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11..  ÚÚVVOODD    PPRRÁÁCCEE  
 

 

Kvantitativní a kvalitativní analýza látek v biologickém materiálu se zpravidla 

skládá ze dvou částí: úpravy biologického vzorku a vlastní analýzy dané látky ve 

výsledném extraktu. Hlavním cílem izolačního kroku v rámci analýz je přizpůsobit tu 

část vzorku, kterou si přejeme získat, analýzám následným. Izolace mohou zahrnovat 

oddělení poţadované látky od součástí matrix vzorku, zakoncentrování analytu, dílčí 

frakcionace vzorku, anebo kombinace těchto procesů. Příprava vzorku představuje 

obvykle nejvíce pracnou, časově náročnou a nejméně spolehlivou část celého procesu 

nutného pro následnou HPLC analýzu. Můţe ovlivnit celkové výsledky analýzy. 

Mezi nejčastější metody úpravy biologického materiálu patří homogenizace (u 

pevných vzorků), deproteinizace (precipitace pomocí organického rozpouštědla 

nemísitelného s vodou, ultrafiltrace na membráně, denaturace pomocí enzymů), 

centrifugace a ultracentrifugace (zaloţené na relativní odstředivé síle - RCF), extrakce 

do kapaliny (liquid-liquid extraction - LLE)  a extrakce na pevnou fázi ( solid phase 

extraction - SPE). 

SPE je metoda navrţená k vyjmutí, rozdělení, a/nebo adsorbování jedné či více 

komponent z mobilní fáze (vzorku) na stacionární fázi (sorbent nebo pryskyřice). V 

posledních dvaceti pěti letech se SPE stala jednou z nejpouţívanějších technik pro 

rychlou a selektivní úpravu vzorků před analytickou chromatografií. 
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22..  CCÍÍLL    PPRRÁÁCCEE  
 

 

Cílem praktické části diplomové práce bylo nalezení vhodné stacionární fáze pro 

úpravu biologického materiálu (krevní plazmy) a nahrazení uţívané techniky úpravy 

LLE (Liquid - Liqiud Extraction) technikou SPE (Solid Phase Extraction) k izolaci 

vitamínu E a jeho následného stanovení HPLC analýzou pomocí vyvinuté metody. 

Obsahem teoretické části byl postup provedení extrakce na pevné fázi, vysvětlení 

rozličných mechanismů vazeb na pouţívané sorbety, selektivita funkčních skupin 

sorbentů při interakcích s matrix vzorků, analyzovanou látkou a pevnou fází a 

v neposlední řadě přehled druhů komerčně dostupných sorbentů. Zohledněny byly 

rovněţ parametry SPE jako jsou průtoková rychlost, kapacita sorbentů a další významné 

faktory, které ovlivňují výsledek extrakce. 
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33..  SSEEZZNNAAMM    PPOOUUŢŢIITTÝÝCCHH    ZZKKRRAATTEEKK  

 

LLE liquid-liquid extraction 

SPE solid phase extraction 

US-EPO U.S. Environmental Protection Agency 

SAX strong anion exchange 

SCX strong cation exchange 

RP reverzní fáze 

NP normální fáze  

α-CEHC 2,5,7,8-tetrametyl-2(2´-karboxyetyl)-6-hydroxychroman  

α-TTP transportní bílkovina specifická pro α-tokoferol 

All-rac-α-tokoferol synteticky vyrobený tokoferol 

RRR-α-tokoferol přírodní tokoferol 

EtOH  ethanol 

MeOH  methanol 

VZ vzorek 

DČ denaturační činidlo 

STD standard

http://www.epa.gov/
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44..  TTEEOORREETTIICCKKÁÁ    ČČÁÁSSTT  
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4.1 DEFINICE EXTRAKCE NA PEVNÝCH FÁZÍCH (SPE)  
 

SPE spočívá v přivedení kapalné nebo plynné analyzované směsi do kontaktu 

s pevnou fází, případně s (ad)sorbentem, na jehoţ pevný povrch je analyt selektivně 

nachytán. K vymytí analytu, popř. interferujících sloţek, se dále pouţívají vhodná 

rozpouštědla. První rozpouštědlo je zpravidla určeno k vymytí případně absorbovaných 

sloţek  biologické matrix, po něm přivedené eluční činidlo způsobí selektivní desorpci 

analyzované látky. 
[1]

 

Extrakce na pevných fázích je pojem, se kterým se setkáváme v literatuře poměrně 

často, existují však další synonyma označující tuto techniku, např. extrakce kapalina-

pevná látka (liquid-solid extraction, zdůrazňující pouţití kapalin jako elučních činidel 

namísto plynů), kolonová extrakce (column extraction), digitální chromatografie, 

extrakce s vázanými fázemi (kladoucí důraz na fáze navázané na silikagel).  
[2]

 

 

4.2 SYNTÉZA PEVNÝCH FÁZÍ 
 

Chemicky vázané pevné fáze pouţívané při  SPE jsou podobné chemicky 

vázaným stacionárním fázím pouţívaným v  kapalinové chromatografii. Liší se 

zejména rozměrem částic silikagelu, které tvoří základ sorbentu. Pro SPE jsou běţné 

nepravidelné částice o průměru 30 aţ 60 μm, zatímco částečky sorbentů pro 

vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii dosahují obvykle průměru od 3 do 10 μm, a 

jejich tvar je nepravidelný nebo sférický.  

Na silikagel chemicky vázané fáze jsou syntetizovány reakcí povrchových 

silanolových skupin s chloroalkyl- nebo alkoxysilany. 
[3]

                                      

 

 

 

Obr. 1: Reakce silanu s jednou, dvěma či třemi silanolovými funkčními skupinami 

vedoucí k tvorbě jednovrstevných sorbentů. 
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Obr. 2: Reakce tuhého povrchu s bi- a trifunkčními silany vedoucí ke vzniku 

polymerních vrstev sorbentu. 
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Tyto reakce s jednou funkční silanolovou skupinou mohou vyústit v pouze 

jednovrstevný materiál, zatímco s dvou nebo třífunkčními silany se získá jedno nebo 

vícevrstevný adsorbent v závislosti na reakčních podmínkách. V průběhu syntéz se  

nedaří pokrýt celý povrch silikagelu alkylovými řetězci (prostřednictvím Si-O-Si-C 

vazeb); tím zůstávají do prostoru orientována volná silanolová seskupení. Ta jsou 

polární a vytvářejí na povrchu sorbentu kyselá místa, která mohou interagovat 

s některými sloţitými analyty. Z tohoto důvodu jsou některé pevné fáze 

"endcappovány", tj. vhodným způsobem jsou maskovány volné silanolové skupiny. 

Maskovací reakce zbylých alkoholových skupin silanu se provádí  

s trimethylchlorsilanem. 
[4]
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Obr. 3: Maskování koncových silanolových skupin trimethylchlorsilanem. 
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 Tato malá molekula se můţe spojit s povrchovými silanolovými skupinami, 

zatímco větším strukturám  stericky brání v přístupu k aktuálnímu povrchu dlouhé 

chloralkylsilanolové řetězce. I přes veškerou snahu zůstává po reakci 

s trimethylchlorsilanem ještě asi kolem 30% silanolových skupin beze změny. 

Nechráněné skupiny pak mohou způsobit obtíţe během extrakcí.  

Chemicky vázané pevné fáze se širokým rozmezím funkčnosti jsou připravovány 

také v závislosti na původu organochlorsilanového činidla. Běţně jsou tyto fáze 

rozdělovány do tří skupin  s ohledem na hlavní mechanismus jejich účinku: 

1)  nepolární sorbenty 

2)  polární sorbenty 

3)  iontově-výměnné sorbenty 

Analogicky jako je tomu u HPLC, se obvykle rozlišují dva způsoby provedení 

SPE: totiţ na obrácených fázích (reversed phase, RP), kdy nepolární sorbent váţe 

sloučeniny z polárního media, a na normálních fázích (normal phase, NP), pokud spolu 

reagují polární sorbent a látky rozptýlené v nepolárním rozpouštědle. 

Vedle klasických sorbentů tří výše uvedených skupin, existují fáze se smíšenou 

funkcí, které nabízejí jak polární, tak iontově-výměnnou adsorpci. Hodně se jich 

pouţívá především ve screeningových metodách. Poměrně široké spektrum 

v současnosti komerčně dostupných sorbentů tedy umoţňuje značně selektivní extrakce. 

Tuto selektivitu se daří ještě dále zvýšit zaváděním silikagelů schopných vazby 

s konkrétním analytem. Vysoké selektivity se dále dosahuje s SPE fázemi s  

navázanými kovy: iontově-výměnná část nebo část vyměňující ligandy je vázaná na 

silikagel jako iont kovu např. Hg
+II

, Ag
+I

, Pt
+IV 

. Interakce  potom spočívá v tvorbě 

komplexu mezi kovovým iontem imobilizovaným v sorbentu a analyzovanou látkou. 
[5]
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4.3 PŘEHLED PEVNÝCH FÁZÍ 
 

 Klasické adsorpční materiály, např. aktivní uhlí, křemičitan hořečnatý (Florisil), 

alumina (oxid hlinitý), celulosa nebo makrozesítěné polymery a iontově-výměnné 

pryskyřice, se pouţívají uţ řadu let.  Zhruba před dvaceti lety byly světu představeny 

nové pevné fáze pro selektivní adsorpce, materiály s rozličnými funkčními skupinami 

navázanými na silikagelové částice. Právě tyto tuhé fáze patří v současné technologii 

SPE k nejpouţívanějším. Vzhledem k jejich důleţitosti je vhodné je podrobněji popsat. 

Existují i další typy pevných fází a lze očekávat, ţe některé z nich, například polymerní 

materiály, se v budoucnu stanou ještě významnějšími. Stejně tak v rámci anorganických 

analýz se začínají stále více uplatňovat komplexotvorné sorbenty jako jsou 8-

hydroxychinolinové nebo i křemičitanové či bis(2-ethylhexyl)hydrogen fosfátové fáze  

nanášené na polymerní matrix. 
[3] 

 

 

4.3.1 Discovery  

 

SPE kolonky jsou speciálně testovány tak, ţe je zaručena shodnost 

chromatografických vlastností mezi kolonkami z jedné i více výrobních šarţí. Testují se 

parametry ovlivňující reprodukovatelnou kapacitu sorbentu, jako je specifický povrch, 

velikost pórů a celkový objem pórů. Průtoková rychlost je reprodukovatelná, protoţe se 

jedná o částice stejně veliké a o stejnou hmotnost uloţeného sorbentu. Testuje se i pH 

povrchu pouţitého silikagelu, coţ zaručuje stejné fyzikálně chemické vlastnosti nosiče. 

Testuje se mnoţství vázaného uhlíku a pokrytí povrchu silikagelu, coţ zaručuje 

reprodukovatelné analýzy na kolonkách z různých výrobních šarţí. Prověřována je i 

chromatografická čistota slepých extraktů z kolonek. 
[6]

 

Silakagelový nosič: má nepravidelné částice velikosti 50 μm, je kysele praný s 

póry 70 Å, specifický povrch 480 m
2
/g a objemem pórů 0,9 cm

3
/g.
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4.3.1.1 Discovery obrácené fáze (viz. Tab.1) 

 

Tab.1 

DSC-18 

Si (CH2)17CH3

 

- polymerně vázaná oktadecylová fáze, 18%C, endcappovaná 

- vysoké procento vázaného uhlíku zvyšuje sorpční kapacitu a 

zaručuje zvýšené výtěţky 

- pouţívá se pro analýzy organických látek z vodných matric 

DSC-18Lt 

Si (CH2)17CH3

 

- monomerně vázaná oktadecylová fáze, 11%C, 

endcappovaná 

- nízké procento vázaného uhlíku zvyšuje retenci slabě 

polárních hydrofobních molekul 

- zároveň sniţuje retenci velkých hydrofobních molekul, které  

jsou zadrţovány na běţné fázi C18 příliš silně 

- sorbent nabízí celou řadu nových moţností především v 

analýzách biologických dostupností, kdy selektivně separuje 

jednotlivé metabolity  

- niţší retence zrychluje tento předseparační krok 

DSC-8 

Si (CH2)7CH3

 

 

- monomerně vázaná oktylová fáze, 9 %C, endcappovaná 

- nízké procento vázaného uhlíku sniţuje retenci velkých 

hydrofobních molekul, které jsou zadrţovány na běţné fázi 

C18 příliš silně 

- niţší retence zrychluje tento předseparační krok 

- pro eluci lze následně pouţít slabší organická rozpouštědla v 

niţší koncentraci nebo anorganické pufry s odpovídající 

iontovou silou 

DSC-Ph 

Si

 

- monomerně vázaná fenylová fáze, 7 %C, endcappovaná 

- polarita je podobná jako u fáze oktylové 

- při retencích se uplatňují specifické vlastnosti aromatického 

cyklu a tedy i zvýšená afinita sorbentu pro aromatické 

molekuly 

DSC-CN - monomerně vázaná kyanopropylová fáze, 7%C, 



 

 

15 

Si (CH2)3CN

 

 

endcappovaná 

- fáze je s výhodou pouţívána ve dvou modech, tedy jako 

normální i obrácená fáze 

- jako obrácená fáze se pouţívá pro předseparace silně 

hydrofobních látek, které jsou na jiných sorbentech 

zadrţovány příliš silně 

- jako normální fáze, kdy je s výhodou pouţívána pro analyty, 

které jsou na fázích diolových a na silikagelu zadrţovány 

příliš silně 

DPA-6S 

N

N

N

N O

O

H

H
O

O

H

H

 

- polyamidová pryskyřice s velikostí částic 50-160 µm 

- pouţívá se pro sorbci polárních látek, které obsahují OH 

skupiny (fenoly), ale i celou řadu přírodních látek (taniny, 

chlorofyl, huminové kyseliny, farmakologicky aktivní 

terpenoidy, flavonoidy, kyselina gallová, aromatické 

karboxylové kyseliny apod.) 
[7,8]

 

 

 

4.3.1.2 Discovery normální fáze (viz. Tab. 2) 

 

Tab.2 

DSC-Si 

Si OH

 

- nemodifikovaný kysele praný silikagel 

- nejpolárnější sorbent, pouţívaný jako normální fáze 

- pouţívá se pro separace strukturně podobných molekul 

postupnou elucí rozpouštědly se stoupající polaritou 

- často se pouţívá v kombinatoriální chemii 

DSC-Diol - polymerně vázaný 2,3-dihydroxypropoxypropyl, 7 %C 

- polární sorbent, velmi často pouţívaná stacionární fáze, u 

které se s výhodou vyuţívá tvorby vodíkových můstků 
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Si

(CH2)3CH2CH

OH

CH2

OH

 

- je selektivní při extrakci strukturně podobných molekul 

DSC-CN 

Si (CH2)3CN

 

- monomerně vázaná kyanopropylová fáze, 7%C, 

endcappovaná 

- fáze je s výhodou pouţívána ve dvou modech, tedy jako 

normální i obrácená fáze 

- jako normální fáze je pouţívána pro analyty, které jsou na 

fázích diolových a na silikagelu zadrţovány příliš silně 

DSC-NH2 

Si (CH2)3NH2

 

- polymerně vázaný aminopropyl 

- fáze je s výhodou pouţívána ve dvou modech, tedy jako 

normální fáze nebo slabý ionex 

- fáze je velmi polární, moţnost tvorby vodíkových můstků 

[7,8]
 

 

 

4.3.1.3 Discovery iontově výměnné fáze (viz. Tab.3) 

 

Tab.3 

DSC-NH2  

Si (CH2)3NH2

 

- polymerně vázaný aminopropyl 

- fáze je s výhodou pouţívána ve dvou modech, tedy jako 

normální fáze nebo slabý ionex 

- chová se jako slabý anex s pKa 9,8 ; při pH 7,8 nebo niţším 

je funkční skupina pozitivně nabitá 

- iontově výměnná kapacita je 0,43 meq/g 

- jako slabý ionex je pouţívána pro silné anionty, které jsou na 

silných anexech zadrţovány příliš silně 

DSC-SAX - polymerně vázaný kvartérní amin 

- fáze je silný anex s iontově výměnnou kapacitou 0,14 meq/g 
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Si (CH2)3N+(CH3)3

