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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Mgr. Ivana Brabcová  

Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

Název disertační práce: Využití moderních chromatografických přístupů a úprav vzorků 

v analýze biologicky aktivních látek  

 

 Předkládaná disertační práce se zabývá moderními trendy v kapalinové 

chromatografii v analýze biologicky aktivních látek. Kapalinová chromatografie je 

významnou analytickou technikou, která umožňuje rychlou separaci a kvantifikaci 

látek.  

 Trendy v kapalinové chromatografii se v současnosti týkají především vývoje 

nových stacionárních fází a zlepšení jejich stávajících vlastností. Dále se zabývají 

miniaturizací chromatografických systémů a tak zvanou "zelenou" chromatografií, která 

se snaží o přístup šetrnější k životnímu prostředí.  

 Vlastní chromatografické analýze předchází příprava vzorku. Jedná se 

o významný krok, na kterém závisí správnost výsledku celé analýzy. V současné době 

dochází k vývoji mnoha nových moderních technik úpravy vzorků. Vývoj těchto 

technik směřuje především k miniaturizaci, automatizaci a mnohonásobnému 

zakoncentrování cílových analytů.  

 Teoretická část disertační práce je rozdělena do několika okruhů, ve kterých se 

zabývá výše popsanými trendy.  

V první části jsou popsány trendy v oblasti nových stacionárních fází, které se 

zaměřují na vývoj částic s pevným jádrem, sub-2-micronových částic a monolitických 

materiálů. A dále na vývoj stacionárních fází, které mají vhodnější chromatografické 

vlastnosti, tj. lepší schopnost účinné separace v širokém rozmezí pH a za zvýšené 

teploty.  

 Další kapitola teoretické části se věnuje technikám přípravy vzorku k analýze. 

Příprava vzorku představuje významný krok, na jehož provedení závisí správnost 
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výsledku. Popisovány jsou nejčastěji používané tradiční techniky přípravy vzorku. 

Pozornost je věnována moderním extrakčním technikám, které se rozvíjejí v posledních 

letech.   

Poslední část se věnuje problematice doplňků stravy. V současné době dochází 

k rozvoji trhu s potravními doplňky, které obsahují koncentrované zdroje biologicky 

aktivních látek. Na trhu se můžeme setkat s případy, kdy je určitá biologicky aktivní 

látka na trhu dostupná ve dvou formách, jako registrovaný léčivý přípravek a jako 

doplněk stravy. Legislativním rozdílům mezi léčivými přípravky a doplňky stravy 

a z toho vyplývajících rozdílů v kontrole kvality je věnována tato kapitola. V rámci 

experimentální části se dvě z prací zabývají přípravou vzorku a vývojem metody pro 

stanovení vitamívů v doplňcích stravy.  

Experimentální část disertační práce je dále rozdělena do tří tematických okruhů. 

První z nich se věnuje technice přepínání kolon. Jsou zde představeny dvě práce, které 

byly vyvinuty a validovány. V prvním případě se jedná o stanovení betakarotenu 

v doplňcích stravy. Druhá práce se zabývá stanovením nesteroidních antiflogistik 

v lidském séru.  

Druhý okruh se věnuje využití různých stacionárních fází v chromatografické 

analýze. 

V rámci této části jsou uvedeny tři práce, z nichž první z nich se zabývá vývojem 

a optimalizací metody pro stanovení vitaminu E acetátu v různých doplňcích stravy. 

Další práce se zabývá vývojem a optimalizací metody pro stanovení fenbendazolu, 

praziquantelu, pyrantel pamoatu a oxfendazolu používaných k eliminaci parazitujících 

červů v humánní a veterinální medicíně.  Poslední práce se zabývá vývojem metody pro 

stanovení kyseliny askorbové, fenylefrinu, paracetamolu a kofeinu. Porovnávány zde 

byly monolitické kolony s různými rozměry.  

Poslední okruh se zabývá problematikou „zelené“ chromatografie. Zde jsou 

představeny dvě práce. Cílem první z nich bylo navrhnout optimální chromatografické 

podmínky pro stanovení noradrenalinu. Druhá práce se zabývá vývojem a validací 

metody pro HPLC stanovení 4-aminofenolu, kofeinu, paracetamolu a propyfenazonu.   

Vyvinuté metody jsou popsány v publikovaných pracích. Jejich plná znění jsou uvedena 

v přílohách a jsou doplněna krátkým komentářem v kapitole „Výsledky a diskuze“.   
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Abstract  

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Mgr. Ivana Brabcová  

Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

Title of thesis: The use of modern chromatographic approaches and sample preparation 

in the analysis of biologically active substances 

 

The presented thesis deals with the modern trends in liquid chromatography and 

in the analysis of biologically active substances. High performance liquid 

chromatography (HPLC) is an important analytical tool for separating and quantifying 

components of  mixtures.   

New trends of HPLC technology tend to development of new stationary phases with 

better properties. Another trend in analytical chemistry is a miniaturization of the HPLC 

system and environmentally friendly chromatography.   

Sample preparation is an essential step in analysis, greatly influencing the 

reliability and accuracy of analysis.  Nowadays, the development is focused on new 

modern techniques of sample preparation. The developments of these techniques lead 

up  to miniaturization, automatization and preconcentration of target analytes.  

The theoretical part of the thesis deals with the introduction of modern trends in 

liquid chromatography and it is divided in several sections.  

First part describes current trends in fast liquid chromatographic separations and  

monolith technology, fused core columns and sub-2-micron particles columns. A further 

development is focused on stationary phases which are suitable chromatographic 

properties, i.e. the ability to better separation of the over a wide pH range and at 

elevated temperatures.  

Another chapter of the theoretical part is devoted to techniques of sample preparation 

for analysis. Sample preparation is an important step, the implementation of which 

depends on the accuracy of the result. Commonly used traditional techniques of sample 

preparation are described. Attention is paid to modern extraction techniques, which are 

developing in recent years.  

The last part of the theoretical work deals with food supplements. Currently, 

there is a developing market for food supplements that contain concentrated sources of 
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biologically active substances. The products containing biologically active substances 

are commercially available in two forms, as registered medicaments and as food 

supplements. This chapter is focused on legislative differences between medicaments 

and food supplements and the resulting differences in quality control is the focus of this 

chapter. The experimental part of the work dealing with two of the work of sample 

preparation and the development of methods for the determination of vitamins in food 

supplements. 

The experimental part of the thesis is divided into three thematic areas.  

The first topic deals with column switching technique. It is presented in two works that 

have been developed and validated. In the first case, is work the determination of 

beta-carotene in food supplements. The next work deals with the determination of 

non-steroidal anti-inflammatory drugs in human serum.  

The second area focuses on the use of different stationary phases in 

chromatographic analyses.Thie section contains three works. The first work deals with 

the development and optimization of methods for the determination of vitamin E acetate 

in various food supplements. Next work deals with the development and optimization of 

methods for determining fenbendazole, praziquantel, pyrantel pamoat and oxfendazole, 

which are used to eliminate parasitic worms in human and veterinary medicine.  

Another work deals with the development of methods for the determination of ascorbic 

acid, phenylephrine, paracetamol and caffeine. In this work, were compared, monolithic 

columns with different dimensions.  

The last chapter deals with the issue of "green" chromatography. The aim of the 

first work was to design an optimal chromatographic conditions for the determination of 

noradrenaline. And the second paper deals with the development and validation of 

HPLC method for determination of 4-aminophenol, caffeine, paracetamol and 

propyphenazone.  

The developed methods are described in published works. Their full texts are listed in 

the Appendix and are accompanied by a brief commentary in the "Results and 

discussion". 
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Seznam zkratek  

ACS   American Chemical Society - Americká chemická společnost  

ACS GCI  American Chemical Society Green Chemistry Institute - 

Americká chemická společnost institu zelené chemie 

CFME  Countinous-flow microextraction - kontinuální průtoková 

mikroextrakce 

DI-SDME  Direct immersion single-drop - mikroextrakce přímo ponořenou 

kapkou 

DLLME  Dispersive liquid-liquid microextraction - mikroextrakce založená 

na tvorbě disperzního systému  

DSDME  Directly-suspended droplet microextraction - mikroextrakce 

kapkou  přímo drženou na povrchu roztoku 

EPA   Environmental Protection Agency  

ES   Evropské společenství 

ESI-MS   Hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem  

EU   Evropská unie 

FD   Flourescence detektor - fluorescenční detektor  

GC   Gass chromatography - plynová chromatografie 

GCI   Green Chemistry Institute - Institut zelené chemie 

HF-LPME  Hollow fibre liquid phase microextraction - mikroextrakce 

využívající duté vlákno  

HILIC  Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography - hydrofilní 

interakční chromatografie  

HTLC High Temperature Liquid Chromatography - vysokoteplotní 

kapalinová chromatografie  

HPLC High Perfomance Liquid Chromatography - vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie 

HS-SDME  Headspace-single drop microextraction - mikroextrakce jednou 

kapkou využívající headspace 

ILs    Ionic liquids - iontové kapaliny  

LLE   Liquid-liquid extraction - extrakce z kapaliny do kapaliny  

LLLME  Liquid-liquid-liquid microextraction - mikroextrakce kapalina - 

kapalina - kapalina   
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LOD  Limit of detection - limit detekce  

LOQ   Limit of quantitation - limit kvantifikace  

LPME  Liquid phase microextraction - kapalinová mikroextrakce  

LPS   Large particle supports - materiály s velkými částicemi 

MASE  Microwave-Assisted Extraction - extrakce za použití mikrovln  

MEPS   Microextraction by packed sorbent - mikroextrakce tuhou fází  

MIPs   Molecularly imprinted polymers - molekulárně vtištěné polymery  

MZ   Ministerstvo zdravotnictví  

Nemi  National Environmental Methods Index  

OVZ   Odbor ochrany veřejného zdraví  

PBT  Akronym z  persistent, bioaccumulative and toxic  

PEG   Polyethylenglykol 

PFE  Pulsed electric field extraction - extrakce organickým 

rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku  

PHWE   Pressurized Hot Water extraction  - extrakce stlačenou kapalnou    

                             horkou vodou chromatografie s vířivým tokem 

QuEChERS  Akronym z Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe    

RAM  Restricted access materials - materiály s omezeným přístupem   

RCRA   Resource Conservation and Recovery Act 

RoHy  Satabáze schválených doplňků stravy hlavním higienikem  

SALLE   Salting-out assisted liquid-liquid - extrakce vysolováním  

SBSE    Stir bar sorptive extraction - sorpční extrakce na míchadle  

SBWC   Subcritical water chromatography  

SDME  Single-drop microextraction  - mikroextrakce jednou kapkou 

SD-LPME  Solid-drop liquid-phase microextraction - mikroextrakce zmrzlou 

kapkou   

SFE   Supercritical Fluid Extraction - superkritická fluidní extrakce   

SHWC  Superheated water chromatography - chromatografie s velmi 

horkou vodnou mobilní fází 

SPDE   Solid phase dynamic extraction - dynamická extrakce na tuhé fázi   

SPE   Solid phase extraction - extrakce na tuhou fázi   

SPME   Solid-phase microextraction - mikroextrakce na pevnou fázi   

SWE   Subcritical Water Extraction  

SZÚ   Státního zdravotního ústavu  
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SÚKL   Státní ústav pro kontrolu léčiv  

TFC  Turbulent flow chromatography 

TRI   Toxic Release Inventory  

UHPLC  Ultra high performance liquid chromatography - 

ultraúčinná kapalinová chromatografie 

UV   Ultra-violet - ultrafialová 

UV-VIS   Ultra-violet/visible - ultrafialová-viditelná oblast světla 
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Úvod 

 Kapalinová chromatografie patří k významným analytickým technikám a je 

využívána ve většině analytických laboratoří.  

 Analytická kolona má vliv na účinnost separace a rychlost analýzy. Proto je 

v současnosti pozornost zaměřována na vývoj nových typů analytických kolon 

s unikátními separačními vlastnostmi, s vysokou odolností v širokém rozmezí pH a za 

zvýšené teploty. Pozornost se také zaměřuje na nové typy stacionárních fází, jako jsou 

materiály silikagelové a polymerní, modifikované silikagely, sorbenty na bázi oxidu 

zirkoničitého a dále stacionární fáze využívající částic s pevným jádrem nebo 

sub-2-micronové částice. Tyto nové materiály významně přispívají k širšímu 

aplikačnímu využití HPLC.    

 Vlastní analýze předchází úprava vzorku. Jedná se o významný krok, který 

výrazně ovlivňuje výsledek stanovení i životnost chromatografické kolony. 

 K nejpoužívanějším technikám přípravy vzorku k analýze tradičně patří 

extrakční techniky LLE a SPE. Jedná se o techniky pracné, časově náročné a obtížně 

automatizovatelné. Navíc je zde riziko chyby analytika. Tyto techniky používají velké 

objemy vzorků i organických rozpouštědel. Vzniká tak velké množství odpadu. Trendy 

v této oblasti se ubírají podobným směrem jako v případě chromatografických metod. 

Zkrácení času analýzy, snížení spotřeby vzorku a organických rozpouštědel, snížení 

nákladů na analýzu, automatizace celého procesu, zvýšení účinnosti a selektivity patří 

k hlavním směrům.  

 Trendem posledních let v úpravě vzorku k analýze je také využití tzv. on-line 

extrakce. Extrakce probíhají na speciálních předkolonách přímo v chromatografickém 

systému. Nejčastěji se k tomuto účelu používají extrakční předkolony plněné RAM či 

LPS, které jsou zapojené do HPLC systému. Speciálně vyvinuté sorbenty umožňují 

nástřik neupravených vzorků přímo do chromatografického systému. Extrakční 

předkolony umožňují on-line extrakci přímo v chromatografickém systému a jsou 

vhodné pro přípravu zejména velkých sérií vzorků k analýze.  



Teoretická část – Trendy v HPLC 
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Cíl práce 

 Předkládaná práce se zabývá využitím moderních trendů v kapalinové 

chromatografii v analýze biologicky aktivních látek. 

 Cílem práce bylo vyvinout a validovat metody využívající některý z trendů 

kapalinové chromatografie. Jednalo se o vývoj a optimalizaci technik přípravy vzorku 

zaměřených na on-line extrakce přímo v chromatografickém systému pomocí 

speciálních extrakčních předkolon, které lze zapojit přímo do HPLC systému pomocí 

techniky přepínání kolon. 

 První část disertační práce předkládá přehled moderních trendů v kapalinové 

chromatografii. Dále se zabývá přehledem nejčastěji používaných tradičních technik 

přípravy vzorku k analýze.   

 Experimentální část práce byla rozdělena podle přístupů k problematice vývoje 

metody na tři tematické okruhy.  

 Cílem první části bylo zaměřit se na vývoj a validaci metod s využitím on-line 

extrakce přímo v HPLC systému, který využívá moderní extrakční sorbenty, zapojené 

do systému technikou přepínání kolon.   

 Cílem druhého okruhu experimentální části disertační práce bylo testování 

různých analytických kolon, pro vývoj metody.  

 Poslední cíl je zaměřen na moderní trend kapalinové chromatografie. Jedná se 

o tzv. "zelenou" chromatografii, která se snaží o vytváření metod přívětivějších pro 

životní prostředí.   



Teoretická část – Trendy v HPLC 

 16 

Teoretická část 

 

1 Trendy v HPLC 

 

 Trendy v kapalinové chromatografii lze rozdělit do několika kategorií. Jedná se 

především o vývoj nových stacionárních fází a zlepšení jejich stávajících vlastností, 

miniaturizace chromatografických systémů, UHPLC systémy a "zelená" 

chromatografie.  

 Vývoj stacionárních fází se zaměřuje na zlepšení jejich schopnosti umožnit 

účinné separace v širokém rozmezí pH a za zvýšené teploty. Stacionární fáze na bázi 

silikagelu jsou vyvíjeny s cílem širší stability v pH. Řešením tohoto problému, který je 

navíc komerčně velmi úspěšný, je příprava stericky chráněného silanu. Stíněním 

silikagelové matrice pomocí prodloužení alkylových řetězců dochází k lepší odolnosti 

v alkalickém prostředí. Dále jsou vyvíjeny nové typy stacionárních fází, jsou jimi 

sorbenty na bázi oxidu zirkoničitého, které lze použít v celém rozsahu pH. 

 Monolitické materiály jsou dalším typem stacionárních fází. Umožňují 

používání vyšších průtoků mobilní fáze a vedou tak ke zkrácení doby analýzy. Dalším 

trendem jsou neporézní materiály, jejichž vznik byl motivován snahou o urychlení 

přenosu hmoty ve stacionární fázi. Jedná se o částice s pevným jádrem. Stacionární fáze 

pro kapalinovou chromatografii také směřují k přípravě menších částic. 

Sub-2-micronové kolony umožňují rychlé analýzy s vysokým rozlišením. Malá velikost 

částic však vyžaduje některé úpravy chromatografického systému.  

 Jedním ze směrů moderní kapalinové chromatografie je vývoj UHPLC systémů. 

V těchto systémech jsou minimalizovány systémové objemy, musí být zvýšen sběr dat, 

aby  bylo získáno dostatečné množství bodů potřebných k zaznamenání píku, neboť 

eluce látek v UHPLC systémech probíhá velmi rychle. Kapalinová chromatografie 

používá velké objemy organických rozpouštědel, které vedou ke vzniku odpadů. Tato 

skutečnost se stala tématem pro "zelenou" chromatografii, která se snaží snížit množství 

odpadů a přispět tak k ekologizaci procesu. Snahou "zelené" chromatografie je snížit 

množství rozpouštědel, nebo jejich nahrazení za alternativy šetrnější k životnímu 

prostředí.    

 Zkrácení času analýz, při současném zachování účinnosti, rozlišení, citlivosti 

a snížení spotřeby rozpouštědel, patří k moderním trendům v kapalinové 
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chromatografii. Uvedené přístupy vedou k úsporám ekonomickým, ale také 

ekologickým. 
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2 Moderní stacionární fáze v kapalinové chromatografii 

 

Klíčovou součástí chromatografického systému je kolona, která zodpovídá za 

selektivitu a účinnost analýz. Chromatografické separace jsou založeny na povrchových 

interakcích mezi analytem a sorbentem. Významnou roli zde hraje typ interakčních 

míst. 

Analytické kolony lze rozdělit podle typu stacionární fáze a povahy fáze vázané. Druh 

stacionární fáze společně s geometrií kolony, tedy s její délkou, vnitřním průměrem 

a velikostí částic ovlivňuje její separační vlastnosti. Náplňové kolony obsahují malé 

rigidní porézní částice, které mohou mít různý tvar, strukturu a velikost [1]. 

