teplota. Také možnost teoreticky využít jakéhokoliv analytu, a podle jeho
struktury si nasyntetizovat potřebný adsorbent, je výhoda této techniky např. oproti
imunosorbentům [24] [25].

4. REŠERŠNÍ ČÁST – POKROKY V POUŽITÍ MONOLITŮ
V ON-LINE EXTRAKČNÍCH METODÁCH
4.1 Nové studie využívající monolitů s metalo-organickými
strukturami
4.1.1 Použití MOF monolitu při analýze nesteroidních protizánětlivých
léků
Mikro extrakce nesteroidních protizánětlivých léků z vody a moči byla provedena použitím
monolitické kolony tvořené z poly(BuMA-EDMA). Použití metalo-organické struktury (MOF) typu
MIL-53 vedlo k desetinásobnému zvětšení reakčního povrchu, z 10,8 na 107,6 m2/g ve srovnání
s kolonou poly(BuMA-EDMA) bez použití MOF. Dalším zlepšením této metody bylo zvýšení
adsorbční kapacity díky hydrofobním a π-π interakcím mezi aromatickými kruhy MIL-53 a
aromatickými kruhy molekul analytu. Tento způsob je popsán po provedení 120 extrakcí, během
kterých nepoklesla účinnost tohoto typu monolitu. Hodnoty výtěžnosti ibuprofenu a fenbufenu
se pohybovaly od 77,4 % do 104 %. Extrakční čas činil pouze 30 minut. Detekce proběhla na
systému HPLC-DAD [26].

4.1.2 Použití MOF monolitu pro extrakci penicilínů
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Tento monolit byl vytvořen pomocí metalo-organické struktury na základě atomů hliníku
MIL-53(Al). V kombinaci s EDMA, BMA byl polymerizován pomocí mikrovln. Jeho využití bylo
otestováno v SPME koloně k extrakci penicilinu G a V, oxacilinu, cloxacilinu, dicloxacilinu a
nafcilinu. Pro separaci a analýzu byl použit systém UPLC s UV detektorem. Pro zjištění účinnosti
systému se použily standardizované vzorky za optimálních podmínek. Pro demonstraci využití
v reálném případě, byly použity vzorky mléka a říční vody, do kterých byly přidány peniciliny o
koncentraci 50 a 100 µg/l. Výše výtěžku z mléka a říční vody vykazovala podobné hodnoty, jako
při extrakci za optimálních podmínek (čisté rozpouštědlo). Výhoda této metody spočívá ve velice
krátké době extrakce (37 minut), nízkých hodnotách LOD a LOQ a jednoduchosti extrakce [27].
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4.1.3 Tabulka srovnávající MOF monolity

MOF s MIL-53

Al-MOF

Typ metody

Základ monolitu

MOF monolit

BuMA, EDMA

NSAIDs v moči a
vodném roztoku 0,12 - 0,24 µg/l

BMA, EDMA

Peniciliny v říční
vodě
0,06 - 0,26 µg/l 0,20 - 0,87 µg/l

MOF monolit

Analyt

LOD

LOQ

X

RSD (%) Výtěžek (%) Extrakce Separace Detektor Zdroj

2,6 - 5,7

77,4 - 104

SPME

HPLC

DAD

[26]

3,5

90,5 - 95,7

SPME

UPLC

UV

[27]

4.2 Nové studie využívající monolitů s iontovými kapalinami
4.2.1 IL SPE monolit pro identifikaci antihypertensiv v lidské plazmě
Na Univerzitě farmaceutických věd v Číně, proběhla v roce 2016 studie, zkoumající využití
těchto iontových kapalin při tvorbě monolitických kolon. Ta používala iontové kapaliny, tvořené
reakcí 1-chlorbutanu s 1-vinylimidazolem. Celý název vzniklého produktu je IL 1-Vinyl-3Butylimidazoliumchlorid [28].
Takto vytvořený monolit byl otestován na 7 standardizovaných vzorcích lidské plasmy
s měřenými analyty nifedipinu, nitrendipinu a felodipinu. Nejprve byla plasma vpravena
šestipístou pumpou do monolitické kolony. V té se navázaly sloučeniny analytů a zbylé
biologické matrice plasmy byly s roztokem vodné fáze po extrakci odsáty. Pro oddělení analytů
z monolitické kolony byl použit roztok metanolu a vody. Tento SPE systém byl napojen na
kapalinovou chromatografickou kolonu s C18 stacionární fází a separován gradientovou elucí.
Jako detektor byl použít spektrometr nastavený na hodnotu 237 nm a celý systém operoval při
pokojové teplotě. Výsledná analýza potvrdila úspěšnost extrakce na monolitu, kdy nebyly
nalezeny žádné interference biologické matrice v chromatogramu a byla potvrzena
opakovatelná použitelnost této metody pro identifikaci dihydropyridinových látek v lidské
plasmě. Tato metoda byla úspěšně evaluována měřením 3 různých koncentrací testovaných
analytů (5, 20, 500 ng/ml) [28].