 

 

- pouţívá se pro extrakci slabých aniontů, jako jsou třeba 

karboxylové kyseliny, které nejsou na slabých anexech 

zadrţovány dostatečně 

DSC-WCX 

Si

(CH2)3

N(CH2COOK)

(CH2)2

N(CH2COOK)2  

- polymerně vázaný karboxypropyl 

- chová se jako slabý katex s pKa 4,8 ; při pH 6,8 nebo vyšším 

je funkční skupina negativně nabitá 

- iontově výměnná kapacita je 0,15 meq/g 

- nejčastěji je pouţívána pro silné kationty, které jsou na 

silných katexech zadrţovány příliš silně 

DSC-SCX 

Si

(CH2)2

SO3
-H+

 

- polymerně vázaná kyselina benzensulfonová 

- chová se jako silný katex s pKa < 1,0 s iontově výměnnou 

kapacitou 0,8 meq/g 

DSC-MCAX 

Si

(CH2)2

SO3
-H+

Si

(CH2)7

CH3  

- obsahuje spojení oktylové fáze a kyseliny benzensulfonové 

- pro izolaci bazických sloučenin z biologických tekutin 

- dvojitý mechanismus rozšiřuje retenci v rozsahu neutrálních, 

bazických, kyselých a amfoterních sloučenin 
[7,8] 

 

 

4.3.2 Supelclean a Supelclean ENVI 

 

Speciálně vyvinuty a testovány pro aplikace z oblasti ţivotního prostředí podle 

poţadavků US EPA. Silakagelový nosič má nepravidelné částice velikosti 45 μm, je 

kysele praný s póry 60 Å, specifický povrch 475 m
2
/g a objemem pórů 0,8 cm

3
/g. 
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4.3.2.1 Obrácené fáze (viz. Tab.4) 

 

Tab.4 

ENVI-18 - polymerně vázaná oktadecylová fáze, 17%C, endcappovaná 

- vysoké procento vázaného uhlíku zvyšuje sorpční kapacitu a 

zaručuje zvýšené výtěţky 

- zároveň zaručuje lepší stabilitu sorbentu při práci v extrémních 

podmínkách pH 

- pouţití pro analýzy herbicidů, fungicidů a pesticidů v odpadech 

ENVI-8 - monomerně vázaná oktylová fáze, 14%C, endcappovaná 

- nízké procento vázaného uhlíku zvyšuje retenci slabě polárních 

hydrofobních molekul 

- pouţití pro analýzy herbicidů, fungicidů a pesticidů v odpadech 

Disky Supelclean 

ENVI-18 DSK  

ENVI-8 DSK 

- Ø disku 47 a 90 mm 

- oktadecylová fáze 

- oktylová fáze 

- slouţí především k rychlým analýzám pitných vod 

- typickými aplikacemi jsou stanovení polyaromatických 

uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů, ftalátů, pesticidů, 

herbicidů, středně těkavých organických látek a řady dalších. 

ENVI-Carb 

 

ENVI-Carb C 

ENVI-Carb X 

ENVI-Carb Y 

- grafitizovaný neporézní uhlík 

- plocha specifického povrchu je 100 m
2
/g, 120/400 MESH 

- plocha specifického povrchu je 10 m
2
/g, 80/100 MESH 

- plocha specifického povrchu je 250 m
2
/g, 120/400 MESH 

- plocha specifického povrchu je 25 m
2
/g, 120/400 MESH 

- neporézní struktura uhlíkové fáze umoţňuje rychlé analýzy 

- pouţívá se pro rychlé předseparace více neţ 200 pesticidů z 

nejrůznějších matric jako je třeba ovoce, zelenina nebo pitná 

voda 

ENVI-Chrom P - styren/divinylbenzenový kopolymer, vysoce zesíťovaný, s 

velikostí částic 80-160 µm 
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- vysoce resistentní i k extrémním hodnotám pH 

- nejčastěji je pouţíván k extrakcím aromatických a fenolických 

látek v analýzách vody 

Hisep
TM - hydrofobní nosič je pokryt hydrofilním polymerem 

- porézní polymer zabraňuje adsorbci velkých molekul 

- do jeho pórů mohou vnikat pouze malé hydrofobní molekuly, 

např. léčiv, zatím co velké interferující molekuly proteinů 

nejsou zachyceny 

LC-18 - monomerně vázaná oktadecylová fáze, 10%C, endcappovaná 

LC-8 - monomerně vázaná oktylová fáze, 9 %C, endcappovaná 

LC-4 - butyldimetylová fáze, šíře pórů 500 Å , endcappovaná 

- pouţití k extrakcím proteinů a peptidů 

LC-Ph - monomerně vázaná fenylová fáze, 5,5 %C, endcappovaná 

LC-CN - monomerně vázaná kyanopropylová fáze, 7,5 %C 

endcappovaná 

 

 

4.3.2.2 Normální fáze (viz. Tab. 5) 

 

Tab. 5 

PSA - polymerně vázaná etylendiamin-N-propylová fáze, která 

obsahuje primární i sekundární aminy 

ENVI-Florisil - křemičitan hořečnatý, zrnitost 100/200 MESH 

- materiál je testovaný US EPA 

- vysoce polární materiál silně adsorbuje polární látky z 

nepolárních matric 

- pouţívá se pro extrakce alkoholů, aldehydů, aminů, herbicidů, 

pesticidů, PCB, ketonů, nitrolátek, organických kyselin a fenolů 

Dual Layer 

Florisil Na2SO4 

- dvojitá vrstva SPE kolonky obsahuje Na2SO4 na horní vrstvě a 

Florisil na vrstvě spodní obklopená PTFE fritami 
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- velikost částic 60/100 MESH (150-200 mm), Na2SO4 čistota 

99,99 %, hustota 2,68 g/ml 

- vhodné pro stanovení uhlovodíků ve vodě (povrchové, odpadní) 

LC-NH2 - polymerně vázaný aminopropyl, 5 % C 

LC-Florisil - křemičitan hořečnatý, 100/120 MESH 

LC-Alumina-A 

LC-Alumina-N 

LC-Alumina-B 

- oxid hlinitý, pro kyselé pH ( ~ 5), 60/325 MESH 

- oxid hlinitý, pro neutrální pH ( ~ 6,5), 60/325 MESH 

- oxid hlinitý, pro bazické pH ( ~ 8,5), 60/325 MESH 

LC-CN - monomerně vázaná kyanopropylová fáze, 7 %C endcappovaná 

LC-Si  - silikagel 

LC-DIOL - monomerně vázaný 2,3 dihydroxypropoxypropyl 7 %C  
[7] 

 

 

4.3.3.3 Iontově výměnné fáze (viz. Tab. 6) 

 

Tab. 6 

LC-SAX - polymerně vázaný kvartérní amin na silikagelu s Cl
-
, fáze je 

silný anex s pKa 10,1 a 10,9 

- iontově výměnná kapacita je 0,2 meq/g 

- pro organické, nukleové kyseliny, nukleotidy  

LC-WCX - polymerně vázaný karboxypropyl na silikagelu s  Na
+
, fáze je 

slabý katex 

- pro aminy, antibiotika, drogy, aminokyseliny, katecholaminy,  

nukleové kyseliny, nukleotidy 

LC-SCX - polymerně vázaná kyselina benzensulfonová na silikagelu s Na
+
, 

fáze je silný katex 

- pro antibiotika, drogy, organické baze, aminokyseliny, 

katecholaminy, herbicidy, nukleové kyseliny, nukleotidy 

- iontově výměnná kapacita je 0,2 meq/g 
[9] 
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4.3.3 Multi-layer Supelclean 

 

SPE kolonky s několika vrstvami různých sorbentů byly speciálně vyvinuty pro 

čištění vzorku před analýzou reziduí pesticidů zejména v zemědělských produktech 

(ovoce, zelenina, maso, ryby, obilí ap.). 
[10] 

 

 

4.3.4 SupelMIP 

 

SPE kolonky plněné MIP polymery (Molecular Imprinted Polymers) jsou určeny 

pro selektivní extrakce jedné sloučeniny nebo skupiny strukturně podobných sloučenin 

ze sloţitých matric. MIP je vysoce zesítěná polymerní fáze s “dutinkami” stericky a 

chemicky komplementárními k molekule analytu. Je selektivní pouze k tomuto analytu 

nebo strukturně podobným analytům. 

Několikanásobné nekovalentní interakce (iontové vazby, vodíkové vazby a 

nepolární interakce) mezi MIP a funkčními skupinami analytu zajišťují velmi silnou 

retenci analytu a selektivita se zvyšuje úpravou podmínek promývání při zpracování 

vzorku. SupelMIP nabízí moţnost velmi dobrého vyčištění vzorku (viz. baseline) a 

dosaţení podstatně niţšího detekčního limitu. Vykazují stabilitu v širokém rozsahu pH 

(1-14) a teploty a jsou vhodné pro LC-MS aplikace. 
[11,12, 13,14]

 

 

 

Obr. 4: Selektivní interakce molekuly s “dutinkou” v polymeru 
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4.3.5 Applied Separations 

 

Sorbenty firmy Applied Separations jsou plněny do klasických SPE kolonek, 

velkých "Superkartridţí", kartridţí s rezervoárem i Mini Spe-ed a Mini Spe-ed Plus 

kartridţí. Nabídku doplňují i Spe-ed 96-Wel plata. 
[10] 

 

 

4.3.5.1 Obrácené fáze (viz. Tab. 7) 

- velikost částic 40 µm; plocha povrchu 60 Å 

 

Tab. 7 

C18/14 - oktadecylová fáze, 14%C, endcappovaná 

C18/18 - oktadecylová fáze, 18%C, endcappovaná 

C18/22 - oktadecylová fáze, 22%C, endcappovaná 

- primární retenční mechanizmus je silně nepolární, matrice vzorku - voda 

a biologické tekutiny 

C18/OH - oktadecylová fáze, 13%C, neendcappovaná 

C8 - oktylová fáze, 12 %C, endcappovaná  

PH - fenylová fáze, 7 %C, endcappovaná 

CH - cyklohexylová fáze, 9 %C, endcappovaná 

C4 - butylová fáze, 9 %C, endcappovaná 

http://www.appliedseparations.com/spe.htm
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- primární retenční mechanismus je středně nepolární, matrice vzorku - 

biologické tekutiny 

- nedostatečný endcapping má za následek vzájemné sekundární polární 

interakce 

C2 - etylová fáze, 6 %C, endcappovaná 

- primární retenční mechanismus je slabě nepolární, matrice vzorku - 

plasma, moč 

C1 - metylová fáze, 3 %C, endcappovaná 

- primární retenční mechanismus je velmi slabě nepolární, matrice vzorku - 

plasma, moč 

CNe - kyanopropylová fáze, 8 %C, endcappovaná 

- primární retenční mechanismus je velmi slabě nepolární  

 

 

4.3.5.2 Normální fáze (viz. Tab. 8) 

- velikost částic 40 µm; plocha povrchu 60 Å 

 

Tab. 8 

CN - kyanopropylová fáze, 7 %C, neendcappovaná 

- primární retenční mechanismus je polární 

DIO - 7%C, primární retenční mechanismus je polární, matrice vzorku - 

nepolární organické extrakty, oleje a lipidy 

Si - primární retenční mechanismus je silně polární 

FLO - křemičitan hořečnatý, velikost částic 150 - 200 µm 

- primární retenční mechanismus je polární,matrice vzorku - 

environmentální a organické extrakty 

ALA - Alumina, Al2O3, velikost kyselých částic 50 - 200 µm, pH 4,5 

ALN - Alumina, Al2O3, velikost neutrálních částic 50 - 200 µm, pH 7,5 

ALB - Alumina, Al2O3, velikost basických částic 50 - 200 µm, pH 10 
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- primární retenční mechanismus je polární 

 

 

4.3.5.3 Iontově výměnné fáze (viz. Tab.9) 

- velikost částic 40 µm; plocha povrchu 60 Å 

 

Tab. 9 

COOH - navázaná kyselina karboxylová, iontově výměnnou kapacitou 0,3 meq/g 

- chová se jako slabý katex, matrice vzorku - voda a biologické tekutiny 

SCX - navázaná kyselina benzensulfonová, iontově výměnnou kapacitou 

0,8meq/g 

- chová se jako silný katex, matrice vzorku - voda a biologické tekutiny 

NH2 - navázaný aminopropyl, iontově výměnnou kapacitou 0,8 meq/g, 5% C 

- chová se jako slabý anex, matrice vzorku - voda, biologické tekutiny a 

organické extrakty 

PSA - polymerně vázaná etylendiamin-N-propylová fáze, která obsahuje 

primární i sekundární aminy, iontově výměnnou kapacitou 1,4 meq/g 

- chová se jako slabý anex 

DEA - navázaný dietylamin, iontově výměnnou kapacitou 0,9 meq/g 

- chová se jako slabý anex 

N
+
 - navázaný kvartérní amin, iontově výměnnou kapacitou 0,8 meq/g 

- chová se jako silný anex, matrice vzorku - biologické tekutiny 
[15] 

 

 

4.3.5.4 Spe-ed RP Resin 

Sorbenty specifického polymerního typu - porézní sférické částice s vysokým 

povrchem. Umoţňují separaci látek podle molekulové hmotnosti. Velké bio-molekuly 

nejsou adsorbovány na RP pryskyřičný povrch kvůli své velikosti, avšak menší 

molekuly mohou být navázána na aktivní místa sorbentu uvnitř průduchů. 

Výhody v porovnání s C18 - náhrada k aplikacím, kde se s pouţitím klasického 

sorbentu typu C18 nemusí dosáhnout optimální výtěţnosti 
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- pH stabilní (1 - 14): moţnost vysokého a nízkého pH u vzorků bez rozkládání 

sorbentu jako za pouţití C18; zadrţí silně basické aminy při vysokých pH 

- nedochází k sekundárním interakcím způsobeným zbytkovými silanolovými 

skupinami 

- velikost pórů dovolí vyuţití pro mnoho druhů molekul od malých aţ po 

oligonukleotidy 

Pouţití - odstranění endotoxinů, změna rozpouštědla, separace hydrofobních 

molekul podle velikosti, odsolení vzorku 

- vhodné pro biologické vzorky jako moč, plazma nebo sérum 

- environmentální - analýza reziduí pesticidů, herbicidů 

 

 

Obr. 5: Zachycení analytu do póru sorbentu Spe-ed RP Resin 

 

 

 

4.3.5.5 Sorbenty typu Amberlite XAD 

Tyto pryskyřice jsou převáţně uţívané pro extrakci nepolárních, hydrofobních 

sloučenin z vodných nebo polárních roztoků. Komerční XAD pryskyřice nejsou běţně 

vhodné pro analytické nebo jiné aplikace, jelikoţ poţadují vysokou čistotu. Pro zajištění 

přetrvávající kvality je moţno cartridge s XAD pryskyřicí zavíčkovat a tak udrţet 

pryskyřici v hydratované formě. V tabulce je uveden přehled produktů.
 [16]
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Vlastnosti pryskyřic 

Výběr 

produktu 

Sloţení Polarita Zrnitost Střední 

šíře póru 

m
2
/g 

Plocha  

povrchu 

Å 

XAD-4 hydrofobní 

polyaromatická 

pryskyřice 

nepolární 20 - 60 40 725 

XAD-7 akrylová 

pryskyřice 

mírně 

polární 

20 - 60 90 450 

XAD-16 hydrofobní 

polyaromatická 

pryskyřice 

nepolární 20 - 60 100 800 

XAD-1180 hydrofobní 

polyaromatická 

pryskyřice 

nepolární 20 - 60 300 600 

XAD-2000 hydrofobní 

polyaromatická 

pryskyřice 

nepolární 20 - 60 42 580 

XAD-2010 hydrofobní 

polyaromatická 

pryskyřice 

nepolární 20 - 60 280 660 

 

 

4.3.5.6 Spe-ed Advanta 

Sorbenty polymerního typu s chemicky modifikovaným povrchem. Umoţní 

separaci polárních analytů z vodného nebo jiného polárního prostředí. Na rozdíl od 

standardní C18 nedochází k sníţení výtěţnosti spojené se sušením po kondicionaci 

sorbentu. 