 V současné době jsou často používány sférické částice. Používané technologie 

umožňují přípravu částic s průměrem pouhých několika mikrometrů. Částicové kolony 

mají výbornou separační účinnost, ale s jejich snižující se velikostí stoupá zpětný tlak, 

který omezuje maximální použitelnou rychlost průtoku. Dalším typem sorbentu, který je 

používán v HPLC jsou monolitické materiály, které mají velkou plochu povrchu. 

Monolitické kolony, jsou na rozdíl od částicových, tvořeny jediným kusem pórovitého 

materiálu. Výhodou jsou jeho hydrodynamické vlastnosti. Struktura monolitů umožňuje 

jejich použití i při značně vysokých rychlostech mobilní fáze bez přílišného nárůstu 

zpětného tlaku a zároveň bez ztráty separační účinnosti [2].  

 

2.1 Chromatografie na reverzních fázích, stacionární fáze na bázi silikagelu 

Pro přípravu stacionárních fází v kapalinové chromatografii je často používán 

silikagel. Příprava mikropartikulárního silikagelu s velikostí částic menší než 10 µm, 

byla uskutečněna v 70. letech.  Částice silikagelu neměly pravidelný tvar, ale postupně 

se podařilo zvládnout technologii výroby vedoucí ke sférickým částicím. Zlepšila se 

separační účinnost, ale i další vlastnosti výsledných sorbentů. Vývoj směřoval ke 

zmenšování velikosti částic sorbentu. Dochází tím ke zlepšení inter- i intra-

partikulárnímu přenosu hmoty, neboť malé částice sorbentu umožňují rychlejší difuzní 

proces.  

Proces výroby sféricky porézních částic s řízenou velikostí a s úzkou distribucí 

je v současnosti dobře zvládnut. Od 90. let je pokračováno v trendu zmenšování 

velikosti sorbentu, zkracování, a také zmenšování průměru kolon [3].  
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Silikagel je možné připravit ve velmi čisté formě s různě upravenými 

fyzikálními vlastnostmi. Nejčastěji se používá porézní amorfní silikagel o složení 

SiO2 · x H2O. Voda je  

 

chemicky vázána v nestechiometrickém množství za vzniku silanolových skupin, které 

jsou polární a jsou pro svoji reaktivitu využívány k přípravě kovalentně vázaných fází 

[3][4].  

Velký vliv na chromatografické chování silikagelu mají silanolové skupiny, 

které se mohou spolupodílet na retenci analytu. Obvykle však jde o interakce nežádoucí, 

které jsou často doprovázeny snížením separační účinnosti a chvostováním píků. 

Zmíněný efekt se projevuje především při dělení bazických látek, které mohou být 

protonizovány. Bazické látky jsou tak zadržovány na deprotonizovaných silanolech 

elektrostatickou interakci. Snížení protonizace báze pomocí zvýšení pH mobilní fáze 

problém neřeší. Při vyšším pH dochází k rozpouštění silikagelu.  

Použití mobilní fáze s pH nižším než 3, vede ke kysele katalyzované hydrolýze 

siloxanové vazby mezi silikagelem a organosilanem. Proces má za následek ztrátu 

chromatografické retence pro hydrofobní analyty. Omezená stabilita silikagelu 

v bazickém a silně kyselém prostředí, tak limituje jeho použití. Reverzní fáze na bázi 

silikagelu jsou stabilní jen v úzkém rozsahu pH od 3 do 9 a jejich teplotní stabilita se 

uvádí v rozmezí od 5 °C do 100 °C [3]. Stabilita materiálu v uvedeném rozmezí pH 

omezuje možnosti různého složení mobilní fáze.    

V 90. letech se začalo pracovat na vývoji tzv. bazicky deaktivovaných fází, 

neboť bylo zjištěno, že s vysokou kyselostí silikagelu souvisí kovové nečistoty 

v silikagelové matrici. Připraven byl velmi čistý silikagel s homogenní distribucí 

asociovaných silikagelových skupin. Dnes se pro přípravu stacionárních vázaných fází 

používají tyto ultračisté silikagely. Dále bylo prokázáno, že zvětšení velkosti 

a hydrofobicity organosilanu vázaného na silikagel 

vede ke zvýšení odolnosti připravené fáze vůči kyselé hydrolýze. Z tohoto pohledu je 

fáze C 18 stabilnější než C 8, protože objemný alkyl lépe chrání siloxanovou vazbu před 

hydrolýzou [3][5]. 

Jiným způsobem, který je zatím komerčně velmi úspěšný, je sterické chránění 

silanu.  Silany stericky chráněné jsou tvořeny jedním alkylem (C3, C8, C18) nebo 
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fenylem. Dále se může jednat o dvě objemné isopropylové nebo isobutylové skupiny 

a jednu reaktivní funkční skupinu (Cl), vázanou na křemíkový atom.       

Zlepšení stínění silikagelové matrice pomocí prodloužení alkylových řetězců 

vede ke zlepšené odolnosti v alkalickém prostředí.  

Další možností je „endcapping“. Jedná se o fyzikálně-chemický proces redukce 

volných silanolových skupin. Povrch organosilanu s příslušně dlouhou hydrofobní 

skupinou je modifikován, následně je dodatečně upraven povrch reakcí 

s trimethylchlorsilanem, dimethyldichlorsilanem nebo hexamethyldisilazanem. Malé 

rozměry endkapujících činidel umožňují lépe proniknout k povrchu silikagelu. Dochází 

ke zreagování další části silanolových skupin, které byly pro objemnější organosilan 

v prvním stupni modifikace nepřístupné. Proces vede k výraznému zlepšení odolnosti 

fáze vůči alkalickému prostředí. [3][5][6].   

 

2.2 Kolony a sorbenty pro UHPLC   

Rozdíl mezi klasickými HPLC kolonami a kolonami používanými pro UHPLC 

systémy je v jejich hardwaru. Pro UHPLC kolony je používána patentovaná technologie 

plnění kolon za vysokého tlaku (20 000 psi tj. 1379 bar), zaručující optimální uchování 

částic sorbentu v těle kolony a jejich stabilitu.  

Jako sorbenty UHPLC kolon se uplatňují anorganické nosiče nebo polymerní 

fáze. Anorganickým nosičem, je silikagel, který má dobrou mechanickou odolnost, 

avšak je limitován pH používané mobilní fáze. Sorbenty založené na polymerní fázi, 

pracují v široké oblasti pH, jsou chemicky stabilní, ale mají menší mechanickou 

odolnost.   

Sub-2µm kolony se objevují s rozvojem instrumentace, která musí být schopna 

pracovat při vyšších tlacích. V systémech UHPLC se  používají kolony, které bývají 

plněny částicemi s velikostí okolo 1,7 µm. Tato velikost je optimální, neboť dalším 

zmenšováním částic by docházelo k zanedbatelnému zvýšení účinnosti, ale také ke 

zvýšení zpětného tlaku. Lze tak provádět  rychlé analýzy s vysokým rozlišením 

[7][8][9]. 

 

2.2.1 Hybridní stacionární fáze, sorbenty X-Terra 

Výborná separační účinnost, ale omezený rozsah pH, jsou charakteristické pro 

materiály na bázi silikagelu. Naopak polymerní materiály jsou stabilní v širokém 
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rozmezí pH, ale vykazují nízkou separační účinnost a rozlišení. Vznikají tak snahy 

překonat uvedená omezení pomocí hybridních materiálů. 

Hybridní organicko-anorganické stacionární fáze na bázi silikagelu, mají na 

svém  povrchu část -OH skupin nahrazenou skupinami methylovými. Silanizací 

silikagelu s takto modifikovaným povrchem lze dosáhnout snížení obsahu silanolových 

skupin. První generace hybridních stacionárních fází byla na trh uvedena firmou Waters 

pod názvem X-terra.  

V porovnání s klasickým silikagelovým materiálem má hybridní povrch asi jen 

třetinu silanolových skupin. Chvostování bazických látek je tím na hybridních fázích 

výrazně omezeno a dochází také ke zlepšení symetrie píku. Stabilita těchto hybridních 

reverzních fází se pohybuje v rozmezí pH  1,2 – 11,5 [3][10][11].  

Vývoj druhé generace hybridních sorbentů byl na trh uveden firmou Waters pod 

označením Xbridge. Kolony jsou připravovány pomocí technologie „Bridge Ethylene 

Hybride“ (BEH). Ve své struktuře sorbety obsahují ethylénové můstky přemosťující 

část siloxanů.  

 

Obrázek 1 Vznik ethylenových můstků [8].  

 

Dochází tak ke zvýšení chemické odolnosti v silně bazickém prostředí a zlepšení 

separační účinnosti.  

 

 



Teoretická část – Moderní fáze v kapalinové chromatografii 

 22 

 

 

Obrázek 2 Znázornění ethylenových můstků v matrici silikagelového nosiče [8].  

 

Kombinací pozitivních vlastností obou materiálů, tedy velmi dobré separační 

účinnosti materiálu na bázi silikagelu, a stability v širokém rozmezí pH polymerních 

materiálů, je využívána technologií Twin od firmy Phenomenex, pro kolony Gemini. 

Částice vzniklé touto technologií jsou mechanicky odolné, rigidní a vykazují vynikající 

dělící účinnost [8][11][12].     

 

2.3 Stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého 

Nesilikagelové kolony pro kapalinovou chromatografii lze připravit i na bázi 

oxidů kovů například oxidu zirkoničitého. Oxid zirkoničitý lze připravit ve formě 

monodisperzních porézních kulových částic. V mnoha případech vykazuje tento 

materiál srovnatelnou účinnost jako částice silikagelu. Materiály na bázi ZrO2  mají 

vynikající stabilitu v celém rozsahu pH, tedy 1 až 14. Dále mají vysokou tlakovou 

i tepelnou odolnost do 200 °C, proto je lze využít i pro rychlé separace při vysokých 

teplotách. Amfoterní oxid zirkoničitý, vykazuje kationtově- i aniontově-výměnné 

interakce závisející na hodnotě pH a povaze použitého pufru. Pro látky iontové povahy 

existují iontově-výměnné interakce s povrchem nosiče, které významně ovlivňují 

selektivitu a retenci analytů. Atom Zr ve vazbě Zr-O-Zr má volné d-orbitaly, což ho činí 

akceptorem elektronového páru, je tedy Lewisovou kyselinou. Jsou tak umožněny silné 

ligandově-výměnné interakce s Lewisovými zásadami. Dochází k silné adsorpci těchto 

iontů z mobilní fáze na povrch částic ZrO2, který je modifikován. Adsorbovaná 

Lewisova zásada se pak chová jako iontově-výměnná skupina, která se může účastnit 

iontově-výměnných interakcí s ionizovatelnými analyty.  
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Povrch ZrO2 se pokrývá například polybutadienem (ZirChrom®-PBD, 

Discovery Zr-PBD) nebo tenkou vrstvou pyrolyticky vyloučeného uhlíku 

(ZirChrom®-CARB, Discovery Zr-Carbon), které je možné případně modifikovat 

zavedením C18 alkylů (Discovery Zr-CarbonC18). Selektivita zirkonových 

stacionárních fází je odlišná od stacionárních fází na bázi silikagelu, často umožňuje 

lepší separace stereoisomerů a silně polárních látek [3]. 

 

2.4 Stacionární fáze na bázi oxidu hlinitého a titaničitého 

Chemické vlastnosti oxidu hlinitého a titaničitého jsou odlišné od silikagelu. 

Uvedené oxidy mají amfoterní charakter a jsou tedy v závislosti na pH mobilní fáze 

schopny vystupovat buď jako měniče kationtů nebo aniontů. Stejně jako v případě 

oxidu zirkoničitého, jsou na povrchu uvedených oxidů kovů místa s vlastnostmi 

Lewisovy kyseliny. Tato centra umožňují interakce na bázi ligandové výměny.  

 Oxidy kovů bývají modifikovány polybutadienem, který má pro neionizovatelné 

látky podobnou separační selektivitu jako silikagelové C8 a C18. Fenylové modifikaci 

silikagelu je svojí selektivitou podobný spíše polystyren. Sorbenty PBD mají velmi 

dobrou pH stabilitu. Pro oxid hliníku se pohybuje v rozmezí pH 3 – 12 a pro oxid titanu 

v pH 1 – 14. Velmi dobrou stabilitu pH a tepelnou stabilitu mají kovové oxidy pokryté 

vrstvou polystyrenu, která se pohybuje v rozmezí pH 1-13 a teplotách do 160 ºC 

[3][5][13].  

 

2.5 Monolitické kolony 

Monolitické kolony tvoří jediný kus pórovitého materiálu, na rozdíl od 

částicových kolon, které obsahují částice sorbentu o definované velikosti. Částicové 

kolony mají velmi dobrou separační účinnost, ale se snižující se velikostí sorbentu 

stoupá zpětný tlak. Dochází tím k omezení maximální rychlost průtoku a tím 

i k omezení rychlosti analýzy. Výhodou monolitických kolon v porovnání s klasickými 

částicovými kolonami jsou jejich hydrodynamické vlastnosti. Jejich struktura umožňuje 

používání vyšších rychlostí mobilních fází bez přílišného zvýšení tlaku a zároveň bez 

ztráty separační účinnosti. 

Monolitické kolony se skládají z jediné tyčinky monolitického silikagelu se 

strukturou bimodálních pórů, obsahující makropóry a mezopóry. Makropóry umožňují 

rychlý tok mobilní fáze a tím se významně zrychluje přenos hmoty mezi mobilní 
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a stacionární fází. Vyšší průtok za nízkého zpětného tlaku kolony umožňuje výrazné 

zkrácení délky analýzy. Mezopóry tvoří prostorovou síť a poskytují velký aktivní 

povrch pro vysoce účinné separace [2][14]. 

K organickým polymerům patří polymerní gely na bázi 

hydroxyethyl-methakrylátu, glycidyl-methakrylátu a polystyrenu. Monolitické 

membrány se poprvé objevily v polovině 80. let, jako jeden z prvních využitelných 

chromatografických formátů. Příprava těchto monolitů je založena radikálové 

polymerizaci směsi, obsahující monomer, síťovadlo a inertní diluent sloužící jako 

porogenní činidlo. Organické monolity ve formě makroporézních polymerních disků, 

jsou separační média připravená z glycidylmethakrylátu a ethylendimethakrylátu. Disky 

lze použít pro separaci s obrácenými fázemi, s iontovou výměnou, s hydrofobními 

interakcemi a separace bioafinitní. Materiál umožňuje velmi rychlé a vysoce účinné 

separace bílkovin a nukleových kyselin [15][16]. 

První rigidní makroporézní monolitické kolony byly připraveny v 90. letech. 

Syntéza vhodných monomerů je provedena polymerizací přímo in situ, tedy 

v chromatografické koloně nebo kapiláře. Monolitické kolony připravené přímou 

polymerizací mají dané funkční skupiny, které odpovídají použitým monomerům. 

Chceme-li umocnit počet různých funkčních skupin, lze použít roubování. Při něm 

z každé povrchové skupiny roste řetězec obsahující nové funkční skupiny, který 

významně zvýší vazebnou kapacitu. Vznikají tak stacionární fáze s vysokou separační 

kapacitou [15].   

Porézní struktura organických monolitů se liší o od silikagelových monolitů. 

Monolity založené na bázi silikagelu byly připraveny kolektivem Nakanashi, Soga 

a Tanaka. Komerčně dostupné jsou pod značkou Chromolith od firmy Merck nebo od 

firmy Phenomenex, kolony Onyx™. Jejich příprava spočívá na hydrolytické 

polymerizaci tetramethoxysilanu nebo tetraethoxysilanu ve vodném roztoku kyseliny 

octové za přítomnosti polyethylenglykolu, který slouží jako porogenní činidlo a formuje 

křemíkovou síťovou strukturu. Výrobní technologie umožňuje přípravu monolitů 

s přesně určenou strukturou [2][15][17]. 

 

Monolitické kolony High Resolution 

Firma Merck uvedla v roce 2011 na trh kolony Chromolith® HighResolution, 

které nabízí vyšší účinnost, symetrii a delší životnost v porovnání s částicovými 
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kolonami. V porovnání s klasickými monolitickými kolonami vykazují kolony 

Chromolith® HighResolution  větší separační účinnost. Ta je dána větší separační 

plochou, tedy velikostí mezopórů  14 – 16 nm. Na druhou stranu vykazují nové kolony 

vyšší zpětný tlak oproti klasickým monolitickým kolonám, to je dáno velikostí 

makropórů, která se pohybuje v rozmezí 1,1 – 1,2 µm.  

Kolony Chromolith® HighResolution by měly dosahovat podobných výsledů 

jako core-shell kolony s velikostí částic 2,6 µm ovšem za nižšího zpětného tlaku [18].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Porovnání kolon Chromolith® a Chromolith® HighResolution [18]. 

 

2.6 Neporézní a povrchově porézní sorbenty  

Vývoj neporézních materiálů byl motivován snahou o urychlení přenosu hmoty 

ve stacionární fázi. Tyto materiály lze rozdělit na neporézní silikagelové a neporézní 

polymerní částice. Rozměr současných neporézních částice je okolo 2 µm.  

Stacionární fáze je nanesena v tenké vrstvě na povrchu kompaktní kulovité částice 

z anorganického materiálu. Čím tenčí porézní vrstva je, tím snazší je přenos hmoty 

a roste účinnost separace, ale zároveň se snižuje specifický povrch stacionární fáze 

a klesá sorpční kapacita kolony. 

Nevýhodou materiálu je tedy jejich malá sorpční kapacita v důsledku značně 

omezené velikosti povrchu stacionární fáze. Kolonu obsahující částice s pevným 

jádrem, tak lze snadno přetížit. Ovšem v porovnání s kolonami sub-2-µm poskytují 

přibližně o 40-50% nižší zpětný tlak, neboť molekuly analytu a mobilní fáze difundují 

do malé hloubky, proto mohou být použity ve standardních přístrojích HPLC, ale také 

v UHPLC systémech [3][19][20]. 
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Obrázek 4 Částice s pevným jádrem [20].  
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3 Trendy v chromatografii 

 

3.1 Hydrofilní interak ční chromatografie HILIC  

Metoda HILIC je variantou normálního módu kapalinové chromatografie. Jedná 

se o separační techniku vhodnou pro polární a hydrofilní látky. Stacionární fáze je 

polární, mobilní fáze obsahuje vodu s vysokým podílem organického rozpouštědla. 

K separaci analytů dochází na základě jejich polarity. Nepolární látky, které nevykazují 

afinitu ke stacionární fázi, nejsou zadržovány.    

HILIC lze spojit s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Vysoký podíl organické 

složky v mobilní fázi usnadňuje tvorbu kapek v ionizaci elektrosprejem a pomáhá 

ionizaci v plynné fázi. U složitějších matric může být výhodou možnost přímého 

nástřiku vzorku v organickém rozpouštědle [21]. 

Stacionární fáze pro HILIC mohou být jak částicové, tak monolitické nosiče. 