4.2.2 Použití IL modifikovaných monolitů jako sorbentu pro in-tube
extrakci kyselých přísad v jídle
Tuto metodu popsal tým T.-T.Wang et al. Jejím cílem je identifikace kyselých přísad
v potravinářských produktech. Tato studie analyzovala kyselinu benzoovou (BA), kyselinu 3hydroxybenzoovou (HBA), kyselinu skořicovou (CA) a kyselinu 2,4-dichlorfenoxyoctová (DPAA).
Je založena na použití iontové kapaliny k modifikaci organických polymerů v monolitické koloně.
Ta slouží k extrakci těchto látek v in-tube SPME, který lze jednoduše napojit na HPLC separační
systém. Tato metoda byla nejprve otestována v off-line režimu, její on-line využití tým testoval
v době publikace této studie [29].
Proces extrakce v SPME in-tube kapiláře byl započat proplachováním kapiláry chloridem
amonným. Smyčka pro vzorek byla naplněna pomocí stříkačky. Poté byl vzorek vpraven do
kapiláry. Po 40 minutách kontinuálního průtoku skrze kapiláru bylo rozpouštědlo vyměněno ze

eluční roztok 10% kyseliny mravenčí a 40 % acetonitrilu. Pro analýzu byla použita HPLC
s gradientovou elucí pomocí 0,1% mravenčí kyseliny, mravenčanu amonného a postupně se
zvyšujícím zastoupením acetonitrilu (15–60 %). Pro detekci byl použit spektrofotometr měřicí při
vlnové délce 230nm [29].
Pro potvrzení funkčnosti takto zakotvených IL byla provedena analýza několika kyselých
potravinářských aditiv (HBA, CA, BA, DPAA,) na monolitické koloně s navázanými IL a podruhé
na koloně bez těchto iontových kapalin. Na koloně bez IL byla adsorpce těchto látek pouze od 7
do 50 %. Tím byla potvrzena funkčnost imidazol – chloridových vazeb při extrakci těchto
potravinových aditiv. Adsorbční kapacita tohoto monolitu byla 0,18 až 1,74 µg/cm [29].
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4.2.3 Tabulka s analytickými hodnotami monolitů s IL

IL Monolit s VinylButylimidazoliumchloridem

IL Aminopropylethylimidazolium monolit

Typ
metody

Základ
monolitu

Analyt

LOD

LOQ

RSD (%)

IL monolit

GMA, EDMA,
AIBN, PEG

Nifefipin,
Nitrendipin,
Felodipin
v lidské plazmě

2 - 3 ng/ml

7 - 10 ng/ml

7,29

95 - 101,6

SPE

HPLC

UV

[29]

IL monolit

GMA, MBAA,
PEG

HBA, BA, DPAA,
TFMCA v
acetonitrilu

1,2 - 13,5
ng/ml

X

6,9

85,4 - 98,3

in-tube
SPME

HPLC

UV

[28]

Výtěžek (%) Extrakce Separace Detektor Zdroj

4.3 Nové studie využívající monolitů s nanočásticemi
4.3.1 Nanočástice zlata jako modifikace monolitů pro on-line
deglykosylaci analytu
Nanočástice zlata byly použity jako modifikace na polymeru GMA-PEGDA [poly(glycydyl
metakrylát-co-poly(ethylen glykol)] monolitu, který posloužil pro on-line zakoncentrování a
deglykosylaci glykopeptidů. Takto vzniklý monolit byl vysoce hydrofilní a účinný pro HILIC
zakoncentrování glykopeptidů. Pro odštepení N-vázaných glykanů může být tento monolit
jednoduše modifikován pomocí PNgázy F, která se díky vysoké afinitě k atomům zlata ukotví na
aktivním povrchu, a slouží jako deglykosylační činidlo. Tím vzniknul multifunkční monolit, který
díky reversibilitě vazeb na GNP může být i zpětně demodifikován, pro funkci v různých typech
separačních a extrakčních módech. Jeho efektivita byla otestována na HILIC systému. Byla
potvrzena účinnost monolitu, a jeho on-line využití pro deglykosylaci glykopeptidů [18].