 

 

4.3.5.7 Spe-ed Amide-2  

Sorbent snadno váţe polární molekuly z přírodních produktů, coţ ho činí 

výjimečným pro přípravu rostlinných extraktů. Vyznačuje se vysokou afinitou k 

fenolickým skupinám. Rychlá desorpce nastane v závislosti na schopnosti rozpouštědla 

soutěţit s vodíkovými vazbami mezi Spe-ed Amid-2 a fenolickou skupinou. 

Pouţití - botanické extrakty: odstranění taninů, nevratné navázání chinonů, 

nitroaromatické látky 
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- Biotech výzkum: Anti-HIV aktivita, odstranění karboxylové kyseliny 

- výzkum přírodních produktů: Fenol < rezorcín < phloroglucin 

  Fenol > pyrokatechol > pyrogalol 

 

Obr. 6: Vazba na fenol 

 

CH2

N

C

H

O H N

C O OH
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4.3.5.8 Speciální sorbenty pro analýzu drog a dalších léčiv 

C18/18%: oktadecylová fáze, 18% navázaného C, velikost částic 40 µm / 120 µm, 

plocha povrchu 60 Å. 

Tyto kolonky umoţní selektivní izolaci a vymývání kyselých, bazických a 

neutrálních drog (amfetaminy, barbituráty, benzoylechonin, kokain, a opiáty). Jsou 

navrţeny k přímému nánosu plné krve. Primární retenční mechanismus je silně 

nepolární - matrice vzorku voda a biologické tekutiny.
 [16]

   

 

 

4.3.5.9 Sorbenty PuriPON  

Kaţdá kolonka obsahuje Spe-ed DEX - biologicky netečný dextran gel. Nachází 

se mezi dvěma polyetylenovými fritami, které chrání gel před vysušením. Principem 

PuriPON kolonek je gelová filtrace - oddělování látek s velmi rozdílnými 

molekulovými hmotnostmi. Molekuly s velkou molekulovou hmotností, které nemohou 

vstoupit do pórů gelu, jsou vymývány nejprve. Malé molekuly vstoupí do pórů a jsou 

vymývány v pořadí s klesající molekulovou hmotností.. 

Vhodné pro čištění proteinů, nově syntetizovaných oligonukleotidů a v 

molekulární biologii pro přípravu čistých nukleových kyselin.  

 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/188427-molekulova-hmotnost
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4.3.5.10 Spe-ed DRI  

Kolonky obsahují různorodé sušicí prostředky, které nevratně váţí vodu. Rychle a 

efektivně tím způsobují dehydrataci vzorků a roztoků. Potlačují moţné interference 

nebo neţádoucí reakce, chrání HPLC a GC kolony a tím prodluţují jejich ţivotnost. 

- typy sorbentů: 

 DRI-1: obsahuje Na2SO4 - pro hrubé předsušení 

 DRI-2: obsahuje MgSO4 - neutrální aţ slabě kyselý 

 DRI-3: obsahuje alkalický křemičitan hlinitý - velice efektivní, adsorbuje polární 

kapaliny 

 DRI-4: obsahuje alkalický křemičitan hlinitý - velice efektivní, adsorbuje 

nepolární kapaliny 
[16]

   

 

Obr. 7: Odstranění vlhkosti pomocí Spe-ed DRI kolonky. 

 

 

 

4.3.5.11 Spe-ed FLASH 

 Produkty jsou plněny velmi rozsáhlou škálou sorbentů: silikagel, oktadecyl, oktyl, 

fenyl, butyl, etyl, metyl, kyanopropyl (endcappovaný i neendcappovaný), Florisil, 

Alumina (neutrální, kyselý, bazický), 2,3-dihydroxypropoxypropyl, kyselina 

karboxylová, kyselina benzensulfonová, aminopropyl, amin (primární, sekundární), 

dietylamin, kvartérní amin 

Úzká distribuce velikosti částic zapříčiňuje  stálý rychlý tok a vynikající 

odloučení. Kolonky jsou testované při 100 PSI a díky tomu nezpůsobují ţádné tlakové 

problémy, ztrátu vzorku a podobně. 
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4.3.5.12 Spe-ed Flow  

Kolonky jsou speciálně navrţené k tomu, aby poskytly rychlý a neomezený průtok 

přímo přidané suspendované látky. Speciální uspořádání frity způsobuje, ţe představuje 

předfiltr, který předchází ucpání kolonky. 

Pouţití: přímé přidání plné krve pro stanovení zneuţití drog 

 tkáňový homogenát - měření proteinů 

 odpadní voda 
[16] 

 

Obr. 8: Porovnaní standardních a Spe-ed Flow kolonek. 

 

 

 

4.3.6 Agilent Technologies  

 

4.3.6.1 Produkty AccuBOND
II

  

- Normální fáze (polární): Silica, Cyano, Diol, Amino 

- Obrácená fáze (nepolární): C18, C8, C2, Phenyl, ENV PS-DVB (polystyren / 

divinylbenzenový kopolymer) 

- Iontově výměnné fáze: SAX, SCX 

- Non-silica (nesilikagelové): Alumina A, Alumina B, Alumina N, Florisil 
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4.3.6.2 Evidex 

Sorbent, který je optimalizován pro čištění vzorků drog (amfetamin, 

metamfetamin, PCP, kodein / morfin, marihuana). 
[17] 
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4.4 POUŢÍVÁNÍ SPE KOLONEK 
 

Původní provedení SPE bylo zejména statické, zaloţené  na provádění extrakcí 

v celých šarţích, popř. na jednotlivých extrakcích konkrétních vzorků. To znamená, ţe 

v tomto případě dochází ke smísení sorbentu a testovaného roztoku nebo rozpouštědla 

ve speciální kolonce tvaru tuby a k oddělení obou fází cestou centrifugace či filtrací. 

Příkladem takových extrakcí v celých šarţích jsou izolace katecholaminů na alumině 

(oxidu hlinitém). 
[18]

 Jiná, alternativní a dynamická metoda nechá testovaný roztok, 

eluční činidlo a další látky, protáhnout  sorbentem naplněným do  kolonky. Tento druhý 

přístup je v současné době preferován. 

Sorbent můţe být do extrakčních kolonek vpraven manuálně, v suchém stavu, 

nebo ve formě suspenze, kdy se plní nebo vylije do rezervoáru injekční stříkačky. Vedle 

toho někteří výrobci nabízejí extrakční kolonky  pro SPE na jednorázové pouţití, 

případně vyměnitelné náplně (patrony do kolonek) obsahující různá mnoţství pevné 

fáze, která je natlačena mezi dvěma fritami (vyráběné z polyethylenu, čisté oceli nebo 

PTFE - polytetrafluorethylenu). Hromadně vyráběné kolonky jsou k dispozici v různých 

velikostech: mnoţství naneseného sorbentu se pohybuje mezi 50 mg  aţ 10 g a  

korespondující objemy reservoárů se různí od 1ml k 60 ml. Větší objemy testovaných 

kapalných vzorků je moţné zpracovat pomocí SPE kolonek se speciálním nástavcem, 

který vede na kolonku velká mnoţství tekutin, nebo opakovaně plní reservoár 

sledovaným vzorkem.  Tvary kolonek se mohou lišit v závislosti na pojetí výrobce, také 

způsoby vedení vzorku na kolonky jsou různé. Roztoky mohou být protlačovány 

kolonkou za pouţití vakua, speciální zařízení nabízejí moţnost zpracování kolem 8 aţ 

30 vzorků současně.  

 

Obr.9: Ukázka nejpouţívanějších typů kolonek pro SPE. 
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Další kolonky, pokud jde o velikost a tvar, jsou kompatibilní s automatickou 

linkou nebo jsou speciálně upraveny pro práci robotických systémů. 

Zatím nejnovějším způsobem přípravy sorbentů pro SPE je jejich nanesení na 

disky, které se podobají membránovým filtrům. Silikagel je zde impregnován do 

základní vrstvy PTFE (teflonové matrix). 

 

 

4.4.1  Praktický postup SPE 

 

Kaţdá extrakce na pevných fázích, zejména ta, která probíhá na tuhých fázích se 

silikagelem, by měla zahrnovat těchto pět hlavních kroků: 

 

 

4.4.1.1 Aktivace sorbentu (wetting) 

Nejprve je vhodný roztok, který je kompatibilní s alkylovými řetězci chemicky 

vázanými na křemelinu, přiveden do kontaktu s tuhou fází. Suché alkylové řetězce jsou 

totiţ zhroucené na povrchu křemičitanové matrice  a zkroucené do spirál. Pokud se 

ovšem dostanou do kontaktu s vhodnou smáčející kapalinou, jsou jí solvatovány a 

rozestřou se do široka z povrchu sorbentu, řetězce se doslova jakoby najeţí do prostoru 

a mohou tak lépe zachytit například analyzovanou sloučeninu.  Je také důleţité, aby 

sorbent zůstával vlhký i v průběhu následujících kroků SPE. Vynechání zvlhčení tuhé 

fáze většinou vede k neúspěchu, nízkým výtěţkům analytu po extrakci. Obecně se 

doporučuje nepolární a iontově-výměnné sorbenty předem navlhčit  směsí:  voda a 

nějaké s vodou mísitelné rozpouštědlo, např. voda a methanol v poměru 1:2 (v/v). 
[19] 

 

Při uspořádání na normálních fázích, tj. s polárními sorbenty, je vhodné pouţít některé 

nepolární rozpouštědlo (např. činidlo, ve kterém je analyzovaná látka dobře rozpustná). 

 



 

 

33 

4.4.1.2 Úprava sorbentu (conditioning) 

 V této fázi je činidlo nebo pufr 

podobný extrahovanému roztoku protlačen 

extrakční kolonkou. V uspořádání s 

obrácenými fázemi  můţe být  směs 

pouţívaná ke kondicionaci sorbentu 

nahrazena vodou nebo pufrovacím 

roztokem. Pouţívání iontově-výměnných 

pryskyřic vyţaduje kondicionaci pufrem o 

konstantním pH, při kterém mají analyt a 

funkční iontové skupiny sorbentu opačný 

náboj. Také tento krok má v rámci SPE 

svůj význam, jeho  opominutí  vede  k  niţší Obr.10: úprava sorbentu 

extrakční  účinnosti.   Někdy  se  stává,  ţe  

zvláště první nanášená mnoţství extrahované látky na sorbent nejsou zadrţována, 

nanášený roztok působí sám zpočátku jako kondicionační činidlo, teprve později je 

extrahovaná látka zadrţována a účinnost extrakce se zvyšuje. 

 

 

4.4.1.3 Aplikace vzorku (adsorption) 

 Roztok s  materiálem určeným 

k izolaci je protlačován rezervoárem 

obsahujícím sorbent konstantní průtokovou 

rychlostí. Analyt se váţe na tuhou fázi. 

K dosaţení maximální retence sledované 

látky je nutné přizpůsobit vlastnosti 

extrahované směsi konkrétním reakčním 

podmínkám (úpravy zahrnují změnu pH, 

polarity či viskozity extrahovaného media). 

 

 

 Obr.11: aplikace vzorku 
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4.4.1.4 Promývání sorbentu (washing) 

 Vnesení vhodného rozpouštědla na 

sorbent má odstranit interferující sloučeniny 

ze vzorku, zatímco analyt  zůstává vázaný 

na pevnou fázi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.12: promývání sorbentu 

 

 

4.4.1.5 Uvolnění analytu (elution) 

 V tomto posledním kroku se 

izolovaná látka desorbuje, opouští pevnou 

fázi a je odplavena vhodným elučním 

činidlem. 
[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.13:uvolnění analytu 
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4.5 VÝVOJ SPE METODIKY 
 

Selektivita kaţdé SPE procedury závisí na zvolené pevné fázi a činidlech 

pouţívaných v průběhu adsorpce, vymývání a eluce.  Vývoj nové metodiky SPE pro 

konkrétní analyzovanou látku vyţaduje vţdy zvolit vhodný sorbent pro danou látku, 

stejně jako optimální adsorpční, vymývací a eluční podmínky. Důleţité je také správně 

posoudit moţné interakce a  mechanismy těchto interakcí, ke kterým dochází mezi 

analyzovanou látkou, matrix a sorbentem zakotveným v pevné fázi. 

U analyzované sloučeniny jsou posuzovány její vlastnosti a to především: pKa 

hodnota pokud je známa, rozpustnost, molekulová hmotnost, polarita, struktura dané 

látky, přítomnost kyselých či bazických funkčních skupin v molekule.  

U matrix vzorku můţe někdy dojít k problémům způsobeným s analytem ko-

extrahovatelnými sloučeninami, záleţí rovněţ na polaritě  pozadí. 

Pokud je analyzovaná látka následně podrobena chromatografickému hodnocení, 

zvaţujeme také data, ze kterých vychází HPLC systém (pouţívaná stacionární fáze a 

retenční čas).
 [2,5]

 

 

 

4.5.1 Mechanismy interakcí 

 

Pro nalezení správné metodiky SPE je podstatná  především znalost mechanismů, 

pomocí nichţ se analyzovaná substance můţe adsorbovat na pevnou fázi. 

Síly van der Waalsovy patří mezi nespecifické přitaţlivé interakce, ke kterým 

dochází mezi dvěma atomy vzdálenými na 0,3 – 0,4 nm. Stávají se významnými, pokud 

značné mnoţství atomů studované látky přichází do kontaktu s mnoţstvím jednotlivých 

atomů sorpčního činidla, které se nacházejí ve stericky výhodném uspořádání. 

Hydrofobní interakce jsou v podstatě van der Waalsovými silami mezi  nepolárními 

skupinami (nepolární analyt a nepolární povrch sorbentu), které jsou podporovány 

polárním rozpouštědlem (vodou). Vzhledem k vysoké afinitě mezi jednotlivými 

molekulami vody (podmíněnou vodíkovými můstky) jsou apolární molekuly 

vytlačovány z vody a jeví tendenci se sdruţovat právě prostřednictvím hydrofobních 

interakcí. Takovéto nepolární vazebné síly, slabé a nespecifické, jsou typické pro 

uhlovodíkové řetězce vázané na povrch silikagelu, které jejich prostřednictvím na sebe 
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váţí  uhlovodíkové skelety analyzovaných sloučenin. Narušení těchto vazeb můţe být 

lehce dosaţeno náhradou molekul vody, orientovaných ve vrstvě kolem analyzované 

látky adsorbované na uhlíkový řetězec povrchu tuhé fáze, molekulami méně polárního 

rozpouštědla. 

Polární vazebné interakce zahrnují vodíkové můstky, interakce dipól-dipól a 

indukovaný dipól-dipól interakce mezi dvěma fázemi. Vodíková vazba je specifická 

silná interakce mezi dvěma permanentními dipóly, kdy vodíkový atom vytváří můstek 

mezi dvěma silně elektronegativními atomy (např. O, F, nebo N atomy).  Takovéto 

polární interakce se vyskytují na pevných fázích ze silikagelu, nebo sorbentech 

obsahujících kyano, diolové či amino funkční skupiny a jsou zvýrazněny v nepolárních 

prostředích. Jejich vazebná energie je poněkud vyšší neţ je tomu u nepolárních látek.  

Pro iontově-výměnnou SPE jsou výhodné analyty, které lze poměrně snadno 

ionizovat. Nabízejí tak moţnost velmi silné a selektivní iontové retence na tuhých 

fázích, kdy ionizované funkční skupiny iontově-výměnných pryskyřic se váţí s 

analytem elektrostatickou vazbou. Porušení této vazby vyţaduje změnu pH a potlačení 

iontového charakteru analyzované látky, sorbentu, nebo pouţití specifického iontu, 

který bude působit na analyt kompetitivně a vytlačí jej z vazby na tuhý povrch. 

Vazby kovalentní jsou nejsilnější moţné vazebné interakce, které nacházíme 

mezi chemickými individui. Tyto pevné vazby jsou v rámci SPE velmi ojedinělé.  