Základním typem stacionární fáze pro HILIC je klasická silikagelová fáze. Volné 

silanolové skupiny zde fungují jako iontoměniče. K modifikovaným stacionárním fázím 

patří deriváty amino-silikagelu. Používanou alternativou je silikagel dynamicky pokrytý 

polyaminy. K dalším stacionárním fázím patří diolové a amidové silikagely. Diolové 

silikagely lze využít pro separaci proteinů [22].   

Vyvinuty byly silikagelové stacionární fáze, které obsahují modifikované kyano 

skupiny. Další typem může být silikagel modifikovaný hydrofilními polymery, jako 

jsou  polyhydroxyethyl, polysulfoethyl nebo polysukcinimid [22]. K novým hydrofilním 

stacionárním fázím patří tzv. zwitteriontové fáze. Jedná se o stacionární fáze, které jsou 

známé pod komerčními názvy ZIC-HILIC na bází silikagelu, nebo ZIC-pHILIC na bázi 

polymerní matrice PEEK polyetheretherketon. Zwitteriontem je na matrici kovalentně 

vázaná funkční skupina sulfoalkylbetain (3-sulfopropyldimethylalkylamoniová sůl), 

která obsahuje obojetný iont s dvěma reakčními centry [23][24][25]. 

 

3.2 Ultra high pressure liquid chromatography – UHPLC 

Ultra účinná kapalinová chromatografie (UHPLC), patří k celosvětově 

používaným laboratorním technikám. Impulsem pro její další vývoj se staly snahy 

o urychlení rutinních analýz, které byly dány požadavky některých laboratoří 

zpracovávat velké množství vzorků a také vývojem nových chromatografických 

materiálů.    
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V rámci vývoje byly testovány menší kolony, rychlejší průtoky a dále byl 

zkoumán vliv teploty, která snižuje viskozitu mobilní fáze. Při použití kolon 

s konvenční velikostí částic a tlaku jsou tyto snahy omezeny a často je třeba volit 

kompromis mezi rozlišením a časem. 

Výchozí teorií pro další vývoj se stala Van Deemterova rovnice, která popisuje 

vztah mezi závislostí účinnosti na lineárním průtoku a velikosti částic stacionární fáze. 

Podle této rovnice se účinnost separace zvyšuje se snižující se velikostí částic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Van Deemterova křivka, popisující závislost účinnosti na linearním průtoku 

a velikosti částic [26].   

 

Podle této teorie, dochází při zmenšení částic pod 2,5 µm k významnému zvýšení 

účinnosti. Konstrukce běžných HPLC přístrojů tj. čerpadla, injektor a detektory 

neumožňují využít sub-2µm částic. Vývoj a použití kolon se sub-2 µm částicemi, proto 

vedl k úpravám a vývoji nové přístrojové techniky [27][28][29].  

Celý separační proces probíhá za velmi vysokých tlaků (100 MPa) s maximální 

průtokovou rychlostí 5 ml min-1. Velmi účinná separační technika v oblasti kapalinové 

chromatografie významně zkracuje dobu analýzy. Systém používá chromatografické 

kolony s částicemi menšími než 2 µm. V porovnání s HPLC je v případě UHPLC doba 

analýzy kratší, dochází ke zvýšení separační účinnosti a také citlivosti. Dochází také ke 

snížení spotřeby rozpouštědel a tím i nákladů. Celý systém musí mít minimalizované 

systémové objemy a dále musí být použity speciální kapilární spoje, neboť systém 

pracuje za vysokého tlaku [30][31].    
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Pumpy pracují při vysokých tlacích a musí poskytovat přesný a stabilní průtok mobilní 

fáze a to v izokratickém i gradientovém režimu. Objemy nástřiku vzorku se pohybují 

v rozmezí 0,5 až 20 µl. Detekční cela UV-VIS a FD detektorů používaná v UHPLC 

systémech musí mít malý objem. Dále musí být zvýšena rychlost sběru dat. Je nutné mít 

k dispozici dostatečné množství bodů k zaznamenání píku [27][28][29][31].   

Systém pracující za vysokých tlaků byl představen firmou Agilent v roce 2003. 

Jednalo se o Agilent 1100 Series high throughput systém, který umožňuje dosáhnout 

téměř 6 000 psi [32].  

O rok později Waters Corporation představil systém Waters Aquity, který je schopen 

dosáhnout tlaku 15 000 psi [33]. Společnost si registrovala značku UPLC, která se tak 

stala značkou jejich systémů.  

V roce 2006 představil Agilent jiný systém nazvaný 1200 Series Rapid, 

poskytující o 60% lepší rozlišení než konvenční HPLC [34]. Následně, téměř všechny 

velké společnosti, představili vlastní UHPLC systémy. Jedná se například o Shimadzu 

(UFLCxr, 2007; Nexera, 2010), Dionex (RSLC, 2008), Knauer (Platin Blue, 1 2008), 

Perkin Elmer (Flexar, 2009) [35][36][37][38]. Systémy pracují s ultra vysokým tlakem 

a využívají kolony s malými částicemi. Obecně lze říci, že společnosti vyvíjející 

UHPLC systémy se také zabývají vývojem kolon. Například Agilent, ZORBAX RRHT, 

Waters, BEH Aquity, Shimadzu, Shim-pack XR-ODS atd. [39][40][41]. Snahy o vývoj 

rychlých a citlivých metod povedou pravděpodobně k dalšímu rozvoji v oblasti 

chromatografických kolon. Společnost Advance Materials Technology vyvinula nové 

kolony, tzv. "Fused-Core". Poprvé kolony s komerčním názvem HALO představila 

v roce 2007. Kolony poskytují výsledky srovnatelné s výsledky dosaženými se 

sub-2-µm částicemi [42]. V současné době existuje široký výběr kolon s pevným 

jádrem.  

Dále lze jako UHPLC kolony použít monolitické kolony např. Merck, 

Chromolith, které mají zvýšený specifický povrch, a které lze zapojit do podmínek 

UHPLC. Výsledný zpětný tlak je na úrovni běžné instrumentace. Separační účinnost 

sice nedosahuje hodnot, které jsou běžné pro částicové kolony, je však výrazně vyšší 

oproti kolonám s částicemi 5 µm. Oproti částicovým kolonám mají monolitické kolony 

výrazně vyšší životnost.  [20][43].   

Metody HPLC lze jednoduše převést na metody UHPLC, neboť mechanismy 

separace a chromatografické principy jsou stejné jako v případě HPLC. Při přenosu 
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metody je obvykle nutné snížit průtokovou rychlost a snížit objem dávkovaného vzorku. 

Dochází také ke zlepšení citlivosti, rozlišení a k urychlení analýzy [1][44].   

 

3.3 Zelená chemie a zelená chromatografie 

Termín zelená chemie (green chemistry) se poprvé objevil v USA na začátku 

devadesátých let 20. století a souvisí se změnou postoje k životnímu prostředí. Rozvoj 

průmyslu ve 20. století přináší na jedné straně vývoj a zlepšení životních podmínek. Na 

straně druhé vzrůstá spotřeba energie, surovin a narůstá produkce odpadů, která přináší 

negativní dopad na kvalitu života lidí, ale také nevratně zasahuje do krajiny a jejích 

ekosystémů [45]. 

V roce 1990 v USA vzniká „Dokument o prevenci znečištění“, ve kterém je pasáž 

věnovaná problematice „zelené chemie“. Důraz je zde kladen na prevenci a zachování 

zdravého životního prostředí před odstraňováním vzniklých ekologických zátěží. Na 

základě tohoto dokumentu je zřízena Agentura pro ochranu životního prostředí 

(Environmental Protection Agency – EPA) spadající pod Federální vládu Spojených 

států amerických a je pověřená ochranou lidského zdraví a životního prostředí. V roce 

1991 vydává ve spolupráci s Kanceláří pro prevenci znečištění a jedů (Office of 

Pollution Prevention & Toxics) „Program zelené chemie“. Úkolem agentury je 

spolupracovat s vědeckými, vládními a průmyslovými organizacemi a za pomoci 

chemie najít nové technologie, které napomohou zamezit dalšímu znečištění 

[45][46][47]. 

Mezi jednotlivými organizacemi se vytvořilo partnerství a v roce 1993 je přijat 

program s oficiálním názvem U. S. Green Chemistry Program. K tomuto programu se 

záhy přidávají odborníci z Velké Británie, Austrálie, Japonska, Itálie, Německa 

a dalších zemí. Programu zelené chemie je věnována stále větší pozornost.  V roce 1997 

je založena další organizace na podporu zelené chemie – Institut zelené chemie (Green 

Chemistry Institute GCI). Jedná se o neziskovou organizaci, která spolupracuje 

s Americkou chemickou společností (American Chemical Society - ACS). GCI 

zprostředkovává ekonomicky výhodné technologie, vyznačující se čistou produkcí vůči 

životnímu prostředí. V současné době má Institut spolupracovníky v 17 zemích [45]. 

Snahou „zelené chemie“ je zavádění technologií, které redukují nebo eliminují 

použití či generování látek nebezpečných pro lidské zdraví i životní prostředí ve 

výzkumu a výrobě. A dále aplikaci chemických produktů a procesů, které mají nižší 
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nároky na materiál a energii a umožňují recyklaci surovin. Tento přístup k životnímu 

prostředí je v delších časových souvislostech také ekonomicky výhodnější [48].  

Přístup „zelené chemie“ je definován souborem 12 principů, které vytvořil 

P. T. Anastas a J. C. Warner. Zásady lze aplikovat na všechny disciplíny chemie. Důraz 

je kladen na minimalizaci rizika a maximalizaci účinnosti všech chemických procesů. 

V  ideálním případě lze snížit nebo odstranit znečištění přímo u jeho zdroje a přispět tak 

k ochraně lidského zdraví.  

 

Dvanáct pravidel „zelené chemie“ 

P. T. Anastas a J. C. Warner vytvořili dvanáct základních principů zelené chemie [48]: 

1) Prevence vzniku odpadu. (Lépe je předcházet vzniku odpadu než jej následně 

likvidovat.)  

2) Atomová ekonomie neboli hospodárnost. (Návrh syntetického postupu by měl být 

takový, aby došlo k zabudování maximálního množství látek použitých v procesu do 

produktu.)  

3) Méně riskantní chemické syntézy. (Používány by měly být látky, které mají co 

nejmenší  škodlivost a toxicitu, jak  pro člověka, tak pro životní prostředí.)   

4) Navrhování bezpečnějších chemikálií. (Chemické produkty by měly být 

navrhovány tak, aby se při zachování nebo zlepšení vlastností požadovaných pro jejich 

aplikaci snížila jejich toxicita.)  

5) Bezpečnější rozpouštědla. (Pomocné látky, jako např. rozpouštědla, by měla být 

používána pouze, pokud je to nezbytné a měla by být neškodná.)   

6) Efektivní využití energie. (Z důvodů ekonomických a environmentálních by mělo 

dojít  k minimalizaci energetických nároků.)  

7) Obnovitelné zdroje energie. (Výchozí látky a suroviny by měly pocházet 

z obnovitelných 

zdrojů vždy, pokud je to technicky a ekonomicky možné.)   

8) Omezení vzniku derivátů. (Omezení derivatizace látek jen na nezbytné případy.)   

9) Katalýza. (Použití katalyzátorů je lepší, než používání reagentů ve stechiometrickém 

množství.) 

10) Navrhování odbouratelných látek. (Chemické produkty by měly být navrhovány 

tak, aby nebyly stálé v životním prostředí a snadno se zde odbourávaly na látky 

neškodné.)  
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11) Analytické metody pro zjištění znečištění. (Pro monitoring případných nových 

škodlivin je nutný stálý rozvoj analytických metod.) 

12) Bezpečnější chemie. (Minimalizování nebezpečí havárií a úniku látek.) 

[49][50][51]. 

 

3.4 Zelená analytická chemie 

V posledních letech si předmět zelené chemie získává stále větší pozornost a to 

nejen na poli průmyslu, ale také v rámci akademické obce. V této souvislosti se objevují 

tři následující principy: redukce, nahrazení a recyklace. Analytická chemie je účinný 

a efektivní nástroj pro kontrolu, ale její metody jsou náročné na energii a používají 

velká množství rozpouštědel a činidel, které vytvářejí odpady.  

Kromě již zmíněných 12 principů „zelené chemie“, mohou být některé z nich 

aplikovány přímo na analytickou chemii. Jedná se o snížení spotřeby činidel 

a rozpouštědel a používání přímých analytických technik. Analytické metody by měly 

být také energeticky úsporné. Zkrácena by měla být doba analytického cyklu. K dalším 

návrhům patří miniaturizace, která významně přispívá ke snížení odpadů.  

Rozvoj instrumentálních metod sebou také přináší automatizaci analytických 

procesů, které obecně vedou k efektivnějšímu využívaní energie. Dále se zvyšuje 

spolehlivost, přesnost a také jsou časově úspornější [45][46][47][52][53].  

Při vytváření analytické metody je třeba vzít v úvahu řadu faktorů. Mezi 

nejdůležitější kritéria metody patří citlivost, selektivita, linearita, mez detekce (LOD), 

limit kvantifikace (LOQ), rychlost jejího provedení, přesnost a správnost. Důležitou roli 

hraje také povaha analytu a vliv matrice.  

Komplexní posouzení analytické metody vyžaduje zvážení všech jejích částí. 

Vývoj „zelené metody“ je tedy třeba promýšlet ještě před samotným započetím práce. V 

ideálním případě metoda nevyžaduje žádnou, nebo jen minimální přípravu vzorku. 

Použito je  minimální počet chemických činidel a jednotlivé kroky analytické metody 

lze provádět ve vodném prostředí. Vzorek není třeba přečistit pomocí kyselin, extrakce, 

odpařování nebo derivatizace [50]. 

Analytických metod splňující všechna zmíněná kritéria je velmi málo. Často 

metody splňují pouze některé z uvedených požadavků, a tak vzniká otázka jak 

posuzovat jednotlivé analytické techniky z hlediska „zelené chemie“.  
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Jedním z navržených přístupů ke kvantifikaci „zelené analytické metody“ byly 

vytvořeny American Chemical Society Green Chemistry Institute (ACS GCI), která 

pracuje ve spolupráci s analytiky a odborníky na životní prostředí a vypracovala kritéria 

pro environmentální metody. Údaje jsou volně v dostupné na webu National 

Environmental Methods Index (Nemi) [54]. Databáze obsahuje nejen základní 

informace o metodách, ale také nabízí odkazy na jejich úplné informace. Do databáze 

jsou přidány i profily jednotlivých metod z hlediska environmentálního. Lze tak 

posoudit jednotlivé metody z hlediska jejich zátěže na životní prostředí. V současné 

době existuje téměř 1000 metod, které byly přidány do databáze Nemi. K profilovým 

kritériím jednotlivých metod byly vymezeny čtyři základní pojmy: perzistentní, 

bioakumulativní a toxické (PBT); nebezpečné; žíravé; odpady [50]. 

 

Kritéria pro posouzení metody 

Profilová kritéria Definice kritérií 

PBT Chemikálie použité v metodě jsou označeny jako PBS, které 

byly definovány EPA Toxic Release Inventory (TRI - jedná 

se o veřejně dostupnou databázi, která obsahuje informace 

o  toxických látkách a nakládání s odpady ve Spojených 

státech [55].) 

Nebezpečné Chemikálie použité v metodách jsou uvedeny na TRI  nebo 

Resource Conservation and Recovery Act (RCRA - je online 

databází vytvořenou k vyhledávání dokumentů, publikací a 

dalších informačních materiálů, které pokrývají 

problematiku životního prostředí [56].)  Označené kódy D, 

F, P nebo U.  

Žíravé pH je během analýzy nižší než 2 nebo vyšší než 12. 

Odpady Množství vzniklého odpadu je větší než 50 g.  

 

Tabulka 1 Kritéria pro posouzení metody [50]. 
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3.4.1 Rozpouštědla  

Rozpouštědla hrají významnou roli v chemickém průmyslu a chemických 

laboratořích. 

V analytických laboratořích se rozpouštědla používají při přípravě vzorku; při jeho 

rozpouštění, extrakci, čištění, nebo v separačních technikách, např. HPLC. Často se 

jedná o organické látky s nebezpečnými a toxickými vlastnostmi, které mají vliv nejen 

na zdraví a bezpečnost pracovníků, ale také zatěžují životní prostředí.  

Používaná organická rozpouštědla jsou těkavá, hořlavá a toxická. Ačkoliv jsou 

dána bezpečnostní pravidla pro jejich použití, může jejich vyšší koncentrace nebo delší 

expozice mít negativní vliv na lidské zdraví, neboť řada těchto látek má kancerogenní 

vlastnosti.  

Existuje řada studií o vlivu rozpouštědel na lidské zdraví. Aromatická rozpouštědla 

(benzen, toluen, atd.), chlorovaná a polychlorovaná rozpouštědla (tetrachlormethan, 

chloroform, dichlormethan, atd.), a organická rozpouštědla (dimethylsulfoxid, 

petrolether, diethylether, aceton, atd.), se používají v mnoha laboratorních 

a analytických technikách. Perzistentní rozpouštědla jsou biologicky nerozložitelná 

a obtížně recyklovatelná a jejich likvidace je finančně velmi nákladná.  

Jedením z principů „zelené chemie“ je myšlenka „zelených“ rozpouštědel, ta by 

měla být netoxická a nepředstavovat zátěž pro životní prostředí. Charakteristikou 

„zelených“ rozpouštědel je nízká mísitelnost s vodou, snadný biologický rozklad 

v životním prostředí, vysokým bodem varu, a po jejich použití snadná recyklace. 

K jejich dalším výhodám patří menší zápach a především nízká toxicita, dochází  tím ke 

snížení zdravotních rizik [56][57][58][59]. 

Myšlenka „zelených'' rozpouštědel vyjadřuje cíl minimalizovat dopad na životní 

prostředí, který vyplývá z používání rozpouštědel v chemické výrobě. Otázkou však je, 

jakým způsobem určit „zelené“ rozpouštědlo. 

Ekonomické důvody vedou firmy k zájmu o problematiku „zelených“ 

rozpouštědel, neboť následná likvidace nebezpečných odpadů je finančně náročná. 

Příkladem může být farmaceutická firma Pfizer. Byla vytvořena klasifikace 

rozpouštědel v sestupném pořadí od rozpouštědla nejméně škodlivého pro životní 

prostředí. Voda se nachází v horní části seznamu, následuje aceton, ethanol, benzen 

a tetrachlormethan. Výběr rozpouštědla probíhá na základě jeho použití, jako je 

rozpustnost, polarita a dále by měl být brán ohled na šetrnost vybraného postupu. 
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Nešetrná rozpouštědla byla nahrazena za variantu šetrnější, popřípadě  byly použity 

směsi s rovnocennou rozpouštěcí schopností.  Přístup umožnil snížení  používání 

dichlormethanu v přípravě vzorku a v chromatografii o 50% během čtyř let [50].  