4.3.2 Nanočástice attapulgitu v monolitické koloně pro in-tube SPME
mikroextrakci cyromazinu a melaminu
Cyromazin je pesticid a regulátor hmyzu, který se v rostlinných i lidských tělech metabolizuje
na látku melamin. Ten může tvořit nerozpustné krystaly s kyselinou kyanurovou v ledvinách a
tím způsobovat renální selhání. V roce 2008 byla zjištěna přítomnost melaminu v kojeneckém
mléce, a kvůli tomu mu byl přisuzován vznik onemocnění ledvin u více než 51900 kojenců v Číně.
Kvůli tomu byla potřeba spolehlivá metoda pro analýzu těchto látek [30] [31].
Pro tvorbu monolitu bylo využito v přírodě vyskytujícího se nano strukturálního materiálu
attapulgitu [(OH2)4 (Mg, Al, Fe)5 (OH).2Si8O20]·4H2O. Reaktivní OH skupiny tohoto materiálu
vykazují dobrou adsorbční schopnost pro kovové ionty a organické molekuly. Monolit byl
připraven

polymerací

akrylamidu

s 1-vinyl-3-(butyl-4-sulfonát)

imidazolem,

N,N-

methylennisakrylamidem, formamidem, dimethyl sulfoxidem a PEG-8000/PEG-10000. Částice
attapulgitu byly aktivovány kyselinou chlorovodíkovou, usušeny a vpraveny do kapiláry společně
s výše zmíněnou polymerizační směsí. Polymerizace proběhla po dobu 20 hodin při 75 °C [30].
Tato metoda nejlépe byla použita v in-tube SPME kapiláře. Adsorbce melaminu proběhla
převážně díky hydrofilním interakcím. Velkým množstvím testů byla prokázána vysoká účinnost
attapulgitu při extrakci melaminu. Validace této metody ukázala na vysokou extrakční účinnost,
nízkou hladinu detekce, a vysokou opakovatelnost. Jako většina in-tube SPME metod, i tato
může být využita pro on-line napojení na separační systém [30].

4.3.3 Tabulka analytických hodnot monolitů s inkorporovanými nanočásticemi

Typ
metody

Základ monolitu

LO
Q

RSD
(%)

Gold NP + PNGase
F

NP

GMA, PEGDA,
AIBN

Glykopeptidy v lidské
plazmě

X

X

X

81

SPE

Attapulgite NP

NP

MAA, PEG, FA

Cyromazin v acetonitrilu

21,1
ng/ml

X

7,6

94,5 - 109,9

in-tube
SPME

Melamin v acetonitrilu

0,3 ng/ml

7,6

94,5 109,10

Analyt

LOD

Výtěžek (%) Extrakce

Separac
e

Detektor

Zdro
j

HILIC

MALDITOF

[18]

HPLC

X

[30]

4.4 Nové studie využívající monolitů na principu molekulárního
rozpoznání
4.4.1 Studie využívající boronátových monolitů pro extrakci
monoaminových neurotransmiterů
Monoaminové neurotransmitery jsou důležité pro studium nervových procesů a jejich
přítomnost v mozku ovlivňuje lidské vlastnosti jako nálady, kognitivní funkce, spánek,
motorickou aktivitu a jiné. Patří mezi ně látky jako 5-hydroxytryptamin, norepinefrin, epinefrin
a dopamin. Jejich analýza je proto velice užitečná při diagnóze mnoha neuropsychologických
onemocnění jako je Parkinsonova či Alzheimerova choroba [32] [33].
Identifikace těchto látek byla důvodem k použití boronátového monolitu jako extrakčního
média, napojeného na HPLC systém. Použitý monolit byl vytvořen porogenickou směsí npropanolu a 1,4-butandiolu. Do této porogenické směsi byly následně přidány látky VPBA, MBAA
a AIBN [33].
Extrakce proběhla pomocí pumpy v monolitické koloně, poté proběhlo vyčistění kolony
propláchnutím vodou. Analyt byl z extrakční kolony uvolněn desorbčním činidlem a vstřiknut do
HPLC systému. Výsledky testů byly porovnány se slepým monolitem bez přídavku VPBA při
tvorbě monolitů [33].
Tato metoda se osvědčila díky vysoké selektivitě a výtěžku. Její on-line napojení na HPLC je
velice účinné a tím je tato metoda mohla být jednou z prvních voleb pro detekci monoaminových
neurotransmiterů [33].