Pokud se pouţívají, pak především k očištění vzorků od některých interferujících sloţek 

z matrix vzorku. Rovněţ se pouţívají k retenci analytů.
 [2,5]

 

 

Tab.10: Uvádí vybrané vazebné interakce a jim odpovídající vazebné energie. 

 

Mechanismy interakcí Vazebná energie v kJ/mol 

hydrofobní interakce                                                         4 – 20 

polární - vodíková vazba                                         20 – 40 

- dipól-dipól interakce                                      10 – 40 

- indukovaný dipól-dipól interakce                     8 – 25 

iontová vazba                                                                200 – 1050 

kovalentní vazba                                                           410 – 3360 
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Pro SPE se pouţívají také některé tuhé fáze s nanesenými kovovými ionty, které 

sledovanou látku váţí koordinační vazbou. Tím se vytváří komplex mezi analytem a 

kovovým iontem navázaným na povrch silikagelu, při iontově-výměnné SPE nebo pro 

některé ligandy selektivní SPE. Jejich interakce můţe být narušena změnou pH nebo 

vnesením  ligandů či činidel, která by s analytem soutěţila o vazbu na kov. 

 

 

4.5.2 Významné faktory ovlivňující vzájemné vazby 

 

Je zřejmé, ţe v průběhu adsorpce je nutné podpořit interakci analyt-sorbent, 

zatímco interakce matrix-analyt a interakce, ke kterým dochází mezi matrix a 

sorbentem, by měly být potlačeny. Příkladem běţné vazby mezi matrix vzorku a 

analyzovanou látkou je vazba na plazmatické bílkoviny. K vazbě mezi matrix a 

sorbentem často dochází u sloučenin z krve či moči na iontově-výměnných fázích. 

Úprava vzorku před vlastní izolací sledované substance cestou SPE,  zředěním, 

deproteinací či precipitací anorganickými solemi, filtrací, umoţňuje sníţit riziko 

neţádoucích interakcí. Na druhou stranu, vazba mezi analytem a tuhou fází můţe být 

podpořena úpravou pH či polarity testovaného roztoku. Změna pH ovlivňuje disociaci 

molekul a jejich polaritu. Nepolární vazba analytů na nepolární, obrácené fáze můţe být 

zlepšena zvýšením polarity promývacího činidla (nejčastěji přídavkem vody nebo solí). 

Podobně polární vazba na polární fáze můţe být zintenzivněna sníţením polarity 

rozpouštědla pro analyt (tj. odstraněním nadbytku vody, přídavkem méně polárního 

organického rozpouštědla). 

Při výběru vhodného vymývacího a elučního činidla hrají pH, iontová síla a 

polarita testovaného roztoku také klíčovou roli pro zádrţ a vymytí analytu z SPE 

kolonky.  

Vymytí je náročné na optimální nastavení podmínek, při kterých bude zadrţen 

analyt na kolonce, zatímco moţné interferující látky odejdou bez interakce. I tento 

případ opět předpokládá dobrou znalost interferujících sloučenin a vlastností 

analyzované substance. U kolonek C18, jeţ poutají analyty prostřednictvím van der 

Waalsových sil, je výběr vymývacího  roztoku omezený na polární rozpouštědla, 

protoţe sníţení jeho polarity hrozí vymytím analytu společně s interferujícími sloţkami 
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ze vzorku. Na obrácených fázích (nepolárních) je k vymytí často pouţívána voda 

s obsahem maximálního mnoţství organického rozpouštědla, při kterém je analyzovaná 

látka ještě adsorbována. Naopak normální fáze (polární náplně) pro SPE mohou být 

vymývány vhodnými nepolárními, organickými rozpouštědly. Při iontově-výměnných 

extrakcích, kdy sorbent působí na analyt silnými elektrostatickými interakcemi, mohou 

být sorbenty promývány polárními, stejně tak jako nepolárními rozpouštědly 

k odstranění obou, polárních i nepolárních nečistot ze vzorku. 

Eluční činidlo, které má odpoutat analyzovanou sloučeninu z povrchu tuhé fáze, 

má být pouţito v co nejmenším ještě účinném mnoţství, aby se tak předešlo přílišnému 

zředění vzorku. Případná následná procedura koncentrování testovaných roztoků dál 

prodluţuje celkový čas analýzy. Eluční podmínky jsou zcela odlišné od těch, které 

vyţaduje adsorpce analytu. Například pokud je poţadována vysoká polarita 

rozpouštědel v průběhu adsorpce, potom eluční krok bude usnadněn právě málo 

polárním elučním činidlem a naopak. Disperzní síly, jeţ poutají analyty na povrch 

apolární tuhé fáze, mohou být porušeny organickým, nepolárním rozpouštědlem 

(acetonitril, ethyl-acetát, hexan, methylendichlorid), které se dostává do kontaktu 

s tuhým povrchem. Pro polární interakce je vhodným elučním mediem voda, methanol, 

2 – propanol, kyselina octová, některé aminy a pufry o vysoké iontové síle. K vymytí 

sloučenin z iontově-výměnných tuhých povrchů je nutná úprava pH elučního činidla 

tak, aby analyt nebo vázané funkční skupiny pevné fáze ztratily svůj náboj, případně je 

moţné pouţít látku, která svou vyšší afinitou vytěsní analyt z vazby na sorbent.    

Vedle pH a polarity činidla berou rozvahy o optimální SPE metodice v potaz také 

následné kvalitativní či kvantitativní analýzy látek po jejich izolaci extrakcí.  Pokud 

bude extrakt později podroben HPLC, eluční síla rozpouštědla pouţívaného pro SPE 

musí být niţší, nebo maximálně rovna síle, kterou vyvíjí mobilní fáze při rozdělování na 

chromatografické koloně, aby se zabránilo chvostování píků. Dále mohou být extrakty 

zřeďovány mobilní fází apod.  

Vyvinout novou SPE proceduru není vţdy jednoduché. Většina z pouţívaných 

tuhých fází je schopna poutat sloučeniny více neţ jedním vazebným mechanismem. 

Například u nepolárních sorbentů C8 očekáváme primárně vazebnou interakci 

prostřednictvím nepolárních vazeb. Vedle nich se ale uplatňují také vazby polární, 

způsobené volnými silanolovými funkčními skupinami, které ční do prostoru nad 

povrchem pevné fáze, a které se nikdy nepodaří stoprocentně obsadit při syntéze danou 

chemicky vázanou fází . Jiné sorbenty, jako jsou aminopropylové, vykazují aţ tři typy 
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vazebných interakcí, které se uplatňují vedle sebe: aniontová výměna na 

aminopropylové funkční skupině, nepolární vazby mezi uhlíkovými řetězci a polární 

interakce na koncových silanolových skupinách. Míra závaţnosti sekundárních interakcí 

způsobených zbytkovými silanolovými skupinami u silikagelových tuhých fází koreluje 

se stupněm sterického stínění, kterému jsou vystaveny. Koncové funkční skupiny silanu 

se stávají méně přístupnými např. u C18-sorbentů nebo v případě fází s navázanou 

kyano skupinou. Tyto vedlejší interakce se stávají významnými v momentě, kdy 

extrakce závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech analyzované látky a na 

podmínkách kvalitní adsorpce. Silanolová aktivita můţe být mj. sníţena maskováním 

kyselých míst vhodnou kladně nabitou zásaditou částicí, kterou je nutno přivést do 

kontaktu s tuhou fází v průběhu kondicionace, nebo prací při takovém pH, při němţ 

zůstanou koncové silanolové skupiny bez náboje. 

Hodnocení izolačního postupu během vývoje metodiky v sobě nese rovněţ 

sledování veškerých případných ztrát a určení extrakční účinnosti (recovery) pro 

uvaţovanou látku. Toto hodnocení lze realizovat například průběţným sběrem a 

uchováním rozpouštědel pouţívaných v jednotlivých krocích SPE technologie a jejich 

analýzou (měření přítomných mnoţství analytu) například s vyuţitím HPLC. I zde 

mohou nastat v praxi některé obtíţe. Tekutina nasbíraná po adsorpci na tuhou fázi, 

obsahuje stále vysoké koncentrace interferujících sloučenin z matrix vzorku, coţ má za 

následek mnoţství vedlejších píků na výstupu z  HPLC analýzy. V tomto případě je 

moţno pouţít radioaktivně značených forem analytu, které mohou být dále 

kvantifikovány scintilační metodou. 
[1]

 

 

 

4.5.2.1 Kontaminace způsobená kolonkami 

 

Kontaminace působená společnou elucí látek obsaţených v kolonkách spolu 

s analyty je jedním z problémů SPE. V literatuře se objevují zmínky o těchto 

neţádoucích vlastnostech kolonek, ale i návody, jak se jim vyvarovat. Prevencí můţe 

být řádné promytí kolonek před započetím vlastní extrakce. Na C18 sorbentech 

v kolonkách opatřených polyethylenovými fritami hlavní podíl nečistot tvoří zbytky 

z polymerační reakce chemicky vázaných fází (alkany a alkeny), plastifikátory a 

antioxidanty obsaţené ve stěnách kolonek. Míra znečištění SPE extraktu potom přímo 

závisí na pro analyt pouţitém rozpouštědle, liší se od výrobce k výrobci a také i v rámci 
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jednotlivých šarţí kolonek téhoţ producenta. Firmy, které se zabývají výrobou kolonek 

pro SPE, odpověděly na tyto obtíţe přípravou kolonek z inertního skla s fritami z PTFE 

nebo kolonek z čisté oceli. 
[9,25]

 

 

 

4.5.2.2 Frakcionace vzorků pomocí SPE 

 

Vedle izolací a purifikací se současná SPE pouţívá také k oddělení jednotlivých 

frakcí analyzovaných směsí s komplexním sloţením. Rozdělení na jednotlivé frakce lze 

dosáhnout  s pouţitím upravených sorbentů, jejichţ selektivita k jednotlivým skupinám 

sloučenin se liší a/nebo s pouţitím elučních činidel s odlišnou selektivitou 

k jednotlivým frakcím analytů.  

Komerčně jsou dostupné tzv. pevné fáze se smíšenou funkcí, které nesou jak 

hydrofobní, tak iontově-výměnnou část, obě ve vazbě na silikagel, takţe rozdělení 

směsí na jednotlivé frakce na nich můţe probíhat na jediné kolonce, s pouhou úpravou 

polarity a pH elučních činidel.  Tyto smíšené fáze se někdy uplatňují pro toxikologický 

screening různě kyselých, neutrálních i bazických léčiv z krevní plazmy či moči.
 [26]

 

 

 

4.5.3 Parametry SPE 

 

4.5.3.1 Selektivita 

 

Selektivita sorbentu (nebo také vymývacího roztoku či elučního činidla), tedy 

schopnost správného a přesného oddělení hodnocené látky v přítomnosti jiných sloţek 

biologické matrice, je v případě SPE určena rozdílnou afinitou tuhé fáze k analyzované 

látce a k interferujícím sloučeninám ze vzorku.  

Za všeobecně nejméně selektivní jsou povaţovány pevné fáze C18, kdy téměř 

všechny molekuly (hodnocené sloučeniny a vedle nich lipidy, proteiny aj. látky ze 

vzorku) mohou být do jisté míry poutány van der Waalsovými silami. Selektivita SPE 

se zvýší s přechodem k  nepolárním sorbentům obsahujícím pouze krátké alkylové 

řetězce. Pro lipofilní látky, které nevykazují významné interakce se selektivními fázemi 

(iontově-výměnnými, kovalentními), lze vyzkoušet C2-pevnou fázi namísto C18.
 [20]
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Fáze C2 jsou často dostatečně „polární“, aby na sebe vázaly hodnocenou sloučeninu, 

zatímco endogenní interferující substance  projdou bez zadrţení. Další  výhodou je, ţe 

C2 sorbenty nevykazují téměř ţádné sekundární interakce na koncových silanolových 

skupinách. V případě ionizovatelných hodnocených sloučenin, neboť právě iontově-

výměnnou extrakcí se dosahuje velmi vysoké selektivity. Je docela jednoduché 

zobecnit, ţe selektivita SPE metody se zvyšuje se stoupající silou vazebných interakcí 

mezi analytem a tuhou fází, avšak zároveň přímo závisí také na matrix hodnoceného 

materiálu. Proto, zda SPE ionizovatelné sloučeniny na iontoměničích  bude selektivní 

nebo ne, záleţí na iontové síle matrix a afinitě ostatních iontů přítomných v roztoku 

k iontovýměnnému sorbentu. 

Nejvyšší selektivity se dosahuje cestou kovalentní vazby na speciální sorbenty. 

Vazebná energie kovalentní interakce dalece přesahuje moţnosti, jakými by mohly 

extrakci ovlivnit sloučeniny z  matrix vzorku.  Pouţití sorbentů s vázanými kovy patří 

mezi vysoce selektivní SPE metody. Přichází ke slovu v případě, ţe testované vzorky 

obsahují velmi nízké koncentrace ligandů-analytů schopných vazby na imobilizovaný 

kov. Příkladem takové vysoce selektivní extrakce můţe být očištění říční vody od 

anilinů, které interferovaly se stanovením herbicidů (derivátů fenylmočoviny), a které 

se podařilo navázat na Pt
IV 

obsazený silikagel. Zde platina vytvořila komplex 

s primárními aminy - aniliny, zatímco deriváty fenylmočoviny procházely  sorbentem 

bez změny. 
[21]

 

Pokud jediný sorbent nezajistí dostatečnou selektivitu, je výhodné pouţít k izolaci  

dva a více sorbentů, které by se vzájemně doplňovaly (např. kombinace nepolární 

extrakce a za ní zařazené iontově-výměnné kolonky nebo dvojnásobná extrakce 25-

hydroxyvitaminu D a jeho metabolitů z plazmy s pouţitím C18 sorbentu následovaného 

polárním silikagelem). Kaţdý z nich pak často funguje na jiném principu vazebného 

mechanismu.  

Pro nízkomolekulární, iontové nebo lehce polární sloučeniny platí, ţe jejich 

retence na nepolární sorbenty můţe být zvýšena cestou iontově párového uspořádání 

SPE. Princip iontově-párové kapalinové chromatografie je lehce aplikovatelný na SPE 

kolonky.
 [3]

 Protiiont o opačném náboji, neţ jaký nese analyzovaná látka, je adsorbován 

na povrch tuhé fáze v průběhu kondicionace a přidává se do zkoušeného roztoku, 

případně do vymývacího roztoku.  Činidla musí být vhodně pufrována, aby při daném 

pH nesl analyt i protiiont náboj. Iontový pár, který vzniká, je potom méně polární neţ 

výchozí forma analytu a proto je lépe zadrţován na kolonce prostřednictvím  van der 
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Waalsových přitaţlivých sil.  Desorpce se dosahuje pouţitím organického rozpouštědla. 

Opačně nabité ionty pouţívané v rámci SPE jsou v současnosti totoţné s těmi, jaké 

vyuţívá iontově párová HPLC (např. alkylamoniové soli pro vazbu s kyselinami, 

alkylsulfonáty pro bazické sloučeniny). 

Při běţné SPE rozpouštědlo pouţité k převedení hodnocené látky do roztoku 

normálně určuje způsob extrakce (obrácené fáze v případě vodných roztoků a normální 

fáze pro nepolární činidla). Alternativou je metoda, kdy je v průběhu extrakce sorbent 

dokonale vysušen profouknutím vzduchu skrze svou vrstvu a tak jsou nastaveny 

podmínky pro změnu rozpouštědla (z polárního na nepolární a naopak). 
[22]

 

V některých opodstatněných případech bývá SPE kombinována s další izolační 

technikou jako je deproteinace, vysolování nebo extrakce z kapaliny do kapaliny, které 

přinášejí další zvýšení selektivity. 