Návrhem komplexního rámce pro hodnocení rozpouštědel a jejich vlivu na 

životní prostředí se zabývá C. Capello a kol. Ve své práci se snaží zachytit hlavní 

aspekty vlivu na životní prostředí rozpouštědel nejen v chemické výrobě, ale také jejich 

vlivu na životní prostředí a lidské zdraví.  

C. Capello a kol. uvádí ve své práci čtyři kategorie „zelených“rozpouštědel.  

V rámci první kategorie se zaměřuje na jejich nahrazení nebo snížení jejich 

používaných objemů. Hledána jsou alternativní rozpouštědla, která neohrožují lidské 

zdraví, jsou bezpečnější a dále představují nižší zátěž pro životní prostředí. Jsou snáze 

biologicky rozložitelná, nenarušují ozónovou vrstvu a nepředstavují riziko pro vodní 

zdroje.  

Ve druhém případě zmiňuje používání „bio-rozpouštědel“ produkovaných pomocí 

obnovitelných zdrojů. Příkladem může být ethanol vyráběný fermentací.  

           Třetí kategorie zaměřuje svoji pozornost na superkritické kapaliny. Příkladem 

může být použití superkritického oxidu uhličitého při výrobě polymerů, tím nedochází 

k narušení ozonové vrstvy [58]. Použití oxidu uhličitého má řadu výhod, neboť není 

toxický, hořlavý, drahý a z výsledného produktu jej lze získat jednoduchým snížením 

tlaku. Na druhou stranu je třeba uvést, že se jedná o skleníkový plyn [50].  

           V posledním případě jsou zmíněny iontové kapaliny (ILs), které jsou netěkavé 

a tedy nevytvářejí škodlivé emise ovzduší. Jedná se o kapaliny, které se obecně skládají 

z objemného kationtu (často se jedná o např. o amoniový, fosfoniový, piridinový, 

imidazoliový) a menšího anorganického aniontů. Mezi ionty je slabá elektrostatická 

přitažlivost. Iontové kapaliny mají teplotu tání pod 100 ° C, mají nízkou těkavost, 

dobrou teplotní stabilitu a vodivost elektrolytů. Nicméně, některé ILs jsou toxické, 

jejich biologická rozložitelnost je diskutabilní, recyklace není vždy možná, navíc bývají 

drahé ve srovnání s jinými rozpouštědly. ILs byly využity jako  stacionární fáze pro 

kapilární plynovou chromatografii [58][59][60].  
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3.5 Zelená chromatografie  

Kapalinová chromatografie je významnou analytickou technikou, která 

umožňuje rychlou separaci a kvantifikaci látek s vysokou účinností, rozlišení 

a citlivostí, často je používána pro rutinní průmyslové analýzy. Technika HPLC používá 

velké objemy organických rozpouštědel a tak následně vzniká i velké množství odpadů. 

Většina snah o ekologizaci chromatografie je zaměřena buď na nahrazení stávajících 

rozpouštědel za alternativu šetrnější k životnímu prostředí, nebo se snaží o celkové 

snížení používaných rozpouštědel a tím i snížení množství odpadů. Recyklace 

rozpouštědel pomocí destilace nebo jiné metody je sice ve výzkumu omezeně 

využívána, ale daleko více je využívána v průmyslovém měřítku chromatografie [61]. 

Velká spotřeba rozpouštědel souvisí s jejich použitím jako mobilní fází 

v chromatografické analýze. Kapalinový chromatograf může za den nepřetržitého 

provozu spotřebovat až 1,5 litru rozpouštědla denně. Ročně se tak může jednat až 

o 500 litrů rozpouštědla, z čehož organická rozpouštědla tvoří zhruba 50%, ve většině 

případů se jedná o acetonitril [50][61][62].     

Acetonitril je v chromatografii na reverzních fázích často používaným 

rozpouštědlem, neboť má řadu unikátních vlastností, jako je nízká viskozita, neomezená 

mísitelnost s vodou, nízká kyselost, minimální chemická reaktivita, nízká UV 

absorbance při zvolených vlnových délkách, a je kompatibilní s hmotnostně 

spektrometrickou detekcí. 

Na druhou stranu, z pohledu „zelené chemie“ se jedná o rozpouštědlo méně 

preferované, neboť má hořlavé, těkavé a toxické vlastnosti. V důsledku toho odpad 

obsahující acetonitril musí být zlikvidován jako chemický odpad, což je nákladné 

a ekologicky nešetrné. 

Proto se objevují snahy nahradit acetonitril ethanolem, který má sice nižší eluční 

sílu než acetonitril, ale je šetrnější k životnímu prostředí.  

Motivací ke snížení spotřeby acetonitrilu v letech 2008-2009 byly spíše 

praktické a ekonomické než ekologické důvody, neboť v tomto období došlo ke zvýšení 

jeho ceny.  

Obdobným příkladem může být nahrazení kyseliny trifluoroctové, která je cytotoxická, 

korozivní a přetrvává v životním prostředí. Nahrazena může být kyselinou mravenčí, 

která má nízkou toxicitu a rozkládá se na oxid uhličitý a vodu [53][61][62]. 
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3.5.1 Přístupy ke snížení spotřeby rozpouštědla v kapalinové chromatografii  

Jednou z možností snížení spotřeby rozpouštědel v HPLC analýzách, je změna 

parametrů kolony tedy použití kratší kolony, užší kolony a kolony s menšími částicemi, 

popřípadě lze tyto parametry kombinovat.  

 

• Zkrácení kolony v kombinaci s menšími částicemi 

Účinnost kolony je závislá na velikosti částic a délce. Účinnost kolony je tedy 

nepřímo úměrná velikosti částic sorbentu. Zkrácením délky kolony lze zvýšit citlivost, 

zkrátí se také doba analýzy a dochází ke snížení spotřeby rozpouštědel. Sníží se také 

účinnost kolony a rozlišení.   

Při porovnání kolon s rozměry: 100 x 4,6 mm, 1,8 µm a 250 x 4,6 mm, 5µm, za 

použití stejného průtoku 1,2 ml min-1. Poskytují obě podobnou účinnost, rychlost 

separace je však na první koloně přibližně 2,5 krát rychlejší a tím lze dosáhnout 

2,5 násobné úspory rozpouštědla. Kratší kolona s menšími částicemi za stejného 

průtoku vytváří vyšší zpětný tlak. Tento tlak je však přijatelný pro konvenční HPLC 

přístroje [61][62][63]. 

 

• Zmenšení částic 

Se snižující se velikostí částic roste účinnost separace, tuto skutečnost popisuje 

Van Deemterova rovnice (viz obrázek str. 26). Minimu křivky udává průtokové 

rychlosti, při které kolona vykazuje největší účinnost. Kolony s malými částicemi mají 

minimum ploché. Pracovat tak lze v širším rozsahu průtoků bez ztráty účinnosti. 

Optimální objemový průtok je nepřímo úměrný velikosti částic sorbentu. Snížením 

částic se proporcionálně zvyšuje optimální objemový průtok mobilní fáze [30]. 

Další možností je použití kolon s pevným jádrem a porézním povrchem. Tyto 

kolony poskytují výhody kolon s malými částicemi bez nárůstu vysokého zpětného 

tlaku.   

Cunliffe a Maloney porovnávali vlastnosti kolony se sub-2µm částicemi a kolony 

s pevným jádrem za izokratických a gradientových podmínek. Kolony s pevným jádrem 

mají nižší zpětný tlak ve srovnání se sub-2 µm kolonami, které se používají v  UHPLC. 

Kromě toho poskytují vyšší účinnost ve srovnání s kolonami plněnými 3-µm nebo 5-µm  

částicemi. Separace jsou účinnější, rychlejší a tím dochází k úspoře rozpouštědel 

[61][62]. 
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• Použití kolony s užším vnitřním průměrem 

Za účelem zachování separační rychlosti při současném snížení vnitřního 

průměru kolony je průtok úměrný druhé mocnině poměru druhému poloměru.  

    

kde F2 a r2 je průtok a poloměr menší kolony, a F1 a r1 je průtok a poloměr širší kolony. 

Pro získání maximálního počtu pater a optimální rychlosti za současného použití 

kolony s užším vnitřním průměrem, musí být upraven průtok.  

Při porovnání kolon C18 s rozměry: 100 x 4,6 mm, 2,7 µm při průtoku 1,5 ml/min 

a kolony s rozměry: 100 x 3,0 mm, 2,7 µm, pak pro užší kolonu je použit průtok 

0,8 ml/min. Tím dojde k úspoře 47% mobilní fáze, prakticky beze změny v kvalitě 

separace.  

Snížení vnitřního průměru bývá doprovázeno zvýšením citlivosti. Jde o důsledek 

menšího ředění rozpuštěných látek v mobilní fázi. Lepší citlivost je přínosem pro 

detekční techniky spektrofotometrické (UV), fluorescenční (FD) a hmotnostní 

spektrometrie s ionizací elektrosprejem (ESI-MS).   

Zmenšením průměru kolony dojde ke snížení meze stanovitelnosti a spotřeby 

rozpouštědel. Dále je třeba brát ohled na objem nastřikovaného vzorku. Se zmenšením 

průměru kolony je třeba také snížit objem nástřiku vzorku, aby nedošlo k přetížení 

kolony [61][62].  

 

• Zkrácení doby analýzy  

Zkrácení doby analýzy může přinést i snížení spotřeby mobilní fáze. Objemový 

průtok je nepřímo úměrný času a přímo úměrný objemu. Ovšem k úspoře nemusí 

docházet vždy. Příkladem může být analýza metoklopramidu a jeho nečistot na 

sub-2 µm koloně. Díky použití sub-2 µm kolony je možné pracovat v širším rozsahu 

průtoků bez ztráty účinnosti. Průtok mobilní fáze tak může být zvýšen od 0,22 do 

0,66  ml/min a tím urychlit analýzu. Nicméně v obou případech je spotřeba rozpouštědel 

přibližně 3 ml. Při vysokém tlaku (1020 bar) dochází ke změnám selektivity, proto pro 

dosažení stejného rozlišení musela být snížena teplota z původních 37 ºC na 32 ºC [62]. 

Jiným případem, kdy rychlá analýza nemusí znamenat úsporu rozpouštědla, je použití 

monolitických kolon, které umožňují práci při vyšších průtocích bez generování 

nadměrných zpětných tlaků [61][62].  
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• Zvýšení teploty 

Teplota může zvýšit rychlost separace, selektivitu a účinnost. Při vyšší teplotě, 

klesá viskozita mobilní fáze, roste faktor účinnosti a zvyšuje se difúzní koeficient. 

Množství organického modifikátoru lze v mobilní fázi výrazně snížit, v některých 

případech jej lze odstranit zcela. Výsledkem může být pouze vodná mobilní fáze, tento 

chromatografický přístup je založen na použití superkritické vody.  Eluotropická síla 

vody se výrazně zvyšuje v závislosti na teplotě, při teplotě 200 °C, se přibližuje elučním 

vlastnostem acetonitrilu při pokojové teplotě. 

Vliv teploty a průtoku na separaci sedmi pesticidů  na koloně 5 cm × 2,1 mm, 

1,8 µm, při teplotě 40 °C a průtoku 0,35 ml min-1  dochází k eluci všech sloučenin do 

11,5 min. Při teplotě 80 °C, je spotřeba mobilní fáze snížena na polovinu spotřeby 

a také dochází ke zlepšení selektivity u některých separovaných látek. Zvýšená teplota 

umožňuje použít vyšší průtok bez ztráty účinnosti.  

Snížení tlaku při zvýšené teplotě umožňuje výměnu acetonitrilu nebo methanolu 

za více viskózní ethanol. Příkladem může být analýza aminů na kyanopropylové koloně 

(15 cm x 3 mm, 3,5 µm) při teplotě 80 °C a průtoku 1,2 ml min-1 , za použití 

gradientové eluce s mobilní fází vody – ethanol [61]. 

 

• Změna mobilní fáze  

Některé studie se zaměřily na nahrazení zmíněných organických modifikátorů 

v mobilní fázi za ekologicky šetrnější ethanol. Příkladem může být separace směsi 

alkylbenzensulfonů, kdy bylo dosaženo lepších výsledků než při použití acetonitrilu 

[61][62].  

Dalším příkladem může být společnost Pfizer, která uvedla že 95% spotřeby acetonitrilu 

bylo používáno pro analytické účely. Finanční náklady nepředstavují pouze nákup 

rozpouštědla, ale také náklady, spojené s likvidací jeho odpadu. Byly proto hledány 

alternativy, jako například Superkritická fluidní chromatografie (SFC), nebo použití 

ethanolu jako mobilní fáze, aniž by došlo ke zhoršení výsledků. Proto byla původní 

chromatografie na reverzních fázích nahrazena iontově-párovou chromatografií, která 

jako mobilní fázi používá octan amonný a ethanol. Došlo také ke změně stacionární 

fáze. Tento způsob byl použit i pro další metody. Z hlediska ekologického je ethanol 

žádoucí vzhledem ke své nízké toxicitě a skutečnosti, že pochází z obnovitelných zdrojů 

[50]. Uvedené přístupy jsou shrnuty v tabulce 2.    
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Princip   Způsob provedení Komentář 

Kratší kolona, stejný průměr  Kratší kolona při stejném průtoku šetří rozpouštědla v porovnání s kolonou delší.  

Přímo úměrně se zkrátí čas analýzy, zároveň však dochází k redukci teoretických 

pater.  

Kratší kolona s menšími 

částicemi 

Kratší kolona a menší částice poskytují stejnou účinnost kolony a šetří 

rozpouštědla. 

Čas separace se zkrátí přímo úměrně délce.    

Užší kolona stejné délky  Mobilní fáze se snižuje nepřímo úměrně. Účinnost zůstává stejná. 

Užší a kratší kolona Mobilní fáze redukována jako v předchozích případech. Separační čas se zkracuje, 
ale také účinnost kolony je menší.  

 

 

Změna parametrů 
kolony 

Užší, kratší kolona s menšími 

částicemi 

Poskytuje výhody předcházejících způsobů provedení, účinnost zůstává stejná a 

dochází k úsporám rozpouštědla. Separační čas je přímo úměrně zkrácen.  

Použití jiného organického 
modifikátoru  

Ve srovnání s acetonitrilem dochází ke změně selektivity a retenčního času. Zpětný 
tlak na koloně se zvýší použitím rozpouštědel s vyšší viskozitou. Dochází ke změně 
UV cutoff.  

 

 

Změna mobilní 
nebo stacionární 

fáze 

Změna typu nebo množství 
stacionární fáze 

Při použití méně hydrofobní stacionární fáze nebo stacionární fáze s menším 
povrchem, dojde ke snížení retenční časů při použití stejných podmínek.  

Snížení množství organického modifikátoru může také vést k podobným 
výsledkům.  
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Zvýšení teploty na koloně  Vyšší teplota způsobuje nižší viskozitu rozpouštědla (tím dochází ke snížení 

zpětného tlaku a lze použít vyšších průtoků), sníží se retence, zvýší se účinnost a 

výška píku. Může docházet ke změnám selektivity. Menší retence umožní snížení 

množství organického modifikátoru. Dochází tak k úsporám rozpouštědla.     

HPLC s velmi horkou 
vodnou mobilní fází 

Podkritická voda má zajímavé rozpouštěcí vlastnosti. Používaná zvýšená teplota se 
může pohybovat i nad 250 °C. Voda má vlastnosti organických rozpouštědel a 
může rozpouštět organické látky. Teplota může být programována podobně jako při 
gradientové eluci.   

 

 

Změna 
experimentálních  

podmínek 

Změnu pH pro ionizovatelné 
sloučeniny 

Ionizací kyselých a bazických látek může dojít k rychlejší analýze a tím k úsporám 
organických rozpouštědel.  

Superkritická fluidní 
chromatografie 

Superkritická fluidní chromatografie využívá jako mobilní fáze superkritické 
tekutiny, např. oxid uhličitý. Lze tak dosáhnout separace mnoha nepolárních nebo 
mírně polárních látek.  

Recyklace rozpouštědla Při použití izokratického  režimu lze rozpouštědlo znovu použít. Jedná se o 
rozpouštědlo, které v systému protéká v čase, kdy nedochází k eluci  analytů . 
Dochází tak k úsporám spotřeby mobilní fáze.  

Alternativní 
techniky 

Destilace spotřebovaného 
rozpouštědla 

Většina mobilních fází v HPLC jsou směsi rozpouštědel, v některých případech 
však nelze tyto směsi destilovat. Acetonitril tvoří azeotrop s vodou, je možné jej 
použít jako součást mobilní fáze při gradientové eluci.   

 

Tabulka 2 Způsoby vedoucí ke snížení spotřeby acetonitrilu [50]. 
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3.5.2 Alternativní přístupy  

Alternativním přístupem může být využití superkritické fluidní chromatografie 

nebo použití podkritické vody, dále může být metoda chromatografie na reverzních 

fázích převedena na chromatografii iontově výměnnou [64] nebo iontově-párovou 

chromatografii [50], kde jako mobilní fáze mohou být použita rozpouštědla méně 

zatěžující životní prostředí. 

Objevují se netradiční přístupy k redukci organického rozpouštědla v mobilní fázi. 

V. Gonzalez-Ruiz a kol. použil cyklodextriny  jako přídavek do  mobilní fáze pro 

separaci  β-karbolinu. Cyklodextriny jsou cyklické oligosacharidy, které byly izolovány 

jako produkty enzymatické degradace škrobu a jsou zcela biologicky odbouratelné. 

Pozitivním důsledkem přídavku  cyklodextrinů  do mobilní fáze bylo snížení množství 

organického rozpouštědla, aniž by došlo ke ztrátě selektivity nebo rozlišení. Pomocí této 

techniky byl β-karbolin stanovován při neurologických onemocněních v lidském 

krevním séru [65].  

Další alternativou ke snížení spotřeby organických rozpouštědel je použití povrchově 

aktivních látek v mobilní fázi, čímž došlo ke snížení obsahu organické složky. 

Nevýhodou techniky je adsorpce surfaktantů na povrch stacionární fáze a dále 

nekompatibilita s MS detekcí [50][66].  

Ideální z hlediska ekologie je používání rozpouštědel nezatěžujících životní 

prostředí. V principu nejsou vytvářeny žádné odpady zatěžující životní prostředí. 

Situace se však mění v případě analýzy vzorků toxických nebo radioaktivních, kdy i za 

podmínek příznivých pro životní prostředí jsou vytvářeny nebezpečné odpady [61]. 

 

3.5.3 Vysokoteplotní kapalinová chromatografie  

(HTLC - High-temperature liquid chromatography) 

HTLC je technika používající teploty nad 80 ºC. Zvýšená teplota vede 

k urychlení separace, snížení viskozity mobilní fáze a ke snížení zpětného tlaku. 

Je prováděna za použití specifické instrumentace.  