4.4.2 Studie využívající monolitů s navázanými imunosorbenty
4.4.2.1 Využití monolitického disku s ukotveným imunosorbentem pro detekci
aflatoxinů
Aflatoxiny jsou mykotoxiny tvořené plísněmi Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus.
Organizací WHO jsou zařazeny mezi karcinogeny 1. skupiny. Hlavními toxiny jsou typy B1 (AFB1),
B2, G1 a G2 včetně jejich metabolitů. Tyto toxiny se mohou nacházet v jídle, a pokud překračují
přípustné koncentrační meze (v EU je to 4µm na kilogram), je toto jídlo označeno za
kontaminované. Pro identifikaci aflatoxinů slouží metody jako ELISA, avšak pomocí této metody
nejsme schopni identifikovat nízké koncentrace s potřebnou přesností. Pro tyto případy poslouží

nejlépe metody kapalinové chromatografie s on-line napojeným imunoafinitním monolitickým
CIMTM diskem [34].
Jako extrakční metoda, byl využit epoxy modifikovaný makroporický GMA-EDTA monolitický
CIMTM disk. Disk byl promyt metanolem, frakcí metanolu a vody, směsí vody a fosfátového pufru.
Každý mycí krok trval 30 minut. Sigma králičí anti-AFB1 frakcionované antisérum bylo zředěno
fosfátovým pufrem a vpraveno do CIMTM-disku. Imobilizace probíhala po dobu 24 hodin,
nakonec byl monolit promyt fosfátovým pufrem o pH 0, a zbývající epoxy skupiny zablokovány
ethanolaminem. Všechny kroky proběhly při pokojové teplotě. Takto upravený monolit bylo
možné napojit na HPLC systém. Evaluace metody popisuje úspěšnou extrakci anti-AFB1. Byl
vytvořen přesný postup, trvající 46 minut, zahrnující přípravu disku, nástřik, proplach a eluci. Po
analýze může být disk jednoduše regenerován promytím fosfátovým pufrem [35].

4.4.2.2 Použití imobilizovaných protilátek na hybridním monolitu pro extrakci a
analýzu mikrocystinu-LR s on-line napojením na nanoLC-UV
Pro analýzu látek v řádech nanogramů (ultra-traces) v komplexních matricích, je třeba tento
vzorek purifikovat a zakoncentrovat před následnou analýzou. Klasické mechanismy SPE
extrakce nejsou dostatečně specifické pro záchyt těchto látek. Z tohoto důvodu se začaly
používat protilátky, v posledních letech nejčastěji ukotvených na monolitu. Jednou z novějších
metod je použití hybridního organicko-anorganického monolitu [36] [37].
Hybridní monolit byl připraven v křemenné kapiláře. Ta byla pročištěna a naplněna
polymerizační směsí. Jako imunoafinitní prvek byly použity protilátky specifické pro MicrocystinLR (toxin produkovaný druhem kyanobakterií) rozpuštěné ve fosfátovém pufru. Analýza
proběhla v on-line systému s extrakčním monolitem napojeným na NanoLC-UV. Celý systém byl
následně zaveden jako funkční metoda pro extrakci MC-LR z intracelulárních vzorků
kyanobakterií rodu M. aeruginosa [36].
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4.4.3 Studie využívající monolitů s navázanými aptamery
4.4.3.1 Aptamery v hydrofilním polymerním monolitu se schopností citlivé detekce
lidského α-trombinu
Jedna z prvních úspěšných metod pro detekci α-trombinu byla vytvořena v roce 2008.
Skupina vědců Zhao et al. přišla s aptamery modifikovaným monolitem, vytvořeného kombinací
glycidyl metakrylátu (GMA) a trimethylolpropan trimethakrylátu (TRIM). Tato metoda však měla
nevýhodu ve vysoké hydrofobitě monolitu, která mohla zapříčinit nespecifické adsorbční
schopnosti, a tím interferovat při detekci daných proteinů. O něco novější metoda, využívající
organicko-anorganického monolitu, se naopak potýkala s odhalenými funkčními skupinami SiOH na aktivním povrchu polymerizovaného monolitu. Ty mohly také vytvářet nespecifické
interakce a tím ovlivňovat výsledky detekce. Tyto nevýhody předchozích metod se pokusila
vyřešit studie týmu Y. Chen et al. v roce 2016, použitím hybridního aptamerního monolitu [38]
[39].
Ten byl vytvořen z polymerizační směsi, obsahující zlaté nanočástice, GMA, PEGDA,
cyklohexanol, 1-propanol a AIBN. Cílem tohoto monolitu byla selektivní extrakce, a následná
detekce molekul α-trombinu. Při použití monolitu byl α-trombin byl vyvazován aptamerem,
který byl ukotvený na zlatých nanočásticích. Při evaluačních testech, využívajících on-line
napojení na HPLC-UV, byla potvrzena selektivní extrakce molekul α-trombinu ze směsi jiných
proteinů [40].