 

 

4.5.3.2 Průtoková rychlost 

 

Význam  průtokové rychlosti rozpouštědel a činidel pouţívaných v rámci SPE, a 

nutnost její stálé kontroly během extrakce, nebývá v  dostupné literatuře hned na první 

pohled patrný. Někteří autoři článků vztahujících se k  metodologii SPE hovoří o 

rychlostech, při kterých pracovali, často jen v náznacích nebo vůbec. Nelze ani příliš 

zobecňovat pravidla, kterými se řídí nastavování vhodných rychlostních podmínek při 

extrakci na tuhých fázích. Nicméně např. při extrakci pesticidů z vody na C18 

sorbentech je optimální průtoková rychlost kolem 250 ml/min. Při takové rychlosti 

nejspíše ještě nedochází k neţádoucímu sníţení extrakční účinnosti. C18 sorbenty 

v podobě malých částic s velikým povrchem zajistí dobrý kontakt mezi analyty a 

funkčními alkyly tuhé fáze i při vysokých průtokových rychlostech. Na druhou stranu 

jiní autoři prohlašují, ţe právě vyšší rychlost průtoku můţe extrakční účinnost negativně 

ovlivnit, neboť jak adsorpce, tak eluce jsou rovnováţné procesy, které probíhají na 

povrchu tuhé fáze. Tato rovnováha podle nich při vysokých rychlostech průtoku činidel 

nebude nikdy existovat a výsledkem zrychlených extrakcí mohou být pouze niţší 

výtěţky analytu a větší spotřeba elučních činidel. Obecně je doporučováno drţet 

průtokovou rychlost na nízkých hodnotách kolem 2 ml/min nebo při pouţití vakua 

pracovat s tlaky niţšími neţ 30 kPa. 
[1]
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4.5.3.3 Kapacita jednorázových SPE kolonek  

 

Kapacita sorbentů pouţívaných do průmyslově vyráběných SPE kolonek, jejichţ 

účinnost výrobce zpravidla garantuje pro jednorázové uţití, můţe být definována jako 

maximální mnoţství látky (analytu, nečistot, vedlejších produktů reakcí), které je dané 

mnoţství sorbentu schopno vázat ze specifického testovaného roztoku. Tato kapacita 

závisí na typu pouţité tuhé fáze, ale i na charakteru hodnocené substance, jejíţ 

vlastnosti se odvíjejí od pro SPE pouţitých rozpouštědel a sloţení biologického základu 

vzorku. Kapacita nejpouţívanějších silikagelem plněných kolonek se pohybuje v řádu 

mg aţ g hmotnosti náplně.
 [4]

 A protoţe koncentrace řady analyzovaných látek 

v biologických materiálech nebo ve vzorcích ze ţivotního prostředí či analýzy potravin 

se často pohybují v ng/ml, zatímco mnoţství vzorků přiváděných na kolonku jsou 

veliká, výrobci SPE kolonek se jejich kapacitou snaţí vyhovět řadě těchto aplikací. 

Sorbenty naplněné do kolonek musí často umoţnit vazbu jak samotného analytu 

v mikroskopických dávkách, tak i nečistot na svůj povrch. Jednotlivé sloučeniny jsou 

potom z kolonek vymývány postupně selektivními elučními činidly. Jaká mnoţství 

sorbentu do kolonky tedy pouţít? Volba většího mnoţství sorbentu (např. 1 g namísto 

100 mg) má význam v případě extrakcí velkých objemů (stanovení některých 

organických sloučenin v odpadních vodách) nebo pokud lze tímto způsobem 

kompenzovat malou afinitu hodnoceného cíle k tuhému povrchu. 

Jestliţe jsou totiţ velká mnoţství testovaného vzorku aplikována na extrakční 

kolonku s nedostačující kapacitou, dochází k jevům, které připomínají principy 

tenkovrstvé chromatografie. Na „startu“ jsou nejprve zadrţována malá mnoţství 

analytu, ale jak extrakce pokračuje, váţí se postupně další mnoţství látky na povrch 

tuhé fáze, aţ ji úplně nasytí a zbývající molekuly odcházejí z kolonky ven, aniţ by se 

navázaly. Tyto jevy nastávají  častěji u slabě vázaných analytů. Zde je tedy nutno pouţít 

větší mnoţství tuhé fáze a tím podpořit retenci. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, ţe 

větší význam neţ mnoţství pouţité tuhé fáze na rozsah adsorpce má samozřejmě 

mechanismus, kterým sorbent retenci působí a další extrakční podmínky, které mají být 

optimalizovány uţ v průběhu vývoje metodiky SPE (vhodné zvlhčení a kondicionace 

tuhé fáze, činidla, pH testovaného roztoku atd.). Tak mohou i malá mnoţství sorbentu 

poutat relativně velká kvanta analytu. 
[23]

 

Na obrácené a normální fázi by obsah analytů, které mají být zachyceny, neměl 

být větší neţ 5% hmotnosti sorbentu  (pokud pouţijeme 100 mg v 1 ml trubičce, vzorek 
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by měl obsahovat maximálně 5 mg analytů). U iontovýměnných sorbentů je třeba 

počítat s iontově výměnnou kapacitou.
 [6]

 

 

 

Tab.11: Znázornění volby velikosti kolonky nebo disku. 
[6] 

 

Mnoţství vzorku Velikost kolonky/Ø 

disku 

Mnoţství 

sorbentu 

< 1 ml 1 ml 50 mg/100 mg 

1-250 ml, pomalá extrakce 3 ml 500 mg 

1-250 ml, rychlá extrakce 6 ml 500 mg 

10-250 ml, velká kapacita 

sorbentu 

6, 12, 20 ,60 ml 1, 2, 10 g 

< 1 litr 6, 12, 20 ,60 ml 1, 2, 10 g 

100 ml - 1 litr 47 mm disk --- 

>1 litr, velká kapacita sorbentu 90 mm disk --- 

 

 

Optimální objemy aplikovatelné na konkrétní kolonku s určitým obsahem pevné 

fáze lze zjistit experimentálně, např. vyhodnocením průtokové křivky na HPLC 

chromatogramu. Existují rovněţ tabulky, ve kterých lze nalézt doporučená mnoţství 

nebo objemy sorbentů ve vztahu ke konkrétním kolonkám. 
[23]

 

 

 

4.5.3.4 Posílení účinnosti 

 

Citlivost analytických metod je dána především fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi analyzované látky a systémem, který se pouţije k detekci, avšak můţe být 

dále zlepšena, pokud se vedle selektivního vyčištění vzorku a izolace uvaţované 

mnoţství látky podrobí zakoncentrování. Princip spočívá v pouţití menšího mnoţství 

elučního činidla, neţ je mnoţství hodnoceného vzorku, které je aplikováno na kolonku. 

V praxi se tento zahušťující krok pouţívá zejména pro zlepšení výsledků některých 
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analýz, nebo při studiích herbicidů a pesticidů ve vodách (pitné, jezerní či říční 

vodě).
[24]

 V těchto případech přichází na kolonku mnoţství vzorku převyšující 1 litr, 

zatímco porce elučního činidla není větší neţ 5 ml.   

V biomedicínských aplikacích jsou objemy, které lze získat například od jednoho 

zvířete po zákroku, limitované na nízká mnoţství biologického materiálu, proto také 

maximálně dosaţitelná míra zakoncentrování je mnohem niţší  neţ výše uvedená.  

 Jiný způsob, kterým lze dosáhnout vyšších koncentrací analytu v konečném 

extraktu, spočívá v pouţití relativně těkavého, organického rozpouštědla (o nízkém 

bodu varu) ve fázi SPE eluce . Vzniklý extrakt lze potom poměrně snadno odpařit do 

sucha a odparek rozpustit v malém mnoţství vhodného rozpouštědla. Určitou 

nevýhodou zmíněného přístupu můţe být prodlouţení doby nutné k provedení celé 

extrakce. V některých případech následné analýzy probíhající v reţimu HPLC není 

třeba hledět na mnoţství pouţitého eluentu. Pokud totiţ eluční činidlo působí na 

analyzovanou látku slabšími silami neţ mobilní fáze pro HPLC, dochází k 

 zakoncentrování extrahovaných sloučenin na začátku chromatografické kolony.  

Nevýhodou zmíněných koncentračních metodik je, ţe také ostatní interferující 

sloučeniny ze vzorku se zahustí společně s hodnoceným analytem. 

 

 

4.5.3.5 Reprodukovatelnost 

 

Reprodukovatelnost (popřípadě opakovatelnost) vypovídá o úrovni přesnosti 

metodiky extrakce na tuhých fázích podobně jako u jiných analytických metod. Při 

převádění konkrétní SPE metody - vyvinuté na tuhé fázi pocházející od určitého 

výrobce - na sorbent od jiného výrobce, lze mnohdy pozorovat významné rozdíly 

v extrakční účinnosti jednotlivých kolonek. Navíc odlišnou účinnost vykazují často i 

jednotlivé šarţe adsorpčních materiálů a kolonek připravovaných jediným výrobcem.  

Tato variabilita mezi jednotlivými producenty analytických materiálů, ale i variabilita 

šarţí, je dobře známá jiţ ze zkušeností s jednotlivými chromatografickými kolonami pro 

HPLC. Příprava na silikagel chemicky vázaných fází je společná oběma metodám, totiţ 

HPLC i SPE.  Největší podíl na způsobených rozdílech přitom připadá na rozdíly 

v počtu skupin navázaných na povrch tuhých sorbentů při syntéze a na nedostatečné 

maskování koncových silanolových skupin. Vedle toho působí na reprodukovatelnost 

metodiky velikost pórů mezi částicemi sorbentu a také to, zda je struktura chemicky 
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vázaných fází monomerní nebo polymerní. Vinou příliš rozměrných pórů dochází ke 

zvýšenému krytí tuhé fáze chemicky vázanými skupinami a mění se reprodukovatelnost 

SPE. Rozdíly pozorované mezi monomery a polymery pokrytými fázemi bývají 

vysvětlovány odlišným zastoupením a variabilním sterickým stíněním volných silanolů, 

jejichţ přítomnost je odpovědná za silnou ireversibilní vazbu bazických sloučenin. Další 

faktory, které mohou mít svůj význam ve spojitosti s reprodukovatelností na 

silikagelových sorbentech, jsou mj.: průměrná velikost částic sorbentu, vedle rozměrů i 

rozloţení pórů mezi částicemi sorbentu, velikost aktuálního povrchu tuhé fáze, metoda 

pouţitá při syntéze chemicky vázaných fází a v neposlední řadě také mnoţství sorbentu, 

které připadá na kolonku. 

Někteří výrobci extrakčních kolonek pro SPE opatřují svoje výrobky, kaţdou sadu 

kolonek zvlášť, soupisem charakteristik, které mají vypovídat o jejich kvalitě. Písemná 

sdělení obsahují především údaje o distribuci velikosti částic sorbentu a jejich 

průměrnou velikost, specifický povrch, procento navázané chemické fáze. 
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4.6 AUTOMATIZACE SPE 
 

Automatické izolace umoţňují rutinně zpracovávat velká  mnoţství vzorků, 

mohou probíhat i přes noc. Pro automatickou SPE řazenou před HPLC je typické, ţe 

zatímco extrahování z jednoho vzorku ještě probíhá, je předešlé mnoţství analyzované 

látky identifikováno a kvantifikováno.  

Výhodou automaticky řízených analýz není jen vyšší výkonnost, ale i značná 

konzistence procesu, ve smyslu niţšího výskytu odchylek při stanovení tj. vyšší 

přesnosti. Vysoký výkon a konstantní výsledky, kterých se dosahuje při automatické 

SPE, jsou připisovány na vrub omezení počtu manipulací se vzorky. Na rozdíl od 

klasické metodiky SPE, u níţ je nezbytné zachovat kaskádu minimálně pěti hlavních 

kroků, navíc často doprovázených ještě dalšími úpravami roztoků, jejich zřeďováním a 

odpařováním; automatizace postupu šetří čas a počet manipulací se vzorkem se 

signifikantně sniţuje.  On-line SPE vyţaduje pouze vloţení definovaných, případně 

předem centrifugovaných, mnoţství testovaného roztoku do  autosampleru. 
[1]

 

Pokud se provádí SPE ručně, pracuje se buď s jednotlivými kolonkami 

naplněnými sorbentem a se speciálním injekčním pístem, kterým se působí na roztoky 

v kolonce přetlakem, nebo s pouţitím vakuového zařízení, ve kterém  lze zpracovávat 

podtlakem najednou aţ 30 vzorků. Dostupné vakuové přístroje existují ve dvojím 

provedení: v nejjednodušším systému jsou odpady z rozpouštědel sesbírány do odpadní 

nádoby uvnitř vakua a eluční činidlo s analytem směřováno do zkumavek či vialek, 

které se vloţí do zařízení ještě před aplikací eluentu do kolonky. Jiné systémy obsahují 

disky, které rotují mezi odpadní  a sběrnou polohou. V odpadní poloze činidla protékají 

kolonkou na dno vakuového zařízení a v další poloze pak dochází k plnění předem 

připravených zkumavek elučními činidly.  

O manuálně prováděné SPE se hovoří jako o off-line metodě, čímţ se míní, ţe 

vlastní extrakce a následná analýza extraktu probíhají zcela odděleně. Alternativou 

ručního zpracování vzorků je on-line SPE, kdy eluční činidlo s analyzovanou látkou 

putuje přímo  do chromatografu, kde je analyt podroben identifikaci a kvantifikaci. 

Nejlépe automatizované off-line systémy jsou napojené na elektronickou paţi.  

Robot  promísí testované roztoky, postupně odebírá potřebná mnoţství extrakčních 

činidel a přináší je na kolonku, zbytky činidel vede do odpadu, eluáty sbírá do vialek. 

V robotických systémech bývají kapaliny protlačovány kolonkou nejčastěji přetlakem. 
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Nanášené objemy a volba jednotlivých rozpouštědel, která ve správném čase přicházejí 

do styku se sorbentem, jsou naprogramovány. Někdy na tyto systémy navazuje filtrace a 

odpaření elučního činidla ze vzorku, případně také nástřik na chromatografickou 

kolonu. Posledně jmenovaný případ uţ ale představuje přechod mezi off-line a on-line 

uspořádáním procedury. Konečně lze konstatovat, ţe se systémy vyuţívajícími 

elektronickou paţi, je moţné automatizovat prakticky veškerou metodiku vyvinutou pro 

manuální zpracování vzorků.  

Při on-line uspořádání s přepínáním kolon je SPE kolonka umístěna před HPLC 

kolonou a celé zařízení je rozšířeno o přídavné pumpy a selektivní propusť pro 

rozpouštědla, o přepínací ventil.  V on-line uspořádání je nejprve eluční činidlo 

pumpováno kolonkou pro SPE a odvedeno do odpadu, potom následuje testovaný 

roztok, analyt se zachytí na tuhý sorbent a interferující látky jsou svedeny do odpadu 

vyplachovacím roztokem. Pro adsorpci i vyplachování se pouţívají pouze malá 

mnoţství činidel, aby se zvýšila pravděpodobnost retence analytu. V další, eluční fázi 

přepne systém proudění elučního činidla z SPE kolonky na analytickou kolonu. Celá 

aparatura pracuje s vysokými protlačovacími tlaky a zatímco je látka separována a 

hodnocena na analytické koloně, probíhá rekondicionace kolonky pro SPE. 
[1]

 

Je nasnadě, ţe on-line SPE přináší řadu výhod oproti klasické SPE manuální. 

Sniţuje počet potřebných manipulací se vzorkem, zlepšuje přesnost následující analýzy, 

sniţuje riziko kontaminace vzorků a riziko člověkem vnesených chyb, zmenšuje 

celkové laboratorní náklady. Pokud je navíc on-line SPE zařazena přímo před HPLC, 

přináší ještě další zvýhodnění. Prvně, uzavřený systém téměř neumoţňuje kontaminaci 

vzorku, za druhé tímto způsobem veškeré mnoţství analyzované sloučeniny 

koncentrované na povrchu tuhé fáze dosahuje analytické kolony. Naproti tomu off-line 

nebo systémy s robotem napojené na vakuum nemají tak vysokou citlivost, neboť se 

zatím nedaří dovést totální mnoţství analytu z SPE kolonky aţ na finální kolonu 

analytickou. Navíc metodiky spojené s odpařováním kapalných rozpouštědel s sebou 

nesou rizika kontaminací vzorků produkty tepelného rozkladu, s přenášením analytu 

souvisí moţnost významné adsorpce látky na stěny laboratorního skla. 