V rámci HTLC se uplatňují dva hlavní přístupy. V rámci prvního se používají 

organické modifikátory do mobilní fáze. Druhý přístup chromatografické separace je 

založen na použití superkritické vody (SBWC – subcritical water chromatography). 

(Lze se setkat ještě s dalším označení: superheated water chromatography SHWC 
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(chromatografie s velmi horkou vodnou mobilní fází). Voda je při pokojové teplotě 

slabým elučním činidlem, pro zvýšení eluční síly je zapotřebí vysokých tepot. 

V případě podkritické vody (velmi horká voda) jedná se o vodu v kapalném 

stavu nad svým bodem varu tedy 100 °C, který je definovaný pro normální 

atmosférický tlak 1013,25kPa. Voda je ve vysokotlakém systému udržována 

v kapalném stavu i při teplotách okolo 250 °C, tedy v podkritickém stavu. Teplota vody 

nad 374 °C, je kritická teplota, nad níž již nelze zvyšováním tlaku dosáhnout kapalného 

stavu. 

Ekologické hledisko není jedinou výhodou této techniky, dalším kladným rysem 

je ekonomický aspekt analýz.  

Voda má při vysokých teplotách vlastnosti, které nejsou slučitelné s použitím 

běžných stacionárních fází na bázi silikagelu. Pro tyto stacionární fáze je nutná teplotní 

odolnost, kterou mají například polymerní fáze (např. polystyren-divinylbenzen), nebo 

oxid zirkoničitý (oxid zirkoničitý částice s polybutadienem) [61][62][67][68][69].  

 

3.5.4 Superkritická fluidní chromatografie  

(SFE -Supercritical fluid chromatography)  

Superkritická fluidní chromatografie využívá vlastností nadkritických kapalin. 

Často používanou mobilní fází je oxid uhličitý. Nadkritické tekutiny jsou přechodem 

mezi plynem a kapalinou, mají nízkou viskozitu a povrchové napětí, které je podobné 

plynům. Hustota a rozpouštěcí síla je blízká kapalinám. Uvedené vlastnosti mohou být 

upravovány vhodnými změnami teplot a tlaků. SFE používá mikronáplňové kolony 

o vnitřním průměru 100-500 µm a délce 10-100 cm, které jsou plněné sorbenty běžně 

používanými v HPLC. Mobilní fáze má nízkou viskozitu, díky které lze použít i částice 

o průměru 1-3 µm [61][70].  
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4 Příprava vzorku  

 

Úprava vzorku je významnou součástí analytických metod, která se používá při 

stanovení látek v reálných vzorcích pomocí chromatografických technik. Kvalitativní, 

ale i kvantitativní stanovení závisí na použití vhodné metody přípravy vzorku.  

V ojedinělých případech vzorek nevyžaduje žádnou úpravu a může být přímo 

nadávkován do chromatografického systému. Přímo do systémů lze nadávkovat pouze 

tekutiny s malým obsahem balastních látek. V ostatních případech je klíčovým krokem 

úprava vzorku, která zde slouží k izolaci cílových analytů a k jejich zakoncentrování 

a to nejen u vzorků biologických, ale i environmentálních, při analýzách vzorků 

farmaceutických přípravků, vzorků potravin a mnoha dalších.    

 

4.1 Extrakce z kapaliny do kapaliny  

(LLE - Liquid-liquid extraction) 

Technika je založená na přechodu látky z jedné kapalné fáze do druhé. 

Stanovovaná složka „vytřepáváním“ přechází z analyzovaného roztoku obvykle z vodné 

polární fáze, do druhé nepolární fáze tj. do organického rozpouštědla nemísitelného 

s vodou. Extrahovaná látka musí být v neionizovaném stavu.  

Účinnost LLE závisí na rozdílu rozpustnosti oddělované látky v obou použitých 

fázích, tuto skutečnost popisuje rozdělovací koeficient oktanol/voda. K faktorům 

ovlivňující LLE patří nejen vhodná volba rozpouštědel, jejich vzájemný poměr, teplota, 

pH, ale i doba extrakce. Extrakci mohou také ovlivnit i další látky přítomné v systému. 

Pomocí LLE lze separovat a zakoncentrovat zejména organické, ale také anorganické 

látky z vodných roztoků do organického rozpouštědla. 

Extrakci může komplikovat tvorba emulzí, která se řeší například přídavkem soli 

nebo použitím centrifugace. Technika LLE má nízkou citlivost a selektivitu a proto je 

problematické stanovení stopového množství analytů [71][72].    

K nevýhodám LLE techniky patří časová náročnost a používání velkých objemů 

vzorků a toxických organických rozpouštědel, které jsou nejen nešetrné k životnímu 

prostředí, ale představují i zdravotní rizika pro personál.    

Pro svoji nenáročnost na provedení a přístrojové vybavení, jednoduchost 

a využitelnost pro separaci většího množství látek je však LLE stále široce využívána 

k přípravě vzorku [73].  
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4.1.1 Extrakce vysolováním  

(SALLE - Salting-out assisted liquid-liquid extraction)  

Klasická LLE umožňuje extrakci nepolárních látek. Není však vhodná pro 

extrakci polárních nebo nabitých látek, v tomto případě lze využít techniky SALLE.  

SALLE používá jako extrakční fázi polárnější organické rozpouštědlo mísitelné 

s vodou. Je tak zajištěna dobrá rozpustnost těchto analytů, ovšem díky použití 

rozpouštědel mísitelných s vodu nedojde k rozdělení fází. Problém se řeší přídavkem 

velkého množství organických nebo anorganických solí do extrakční směsi. Nejčastěji 

přidávanou solí je chlorid sodný nebo síran hořečnatý, dochází tak k oddělení 

extrakčního rozpouštědla a k vytvoření dvoufázového systému. V některých případech 

lze tohoto efektu dosáhnout přidáním velkého množství sacharidů.  

Jev označovaný také jako „solí indukované oddělení fází“ nebo „vysolování“ lze 

pozorovat u řady s vodou mísitelných organických rozpouštědel. Příkladem takových 

rozpouštědel může být například aceton, methanol, ethanol a acetonitril.  

Pro zlepšení extrakce do nepolárních s vodu nemísitelných organických 

rozpouštědel lze také použít metodu  „vysolováním“. Přídavek soli může také zvýšit 

extrakční účinnost u analytů špatně se extrahujících do běžně používaných organických 

rozpouštědel [74].  

Tohoto efektu lze využít u technik headspace, SPE nebo při extrakci na SPME 

vlákna. U headspce techniky vede „vysolování“ ke zvýšení koncentrace těkavých látek 

v prostoru nad vodným roztokem. V případě SPE a SPME vede přídavek soli do vzorku 

k adsorpci hydrofobních analytů z vodného roztoku na SPME vlákna či SPE  cartridge.     

SALLE je jednoduchá, levná a rychlá technika, která nevyžaduje speciální 

vybavení. Využívána jsou rozpouštědla mísitelná s vodu a proto lze SALLE 

kombinovat prakticky se všemi analytickými systémy. 

Nedostatečné vyčištění extraktu patří k jejím nevýhodám. Řešením může být 

dočištění extraktu pomocí další extrakční techniky, nebo použití velmi selektivní 

techniky detekce, jakou je například tandemová MS [75]. 

Výsledný extrakt však zpravidla obsahuje určité množství soli. Při použití LC-MS 

analýzy, tak mohou vzniknout problémy v podobě snížené odezvy MS detektoru [76].  

Metoda QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe)  

Extrakce „vysolením“ získává na popularitě a je zahrnuta do prvního kroku 

metody  QuEChERS. Zkratka vznikla z anglických slov Quick, Easy, Cheap, Effective, 
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Rugged and Safe, tedy rychlý, jednoduchý, levný, účinný, robustní a bezpečný, byla 

vyvinuta institutem US Department of Agriculture Eastern Regional Research Center ve 

Wyndmooru. Cílem bylo nahradit modifikované extrakční metody, které jsou sice 

vysoce účinné a robustní, ale také náročné na vybavení laboratoře a tedy i finančně 

náročné [77].  

Jedná se o jednoduchou, efektivní a levnou cestu pro extrakci a přečištění 

vzorku, odstraňující z něj lipidy, sacharidy, organické kyseliny, steroly, proteiny, 

barviva a vodu. 

V první fázi je vzorek extrahován a frakcionován pomocí organického 

rozpouštědla s roztokem solí. Druhou fází je extrakce a přečištění organické vrstvy 

pomocí SPE [74][75]. Technika byla např. použita pro stanovení pesticidů 

v potravinách [74] nebo také byla použita pro stanovení ibuprofenu a jeho metabolitů 

v půdě [78].   
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4.2 Metody odvozené od LLE 

Trendy v oblasti metod přípravy vzorku se ubírají směrem k minimalizaci 

objemu vzorku a jednotlivých rozpouštědel. Vývoj dále směřuje k urychlení procesu při 

zachování dostatečné výtěžnosti a vysoké účinnosti extrakčního procesu a v neposlední 

řadě k automatizaci. Techniky využívající principu LLE lze rozdělit do následujících 

skupin:  

 

4.2.1 Kapalinová mikroextrakce  

(LPME - Liquid phase microextraction) 

V 90. letech 20. století se objevují mikroextrakční techniky založené na 

miniaturizaci formátu LLE. Výzkum těchto jednoduchých, rychlých a cenově 

dostupných technik začal pokusy s malou kapkou organického rozpouštědla zavěšeného 

na špičce jehly mikrostříkačky.   

Objemy rozpouštědel používaných v LPME se pohybují v řádu několika 

mililitr ů na rozdíl od LLE techniky, kde se spotřeba pohybuje v řádu desítek až stovek 

mililitr ů. Vzniká tak nejen méně toxického odpadu, který zatěžuje životní prostředí, ale 

také jsou sníženy náklady na organická rozpouštědla a jejich následnou likvidaci 

[79][80]. 

Pro termín LPME se někdy také užívá názvu LLME (liquid-liquid 

microextraction) tedy mikroextrakce kapalnou fází.  

 

Na základě uspořádání můžeme techniku LPME rozdělit na:  

- hollow fibre liquid phase microextraction (HF-LPME) 

- dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) 

- directly-suspended droplet microextraction (DSDME) 

- solid drop microextraction (SDLPME) 

- single-drop microextraction (SDME)  

Poslední zmíněnou techniku lze rozdělit dle způsobu provedení na:  

- direct immersion DI-SDME 

- headspace HS-SDME  

- liquid-liquid-liquid microextraction LLLME 

- countinous-flow microextraction CFME 
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Obrázek 6 Přehled LPME technik [79]. 

 

4.2.2 Mikroextrakce jednou kapkou  

(SDME - Single-drop microextraction) 

Technika SDME spočívá v extrakci do kapky rozpouštědla tzv. extraktantu. 

Kapka visící na špičce jehly mikrostříkačky může být přímo ponořena do roztoku 

vzorku, v tomto případě se jedná o techniku DI-SDME nebo CFME.  

O techniku LLLME se jedná, pokud je kapka ponořená v tenké vrstvě organické 

extrakční fáze o nižší hustotě než voda. Organická extrakční fáze překrývá vodný roztok 

vzorku.   

V případě, že se kapka rozpouštědla nachází v uzavřeném prostoru nad vzorkem, 

jedná se o techniku HS-SDME.  

SDME využívá malý objem extrakční fáze (cca 1 - 10µl), který vede 

k výraznému zakoncentrování extrahovaných analytů [80].  

 

4.2.2.1 Mikroextrakce přímo ponořenou kapkou  

(DI-SDME - Direct immersion single-drop microextraction)  

Mikrokapka organického rozpouštědla nemísitelného s vodou je ponořena do 

vodného roztoku vzorku, který je míchán magnetickým míchadlem, jde tedy o statický 

režim LPME. Původně technika používala teflonovou tyčinku, na které byla zavěšena 

kapka organického rozpouštědla [81].  
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Technika byla vylepšena Jeannotem a Cantwellem [82]. Používá se při ní 

mikrostříkačka obsahující organické rozpouštědlo nemísitelné s vodou. Analyt se 

extrahuje do mikrokapky organického rozpouštědla (o objemu 1 µl) ponořeného do 

vodného roztoku vzorku. Po extrakci je mikrokapka vtažena zpět do jehly stříkačky 

a získaný extrakt je připraven k analýze pomocí kapalinové nebo plynové 

chromatografie. 

Rozpouštědlo musí být nemísitelné ve vodě, proto se používají nepolární nebo 

jen mírně polární rozpouštědla. Technika je kompatibilní s plynovou chromatografii při 

použití těkavých extrakčních rozpouštědel, jako například hexan nebo toluen.   

Technika DI-SDME je rychlá, levná, používá malé objemy rozpouštědel 

a vyžaduje běžné laboratorní vybavení.  

Naopak, malá stabilita kapky při vyšších rychlostech míchání či teplotě, 

především v případě ne zcela čistého vzorku, patří k jejím nevýhodám [80][79]. 

Technika DI-SDME byla využita např. ke stanovení monoterpenů ve víně [81] 

a pro stanovení sulfonamidů v odpadních vodách [83].   

 

4.2.2.2 Mikroextrakce jednou kapkou využívající headspace  

(HS-SDME - Headspace-single drop microextraction)  

Technika, která je především spojená s plynovou chromatografií byla 

představena v roce 2001 Theis a kol. [80][84].  

Extrakce a zakoncentrování těkavých analytů do kapky extrakčního organického 

rozpouštědla, je provedeno do kapky visící nad vzorkem v headspace prostoru (prostoru 

mezi vzorkem a kapkou rozpouštědla). Pomocí mikroextrakčního postupu lze dosáhnout 

vysokého stupně přečištění extraktu, protože netěkavé látky a látky s vysokou 

molekulovou hmotnosti nejsou extrahovány. K často užívaným rozpouštědlům techniky 

HS-SDME patří 1-oktanol, hexadekan, dodekan a dekan.   

Mikroextrakci, zakoncentrování a derivatizaci lze provést pomocí techniky 

HS-SDME  v jednom kroku, neboť kapka extrakčního rozpouštědla může obsahovat 

derivatizační činidlo. K derivatizaci tak dochází v průběhu vystavení par těkavého 

anayltu s povrchem kapky.  

Stejně jako v předchozím případě se jedná o levnou, rychlou techniku, 

využívající minimální množství organického rozpouštědla.  
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Technika HS-SDME má však omezený prostor pro její využití, protože je 

relativně málo těkavých analytů nebo takových, které se na ně dají jednoduchou 

derivatizační reakcí převést [79][80][81].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Zobrazení provedení extrakce DI-SDME a HS-SDME [79].  

 

4.2.2.3 Mikroextrakce kapalina – kapalina – kapalina    

(LLLME - Liquid-liquid-liquid microextraction) 

Technika představená Ma a Cantwell v roce 1999 je vhodná pro extrakci 

kyselých nebo bazických analytů [85]. 

V první fázi probíhá extrakce analytů z vodného roztoku míchaného 

magnetickým míchadlem, do organické vrstvy, jejíž hustota je nižší než voda. Následuje 

zpětná extrakce do vodné mikrokapky ponořené do této organické vrstvy.  

V prvním kroku musí být analyt v neutrální formě, proto je upraveno pH 

vodného roztoku i vodné kapky, neboť je extrahován do organického rozpouštědla. 

Následně, je analyt extrahován do vodné kapky visící na špičce jehly mikrostříkačky, 

ponořené do organického rozpouštědla. Proto je v této fázi analyt ionizovaný.      
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Organická rozpouštědla používaná v LLLME musí mít nižší hustotu než voda 

a  být s ní nemísitelná. Tyto podmínky splňuje například toluen, n-oktan, 1-oktanol 

a n-hexan, proto jsou tato rozpouštědla často používána.  

Další možností je použití dvou různých sloučenin, tzv. komplexantů. Ty 

vytvářejí s analytem komplexy. Jeden z nich je přidán do vodného roztoku vzorku. Ve 

vodné mikrokapce se rozpustí druhý z nich. Vytvoření neutrálního komplexu s analytem 

umožňuje jeho extrakci do organické vrstvy.  

Ve srovnání s ostatními SDME technikami je LLLME komplikovanější na 

provedení, je však vhodnější pro spojení se separačními technikami jako HPLC nebo 

CE. Důvodem kompatibility s uvedenými technikami je vodný charakter výsledného 

extraktu [79]. Technika LLLME byla použita např. ke stanovení nesteroidních 

antiflogistik v odpadních vodách [86][87][88].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Schéma provedení extrakce pomocí techniky  LLLME [87]. 

 

4.2.2.4 Kontinuální průtoková mikroextrakce  

(CFME - Continuous flow microextraction) 

Dynamická extrakce CFME, probíhá ve speciální extrakční komoře. Kapka 

rozpouštědla je zde v kontaktu s plynoucím roztokem vzorku, plynule pumpovaného 

pomocí peristaltické pumpy. Je zde dosaženo vyšší extrakční účinnosti, než u extrakcí 

ve statickém provedení, a to díky kontaktu kapky s neustále novým proudícím vzorkem.  

Extrakční rychlost je přímo úměrná rychlosti průtoku roztoku vzorku přes 

extrakční komoru. Vyšší spotřeba roztoku vzorku patří k nevýhodám techniky.  
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Modifikovaná technika CFME byla  představena Xia a kol [89]. Vzorek zde 

cirkuluje přes extrakční komoru opakovaně, tím je zajištěna vyšší účinnosti extrakce. 

Vhodná průtoková rychlost musí zajistit efektivní extrakci analytu, ale nesmí být 

příčinou uvolnění kapky nebo vzniku tvorby bublin. Nevýhodou této techniky je nutnost 

přídavných zařízení (např. čerpadlo) [79][89].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Znázornění extrakce pomocí techniky CFME [79]. 

 

4.2.3 Mikroextrakce využívající duté vlákno  

(HF-LPME - Hollow fibre liquid phase microextraction)  

Pedersen-Bjergaard a Rasmussen, v roce 1999 představili metodu, která přináší 

zlepšení stability a spolehlivosti techniky LPME. Metoda používá hydrofóbní porézní 

duté vlákno, které je nejčastěji tvořeno polypropylenem, umístěným na konci jehly 

mikrostříkačky, kde tvoří ochranný film [90].  

Extrakční fáze se nachází uvnitř dutého vlákna. Před vlastní extrakcí je duté 

vlákno ponořeno do organického rozpouštědla nemísitelného s vodou. Dochází 

k nasycení pórů vlákna rozpouštědlem. Extrakce analytu je realizována z vodného 

roztoku vzorku skrz organickou fázi v pórech vlákna až do rozpouštědla uvnitř vlákna 

[91][92].   

Vnitřní prostor dutého vlákna lze naplnit organickým nebo vodným extrakčním 

rozpouštědlem. Před vlastní extrakci je duté vlákno ponořeno do organického 

rozpouštědla nemísitelného s vodou. Dochází k vzlínání rozpouštědla do pórů vlákna. 