4.4.3.2 One-pot syntetizovaný aptamerní monolit pro detekci doxorubicinu a
epirubicinu
Analýza vzniklého monolitu pomocí elektronového mikroskopu ukázala mesoporovou
strukturu, a povrch monolitu měl povrch o hodnotě 257 m2/g. Látky doxorubicin a epirubicin
byly použity pro evaluaci specifity tohoto monolitu. Monolit bez aptamerní modifikace byl použit
pro demonstraci účinku aptameru, kdy se doxorubicin ani epirubicin na tomto monolitu
neextrahoval. Výsledky nám prokazují, že využití aptamerů umožnuje monolitu navázat
doxorubicin a epirubicin. Jako nejúčinnější detekční systém se ukázalo napojení nanoLC-UV [23].

4.4.4 Studie využívající monolitů s MIP
4.4.4.1 Použití MIP monolitu pro izolaci aflatoxinů

31

Jedna ze starších metod, zmíněná v jedné z přechozích kapitol, se zabývala analýzou
aflatoxinu pomocí imunosorbentů (kapitola 4.4.2.1). Nevýhoda těchto imunoafinitních kolon je
jejich vysoká cena. Proto se v roce 2014 tým Szumski et al. rozhodl prozkoumat možnosti využití
MIP jako selektivního adsorbentu v monolitické kapiláře.
Jednokroková (one-pot) metoda tvorby polymeru je velice složitá, z důvodu potřeby ideální
kombinace funkčních monomerů, cross-linkerů, matrice a porogenů pro úspěšnou polymerizaci
monolitu. Z tohoto důvodu byla zvolena jednoduší metoda o více krocích [41].
Jako vzorem pro molekulární imprintaci byl zvolen 5,7-methoxykumarin. Použití samotného
aflatoxinu by tuto metodu velice prodražilo a methoxykumarin projevuje vlastnosti velice
podobné molekule aflatoxinu.
Vyhodnocení této metody spočívalo v porovnání polymerů MIP a NIP (non-imprinted
polymer). Testování proběhlo na on-line systému microMISPE-microLC-LIF. Bylo prokázáno větší
zakoncetrovaní aflatoxinů oproti NIP a možnost následné separace a detekce [41].

4.4.4.2 Molekulárně imprintovaný hybridní monolit k detekci fluorchinolových
anitibiotik v mléce
Tým Lv et al. se pokusil vylepšit stabilitu MIP monolitu využitím hybridního monolitu MIPHCMC (Hydrid composite monolithic column). Součástí testované směsi byly látky enrofloxacin,
ciprofloxacin, oflaxacin, lomefloxacin, oxytetracyklin. Jako vzorová molekula byl enrofloxacin
(ENR). Úspěšná syntéza byla potvrzena SEM. Vzniklá monolitické kolona byla napojena na HPLC
[42].
Tato metoda byla označena za efektivní při detekci fluorchinolových antibiotik a porovnání
s NIP monolitem jasně dokázalo účinnost imprintování monolitu pomocí molekuly ENR. Monolit
také uspěl při testech strukturní rigidity, kdy riziko kolapsu a bobtnání bylo označeno jako
minimální [42].
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4.4.5 Tabulka analytických hodnot monolitů se schopností molekulárního rozpoznání
Typ metody