Nevýhodou on-line SPE jsou vyšší nároky na vývoj SPE metodiky, které na ni 

kladou za SPE nejčastěji zařazené chromatografy. Velice bedlivě se kontrolují objemy 

pouţívaných činidel, protoţe přílišná mnoţství rozpouštědel často způsobují 

chvostování píků při HPLC analýze. Uplatní se i řada dalších faktorů, které ovlivňují 

HPLC analýzu: délka HPLC kolony, typ přepínání kolon, dopředný nebo zpětný tok 
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rozpouštědel, zda je eluce vedena jako isokratická, gradientová nebo stupňovitá, její 

trvání.  Někdy je nutné ještě před započetím on-line SPE automatické analýzy upravit 

vzorek další izolační technikou – deproteinací, popřípadě odstranit suspendované 

částice. 

SPE kolonky bývají v rámci on-line zpracování vzorků pouţívány mnohdy 

několikrát, jejich ţivotnost závisí na sloţení matrix vzorku, aplikovaných objemech, 

pouţitých rozpouštědlech a délce trvání jednotlivých výplachů. Opakovaná pouţití 

kolonek s sebou přináší určité problémy: zejména se hovoří o tzv. "paměťových 

efektech". Tyto efekty znamenají, ţe malá mnoţství analytu, která se neodpoutala 

z povrchu tuhé fáze v předchozí eluci, odcházejí s novou dávkou elučního činidla. 

Některé fáze, především iontově-výměnné pryskyřice a kovové sorbenty, nelze dost 

dobře reaktivovat. Obecně se tedy opakované pouţívání SPE kolonek nedoporučuje. 

Výjimkou jsou případy, kdy se podařilo nalézt vhodná regenerační činidla a postupy, 

které zabraňují paměťovým efektům na kolonkách a účinnost kolonek se technikou 

nemění.  Nulové riziko představuje on-line SPE s vyměnitelnými kolonkami, které jsou 

nahrazovány po kaţdé analýze novými. 
[1] 
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4.7 SLEDOVANÝ ANALYT 
 

4.7.1 Vitamin E 

 

4.7.1.1 Historie 

 

Ve 20. letech minulého století byl v tukových sloţkách potravy pro krysy nalezen 

nový esenciální faktor s výrazným antisterilitním působením, který byl pojmenován 

jako vitamin E. V 50. letech byla objevena jeho další funkce v antioxidačním systému 

buněk (spolu se sirnými aminokyselinami a selenem) a později byla dokázána i jeho 

role v prevenci peroxidace lipidů a dalších oxidativních procesů způsobených volnými 

radikály. Takţe podle mnohých autorů teprve nyní, tři čtvrtiny století po jeho objevu, 

začíná věda rozumět fyziologii vitaminu E.
[27,30]

 

 

 

4.7.1.2 Struktura a vlastnosti 

 

Vitamin E se vyskytuje v přírodě v osmi různých formách: α, ß, γ, δ - tocopheroly 

(které mají chromanolový kruh a phytylový postranní řetězec a liší se počtem a polohou 

methylových skupin na benzenovém jádře) a α, , γ, δ - tocotrienoly (které mají 

nenasycené vazby ve phytylovém řetězci) (obrázek č. 9). Syntetický α - tocopherol 

obsahuje stejná mnoţství osmi různých stereoizomerů α - tocopherolu. Tocopheroly a 

tocotrienoly- rozpustné v tucích- reagují mnohem rychleji s peroxyl radikály neţ 

polynenasycené mastné kyseliny. Proto vitamin E působí jako antioxidant vazeb. In 

vivo je vitamin E hlavním v tucích rozpustným antioxidantem plazmy.
 
 

Biologická a antioxidační reaktivita jednotlivých forem vitaminu E není identická. 

Např. γ - tocopherol má přiblibně poloviční antioxidační aktivitu, ale pouze desetinu 

biologické aktivity α - tocopherolu. D-α-tocopherol má největší biologickou aktivitu a je 

standardem pro ostatní formy vitaminu E, ačkoliv ve většině rostlin převaţují d-ß, d- γ a 

d-δ formy. Rozdílná biologická aktivita přírodních a syntetických tocopherolů a 

tocotrienolů závisí na přítomnosti a poloze methylových skupin na aromatickém jádře 

molekuly a na konfiguraci asymetrických uhlíků. Konfigurace na C-2 uhlíku je 

povaţována za nejdůleţitěší pro úroveň aktivity vitaminu E. Všechny přírodní 
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tocopheroly mají R konfiguraci na C-2. D-α-tocopherol má R konfiguraci na C-4 a na 

C-8 a má nejvyšší biologickou aktivitu jak v říši ţivočišné, tak v lidském organismu.
 [28]

 

 

Obr.14: Chemická struktura tocopherolů 
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4.7.1.3 Absorbce a lipoproteinový metabolismus 

 

Vzhledem ke svým hydrofobním vlastnostem vyţaduje vitamin E speciální 

transportní mechanismy ve vodném prostředí plazmy, tělních tekutin a buněk . Na 

rozdíl od jiných v tucích rozpustných vitaminů, nemá tento vitamin specifický 

transportní plazmatický protein, ale je transportován na lipoproteinech krevní 
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plazmy. 
[28]

 

Absorpce vitaminu E probíhá v tenkém střevě, účinnost vstřebávání závisí na 

povaze tuku, který je vstřebáván současně: nasycené mastné kyseliny se středním 

řetězcem absorpci podporují, zatímco polynesaturované n-3 a n-6 ji mohou dokonce 

inhibovat. Míra absorpce závisí na podaném mnoţství vitaminu E, při normálním 

obsahu tuku v potravě činí asi 52 % z dávky 12 mg a jen 30 % z dávky 24 mg. V praxi 

se pro absorpci vitaminu E ze zaţívacího traktu počítá s průměrnou hodnotou 30 %. 90 

% vstřebaného vitaminu je cestou ductus thoracicus transportováno do lymfy, zbytek do 

krve. 65 % tokoferolu je přenášeno v LDL, 8 % v VLDL a 24 % v HDL frakci. Tím je 

vysvětlována i těsná korelace existující mezi koncentracemi tokoferolu a lipidů v 

plazmě. Protoţe vitamin E vykazuje univerzální protektivní působení v membránách, je 

obsaţen ve všech tkáních. Nejvyšší koncentrace byly stanoveny v tukové tkáni a v 

játrech. V plazmě, játrech, ledvinách a plících je tokoferol metabolizován rychleji 

(poločas 5–7 dní) na rozdíl od tukové tkáně, ve které je jeho obsah nejvyšší.  

Metabolizmus vitaminu E není dosud úplně objasněn. Hlavním oxidačním 

produktem v játrech je a-tokoferylchinon, který vzniká při reakci tokoferoxylového 

radikálu s peroxylovým radikálem a můţe být dále redukován na příslušný 

hydrochinon. Jak chinon, tak i hydrochinon byly stanoveny v biologických 

membránách. Metabolity α-tokoferolu v moči, kyselina α-tokoferonová a její lakton, 

vznikají při oxidativní destrukci molekuly tokoferolu, při které se otevírá chromanový 

kruh. Předpokládá se, ţe jejich výskyt v moči indikuje působení α-tokoferolu jakoţto 

antioxidantu. Kromě těchto metabolitů byl v moči identifikován další (2,5,7,8-

tetrametyl-2(2´-karboxyetyl)-6-hydroxychroman – α-CEHC), který nemá rozštěpený 

chromanový kruh, a jeho přítomnost v moči indikuje, ţe α-tokoferol nereagoval jakoţto 

antioxidant, a proto můţe být i indikátorem adekvátního nebo nadměrného příjmu 

α-tokoferolu. Jako příslušné CEHC jsou téměř kvantitativně degradovány a vylučovány 

močí ostatní tokoferoly. All-rac-α-tokoferol ve srovnání s RRR-α-tokoferolem je rovněţ 

přednostně degradován na α-CEHC.
 [27]

 

 

 

4.7.1.4 Funkce v organismu 

 

Centrální biologickou funkcí vitaminu E je jeho zachytávání volných kyslíkových 

radikálů (scavenger). Díky své chemické struktuře se vitamin E ukládá v membránách 



 

 

53 

buněk všech tkání v těsném sousedství polynenasycených mastných kyselin 

membránových fosfolipidů i v sousedství membránových enzymů, např. izoenzymů 

cytochromu P-450, které při detoxikaci cizorodých látek produkují aktivní formy 

kyslíku-superoxidový anion, hydroxylový radikál, singletový kyslík, aj. Kyslíkové 

radikály obsahující nepárový elektron se stabilizují tím, ţe vytrhnou z molekuly mastné 

kyseliny atom vodíku. Následně se z molekuly mastné kyseliny stává radikál, který se 

mění na organický peroxid, ze kterého vznikají nové radikály. Tento autokatalytický 

proces se rychle rozvíjí formou řetězové reakce a jeho výsledkem je destrukce membrán 

a membránových enzymů. Vitamin E tento nebezpečný proces, ohroţující mnoho 

biochemických reakcí i transport látek přes membrány, blokuje tím, ţe přijímá elektrony 

z volných radikálů ochotněji a rychleji neţ nenasycené mastné kyseliny. Při této reakci 

vznikají poměrně stabilní radikály, které je moţno regenerovat zpět na biologicky 

účinné formy kyselinou askorbovou, coţ zobrazuje následující obrázek.
 [28]

 

 

Obr.15: Antioxidační působení vitaminu E a vitaminu C při lipoperoxidaci 

 

 

 

 

4.7.1.5 Nedostatek a vyuţití vitaminu E 

 

Doporučená denní dávka vitaminu E je závislá na věku osoby a na fyziologickém 

stavu. Denní potřeba je pro kojence 5–6 mg, děti 8–10 mg, dospěle 10–14 mg, 
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optimální dávka 100 mg/den. Toxicita: denní dávka nad 3 000 mg/den. K bohatým 

zdrojům vitaminu E patří především sojový olej, olej z obilných klíčků, obilniny, máslo, 

makový olej.
 [31]

 

Při nedostatku vitaminu E se sniţuje počet molekul tocopherolů uloţených v 

membránách, takţe vzniká nerovnováha mezi tvorbou volných radikálů a jejich hlavním 

scavengrem. Dochází k oxidačnímu stresu, který narušuje celistvost membrán a 

ohroţuje celou řadu fyziologických procesů závislých na funkční integritě membrán. 

Protoţe celistvost membrán subbuněčných struktur (mitochondrií, endoplazmatického 

retikula, lyzozomů aj.) je rozhodující pro funkce všech tkání, je pochopitelné, ţe 

projevy nedostatku vitaminu E jsou tak univerzální a postihují prakticky všechny 

tělesné orgány. 
[28]

 

Zřetelná deficience vitaminu E se u lidí nachází jen velmi zřídka a prakticky nikdy 

jako výsledek nedostatečné výţivy. Převáţně se projevuje jako výsledek genetických 

abnormalit ve specifické transportní bílkovině pro a-tokoferol (α-TTP) nebo jako 

výsledek malabsorpce tuků. Pacienti s familiárním nedostatkem vitaminu E, který 

vzniká jako genetický defekt v genu pro α-TTP, mají dramaticky sníţené hladiny 

vitaminu E v plazmě a neurologická onemocnění pro tento nedostatek charakteristická 

(spinocerebrální ataxie, myopatie). Periferní neuropatie se pravděpodobně vyvíjí díky 

poškození nervů volnými radikály a destrukcí senzorických neuronů, mohou vznikat i 

svalové dystrofie. Obecně se při nedostatku vitaminu E popisují poruchy metabolizmu 

nervstva, svalů a kapilární permeability. Anémie z nedostatku vitaminu E se objevuje 

zejména u dětí jako důsledek poškození volnými radikály. Zkrácená ţivotnost 

erytrocytů a zvýšená citlivost k hemolýze vyvolané peroxidy se objevují nejen u 

těţkých deficitů, ale také při marginálním nedostatku vitaminu E u 

hypercholesterolemických osob.  

Symptomy nedostatku mohou být zmírněny, kdyţ se těmto pacientům podávají 

vysoké dávky vitaminu E (aţ 2000 mg/den). Vysoké dávky mohou být s úspěchem 

pouţity i u pacientů se syndromem nedostatku vitamiu E způsobeným chronickým 

onemocněním jater, malabsorpcí tuků nebo β lipoproteinemií. Ţádná uvedených 

farmakologických dávek, které se jednoznačně projevují na úrovni farmakoterapeutické, 

nemůţe být dosaţena optimalizací dietního reţimu, pacienti musí být vţdy 

suplementováni vitaminem E. Dále se tento vitamin podává při infertilitě, atrofii sliznic, 

neurastenii, degeneraci kloubů, onemocnění kůţe apod.
[27,29,30]

 

Výzkum prováděný v posledních letech ukázal, ţe oxidace lipoproteinů má 
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významný podíl na aterosklerotické přestavbě cévního systému. Vitamin E působí i v 

této oblasti preventivně tím, ţe blokuje oxidaci hlavního nosiče cholesterolu, 

lipoproteinů nízké hustoty.
 [28] 

 

 

4.7.1.6 Stanovení vitaminu E  

 

Do roku 1970 byla nejvíce vyuţívanou metodou stanovení vitaminu E 

kolorimetrická metoda Emmerie a Engela zaloţená na redukci ţelezitých iontů na 

ţeleznaté s následnou reakcí s 2,2´-dipyridylem. Při této reakci vzniká červený komlex, 

který je měřen při 520 nm vlnové délky. Postupně byly publikovány různé modifikace 

této metody a také řada metod zaloţených na měření nativní fluorescence a absorpce 

UV záření. Rozvoj chromatografických metod umoţnil separaci jednotlivých 

tocopherolů a zatlačil ostatní metody do pozadí. Stále jsou však metodiky zaloţené na 

absorpci UV záření vyuţívány např. pro zkoušky na čistotu a zkoušky totoţnosti ( ČSL 

Doplněk 1999). V 60. a 70. letech byla publikována celá řada metod stanovení pomocí 

plynové chromatografie. Metoda stanovení α-tocopherolu a dalších látek s vyuţitím 

plynové chromatografie je stále lékopisnou metodou pro stanovení obsahu ( ČSL 

Doplněk 1990). 

Metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v analýze vitaminu E 

zaznamenaly velký rozmach v  80. a 90 letech. Tato technika umoţnila snadnější úpravu 

vzorků a zrychlení celého procesu analýzy. V současné době se stále objevují nové a 

nové HPLC metody stanovení vitaminu E, které vylepšují jiţ známé techniky a 

vyuţívají veškeré technické vymoţenosti současné instrumentace. HPLC metody 

stanovení vitaminu E jsou  v současné době nejuţívanější technikou v analýze těchto 

látek.
 [28]

 



 

 

56 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55..  PPRRAAKKTTIICCKKÁÁ    ČČÁÁSSTT  
 



 

 

57 

5.1 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 
 

 Kapalinový chromatograf: 

o HPLC sestava od firmy PERKIN ELMER (Norwalk, USA) 

o Diode array detektor LC 235C 

o LC Column oven 101 thermostat 

o LC 200 pump 

o LC 200 autosampler 

o Monolitní kolona Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm, 

MERCK (Darmstadt, Německo) 

o Software Turbochrom verze 4.1 PERKIN ELMER 

 Laboratorní třepačka LT-1 Kavalier (Sázava, Česká republika) 

 Chlazená centrifuga HERAEUS 400 R ( Hanau, Německo) 

 Elektrický vibrační strojek LAB DANCER, IKA WERKE (Staufen, Německo) 

 Analytické váhy 202 M A&D company (Abingdon, Velká Británie) 

 Koncentrátor AD 5301 Eppendorf (Hamburg, Německo) 

 Vakuové čerpadlo VACC-SPACE 50, (Praha, Česká republika) 

 Manifold Phenomenex (Aschaffenburg, Německo) 

 

 

5.2 SPE KOLONKY 
 

 HLB Oasis cartridge (60mg / 3ml / 30μm / 80Å), Waters G.m.b.H, (Praha, 

Česká republika) 

 MCX Oasis cartridge (60mg / 3ml / 30μm / 80Å), Waters G.m.b.H, (Praha, 

Česká republika) 

 C8 Strata (500mg / 3 ml / 55 μm / 70Å), Supelco, (Praha, Česká republika) 

 C18-E Strata (100mg / 1 ml / 55 μm / 70Å), Supelco, (Praha, Česká republika) 

 C18-E Strata (500mg / 3 ml / 55 μm / 70Å), Supelco, (Praha, Česká republika) 

 Spe-ed C18/18% (500mg / 3ml / 40μm / 60Å), Labicom s.r.o. (Olomouc, 

Česká republika) 
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5.3 CHEMIKÁLIE 
 

 N - Hexan HPLC grade, Sharlau (Sentmenat, Španělsko) 

 Methanol HPLC grade, Sharlau (Sentmenat, Španělsko) 

 Destilovaný methanol PENTA (Praha, Česká republika) 

 Acetonitril HPLC grade, Sharlau (Sentmenat, Španělsko) 

 Ethanol denaturovaný 5 % methanolem, PENTA (Praha, Česká republika) 

 100% ethanol MERCK (Darmstadt, Německo) 

 Redestilovaná voda GORO (Praha, Česká republika) 

 Helium 4,6 LINDE (Praha, Česká republika) 

 

 

5.4 STANDARDY 
 

  -tokoferol, FLUKA, SIGMA ALDRICH (Praha, Česká republika) 

 Retinol, FLUKA, SIGMA ALDRICH (Praha, Česká republika) 

 Kontrolní set BIO-RAD Laboratories (Mnichov, Německo) 

 

 

5.5 PŘÍPRAVA ZÁSOBNÍCH A PRACOVNÍCH ROZTOKŮ 

 

5.5.1 Zásobní roztoky 

 

 Zásobní roztok α-tokoferolu c = 2 000 μmol/l byl připraven rozpuštěním 

43,072 mg α-tokoferolu v hexanu a doplněn do 50 ml. 