Extrakce analytů je provedena z vodného roztoku do rozpouštědla, které je obsaženo 
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v dutém vlákně. Můžeme rozlišit dvoufázovou a třífázovou HF-LPME. V dvoufázové 

HF-LPME je analyt z vodného roztoku vzorku vyextrahován do organického 

rozpouštědla. Poté následuje analýza, která je nejčastěji provedena pomocí plynové 

chromatografie. V případě třífázové HF-LPME je analyt vyextrahován z vodného 

vzorku přes membránu, kterou tvoří organické rozpouštědlo přítomné v pórech dutého 

vlákna. Analyt je přes ní extrahován do vodné extrakční fáze, kterou je naplněno lumen 

dutého vlákna. Následná analýza je nejčastěji realizována pomocí HPLC nebo CE 

[79][90].   

K přednostem techniky patří vyšší extrakční účinnost v porovnání s SDME 

technikami. Lze toho dosáhnout intenzivnějším mícháním bez ztráty mikroextraktu. 

Během extrakce HF-LPME také dochází k přečištění vzorku, neboť malá velikost pórů 

brání extrakci látek o větší molekulové hmotnosti. Nízká spotřeba rozpouštědel patří 

k jejím dalším výhodám [92].  

Mezi nevýhody patří obtížné propojení jehly mikrostříkačky s dutým vláknem, 

které je navíc poměrně křehké. Vlákno propojené s jehlou mikrostříkačky se může také 

během extrakčního procesu oddělit.   

Snaha zabránit oddělení dutého vlákna během extrakce vedla k vytvoření 

metody využívající dvě mikrostříkačky spojené dutým vláknem, připomínající svým 

tvarem písmeno U. Tím je zajištěna větší plocha na které probíhá extrakce [93]. 

Mikroextrakce pomocí dutého vlákna byla využita např. pro stanovení nečistot kyseliny 

sulfonové ve farmaceuticky aktivních látkách [94].  

 

  

  

 

 

 

 

 

Obrázek 10 Schéma provedení extrakce pomocí techniky HF-LPME [79]. 
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4.2.4 Mikroextrakce založená na tvorbě disperzního systému  

(DLLME - Dispersive liquid-liquid microextraction) 

Extrakce DLLME je založena na použití směsi extrakčního činidla a disperzního 

rozpouštědla.  

Technika používá vhodné extrakční organické rozpouštědlo s hustotou vyšší než 

voda. Tuto podmínku splňuje například tetrachlorethylen, chloroform, nitrobenzen, 

brombenzen a sirouhlík. A dále používá disperzní rozpouštědlo s vysokou mísitelností 

s vodnou fází. Tomuto požadavku vyhovuje například acetonitril, methanol, ethanol 

nebo aceton [79][95][96].  

Extrakce je provedena rychlým vstříknutím extrakční fáze a disperzního 

rozpouštědla do vodného roztoku. Extrakční rozpouštědlo se rozptýlí do vodného 

roztoku vzorku ve formě kapiček, ve kterých se analyzovaná látka rozpustí [97]. 

Následuje centrifugace, která vede ke vzniku drobných kapiček extrakční fáze, které se 

usazují. Následně je organická vrstva oddělěna a připravena k analýze nejčastěji pomocí 

plynové chromatografie.  

Metoda DLLME je jednoduchá a spotřeba organických rozpouštědel je nízká. 

Extrakce je také poměrně rychlá a to díky vytvoření velké plochy mezi extrakčním 

a disperzním rozpouštědlem, při čemž dochází k rychlému dosažení rovnovážného 

stavu. 

Avšak pouze malý počet rozpouštědel splňuje podmínky, jako je vyšší hustota 

extrakčního činidla než je hustota vody. Používaná rozpouštědla jsou toxická 

a nebezpečná pro životní prostředí [88][97].  

Extrakce DLLME byla použita např. pro stanovení kyseliny barbiturové 

v léčivých přípravcích [98].   
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Obrázek 11 Schéma provedení extrakce pomocí techniky  DLLME [79]. 

 

4.2.5 Mikroextrakce kapkou přímo drženou na povrchu roztoku  

(DSDME - Directly-suspended droplet microextraction) 

Lu a jeho spolupracovníci vyvinuli tuto mikroextrakci v roce 2006. Mírně se 

točící magnetické míchadlo je umístěno na dně vialky obsahující vodný vzorek. 

Přídavek malého objemu s vodou nemísitelného organického rozpouštědla na povrch 

vodného roztoku, vede k vzniku jedné kapky. Sama kapka se může také otáčet na 

povrchu vodné fáze, tím dochází k zvýšení přenosu hmoty. Hlavní nevýhodou této 

metody je obtížné vyjmutí zavěšené kapky z roztoku [79].  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 Znázornění extrakce pomocí techniky DSDME [79]. 

 

 



Teoretická část – Příprava vzorku 

 56 

4.2.6 Mikroextrakce zmrzlou kapkou  

(SD-LPME - Solid-drop liquid-phase microextraction)  

Khalili-Zanjani a kol. v roce 2007 představil techniku SD-LPME [99]. Technika  

spočívá v přídavku malého množství (méně než 20 µl) vhodného organického 

rozpouštědla, jehož bod tání musí být v blízkosti laboratorní teploty (v rozmezí 

10 - 30 ˚C). Tyto vlastnosti mají například 1-undekanol, 1-dodekanol, 2-dodekanol nebo 

n-hexadekan.  

Roztok se po určitou dobu míchá pomocí magnetického míchadla a poté je 

vložen do ledové lázně. Krátce nato organické rozpouštědlo s vyextrahovaným 

analytem ztuhne a lze jej snadno odebrat k další analýze. 

K výhodám techniky patří jednoduchá manipulace, rychlost, nízké náklady, 

vysoká výtěžnost a vysoká prekoncetrační schopnost. Hlavní nevýhodou je omezený 

výběr extrakčních rozpouštědel, protože jen málo organických rozpouštědel má bod tání 

při laboratorní teplotě [79][100].  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 Schéma provedení extrakce pomocí techniky  SD-LPME [79]. 
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4.3 Extrakce na tuhou fázi  

(SPE - Solid phase extraction)  

Extrakce na tuhou fázi je technika přípravy vzorků, která je stále více využívána, 

neboť má v porovnání s tradiční LLE extrakcí řadu výhod. K významným výhodám 

patří snížení spotřeby organických rozpouštědel, dále efektivnější zakoncentrování 

vzorku, lepší selektivita, specificita a opakovatelnost.    

Technika SPE je používána především pro extrakci středně těkavých 

a netěkavých látek, jejich zakoncentrování a odstranění nežádoucích látek, které ruší 

následné analytické stanovení.   

V SPE technice je analyt sorbován na tuhou fázi z fáze kapalné. Interakce 

analytu musí být silnější k tuhé fázi než ke kapalné fázi, ve které je analyt rozpuštěn.  

Vlastní extrakční postup SPE je zahájen kondicionací, při které se na SPE 

kolonku nanese definovaný objem rozpouštědla, který aktivuje sorbent. V dalším kroku 

je nanesen vzorek. Po nanesení vzorku na SPE kolonku dochází k zachycení analytů. 

Následný promývací krok odstraní interferující látky. Posledním krokem je eluce 

provedená vhodným elučním činidlem, které slouží k vymytí zachycených analytů. 

Vzorek je tak připraven k analýze, popřípadě jej lze odpařit a znovu rozpustit 

v minimálním objemu vhodného rozpouštědla.   

 Lze hovořit o dvou způsobech extrakce SPE. V prvním případě je analyt 

zadržen na sorbentu, balastní látky jsou vymyty a následná eluce vymyje zdržené 

analyty. Při SPE extrakci tak dochází nejen k přečištění vzorku, ale také 

k zakoncentrování. Jedná se o nejčastěji používaný způsob SPE extrakce [101][102]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 Zakoncentrování analytů pomocí SPE [102]. 
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 Druhý způsob spočívá v zachycení balastních látek v sorbentu a vymytí 

sledovaných analytů [101][102].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 Odstranění interferencí pomocí SPE [102].  

 

V současné době existuje řada komerčně dostupných sorbentů, jejichž materiál 

je podobný sorbentům používaných v HPLC kolonách. Používají se reverzní fáze na 

bázi silikagelu, normální fáze a iontově výměnné fáze, ale i celá řada dalších sorbentů.   

Molekulárn ě vtištěné polymery (MIPs - Molecularly imprinted polymers) 

jsou  vysoce selektivní SPE sorbenty. Jedná se o polymery schopné selektivně 

a specificky zadržet dané analyty nebo jejich strukturální analogy. Jsou vyráběny 

z vysoce zesítěných polymerů v přítomnosti cílové molekuly, která zde slouží jako 

šablona [103].   

Sorbent  je nejčastěji  uložen  v trubičkách z polypropylenu a nebo slisován se 

skleněnými vlákny do disků.   

V současné době se objevuje možnost provedení mikroextrakce na sorbentu 

v pipetovací špičce.  

Pipetovací špička je naplněna sorbentem a extrakční proces je založen na 

nasávání a vypouštění roztoků pomocí pipety. V sorbentu se zachytí sledované analyty, 

následuje promytí promývacím roztokem. Eluce analytů je provedena použitím 

vhodného promývacího roztoku. Vzhledem ke konvenčnímu SPE se jedná o mnohem 

jednodušší a rychlejší proces.   

Pipetovací špičky mohou jako sorbent obsahovat monolitické materiály na bázi 

silikagelu nebo polymeru. Používají se také modifikované silikagely C18 nebo monolity 

s obsahem titanových částic [102][104].  
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SPE je technika vhodná pro extrakci a zakoncentrování stopových koncentrací 

analytů z komplexních matric. Z SPE se stala selektivní a citlivá technika použitelná 

k extrakci celé řady látek a to díky vývoji nových vysoce specifických sorbentů.  

K  výhodám SPE patří vyšší výtěžnost, efektivnější zakoncentrování analytu, 

lepší selektivita, specificita, opakovatelnost a možnost automatizace [104]. Mezi 

nevýhody patří časová náročnost. Další nevýhodu je vliv matrice na schopnost sorbentu 

extrahovat analyt, neboť některé matrice mohou sorbent ucpávat. V porovnání 

s mikroextrakčními technikami je v případě SPE spotřeba organických rozpouštědel 

poměrně vysoká [105].   

 

4.3.1 Mikroextrakce tuhou fází  

(MEPS - Microextraction by packed sorbent) 

Miniaturizací SPE extrakce vzniká technika MEPS, která na rozdíl od SPE 

pracuje s objemy v řádech mikrolitrů. Extrakce se provádí pomocí mikrostříkačky 

s jehlou, obsahující sorbent.  

Analyty, jsou v MEPS technice adsorbovány na pevný sorbent, umístěný na 

konci jehly vstupující do mikrostříkačky. Po zachycení analytů je dalším krokem 

vymytí balastních látek s následnou elucí cílových analytů. 

V současné době se používají extrakční materiály na bázi silikagelu C2, C8 

a C 18, monolitické materiály nebo materiály RAM.  

 V porovnání s SPE sorbenty mají MEPS mnohonásobně delší životnost. Ta je 

samozřejmě dána typem matrice zpracovávaných vzorků a taky závislá na jeho 

objemech. Uvádí se životnost v rozmezí 40 až 100 vzorků. 

V porovnání s SPE přináší MEPS následující výhody. Snižuje se nejen čas 

přípravy vzorku, ale i spotřeba organických rozpouštědel a objemů vzorků. Technika 

MEPS je přesná, citlivá, selektivní metoda umožňující automatizaci. Lze ji také on-line 

spojit s plynovou i kapalinovou chromatografií [106][107][108][109].  
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Obrázek 17 Zařízení pro MEPS extrakci [109]. 

 

4.3.2 Monolitická rotační extrakce  

(Monolith spin extraction) 

Další obdobou SPE techniky je monolitická rotační extrakce, která nevyužívá 

vakuum jako u SPE, ale centrifugaci. Kolonka naplněná monolitem je vložena do 

plastové zkumavky a do centrifugy. Tak jako u klasické SPE následuje kondicinace, 

nanesení vzorku, promytí a eluce. Jednotlivé kroky jsou však zde realizovány za pomocí 

centirfugace. Podmínky exktrakce se mění počtem otáček centrifugy. Monolitická 

rotační extrakce je jednoduchá na provedení, rychlá a má relativně nízkou spotřebu 

organických rozpouštědel[110][111].    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 Schéma monolitické rotační extrakce[110]. 

 

 

4.4 Mikroextrakce na pevnou fázi  

(SPME - Solid-phase microextraction)  

V SPME metodě dochází k sorpci analytu na stacionární fázi pokrývající 

křemenné vlákno, které se nachází uvnitř jehly. K ochraně vlákna před mechanickým 

poškozením a také k propíchnutí septa vialky se vzorkem slouží jehla. Vlákno je 

vystaveno vzorku, po dosažení sorpční rovnováhy je vlákno zasunuto zpět do jehly. 
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Následuje desorpce analytů do analytického separačního systému. SPME je jednoduchá 

a účinná technika pro zakoncentrování analytu. 

Křemenné vlákno může být pokryto různými typy stacionární fáze, která se liší 

polaritou i sorpčními vlastnostmi. K používaným stacionárním fázím patří například 

polydimethylsiloxan nebo polydimethylsiloxan/divinylbenzen. K novinkám patří 

křemenné vlákno s přídavkem polymeru, který zlepšuje mechanické vlastnosti vlákna 

[112].   

V porovnání s SPE extrakcí je při SPME výrazně snížena spotřeba organických 

rozpouštědel i objemu vzorku. SPME má malé požadavky na vybavení a lze ji snadno 

automatizovat.  

Problém však může být matricový efekt, neboť vysoká koncentrace matrice může 

kompetitivně vytěsnit cílový analyt ze sorbentu. Vznikají tak velké chyby při 

kvantifikaci analytu [113].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 Schéma zařízení pro SPME extrakci [114].  

 

Technika SPME byla použita např. pro stanovení chloramfenikolu [115] nebo také 

barbiturátů z moči [116].  

SPME lze provést jako headspace anebo direct-immersion fiber SPME [95]. Provedení 

direct-immersion (DI-SPME) spočívá v ponoření vlákna přímo do vzorku. 

V modu headspace je vlákno umístěno v prostoru nad hladinou vzorku. Tímto 

způsobem se zachycují těkavé analyty [117][118].  
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Dalším způsobem provedení SPME je mikroextrakce, která probíhá nejčastěji 

v tavených křemenných kapilárních kolonách, jedná se o mikroextrakci in-tube 

(IT-SPME) [119].  Vnitřní stěny kolon jsou pokryty sorbentem, nebo jím naplněny. 

Kapilární kolony jsou vhodné k on-line extrakci spojené přímo s HPLC.  

  Během extrakce je vzorek opakovaně prochází kapilárou.  Dochází k zadržení 

analytů na sorbentu. Analyty jsou následně eluovány z kapiláry mobilní fází přímo na 

analytickou  kolonu [104][119]. 

 

4.5 Dynamická extrakce na tuhé fázi  

(SPDE - Solid phase dynamic extraction)  

Princip metody SPDE je alternativou k SPME, rozdíl spočívá v sorbentu, který 

pokrývá vnitřní povrch jehly plynotěsné stříkačky. Postup je založen na opakovaném 

nasátí a vytlačení vzorku plynotěsnou stříkačkou přes vrstvu sorbentu. Analyty jsou 

zakoncentrovány na sorbentu, poté následuje tepelná desorpce do injektoru plynového 

chromatografu. SPDE technika umožňuje dynamickou extrakci vzorků díky většímu 

množství extrakční fáze, většímu povrchu a možnosti proudění vzorku přes 

aktivní sorbent. Dochází tak k výraznému  zkrácení doby extrakce.  

K často používaným sorbentům patří polydimethylsiloxan, polyethylenglykol 

a divinylbenzen.  

Průměrná životnost SPDE jehly je až 1500 nástřiků, je však závislá na typu matrice 

analyzovaných vzorků [117][120][121].   

Technika SPDE odstraňuje některé nevýhody SPME na vlákně jako je lámavost 

vlákna a omezená plocha a tloušťka sorbentu, která má za následek malou extrakční 

kapacitu. Jedná se o robustnější systém, s vyšší citlivostí a selektivitou s minimální 

spotřebou organických rozpouštědel [122].  

 

4.6 Sorpční extrakce na míchadle  

(SBSE - Stir bar sorptive extraction) 

SBSE je založena na sorpci látek na míchadlo potažené nejčastěji 

polydimetylsiloxanem. Jedná se o stejný princip jako SPME na vlákně, řeší však její 

hlavní nevýhodu spočívající v omezené extrakční kapacitě sorbentu na vlákně. 

Magnetické míchadlo, které SBSE používá má výrazně větší množství sorpční extrakční 

fáze a to až  250 krát  [122]. 
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Do roztoku vzorku se vloží magnetické míchadlo, k jeho promíchání. Doba 

extrakce je závislá nejen na objemu vzorku, ale také na množství sorbentu a dále na 

frekvenci míchání. Svoji roli zde hraje i typ matrice vzorku a vlastní extrahovaný 

analyt. Zadržené analyty jsou buď desorbovány ve spojení s GC nebo eluovány 

vhodným rozpouštědlem pro analýzu HPLC.  

Technika SBSE je sice jednoduchá na provedení, používá malé objemy 

organických rozpouštědel a má vysoký faktor zakoncentrování, ale vyžaduje dlouhou 

dobu extrakce. Čas  vyžadující extrakci se pohybuje v rozmezí 30 - 240 minut. Tato 

skutečnost je nepraktická především pro rutinní laboratoře zpracovávající velký počet 

vzorků [123][124].  
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4.7 Technika přepínání kolon  

(Column-switching) 

On-line extrakci a zakoncentrování cílových analytů lze realizovat pomocí 

techniky přepínání kolon. Kapalinový chromatograf vybavený přepínacím ventilem se 

zapojenou extrakční předkolonou obsahující speciální sorbent umožňuje přímý nástřik 

neupraveného vzorku.  

K extrakci a zakoncentrování analytů dochází na on-line zapojené předkoloně 

obsahující materiál s omezeným přístupem (Restricted Access Materials - RAM) nebo 

tzv. materiály s velkými částicemi (Large Particle Supports - LPS). Separace analytů 

pak probíhá na vlastní analytické koloně [125][126]. 

 

4.7.1 Průběh extrakce 

Po nadávkování vzorku do systému, je vzorek nejprve unášen na extrakční 

kolonu. Vzorek je promýván promývací mobilní fází a dochází zde k zadržení analytů 

a odstranění nežádoucí matrice vzorku. Zároveň je kondiciovaná analytická kolona 

analytickou mobilní fází. V tomto kroku je přepínací ventil v poloze 0 [127]. 