Boronátový Monolit

Boronát.
Monolit

Králičí anti-AFB1
monolit

Monolit s IS

Základ
monolitu

Analyt

Monoaminové
VPBA,
neurotransmitery
MBAA, AIBN
v moči
GMA, EDTA

AFB1 ve vodném
roztoku

Anti-Mikrocystin-LR
CTAB, TEOS, Mikrocystin-LR ve
Monolit s IS
monolit
APTES
vodném roztoku
Monolit k detekci αtrombinu

One-pot aptamerní
monolit

MIP monolit s
enrofloxacinem

LOD

LOQ

RSD (%)

Výtěžek (%)

Extrakce Separace Detektor Zdroj

0,06 - 0,80 µg/l

X

2,1 - 10,6

81 - 105,5

SPME

HPLC

FD

[33]

0,05 µg/ml

0,1 µg/l

6,98

78,76 104,32

CIM disk

HPLC

UV

[35]

X

X

6,2

70,4 - 77,6

Kapilární
SPE

NanoLC

UV

[36]

GMA,
PEGDA,
AIBN

α-trombin v lidské
plazmě

0,5 ng/μL

1 ng/μL

0,6

92,6 - 5,2

Kapilární
SPE

HPLC

UV

[40]

Aptamerní
monolit

PEG, TMOS,
γ-MAPS

Doxorubicin,
epirubicin
v lidském séru a
moči

10 pg

34 pg

2,6 - 3,7

90,1 - 97,8

Kapilární
SPE

NanoLC

UV

[23]

MIP

MAA,
HEMA,
TEOS, AIBN,
EGDMA

OFL v mléce

1,69 - 5,63 µg/kg

5,63 µg/kg

3,55 4,32

89,1 - 99,2

Kolonové
SPE

HPLC

FT-IR

[42]

LOM v mléce
CIP v mléce
ENR v mléce

1,63 - 5,43 µg/kg
3,74 - 12,5 µg/kg
1,37 - 4,56 µg/kg

5,43 µg/kg
12,5 µg/kg
4,56 µg/kg

Aptamerní
monolit

5. DISKUZE
5.1.1 Monolity s použitím metalo-organických struktur
Modifikace monolitů pomocí MOF přináší několik výrazných výhod. Tou největší je zvětšení
povrchu monolitu. Jak vyplývá z výše zmíněné studie [26], toto zvětšení může být až desetinásobné
oproti základnímu monolitu bez této modifikace. Další výhodou může být doba extrakce. Metoda
týmu Lirio et al. [27] zaznamenala kratší dobu extrakce penicilinů monolitem než jiné metody SPME
extrakce těchto látek. Tyto metody jsou však pouze na počátku vývoje, a jak konstatuje Vikrant et
al. [43], praktické využití tohoto typu monolitu je v současné době omezováno jeho vysokou výrobní
cenou, nedokonalou selektivitou a problémy v recyklaci a regeneraci. Dle mých zjištění je však tato
modifikace do budoucna jednou z nadějnějších, je-li cílem zvětšení aktivního povrchu.

5.1.2 Monolity s iontovými kapalinami
Iontové kapaliny se již využívají v separačních kolonách, není tedy důvod, aby jejich využití
nepřešlo i do kolon extrakčních. Mezi jejich vyzdvihované vlastnosti patří rozpustnost ve vodných i
organických kapalinách, tepelná stabilita, lehce upravitelná viskozita, a především velice dobrá
schopnost extrakce organických sloučenin a kovových iontů. Obě výše zmíněné studie (4.2) dospěly
k pozitivním závěrům, a lze tedy předpokládat, že využití iontových kapalin v podobných situacích
bude nadále správnou cestou. Navíc oproti MOF či aptamerům se vyznačují značně nižší cenou.

5.1.3 Monolity s nanočásticemi
Další, v nedávné době často studovanou, modifikací je využití nanočástic. Ty jsou schopny zvětšit
aktivní povrch pro extrakci analytů, a tím i extrakční kapacitu daného monolitu. V kapitole 4.3
zmíněná studie využila částic attapulgitu – materiálu nacházejícího se v podloží – k upravení
monolitu pro separaci cyromazinu a melaminu. Bylo prokázáno, že přítomnost attapulgitu zvyšuje
extrakci melaminu. Druhá, mnou zmíněná studie [18], dotáhla využití nanočástic ještě o krok dál.
Nejenže úspěšně navázala nanočástice zlata na monolitickou kolonu, zároveň je využila k ukotvení
aktivních látky (PNGáza F) pro deglykosylaci glykopeptidů. Obě práce ukazují, že využití nanočástic
je opodstatněné, nejen z důvodu zvětšení aktivního povrchu, ale také jako prostředku pro další
navázání extrakčních látek na monolit. V současné době je tento směr modifikace monolitů
probádán pouze minimálně, se studiemi převážně v posledních letech, ale v budoucnosti by mohlo
být další využití této modifikace velice zajímavé.