 Zásobní roztok retinolu c = 2 000 μmol/l byl připraven rozpuštěním 28,646 mg 

retinolu v methanolu a doplněn do 50 ml. 

 Zásobní roztok α-tokoferolu c = 1000 μmol/l byl připraven zředěním 

zásobního roztoku α-tokoferolu  c = 2 000 μmol/l methanolem. 

 Zásobní roztok α-tokoferolu c = 100 μmol/l byl připraven zředěním zásobního 

roztoku α-tokoferolu  c = 2 000 μmol/l methanolem. 

 Zásobní roztok retinolu c = 100 μmol/l byl připraven zředěním zásobního 

roztoku retinolu c = 2 000 μmol/l methanolem. 
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5.5.2 Pracovní roztoky 

 

 Pracovní roztok retinolu byl připraven zředěním zásobního roztoku retinolu 

c = 100 μmol/l methanolem na koncentraci c = 5 μmol/l. 

 Pracovní roztok α-tokoferolu byl připraven zředěním zásobního roztoku 

α-tokoferolu c = 100 μmol/l methanolem na koncentraci c = 50 μmol/l. 
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5.6 PŘEHLED POSTUPU VÝVOJE SPE METODY 
 

Cílem praktické části diplomové práce mělo být nalezení vhodné stacionární fáze 

pro úpravu biologického materiálu (krevní plazmy) a nahrazení uţívané techniky 

úpravy LLE technikou SPE k izolaci vitaminu E (α-tokoferolu) a jeho následného 

stanovení HPLC analýzou pomocí vyvinuté metody. Při vlastní práci jsem také pouţil 

standard vitaminu A (retinolu), jelikoţ je moţnost současného stanovení obou vitaminů 

pro laboratoř GMK FN HK výhodnou kombinací. Hlavní důraz byl ale kladen na 

vitamin E.   

Pro vývoj metody jsem částečně spojil postup přípravy vzorku z P. F. 

Chatzimichalakisiho (2004)
 [32]

 práce, ve které vyvíjel a validoval chromatografickou 

metodu pro stanovení liposolubilních vitaminů (A, E, E acetát, δ-tocopherol, K1, K2, 

K3, D3) a postup LLE vitaminu E z krevního séra vyvinutého a validovaného 

v laboratoři GMK. Tyto postupy jsem se snaţil různými způsoby obměnit za účelem 

vyššího výtěţku při HPLC analýze. 

Prvořadým úkolem bylo správné zpracování krevní plazmy, s tím související 

výběr denaturačního činidla, stanovení jejich mnoţství a poměru. Testovány byly 

vybrané typy SPE kolonek od odlišných výrobců, různá mnoţství vzorků nanesených na 

kolonku za účelem zjištění přesáhnutí kapacity sorbentu. Důleţitým krokem bylo 

nalezení správného elučního činidla pro úplnou desorpci analytu a následného rychlého 

odpaření činidla, které by jinak způsobilo rapidní prodlouţení celé metody přípravy 

vzorku. V neposlední řadě byla otestována opakovatelnost extrakce provedená na 10-ti 

vzorcích. 
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66..  VVÝÝSSLLEEDDKKYY    AA    DDIISSKKUUSSEE  

 

6.1 VÝVOJ SPE METODY 
 

6.1.1 Původně vyvinutá metoda LLE 

 

Extrakce -tokoferolu do n-hexanu s následným kvantitativním stanovením 

pomocí HPLC s vyuţitím ÚV detekce 

 

6.1.1.1 Postup extrakce alfa tokoferolu  z krevního séra: 

Do zábrusové zkumavky napipetujeme 0,5 ml séra, přidáme 0,5 ml ethanolu 

denaturovaného 5 % methanolu uloţeného v chladničce (teplota 4°C). Vzorek 

protřepeme a necháme 5 minut deproteinovat v chladničce při teplotě 4° C. Potom do 

zábrusové zkumavky přidáme 2,5 ml n-hexanu a 5 minut intenzivně třepeme na 

třepačce (stupeň číslo 6). Zcentrifugujeme (10 minut při 1300 g) a následně z horní 

hexanové fáze odebereme 2,0 ml supernatantu do zkumavky z varného skla. Pod 

proudem dusíku odpaříme hexanové extrakty do sucha v termobloku při teplotě do 

60°C. Jednotlivé odparky rozpustíme v 0,4 ml methanolu a analyzujeme vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografií za těchto podmínek: 

 mobilní fáze - 100% methanol 

 kolona - Monolitní kolona Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm, 

MERCK (Darmstadt, Německo) 

 průtok mobilní fáze - 2,5 ml/min 

 nástřik - 50 l 

 doba analýzy 2 min 

 detekce - 295 nm  

 vyhodnocení – kalibrační křivka externí standard D,L - alfa tokoferol 
[33,34]
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6.1.2 Typy kolonek s provedenými postupy 

 

6.1.2.1 HLB Oasis cartridge (60mg / 3ml / 30μm / 80Å) 

Postup s plazmou: 

 zpracování plazmy: 100 l plazmy + 500 l acetonitrilu 

 2 min třepat 

 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1300 g 10 min při 4°C 

 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 600 l vzorku (adsorpce) 

 1 ml methanolu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 100 l methanolu 

 

 Tab. 12: Výtěţnost  

eluční činidlo [ml] výtěţnost [%] 

methanol retinol α-tokoferol 

1 60,16 66,29 

 

 závěr: Postup nevyhovoval pro velice nízké výtěţky. 

 

 

6.1.2.2 C8 Strata (500mg / 3 ml / 55 μm / 70Å) 

1. Postup se standardy: 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 1 ml standardu (adsorpce) 

 4 ml methanolu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 1 ml methanolu 
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 Tab.13: Výtěţnost  

eluční činidlo [ml] výtěţnost [%] 

methanol retinol α-tokoferol 

4 88,38 88,76 

 

 Obr.16: Chromatogram vitaminů A a E 

 

 

 závěr: Postup nevyhovoval pro velmi dlouhé odpařování. 

 

 

1. Postup s plazmou: 

 zpracování plazmy: 100 l plazmy + 500 l acetonitrilu 

 2 min třepat 

 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1300 g 10 min při 4°C 

 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 600 l vzorku (adsorpce) 
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 2 ml methanolu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 100 l methanolu 

 

 Tab.14: Výtěţnost 

eluční činidlo [ml] výtěţnost [%] 

methanol retinol α-tokoferol 

2 41,56 43,61 

 

 Obr.17: Chromatogram vitaminů A a E 

 

 

 závěr: Postup nevyhovoval pro velice nízké výtěţky a dlouhé odpařování. 

 

 

2. Postup se standardy: 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 500 l standardu (adsorpce) 

 x ml methanolu : x ml n-hexanu (eluce) 
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 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 500 l methanolu 

 

 Tab.15: Výtěţnost 

 eluční činidlo [ml] výtěţnost [%] 

methanol n-hexan retinol α-tokoferol 

1. --- 2 65,57 98,16 

2. 1,33 0,67 71,46 94,74 

3. 2 --- 62,94 94,63 

4. 1 1 69,61 93,36 

5. 1 2 57,52 77,00 

 

 závěr: Se zvyšujícím se mnoţstvím methanolu rostla doba odpařování. 

 

 

3. Postup se standardy: 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 400 l standardu (adsorpce) 

 x ml methanolu : x ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 400 l methanolu 

 

 Tab.16: Výtěţnost 

 eluční činidlo [ml] výtěţnost [%] 

methanol n-hexan retinol α-tokoferol 

1. 1 0,5 58,17 93,58 

2. 2 1 44,31 82,36 
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 závěr:  Přijatelné výtěţky při eluci 1 ml methanolu a 0,5 ml n-hexanu bylo třeba 

vyzkoušet na vzorku plazmy. 

 

 

3. Postup s plazmou: 

 zpracování plazmy: 400 l plazmy + 400 l ethanolu denat. 5 % methanolem 

 2 min třepat 

 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1300 g 10 min při 4°C 

 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 400 l vzorku (adsorpce) 

 1 ml methanolu, následně 0,5 ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 400 l methanolu 

 

 Tab.17: Výtěţnost 

eluční činidlo [ml] výtěţnost [%] 

methanol n-hexan retinol α-tokoferol 

1 0,5 25,22 8,85 

 

 závěr: Postup nevyhovoval pro velice nízké výtěţky.  

 

 

6.1.2.3 C18-E Strata (500mg / 3 ml / 55 μm / 70Å) 

Postup s plazmou: 

 zpracování plazmy: 100 l plazmy + 500 l acetonitrilu 

 2 min třepat 

 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1300 g 10 min při 4°C 
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 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 600 l vzorku (adsorpce) 

 2 ml methanolu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 100 l methanolu 

 

 Tab.18: Výtěţnost 

eluční činidlo [ml] výtěţnost [%] 

methanol retinol α-tokoferol 

2 57,78 43,17 

 

 závěr: Postup nevyhovoval pro velice nízké výtěţky a dlouhé odpařování.  

 

 

6.1.2.4 Směs kolonek - postup s/bez promytí kolonek vodou 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 500 l standardu (adsorpce) 

 1 ml destilované vody (promývání) 

 2 ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 500 l methanolu 

 

 Tab.19: Výtěţnost 

typ kolonky promytí [ml] výtěţnost [%] 

H2O retinol α-tokoferol 

C18-E Strata (100mg) 0 46,52 97,73 

C18-E Strata (500mg) 1  16,04 88,49 

C18-E Strata (100mg) 1 13,20 88,39 
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C8 Strata (500mg) 1 3,79 12,71 

C8 Strata (500mg) 0 60,45 90,73 

MCX Oasis 60mg 1 5,64 10,90 

MCX Oasis 60mg 0 10,83 51,90 

 

 Obr.18:  Chromatogram vitaminů A a E, C8 Strata (500mg / 3 ml / 55 μm / 

70Å) s a bez promytí vodou 

 

 

 závěr: Po promytí kolonky destilovanou vodou došlo ke sníţení výtěţnosti. 

 

 

6.1.2.5 Spe-ed C18/18% (500mg / 3ml / 40μm / 60Å) 

S pouţitím  kolonek C8 Strata, C18-E Strata, HLB Oasis, MCX Oasis jsem 

nedosáhl dostačujících výtěţků, proto jsem extrakci provedl na kolonce Spe-ed 

C18/18%, která je přímo uzpůsobená pro práci s biologickým materiálem (plazmou). 
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1. Postup se standardy 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 500 l standardu (adsorpce) 

 x ml destilované vody (promývání) 

 x ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 500 l methanolu 

 

 Tab.20: Výtěţnost 

 promytí [ml] eluční činidlo [ml] výtěţnost [%] 

H2O n-hexan retinol α-tokoferol 

1. 0 2 89,71 101,89 

2. 1  2  89,71 104,34 

3. 0 1+1 87,50 100,35 

4. 1 1+1 88,97 103,23 

5. 0 1 83,82 99,65 

6. 1 1,5 90,44 106,39 

 

 závěr: Po promytí kolonky destilovanou vodou došlo k nepatrnému zvýšení 

výtěţnosti, ale přibliţně trojnásobnému prodlouţení času odpařování (z 

20 minut na 1 hodinu). 

 

 

1. Postup s plazmou - změna denaturačního činidla 

 zpracování plazmy: 100 l plazmy 

 standardní přídavek 5 l retinolu, 5 l α-tokoferolu 

 500 l acetonitrilu / ethanolu denat. 5 % methanolem 

 2 min třepat 

 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1300 g 10 min při 4°C 
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 Tab.21: Standardní přídavek  

standardy přídavek 

[l]  

c [mol/l] 

zásobní roztok 

výsledná 

c [mol/l] 

retinol 5 100 1 

α-tokoferol 5 1000 10 

 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 500 l vzorku (adsorpce) 

 2 ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 500 l methanolu 

 

 Tab.22: Výtěţnost 

 přídavek 

5 + 5 l 

denaturační  

činidlo 500 l 

výtěţnost [%] 

retinol α-tokoferol 

1. ne acetonitril 4,27 2,15 

2. ne acetonitril 0,00 1,62 

3. ano acetonitril 6,24 28,21 

4. ano acetonitril 6,50 36,21 

5. ne EtOH denat. 5 % MeOH 14,35 15,97 

6. ne EtOH denat. 5 % MeOH 11,63 15,33 

7. ano EtOH denat. 5 % MeOH 36,82 55,16 

8. ano EtOH denat. 5 % MeOH 42,76 66,52 

 

 závěr: Acetonitril jako denaturační činidlo nebylo moţno pouţít z důvodu 

velice nízkých výtěţků, vyšší výtěţnost byla dosaţena za pomoci 

denaturace s ethanolem denaturovaným 5 % methanolem. 
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2. Postup s plazmou - zjištění mnoţství denaturačního činidla 

 zpracování plazmy: 500 l plazmy 

 standardní přídavek 5 l retinolu, 5 l α-tokoferolu 

 x ml ethanolu denaturovaný 5 % methanolem 

 2 min třepat 

 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1300 g 10 min při 4°C 

 

 Tab.23: Standardní přídavek  

standardy přídavek 

[l]  

c [mol/l] 

zásobní roztok 

výsledná 

c [mol/l] 

retinol 5 100 1 

α-tokoferol 5 1000 10 

 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 500 l vzorku (adsorpce) 

 2 ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 500 l methanolu 

 

 Tab.24: Výtěţnost 

 přídavek 

5 + 5 l 

poměr 

VZ:DČ 

denaturační  

činidlo [l] 

výtěţnost [%] 

retinol α-tokoferol 

1. ne 1:1 500 16,83 1,24 

2. ano 1:1 500 20,80 2,25 

3. ano 1:2 1000 28,92 19,67 

4. ano 1:2 1000 31,75 24,59 

5. ano 1:3 1500 22,97 24,03 
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6. ano 1:3 1500 22,92 25,76 

7. ano 1:4 2000 19,32 20,94 

8. ano 1:4 2000 20,97 21,41 

9. ano 1:5 2500 16,39 17,46 

10. ano 1:5 2500 16,19 17,93 

 

 závěr: Nejvyšší výtěţnosti jsem dosáhl při poměru vzorků a denaturačního 

činidla 1:2 a 1:3. 