Přepnutím ventilu do polohy 1 dochází k eluci zadržených analytů z extrakční 

kolony na analytickou kolonu. Zde dochází k vlastní separaci pomocí analytické 

mobilní fáze.  

Následuje přepnutí ventilu do polohy 0. Dochází ke kondicionaci extrakční 

kolony promývací mobilní fází a také ke kondicionaci analytické kolony analytickou 

mobilní fází. 

 



Teoretická část – Příprava vzorku 

 65 

 

 

Obrázek 19  Průběh extrakce pomocí techniky přepínání kolon 

 

V technice přepínání kolon rozlišujeme dvě konfigurace a to dle způsobu jakým proudí 

mobilní fáze systémem. Rozlišujeme konfiguraci tzv. straight-flush a back-flush.  

V prvním případě tj. konfigurace straight-flush. Zadržené analyty jsou 

z extrakční kolony eluovány tokem analytické mobilní fáze ve stejném směru, v jakém 

tekla promývací mobilní fáze. Nevýhodu uspořádání  straight-flush může být rozmytá 

zóna stanovovaných analytů.  

Konfigurace back-flush je založena na opačném toku analytické mobilní fáze, 

než byl směr toku promývací mobilní fáze. V tomto systému dochází k menšímu 

rozmývání zón cílových analytů a analytická kolona je chráněná před kontaminací 

později eluovaných komponent matrice. Je zde však větší riziko poškození náplně 

extrakční kolony používáním střídavého směru toku mobilní fáze a vymývaní 

usazených nečistot z čela extrakční kolony na analytickou kolonu [127][128].  

K hlavním výhodám techniky přepínání kolon patří jednoduchost, on-line 

zpracování vzorku a minimalizace manuální přípravy vzorku, což vede ke zvýšení 

přesnosti, správnosti, selektivity a citlivosti analýzy. Snižuje se také čas potřebný 

k přípravě vzorku. Nižší je i spotřeba organických rozpouštědel v porovnání 

s tradičními off-line extrakčními technikami. Nevýhodou techniky jsou její požadavky 

na analytické vybavení. Další omezení se týká množství přídavku organického 
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rozpouštědla do promývací mobilní fáze, která nesmí mít denaturující vlastnosti 

v případě extrakce z proteinových matric (plasma, sérum) [128][129].    

 

4.7.2 Extrakce pomocí materiálů s omezeným přístupem  

  (RAM – Restricted-access materials) 

Materiály s omezeným přístupem jsou určeny k on-line extrakci přímo 

v chromatografickém systému. RAM materiály umožňují přímý a opakovaný nástřik 

vzorku do průtokového analytického systému bez předchozí úpravy. Sorbenty jsou 

vyvinuty pro extrakci látek s nízkou molekulovou hmotností v komplexních matricích. 

Tyto materiály zachycují nízkomolekulární analyty uvnitř pórů, velké 

makromolekulární látky jsou odstraněny a to buď pomocí fyzikálních nebo chemických 

bariér. Fyzikální bariéra pro makromolekulární látky tvoří póry, které jsou pro ně 

nepřístupné. Chemickou bariéru tvoří hydrofilní funkční skupiny na povrchu sorbentu, 

a nebo na povrchu kovalentně vázané polymerní sítě.  
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Dostupné RAM sorbenty se liší strukturou a charakterem povrchu a lze je 

rozdělit do následujících skupin: 

• Vícefunkční a dvouvrstvé fáze  

Vícefunkční RAM materiál má stejné vlastnosti vnitřního i vnějšího povrchu. Je to 

dáno kovalentní vazbou dvou různých funkčních skupin, anebo jedné skupiny se dvěma 

možnostmi interakcí. Makromolekuly jsou z povrchu odstraněny díky silikagelu, který 

má malý průměr pórů a celý povrch je chráněn náhodně distribuovanými hydrofilními 

skupinami.   

Dvouvrstvé stacionární fáze využívají dvě různá aktivní centra jedné skupiny. 

Hydrofilní skupiny na povrchu a hydrofobního řetězce uvnitř funkční skupiny. 

Příkladem takového sorbentu je diolová stacionární fáze. Hydrofilní vrstva brání 

přístupu proteinů a tvoří ji  ethandiolové konce funkčních skupin. Metoxypropylenové 

řetězce kryté diolovou vrstvou slouží k zachycení nízkomolekulárních analytů 

[128][130].   

• Materiály s vnitřním hydrofóbním povrchem  

Pro tyto RAM materiály je charakteristický dvojí typ povrchů, dva typy vázaných 

funkčních skupin. Hydrofilní fáze tvoří vnější povrch sorbentu. Vnitřní povrch sorbentu 

váže hydrofóbní nebo iontově výměnné skupiny [128][131].   

Mechanismus separace je kombinací chromatografie na reverzních fázích a gelové 

chromatografie. Malé molekuly, které jsou schopné proniknout do pórů se separují na 

základě hydrofóbních interakcí s vnitřním povrchem. Pro oddělení makromolekul je 

rozhodující velikost pórů sorbentu, která jim neumožňuje přístup.  

Enzymatické odbourávání hydrofobních funkčních skupin je základem pro přípravu 

těchto materiálů, neboť vnitřní povrch je díky velikosti pórů před enzymem chráněn. 

Tímto způsobem probíhá např. výroba alkyldiolových materiálů s vnitřním 

hydrofóbním povrchem. Využíván je silikagel s velikostí pórů 6 nm, který má na 

vnějším povrchu navázány hydrofilní funkční skupiny, např. glycerylpropyl nebo diol. 

Vnitřní povrch pokrývají reverzní fáze C4, C8 nebo C18. Novější materiály mohou také 

obsahovat iontověvýměnné skupiny, např. kyseliny sulfonové [128][130]. 

• Stíněné hydrofobní fáze   

Základem tohoto typu RAM sorbentu, je silikagelový nosič s kovalentně vázáným 

hydrofilním polyethylenglykolovým nebo polyethylenoxidovým polymerm. Hydrofilní 

polymer vytváří síť s inkorporovanými hydrofobními skupinami například fenylovými. 
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Síť zabraňuje průniku velkých molekul, naopak malé molekuly projdou skrz polymerní 

vrstvu a interagují s hydrofobními skupinami uvnitř polymerní sítě [128][131].  

• Semipermeabilní povrchy   

Jedná se o hydrofilní polymer, např. polyoxyethylenový nebo polyethylenglykolový, 

který je navázaný na povrch reverzní fáze (C4, C8, C18, nitril nebo fenyl). Reverzní 

fáze vytváří semipermeabilní hydrofilní vrstvu, která brání přístupu velkých molekul 

k hydrofobní stacionární fázi. Jedná se o chemickou bariéru, která brání přístupu 

makromolekul k hydrofobní fázi. Hydrofilní polymer je vázán kovalentně, aby se 

zabránilo postupnému vymývání polymerní vrstvy.  

K těmto typům RAM materiálů patří C8, C18 stacionární fáze pokrytá kovalentně 

vázaným kyselým α-glykoproteinem  [128]. 

• Polymerní materiály 

Jsou speciální polymerní materiály, s velikostí částic kolem 30 µm, jejichž 

hlavní výhodou je stabilita v širokém rozsahu pH a to od 2 do 12. Maximální průtoková 

rychlost může dosahovat 3 ml min-1 . Sorbent umožňuje zakoncentrovat zároveň 

hydrofilní i hydrofobní analyty, které jsou zadrženy v pórech polymeru. 

Vysokomolekulární látky jsou odstraněny na základě velikosti pórů [128].   

RAM sorbenty lze zapojit do HPLC systému dvěma způsoby. Přímé provedení 

spočívá v zapojení RAM kolony do systému místo analytické kolony. Neupravený 

vzorek je přímo dávkován do proudu mobilní fáze. Nejprve na RAM koloně dochází 

k separaci velkých molekul od nízko molekulárních analytů a následně jsou separovány 

jednotlivé analyty.  

Druhým a častějším způsobem zapojení RAM kolony do HPLC systému je 

systém využívající techniku přepínání kolon. Jedná se o způsob, který umožňuje 

současné odstranění vysokomolekulárních látek a zakoncentrování  analytů na extrakční 

RAM koloně. Vlastní separace analytů probíhá na vhodné analytické koloně a při 

libovolném složení mobilní fáze.  

Promývací mobilní fáze nesmí mít denaturující vlastnosti. Použita může být promývací 

mobilní fáze s obsahem menším než 25 % acetonitilu, 20 % isopropanolu a 10 % 

tetrahydrofuranu [127][128]. 

RAM sorbenty v porovnání s klasickými SPE sorbenty mají větší životnost, 

separační účinnost a odstraňují faktor chyb při off-line úpravě vzorku. Při on-line 
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extrakci odpadá manuální příprava vzorku, tím dochází k výraznému zkrácení 

celkového času analýzy.    

 

Extrakce pomocí materiálů s velkými částicemi (large particle support LPS) 

Materiály s velkými částicemi byly vyvinuty speciálně k on-line extrakci přímo 

v chromatografickém systému a umožňují přímý opakovaný nástřik neupraveného 

vzorku. Umožňují použití velkých průtoků mobilní fáze bez nárůstu zpětného tlaku na 

předkoloně, kde dochází k turbulentnímu toku mobilní fáze. Uvedená technika je proto 

také označována jako chromatografie s vířivým tokem (turbulent flow chromatography 

- TFC).  

o chromatografického systému jsou přes vícecestný přepínací ventil zapojeny 

předkolony, které obsahují materiál s velkými částicemi. Vysoký průtok mobilní fáze 

(1,5 - 5 ml min-1 ) způsobuje turbulentní proudění. Vířivý tok mobilní fáze unáší malé 

molekuly analytů do pórů sorbentu, zde jsou zadržovány hydrofobními interakcemi. 

Velké molekuly matrice vzorku se na sorbentu nezadrží a jsou unášeny do odpadu. 

Přepnutím přepínacího ventilu jsou zadržené analyty eluovány pomocí mobilní fáze 

z extrakční předkolony na analytickou kolonu [125][126][130].   

 

4.8 Zelené extrakční techniky 

Jak již bylo zmíněno principy zelené chemie lze uplatnit nejen v chromatografii, 

ale také zejména v přípravě vzorku. Jako techniky šetrné k životnímu prostředí, lze tedy 

označit přístupy, které používají malé množství rozpouštědel a vytváří tak minimální 

množství odpadů. Dále by měly být energeticky úsporné. Patří sem miniaturizované 

metody, které významně přispívajé ke snížení odpadů.  

 

4.8.1 Superkritická fluidní extrakce  

(SFE - Supercritical Fluid Extraction)  

Technika SFE využívá k extrakci specifické vlastnosti nadkritických tekutin. 

Práce A. W. Francise z roku 1954, pojednává o použití kapalného oxidu uhličitého jako 

rozpouštědla pro řadu polárních i nepolárních látek. Začíná se tak rozvoj extrakční 

techniky, které jsou alternativou k používaným klasickým metodám, využívající 

kapalných rozpouštědel [132]. 
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Kritická teplota udává nejvyšší teplotu, nad kterou již daná látka nemůže existovat 

v kapalném skupenství ani při zvýšeném tlaku. Z fyzikálně-chemického pohledu jsou 

nadkritické tekutiny přechodem mezi plynem a kapalinou.  Nadkritické tekutiny mají 

nízkou viskozitu a povrchové napětí, které je podobné plynům. Hustota a rozpouštěcí 

síla je blízká kapalinám. Uvedené vlastnosti mohou být upravovány vhodnými změnami 

tlaků a teplot, proto jsou nadkritické kapaliny vhodnými extrakčními rozpouštědly. 

Běžně používaným superkritickým rozpouštědlem je oxid uhličitý, neboť má 

snadno dosažitelnou kritickou teplotu 31°C a kritický tlak 7,149 MPa [133]. 

Superkritický oxid uhličitý je netoxický, neexplozivní, levné rozpouštědlo, snadno 

dostupné v požadované čistotě. 

Výtěžnost extrakce a selektivita může být ovlivněna změnou tlaku, teploty 

a rychlosti toku media uvnitř systému a také přídavkem modifikátoru, tím je nejčastěji 

methanol pro zvýšení polarity CO
2
 při extrakci polárních látek. K extrakci lze použít 

i další zkapalněné plyny například ethan, propan, oxid dusný a fluorid sírový.  

Technika SFE má řadu výhod, ke kterým patří rychlost extrakce, snížení 

používání nebezpečných rozpouštědel a možnost on-line spojení s plynovou, 

kapalinovou nebo superkritickou fluidní chromatografií.   

 Limitujícím faktorem techniky je neschopnost extrakce polárních molekul, které se 

často vyskytují v reálných matricích [134][135].  

Superkritická fluidní extrakce byla např. použita ke stanovení retinol palmitátu 

a tokoferol acetátu z krémů [135] nebo ke stanovení antioxidantů z listů oregana [136]. 

 

4.8.2 Extrakce za použití mikrovln  

(MASE - Microwave-Assisted Extraction)  

Technika je založená na využití mikrovlnné energie pro zahřátí rozpouštědla 

nebo přímo samotného vzorku. Dochází tak oproti Soxhletově extrakci k výraznému 

zkrácení doby extrakce, z původních desítek hodin na desítky minut. Snižuje se 

i spotřeba rozpouštědla, z původních stovek mililitrů na desítky mililitrů. 

Mikrovlnná energie je neionizující záření o frekvenci 300-300 000 MHz, 

způsobující rotaci dipólů a migraci iontů. Polárnější látky mají vyšší dielektrickou 

konstantu a tím větší schopnost absorbovat mikrovlny. Díky neustálým změnám 

v seřazení molekul se uvolňuje teplo. Dochází tak k rychlému ohřevu v celém objemu.  
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K podmínkám, které je třeba optimalizovat pro extrakci za použití mikrovln 

patří: složení extrakčního média, jeho objem, teplota a doba extrakce. Významnou roli 

zde hraje i charakter matrice.  

Mikrovlnná extrakce našla uplatnění především v oblasti enviromentální chemie, 

ale byla také úspěšně použita pro stanovení biologicky aktivních látek [137][138]. 

Extrakci lze provést v uzavřeném nebo v otevřeném systému. První způsob 

extrakce je prováděn v uzavřené nádobě, ve které se nachází vzorek s extrakčním 

rozpouštědlem. V otevřených systémech je extrakce prováděna za normálního tlaku. 

Bod varu rozpouštědla určuje maximální možnou dosažitelnou teplotu. Celu je po 

extrakci nutné nechat vychladnout na pokojovou teplotu a teprve poté může být 

otevřena, protože by mohlo dojít k úniku těkavých analytů [138].  

Druhý způsob používá otevřenou nádobu s rozpouštědlem, které neabsorbuje 

mikrovlny. Mikrovlny zde absorbuje přímo vzorek s analyty. Používají se nádoby, které 

neabsorbují mikrovlny např. z teflonu. Výhodou extrakce je její rychlost (15-30 minut), 

relativně vysoká efektivita a nízká spotřeba rozpouštědla. Metoda je vhodná i k extrakci 

termolabilních látek, protože dochází k extrakci do chladného rozpouštědla [139][140].  

 

4.8.3 Extrakce ultrazvukem  

Ultrazvuk způsobuje při průchodu prostředím expanzi a stlačování molekul 

média. Tlak, který se vytváří při expanzi, podporuje vznik dutin a bublin, které 

nemohou účinně absorbovat ultrazvukovou energii, dochází k jejich zániku. 

Ultrazvukové vlny, které procházejí rozpouštědlem obsahující pevnou látku, způsobují 

vznik proudění. Vznikají proudy, které jsou velmi rychlé a které naráží do pevné látky 

a umožňují průchod rozpouštědla do vzorku. Extrakce ultrazvukem patří k často 

používaným metodám, neboť účinek extrakčního činidla na povrch pevné látky je silný 

a rychlý. Sonifikace je metodou relativně rychlou, jednoduchou na provedení, cenově 

nenáročnou [141][142][143].  

 

4.8.4 Extrakce organickým rozpouštědlem za zvýšené teploty a tlaku  

(PFE - Pressurized fluid extraction)  

Extrakční technika využívá zvýšené teploty (40-200 °C) a tlaku (10-15 MPa) 

během krátkého časového intervalu (5-20 min). Uvedené podmínky mají vliv na 

zvýšení těkavosti analyzovaných látek a zpravidla i na jejich rozpustnost 
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v rozpouštědle. Zvýšená teplota usnadňuje uvolnění analyzovaných látek z matrice 

vzorku. Klesá tak spotřeba rozpouštědel v porovnání s klasickými extrakčními 

technikami. 

Extrakce používá zvýšeného tlaku, díky kterému je extrakční činidlo v kapalném stavu 

nad svým bodem varu. Kontakt rozpouštědla s analytem zadrženým v matrici je zvýšen.  

V porovnání s klasickými extrakčními metodami je PFE rychlejší, 

ekonomičtější, šetrnější, ale také efektivnější [144][145]. 

Pro svoji šetrnost k životnímu prostředí byl extrakční proces PFE byl zařazen 

agenturou EPA zařazena pod protokolem 3545A mezi celosvětově uznávané 

standardizované metody [146]. Uplatnění PFE našla především v enviromentální 

analýze [147]. V posledních let byla PFE použita pro extrakci biologicky aktivních látek 

obsažených v potravinách a rostlinném materiálu [148]. Technika PFE byla např. 

využita pro stanovení metronidazolu v léčivých přípravcích [149].  

 

4.8.5 Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou  

(PHWE - Pressurized Hot Water extraction  nebo také SWE - Subcritical Water  

Extraction)  

Extrakce stlačenou kapalnou horkou vodou byla poprvé představena v roce 

1994. Voda je nejekologičtějším rozpouštědlem vůči životnímu prostřední. Snadno lze 

změnit její solvatační schopnosti pomocí teploty a tlaku a tím rozšířit okruh látek, které 

je možné vodou extrahovat [150]. Charakteristikou subkritické vody je teplota mezi 

normálním bodem varu 100 °C a kritickým bodem vody 374 °C, 21.7 MPa [147]. 

Voda s rostoucí teplotou a tlakem výrazně mění své fyzikálně-chemické 

vlastnosti. S rostoucí teplotou dochází ke změnám dielektrické konstanty vody, 

znamená to, že se při vyšších teplotách začne chovat jako organické rozpouštědlo. 

Například dielektrická konstanta vody při 200°C je velmi blízká dielektrické konstantě 

methanolu. PHWE byla využita například pro extrakce biologicky aktivních látek 

z rostlinných materiálů a potravin [148] [151].  