5.1.4 Monolity využívající mechanismu molekulárního rozpoznání
Tento způsob modifikace monolitů má společný jeden faktor. Tím je co nejselektivnější extrakce
látek. V současné době se jako velice selektivní látky člověku vybaví protilátky, schopny navázat na
cílový antigen. Jejich využití je jedním z nejstarších, pro selektivní navázání cílových struktur. Je tedy
logické, že se jejich využití nabízí i v extrakčních monolitech.
Dvě studie, popsané v této práci (4.4.2), využívají imunosorbentů pro selektivní extrakci
biologického materiálu – aflatoxinu a mikrocystinu. Extrakce těchto látek pomocí klasických SPE
metod, tedy na základně neselektivních hydrofobních a polárních vazeb, přináší nevýhody v podobě
interference a ko-extrakce. Tyto studie úspěšně dokazují, že pokud jsme schopni ukotvit příslušný
imunosorbent na monolit, je extrakce mnohem selektivnější a bez interferencí. Imunosorbenty jsou
však látky relativně drahé a náročné na přípravu in vivo.
V současné době mají imunosorbenty konkurenci v podobě aptamerů. Ty se vyznačují velice
podobnou schopností specificky navázat svou cílovou skupinu. Zároveň je jejich syntéza řádově
jednodušší a časově méně náročná. Lze je totiž vytvářet čistě synteticky. Proč je tedy již
nepoužíváme namísto imunosorbentů? Odpověď je jednoduchá. Oproti imunosobentům, které
jsou používané již desítky let, je jejich výzkum stále v plenkách. Jejich výrobní postupy a vývoj je
pouze na začátku. To vše však změní čas, a je možné, že aptamery v budoucnosti zčásti, či zcela
nahradí imunosorbenty. V této práci je zmíněna studie z roku 2016 [40], která jasně poukazuje na
schopnosti selektivní extrakce aptamerů, v tomto případě při analýze α-trombinu.
Monolity s MIP využívají zcela jiného mechanismu selektivní extrakce než aptamery či
imunosorbenty. Principem je využití analytu, či látky podobné analytu, jako vzoru k vytvoření
vazebného místa na monolitu, kde se při extrakci bude vyvazovat analyt ze vzorku. Syntéza MIP
monolitu je však velice pracovně i časově náročná. Také jsou zatím osvědčeny pouze metody
využívající organického rozpouštědla. Vodné fáze totiž znesnadňují navázání vzorové látky
k polymeru [44]. Přes všechna úskalí je však tato metoda stále použitelná. Práce Szumski et al. [41]
prokázala, že při použití MIP monolitu bylo velmi dobře možné detekovat aflatoxin, který se na
monolitu bez MIP prakticky vůbec neextrahoval.
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6. ZÁVĚR
V této práci jsem se věnoval novým studiím, popisujících moderní způsoby modifikací monolitů.
Každá z těchto prací úspěšně použila nový monolit pro analýzu dané látky. Podmínkou těchto studií
byla možnost on-line zapojení daného monolitu na separační systém. Tyto metody mají své výhody
i nevýhody. Mezi nejčastější výhody patří vylepšení adsorbčních vlastností monolitu nebo selektivní
extrakce. Jako nevýhoda moderních modifikací monolitů je často označována jejich vysoká cena. To
je však dáno nedostatečnou vyzrálostí těchto nových metod. Tyto metody, v současné době
označované jako pokrokové, se v následujících letech mohou ujmout jako nový standard. Stejně
jako jsou v současné době nejčastěji používaným typem extrakce kolony částicové, mohou je
v budoucnosti nahradit kolony plněné monolity. Ty v posledních letech zažívají veliký rozkvět, a
počty publikací, zabývajících se jejích studiem jsou rok od roku větší. Mezi modifikacemi monolitů
jsou to zejména metody využívající aptamerů, nanočástic a metalo-organických struktur, u kterých
výhody značně převyšují vlastnosti negativní, a od kterých lze v budoucnosti čekat široké využití.
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