 

 

3. Postup s plazmou - dvojitá extrakce (2 kolonky), zjištění mnoţství vzorku 

 zpracování plazmy: x l plazmy 

 standardní přídavek 10 l retinolu, 10 l α-tokoferolu 

 x l ethanolu denat. 5 % methanolem / 100 % ethanol 

 2 min třepat 

 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1600 g 15 min při 4°C 

 centrifugace 1900 g 25 minut  při 4°C (2. frakce) 

 

 Tab.25: Standardní přídavek  

standardy [l] výsledná c [mol/l] vzorek [l] 

retinol α-tokoferol retinol α-tokoferol 

10 10 8,33 83,33 100 (+20 STD) 

10 10 4,54 45,45 200 (+20 STD) 

10 10 3,13 31,25 300 (+20 STD) 

10 10 2,38 23,80 400 (+20 STD) 

10 10 1,92 19,23 500 (+20 STD) 
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 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 x l vzorku (adsorpce) 

 2 ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v x l methanolu 

 

 Tab.26: Poměr vzorku a denaturačního činidla 

 poměr 

VZ:DČ 

vzorek 

[l] 

denaturační  

činidlo [l] 

methanol 

[l] 

1. 1:2,5 200 500 

EtOH 

denaturovaný 5 

% MeOH 

200 

2. 1:2,5 300 750 300 

3. 1:2,5 400 1000 400 

4. 1:2,5 500 1250 500 

5. 1:2,5 200 500 

čistý 

EtOH 

200 

6. 1:2,5 300 750 300 

7. 1:2,5 400 1000 400 

8. 1:2,5 500 1250 500 

 

 Tab.27: Výtěţnost 

 

výtěţnost [%] 

1. extrakce 

výtěţnost [%] 

2. extrakce 

výtěţnost [%] 

celkem 

retinol α-tokoferol retinol α-tokoferol retinol α-tokoferol 

1. 64,90 58,80 5,20 4,69 70,10 63,49 

2. 72,53 62,59 9,00 19,11 81,53 81,7 

3. 69,65 61,83 8,02 16,81 77,67 78,64 

4. 73,60 64,70 8,13 19,19 81,73 84,60 
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5. 73,49 72,81 6,48 5,22 79,97 78,03 

6. 77,43 73,34 8,12 13,10 85,55 86,44 

7. 77,75 74,43 7,43 12,84 85,18 87,27 

8. 74,60 75,24 6,10 13,01 80,70 88,25 

 

 závěr:  Při centrifugaci jsem zvýšil z 1300 g na 1600 g a prodlouţil čas z 10 na 

15 minut z důvodu lepšího odebrání vzorku ze zkumavky na kolonku. 

Nejvyšší společné výtěţnosti pro retinol a  α-tokoferol jsem dosáhl při 

poměru vzorku a denaturačního činidla 1:2,5 a konkrétně u mnoţství 

300 l vzorku a 750 l denaturačního činidla.  

Denaturace plazmy byla provedena u poloviny vzorků stejným 

způsobem jako u předchozích postupů pomocí denaturovaného 

ethanolu 5 % methanolem. Druhou polovinu vzorků jsem denaturoval 

za pomoci 100 % ethanolu, díky kterému byly výtěţky v průměru u 

retinolu o 5% a u α-tokoferolu o 8% vyšší.  

Dále jsem chtěl zjistit, zda se vitaminy nezadrţují v sorbentu kolonky 

nebo ve zbylém precipitátu z první extrakce. Proto jsem tento precipitát 

opět denaturoval, centrifugoval (1900 g, 25 minut  při 4°C) a nanesl na 

novou kolonku. Výtěţky byly u retinolu od 5,20 do 9,00 % a u 

α-tokoferolu od 4,69 po 19,19 %. 

 

 

4. Postup s plazmou - dvojitá extrakce na 1 kolonce 

 zpracování plazmy: 250 l plazmy 

 standardní přídavek 10 l retinolu, 10 l α-tokoferolu 

 625 l 100 % ethanolu 

 2 min třepat 

 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1600 g 15 min při 4°C 

 centrifugace 1900 g 25 minut  při 4°C (2. frakce) 
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 Tab.28: Standardní přídavek  

standardy [l] výsledná c [mol/l] vzorek [l] 

retinol α-tokoferol retinol α-tokoferol 

10 10 3,70 37,04 250 (+20 STD) 

 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 x l vzorku (adsorpce) 

 2 ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 250 l methanolu 

 

 Tab.29: Výtěţnost 

 přídavek 

10 + 10 l 

poměr 

VZ:DČ 

výtěţnost [%] 

retinol α-tokoferol 

1. ano 1 : 2,5 80,76 93,01 

2. ano 1 : 2,5 76,80 89,08 

3. ano 1 : 2,5 85,85 89,41 

4. ano 1 : 2,5 78,95 88,71 

5. ano 1 : 2,5 83,61 93,39 

6. ano 1 : 2,5 77,42 93,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

 Obr.19: Chromatogram vitaminů A a E 

 

 

 závěr: 250 l krevní plazmy jsem denaturoval 625 l 100% ethanolu, následně 

centrifugoval (1600 g 15 minut) a supernatant nanesl na kolonku. Zbylý 

precipitát jsem opětovně denaturoval, centrifugoval (1900 g 25 minut) a 

supernatant nanesl na stejnou kolonku. Po HPLC analýze jsem vypočetl 

výtěţnost pro retinol od 76,80 do 83,61 % a pro α-tokoferol od 88,71 do 

93,39 %. 

Bylo důleţité, aby mezi nanesením první a druhé frakce supernatantu 

nedošlo k vyschnutí sorbentu v kolonce. Průtok kapalin přes kolonku 

jsem reguloval pomocí vakuového čerpadla a kohoutku nacházejícího se 

mezi kolonkou a manifoldem. 

 

 

6.1.3 Opakovatelnost 

 zpracování plazmy: 250 l plazmy 

 standardní přídavek 10 l retinolu, 10 l α-tokoferolu 

 625 l 100 % ethanolu 

 2 min třepat 
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 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1600 g 15 min při 4°C 

 centrifugace 1900 g 25 minut  při 4°C (2. frakce) 

 

 Tab.30: Standardní přídavek 

standardy [l] výsledná c [mol/l] vzorek [l] 

retinol α-tokoferol retinol α-tokoferol 

10 10 3,70 37,04 250 (+20 STD) 

 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 x l vzorku (adsorpce) 

 2 ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 

 rozpustit v 250 l methanolu 

 

 Tab.31: Výtěţnost 

 mnoţství [mol/l] výtěţnost [%] 

retinol α-tokoferol retinol α-tokoferol 

1. 3,49 56,25 75,58 95,90 

2. 3,51 57,24 75,97 97,60 

3. 3,49 57,40 75,66 97,86 

4. 3,70 56,91 80,16 97,03 

5. 3,73 55,42 80,89 94,49 

6. 4,06 61,20 87,91 104,34 

7. 3,41 56,80 73,98 96,85 

8. 3,58 59,40 77,56 101,27 

9. 3,93 59,23 85,13 100,99 



 

 

78 

10. 4,26 60,65 92,29 103,41 

průměr 3,72 58,05 80,51 98,97 

 

 Tab.32: Relativní směrodatná odchylka 

látka Ø mnoţství 

[mol/l] 

směrodatná 

odchylka 

RSD (%) 

retinol 3,72 0,27 7,21 

α-tokoferol 58,05 1,84 3,18 

n = 10 

 

 závěr:  Podle daného postupu jsem zpracoval 10 zkumavek s krevní plazmou, 

extrahoval z nich vitaminy a stanovil je pomocí HPLC s výtěţností pro 

retinol od 73,98 do 92,29 % a pro α-tokoferol od 94,49 do 104,34 %.  

Relativní směrodatná odchylka byla pro retinol 7,21% a pro 

α-tokoferol 3,18%. Poţadavek pro RDS < 5 % splnil α-tokoferol. 

 

 

6.1.4 Správnost 

 zpracování plazmy: 250 l plazmy 

 standardní přídavek 10 l retinolu, 10 l α-tokoferolu 

 625 l 100 % ethanolu 

 2 min třepat 

 10 minut deproteinace při 4°C 

 centrifugace 1600 g 15 min při 4°C 

 centrifugace 1900 g 25 minut  při 4°C (2. frakce) 

 

 extrakce: 1 ml methanolu (aktivace) 

 1 ml destilované vody (kondicionace) 

 250 l vzorku (adsorpce) 

 2 ml n-hexanu (eluce) 

 odpařit v koncentrátoru při 45° C 
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 rozpustit v 250 l methanolu 

 

6.1.4.1 Pomocí standardního přídavku 

 Tab.33: Plazma bez standardního přídavku 

 retinol [mol/l] α-tokoferol [mol/l] 

1. 0,98 21,92 

2. 0,88 21,96 

3. 0,91 21,61 

průměr 0,92 21,83 

 n = 3 

 

 Tab.34: Plazma se standardním přídavkem 

o retinol 3,70 mol/l: 10 l  roztoku 100 mol/l do 250 l plazmy 

o α-tokoferol 37,04 mol/l: 10 l  roztoku 1000 mol/l do 250 l plazmy 

 

 mnoţství [mol/l] výtěţnost [%] 

retinol α-tokoferol retinol α-tokoferol 

1. 3,70 56,91 79,06 96,52 

2. 3,73 55,42 81,53 93,93 

3. 4,06 61,20 88,07 104,34 

průměr 3,83 57,84 82,92 98,26 

n = 3 

 

 Výtěţnost Ri byla vypočtena podle vzorce:  

0

100
c

c
R i

i   

c0……je koncentrace vypočtená (součet koncentrace látky obsaţené v plazmě 

a koncentrace přidaného standardu) 

ci….…koncentrace stanovená HPLC metodou
[35]
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 závěr: K 250 l plazmy jsem přidal 10 l retinol, 10 l α-tokoferolu a 

postupoval dle postupu viz. opakovatelnost. Připravil jsem 6 vzorků, 

z toho 3 vzorky s čistou plazmou a 3 vzorky plazmy se standardními 

přídavky. Průměrná výtěţnost byla pro retinol 82,92 % a  α-tokoferol 

98,26 %. Správnost je vyhovující. 

 

 

6.1.4.2 Pomocí kontrolního setu  BIO-RAD 

 postup: Lyofilizovaná séra jsem nechal stát 30 minut při laboratorní teplotě. 

Do obou jsem napipetoval 1 ml destilované vody a nechal stát 10 minut 

bez přístupu světla a občasně promíchal. Dále byla séra připravena 

k pouţití. 

 

 Tab.35: Koncentrace vitaminů v kontrolním setu BIO-RAD  

 mnoţství [mol/l] rozsah [mol/l] 

 retinol α-tokoferol retinol α-tokoferol 

level 1 0,47 7,63 0,38 - 0,73 6,97 - 13,00 

level 2 3,66 25,23 2,79 - 5,41 21,59 -41,79 

 

 závěr: Naměřená mnoţství retinolu i α-tokoferolu jsou v akceptovatelném 

rozsahu kontrolního setu. 

 



 

 

81 

6.1.5 Porovnání SPE a LLE 

 

 Tab.36: Plazma bez standardního přídavku 

 
LLE [mol/l] SPE [mol/l] 

retinol α-tokoferol retinol α-tokoferol 

1. 1,16 23,26 1,07 21,72 

2. 1,12 20,66 0,98 21,92 

3. 1,33 23,85 0,88 21,96 

4. 1,16 22,36 0,91 21,61 

průměr 1,19 22,53 0,96 21,80 

 

 Obr.20: Chromatogram vitaminů A a E pro porovnání LLE a SPE 

 

 

 

 závěr:  Průměrné hodnoty z liquid-liquid extrakce jsou pro retinol 1,19 mol/l 

a pro α-tokoferol 22,53 mol/l, ze solid phase extrakce pro retinol 0,96 

mol/l a α-tokoferol 21,80 mol/l. 
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77..  ZZÁÁVVĚĚRR  
 

 

SPE se stala široce vyuţívanou izolační technikou. Našla uplatnění při kontrole 

chemických léčiv, v soudnictví, na poli biomedicínském: v terapeutickém monitorování 

lékových hladin, farmakokinetických a farmakologických studiích, při stanovování 

některých endogenních substancí nezbytných k správnému určení diagnózy, v 

monitorování zneuţívání drog a při analýzách reziduí některých veterinárních léčiv 

ve zvířecích produktech. Další rozsáhlou oblastí vyuţívající SPE je ţivotní prostředí 

(analýzy potravin, pitné vody, přírodních materiálů).  Rychlost, se kterou lze SPE 

izolace provádět, je výhodná pro toxikologické laboratoře.  

 

Během diplomové práce se mi podařilo najít vhodnou stacionární fázi a vyvinout 

metodu solid phase extrakce pro úpravu vzorku biologického materiálu (krevní plazma) 

a současně stanovit vitamin E (α-tokoferol) a vitamin A (retinol) předem vyvinutou 

HPLC metodou. 

 

Postup vyvinuté SPE metody: 

Do skleněné zkumavky napipetujeme 250 l plazmy, přidáme 625 l 100 % 

ethanolu uloţeného v chladničce při teplotě 4°C. Vzorek protřepeme a necháme 10 

minut deproteinovat v chladničce při teplotě 4°C. Centrifugujeme (1600 g 15 min při 

4°C) a opatrně odebereme všechen supernatant ze zkumavky a naneseme na předem 

připravenou SPE kolonku. Příprava se skládá z aktivace sorbentu 1ml methanolu a 

z kondicionace 1 ml destilované vody. Po nanesení vzorku zbylý precipitát opět 

rozpustíme v  625 l 100 % ethanolu, centrifugujeme (1900 g 25 minut  při 4°C) a 

odebereme všechen supernatant na SPE kolonku. Adsorbované analyty eluujeme 2 ml 

n-hexanu. Při těchto všech krocích musíme dbát na to, aby nedošlo k vyschnutí 

sorbentu. Je třeba vakuovou pumpu vypnout tehdy, kdyţ bude v jedné rovině hladina 

kapaliny s povrchem sorbentu. Po eluci analytů zvýšíme tlak na maximum a necháme 

pumpu pracovat 1 minutu. Eluent ze zkumavky odpaříme v koncentrátoru při teplotě 

45°C. Odparek rozpustíme v 250 l methanolu a analyzujeme vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografií jiţ vyvinutou metodou za těchto podmínek: 

 mobilní fáze - 100% methanol 
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 kolona - Monolitní kolona Chromolith Performance RP-18e, 100x4,6mm 

 průtok mobilní fáze - 2,5 ml/min 

 nástřik - 50 l 

 doba analýzy 2 min 

 detekce - 325 nm v čase 0-1 min. pro retinol 

 detekce - 295 nm v čase 1-1,8 min. pro α-tokoferol 

 

Podle tohoto postupu jsem zpracoval 10 vzorků, extrahoval z nich vitaminy a 

stanovil je pomocí HPLC s průměrnou výtěţností pro retinol 80,51 % a pro α-tokoferol 

98,97 %. Relativní směrodatná odchylka byla pro retinol 7,21% a pro α-tokoferol 

3,18%. Poţadavek pro RDS < 5 % splnil α-tokoferol. 

 

Správnost metody byla ověřena metodou standardního přídavku ke vzorku 

plazmy. Bylo připraveno 6 vzorků, z toho 3 vzorky s čistou plazmou a 3 vzorky plazmy 

se standardními přídavky. Průměrná výtěţnost byla pro retinol 82,92 % a  α-tokoferol 

98,26 %. Dále byla správnost ověřena pomocí kontrolního setu BIO-RAD, kdy 

naměřená mnoţství retinolu i α-tokoferolu byla v jeho akceptovatelném rozsahu. 

 

Metoda významně přispěla k rozšíření spektra extrakcí pro stanovení retinolu a 

α-tokoferolu u pacientů s poruchou metabolismu lipidů, gerontologických a 

onkologických pacientů. Pomohla získat nové poznatky, které odkrývají další moţnosti 

výzkumu v této problematice, ale zatím dosud není v klinické praxi vyuţívána. Pro své 

nesporné výhody a stále probíhající intenzivní rozvoj v oblasti, bude SPE jistě stále 

častěji pouţívanou izolační technikou. 
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