PHWE byla využita pro extrakci vybraných antioxidantů obsažených v listech 

rozmarýnu. Využití stlačené horké vody k extrakci biologických materiálů je 

samozřejmě vždy podmíněna dostatečnou teplotní stabilitou příslušných cílových látek 

a jejich odolností vůči hydrolýze za podmínek extrakce [152].  
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5 Doplňky stravy 

V současné době dochází v celé Evropě k rozvoji trhu s potravními doplňky, 

které obsahují koncentrované zdroje živin a biologicky aktivních látek a jsou nabízeny 

pro doplnění jejich příjmu z běžné stravy. V České republice jsou tyto výrobky 

označované jako doplňky stravy. Uvádí se, že jejich spotřeba se pohybuje okolo 

20 miliard korun ročně [153].  

Na trhu se lze setkat s případy, kdy je určitá biologicky aktivní látka na trhu 

dostupná ve dvou formách, jako registrovaný léčivý přípravek a jako doplněk stravy.  

V případě léčivého přípravku  se jedná o látku nebo kombinaci látek, které jsou 

podávány indikovaně a žádá se u nich terapeutický efekt. Určeny jsou k podání člověku 

nebo zvířeti k léčení, mírnění, prevenci nebo diagnóze choroby.  Léčiva a léčivé 

přípravky jsou kategorizovány zákonnými normami z oblasti zdravotnictví.  

Doplňky stravy (nutraceutika) nebo-li potraviny pro zvláštní výživu, jsou 

potraviny, které mají zvláštní složení nebo výrobní postup odlišující se od potravin pro 

běžnou spotřebu. Určené jsou pro určité výživové účely určité skupiny osob, které se 

nacházejí ve stavu zvláštní fyziologické potřeby a mohou tak využít specifických výhod 

z řízené spotřeby určitých látek v potravinách. Nutraceutika mají za úkol zdraví 

upevňovat, nesmějí u nich být uváděny terapeutické indikace. Výchozí legislativou pro 

doplňky stravy je potravinářská legislativa [153][154].  

 

5.1 Legislativa 

Definice doplňků stravy můžeme nalézt v zákoně o potravinách, ale také ve 

směrnici EU. Od roku 2004 jsou doplňky stravy definovány podle zákonných norem. 

Vyhláška 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na 

obohacování potravin potravními doplňky podle § 19. odst. 1 písm. a) a j) zákona 

č.110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č.306/2000 Sb., zákona č.164/2002 Sb. a zákona 

č.316/2004 Sb. jako potraviny určené k přímé spotřebě s vysokým obsahem vitamínů, 

minerálů nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, které byly 

vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní 

stav.  

V rámci Evropské unie, byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 

č. 2002/46/ES, vztahující se na potraviny, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu, 
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a které jsou koncentrovanými zdroji živin nebo jiných látek s výživovým nebo 

fyziologickým účinkem.  

Pojem léčiva je definován v zákoně č.269/2003 Sb. Podle něj se jedná se o léčivé látky 

nebo jejich směsi nebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání lidem nebo 

zvířatům, nejde-li o doplňky stravy. 

Dále se můžeme setkat s tzv. potravinami  nového typu, jedná se o potraviny 

s charakterem doplňků stravy. Jejich definice je uvedena v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 258/1997.  Není-li některá složka doplňků stravy uvedena 

na seznamu povolených látek nebo není běžná nebo získána běžnou technologií, 

posuzuje se, zda nepatří do skupiny tzv. potravin nového typu. V tomto případě se na 

potravinu vztahuje zvláštní registrační režim. Potraviny určené pro zvláštní výživu 

jsou definovány ve vyhlášce č. 54/2004 Sb [153][155][156].   

 

5.2 Uvádění doplňků stravy na trh v ČR 

Doplňky stravy obsahující potravní doplňky uvedené ve vyhlášce č. 446/2004 

Sb se musí oznámit před uvedením na trh Ministerstvu zdravotnictví (MZ), odboru 

ochrany veřejného zdraví (OVZ), oznámením a zasláním textu etikety. MZ přidělí 

oznámeným výrobkům číslo OVZ.  

Doplňky stravy obsahující potravní doplňky neuvedené ve vyhlášce č. 446/2004 

Sb. musí být schváleny MZ, před uvedením na trh.  Ministerstvo zdravotnictví vydává 

rozhodnutí na základě odborného stanoviska Státního zdravotního ústavu (SZÚ). 

Státní zdravotní ústav vypracuje odborné stanovisko na základě podkladů od výrobce 

(úplné složení), mikrobiologického a chemického vyšetření, textu české etikety. 

Pokud přípravek na základě svého složení nebo deklarací může být hodnocen jako 

léčivo (na základě rozhodnutí SZÚ), žadatel na doporučení SZÚ požádá o stanovisko 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL oddělení farmakovigilance ), který rozhodne 

o možném zařazení mezi léčiva.  

V případě, že by přípravek na základě svého složení měl být hodnocen jako 

potravina nebo jako složka potravin nového typu, vypracuje pracovní skupina pro 

potraviny nového typu (PSPNT) SZÚ odborné stanovisko.  

Databáze schválených doplňků stravy je uvedena na webových stránkách 

rozhodnuti hlavního hygienika – RoHy (www.snzr.ksrzis.cz) [157]. Doplňky stravy, 

které byly ministerstvem zdravotnictví notifikovány, jsou uvedeny na webových 
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stránkách ministerstva zdravotnictví. Lze si tak ověřit zda daný výrobek byl 

zaregistrován. Registr RoHy také obsahuje název výrobku, výrobce, žadatel a datum 

vydání rozhodnutí [153].   

 

5.3 Odborné posouzení SZÚ 

Součástí posuzování pro vydání odborného stanoviska je i zvážení, zda se 

nemůže jednat o léčivo. Jedná se o tzv. hraniční přípravky, posouzení provádí SÚKL. 

Současně jsou posouzeny jednotlivé složky přípravku. Zda je nelze zařadit mezi 

potraviny nového typu.  

Uvedené hodnocení se provádí na základě informací o obchodování s přípravkem.  

Není-li k dispozici potvrzení o obchodování s danou látkou na území EU, je látka 

zařazena mezi potenciální „potraviny nového typu“ a její uvedení na trh se řídí 

nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 258/1997. Žadatel v České republice podává dokumentaci na 

Ministerstvu zdravotnictví, které žádost postupuje Evropské komisi [153][154]. 

 

5.4 Státní dozor 

Doplňky stravy stejně jako potraviny podléhají v České republice dozoru Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce. Za zdravotní nezávadnost doplňku stravy nese 

plnou odpovědnost osoba, která jej uvádí na trh. Vyráběny nebo dováženy musí být 

výrobky v kvalitě, v jaké byly schváleny nebo notifikovány. Výrobce i dovozce musí 

mít ověřeno, zda výrobky, které nabízí k prodeji, odpovídají vlastnostmi výrobkům 

schváleným nebo notifikovaným. 

V rámci dozoru je důraz kladen i na správnost označování a na obsah účinných 

látek. Vydáním nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1925/2006/ES o přidávání 

vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin se obsah vitaminů 

a minerálních látek uvádí v celkovém množství v okamžiku jejich přidání do potraviny 

[153][154]. 
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5.5 Údaje na etiketě 

Požadavky vztahující se na značení doplňků stravy jsou stejné jako u běžných 

potravin. Na doplňcích stravy je nezbytné uvést: 

a) označení „doplněk stravy“, 

b) složení obsahující názvy kategorií živin nebo látek charakterizujících výrobek nebo 

označení povahy těchto živin či látek, 

c) doporučená denní dávka výrobku, příp. návod k použití, 

d) varování před překročením uvedené doporučené denní dávky, 

e) upozornění, že by doplňky stravy neměly být používány jako náhrada pestré stravy, 

f) upozornění, že by výrobek měl být skladován mimo dosah malých dětí, 

Obchodní úprava a reklama doplňků stravy nesmí obsahovat žádné tvrzení, které 

by výslovně uvádělo nebo naznačovalo, že vyvážená a pestrá strava obecně nemůže 

poskytovat dostatečné množství živin. 

A dále doplňkům stravy nesmí být připisována schopnost prevence, léčby nebo 

vyléčení lidských onemocnění ani nesmí odkazovat na tyto vlastnosti. 

Množství živin nebo látek s výživovým nebo fyziologickým účinkem obsažených ve 

výrobku se na etiketě uvede číslem. Pro vitaminy a minerální látky jsou jednotky 

stanoveny. Údaje o obsahu přidaných vitaminů a minerálních látek musí být vyjádřeny 

i v procentech doporučené denní dávky [153][154]. 

 

5.6 Zdravotní a výživová tvrzení 

Dne 1. 7. 2007 vstoupila v platnost i nová pravidla pro označování potravin 

a doplňků stravy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006. 

Týká se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví, která platí pro 

obchodní sdělení.   

V této souvislosti je obchodním sdělením rozuměno sdělení nebo znázornění 

(tedy i obraz, grafika, symbol apod.), které se používá při označování potravin na 

obalech a v návodech k použití, při obchodní prezentaci potravin, v reklamě na 

potraviny apod. 

Výživová a zdravotní tvrzení používaná u potravin uváděných na trh v EU nesmějí být 

nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá, nesmějí vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti 

nebo výživové přiměřenosti jiných potravin, nesmějí nabádat k nadměrné konzumaci 

určité potraviny nebo takovou nadměrnou konzumaci omlouvat, nesmějí přímo ani 



Teoretická část – Doplňky stravy  

 77 

nepřímo uvádět, že vyvážená a různorodá strava nemůže zajistit přiměřené množství 

živin, a nesmějí zneužívat motiv strachu. 

Dále je požadována: 

1) pravdivost a vědecká podloženost, 

2) existence dostatečně vysokého nebo naopak dostatečně sníženého množství určité 

látky v potravině, 

3) využitelnost látky obsažené v potravině pro organismus, 

4) reálná možnost konzumace potřebného množství potraviny a 

5) srozumitelnost tvrzení pro spotřebitele. 

Zdravotní tvrzení jsou u potravin, tedy i doplňků stravy, povolena pouze v případě je-li  

současně uvedeno: 

1) sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu, 

2) sdělení o množství potraviny a způsobu její konzumace potřebné k dosažení 

zmiňovaného příznivého účinku, 

3) případné upozornění pro osoby, které by se měly konzumaci dotčené potraviny 

vyhnout, a 

4) případné varování, pokud nadměrná konzumace potraviny může ohrozit zdraví. 

Legislativa výslovně zakazuje přisuzovat doplňku stravy vlastnosti prevence, 

ošetřování, léčby nebo vyléčení onemocnění [154]. 

 

5.7 Chybějící garance účinnosti a bezpečnosti 

Uvedení doplňku stravy na trh vyžaduje pouze oznámení záměru ministerstvu 

zdravotnictví.  

Potvrzení o účinnosti a deklarace bezpečnosti nejsou vyžadovány. Na základě 

deklarovaného složení nelze očekávat klinický účinek. Kromě vlastních 

farmakodynamických vlastností dané účinné látky určují fyziologický účinek jakéhokoli 

produktu v zásadě tři základní faktory: skutečný obsah účinné látky, její biologická 

dostupnost a přítomnost nežádoucích příměsí. 

V rámci registračního procesu a dokumentace léčivých přípravků lze na tyto 

otázky uspokojivě odpovědět, v případě doplňků stravy lze v těchto oblastech najít 

mezery. Účinnost významně ovlivňují např. technologické parametry lékové formy, 

jako je např. mikronizace, prodloužené uvolňování, rozpadavost tablet či 

enterosolventní obaly. U většiny doplňků stravy také nejsou známy žádné 
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farmakokinetické parametry. Klinické poznatky získané u léčivých přípravků tak nelze 

přenášet na doplňky stravy se stejným deklarovaným složením. 

Kontrolní činnost v případě doplňků stravy probíhá až po uvedení na trh, 

a protože jde o potraviny, vykonává ji Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

[153][154].  

 

5.8 Garance nepřetržité kvality a bezpečnosti  

Výrobce doplňku stravy není na rozdíl od výrobce registrovaného léčivého 

přípravku vázán schváleným výrobním postupem a výrobu může kdykoli pozměnit, 

např. nákupem levnějších vstupních surovin. Tato skutečnost je důležitá zvláště u látek 

a směsí biologického původu, kde není vždy možné jednoznačně definovat složení 

(např. makromolekuly, rostlinné extrakty apod.). Pokud tedy výrobce doplňku stravy 

i doloží výsledky klinických pozorování, je otázkou, zda se nevztahují pouze na danou 

šarži produktu. O změnách výrobního procesu doplňku stravy se nemůže běžný 

spotřebitel dozvědět. 

Dalším problémem může být nižší deklarovaný obsah, který lze považovat za 

klamání zákazníka. Přítomnost cizorodých látek však už může mít nežádoucí zdravotní 

dopady. Je podstatné rozlišit způsob, jakým se cizorodé látky do výrobku dostávají. 

Může se jednat o neúmyslnou kontaminaci, nejčastěji nedokonalý výrobní proces nebo 

nedostatečnou čistotu vstupních surovin. Ne ve všech případech může jít o porušení 

platné legislativy. Možné také je, že potravinářská legislativa sledování dané látky 

nevyžaduje. Příkladem může být obsah potenciálně cytotoxické a alergizující kyseliny 

ginkgolové v extraktu ginkgo biloba, který je u léčivých přípravků limitován na 5 ppm, 

zatímco u doplňků stravy žádný limit neexistuje a ani její obsah doplňky stravy 

nedeklarují. 

Závažnějším problémem je možný obsah úmyslně přidávaných, avšak 

nedeklarovaných látek. Jedná se nejčastěji o farmakologicky aktivní látky, ať už 

registrovaná léčiva nebo jejich neregistrované deriváty například v přípravcích pro 

podporu hubnutí (sibutramin, fentermin) nebo sportovní výkonnosti (anabolické 

steroidy nebo nejnověji N-acetylcystein) [154][158]. 
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Výsledky a diskuse 

 

Kapitola podává stručný souhrn k jednotlivým publikovaným pracím. Úplný text 

původní práce, který byl publikován v odborném časopise je uveden v následující 

kapitole. Následuje nekomentovaný seznam plakátových sdělení na konferencích, kde 

jsem uvedena jako hlavní autorka.  
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A. Přehled publikovaných prací 

 

Přijaté publikace: 

 

1. Brabcová I., Šatínský D., Solich P.: HPLC  stanovení noradrenalinu 

v infuzních roztocích, Chemické listy 105 (2011) 864-868. 

 

2. Brabcová I., Kovářová L., Šatínský D., Solich P.: A fast HPLC method for 

determination of vitamin E acetate in dietary supplements using monolithic 

column, Food Analytical Methods (2013) DOI:10.1007/s12161-012-9452-0 

 

3. Koblová P., Sklenářová H., Brabcová I., Solich P.: Development and 

validation of a rapid HPLC method for the determination of ascorbic acid, 

phenylephrine, paracetamol and caffeine using monolithic column, 

Analytical Methods 4 (2012), 1588 - 1591. DOI:10.1039/C2AY05784K 

 

4. Havlíková L., Brabcová I., Šatínský D., Matysová L., Luskačová A., Osička Z., 

Solich P.: Optimisation of an HPLC Method for the simultaneous 

determination of pyrantel pamoate, praziquantel, fenbendazole, 

oxfendazole and butylhydroxyanisole using phenyl stationary phase, 

Analytical Methods 4 (2012), 1592 – 1597.  DOI: 10.1039/C2AY05847B 
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Odeslané publikace: 

 

1. Brabcová I., Hlaváčková M., Šatínský D., Solich P.: A rapid HPLC column 

switching method for sample preparation and determination of 

beta-carotene in food supplements. Food chemistry, accepted  

 

2. Brabcová I., Šatínský D., Solich P.: A fast on-line micro-column sample 

pretreatment with HPLC column switching technique and large volume 

sample injection for determination of non-steroidal anti-inflammatory 

drugs in human serum. Analytical Methods, publikace odeslána  

 

3. Šatínský D., Brabcová I., Maroušková A.,  Chocholouš P., Solich P.: Green 

chromatography separation of analytes of greatly differing properties using 

polyethylene glycol stationary phase and low toxic water based mobile 

phase. Analytical and Bioanalytical Chemistry, accepted  

 

Přehled plakátových sdělení:   

 

1. Brabcová I., Koblová P., Dvořáková P., Šatínský D., Solich P.: HPLC 

determination of lutein, zeaxanthin and beta-carotene in dietary 

supplements, HPLC2011, Budapest, Hungary 19.06. - 23.06. 2011  

 

2. Brabcová I., Koblová P., Dvořáková P., Šatínský D., Solich P.: Comparison of 

different extraction methods for the determination of lutein, zeaxanthin and 

beta-carotene in dietary supplements, INDC 2011, 28. - 31.8. 2011, Brno, 

Česká republika  



Výsledky a diskuse – Přehled publikovaných prací  

 82 

3. Brabcova I., Kovářová L., Šatínský D., Solich P.: A rapid HPLC method for 

determination of vitamin E acetate in dietary supplements using monolithic 

column, 29th International Symposium on Chromatography, 

09.09. -13.09.2012, Toruň, Polsko 
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B. Technika přepínání kolon  

 Příprava vzorku k analýze je důležitým krokem celé analýzy, která bývá časově 

i manuálně nejnáročnější. Tento krok významně ovlivňuje přesnost a správnost 

naměřených výsledků. K častým způsobům zpracování vzorku patří tradiční off-line 

extrakční techniky, jako je  LLE a SPE extrakce. Uvedené extrakční techniky zajistí 

extrakci a zakoncentrování stanovovaných analytů do malého množství organického 

rozpouštědla a odstranění balastních látek ze vzorku. Příprava vzorku těmito technikami 

je však časově náročná, pracná, obtížně automatizovatelná, s vysokou spotřebou 

organických rozpouštědel a tvorbou velkého množství toxického odpadu. Tyto důvody 

se staly motivem k vývoji extrakčních zařízení, které by nevýhody co nejvíce 

eliminovaly a umožňovaly rychlou a plně automatizovatelnou extrakci.  

 Splnění uvedených podmínek nabízí moderní extrakční předkolony. Sorbentem 

extrakčních předkolon může být například monilitický materiál. Předkolony mohou 

obsahovat  speciální extrakční sorbent, tzv. materiály s omezeným přístupem (RAM). 

Materiály RAM, lze zapojit přímo do chromatografického systému pomocí techniky 

přepínání kolon a provést opakovaný přímý nástřik vzorku bez jeho předchozí úpravy. 

Automatizace extrakce, rychlé zpracování velkého počtu vzorků a ve srovnání 

s tradičními off-line extrakčními technikami výrazně nižší spotřeba organických 

rozpouštědel patří k výhodám techniky.   

 RAM předkolony jsou do chromatografického systému zapojeny přes vícecestný 

přepínací ventil. Neupravený vzorek je nadávkován do proudu promývací mobilní fáze, 

kde dochází k zadržení analytů a odstranění balastní matrice. Po přepnutí ventilu jsou 

zadržené analyty vymyty analytickou mobilní fází na analytickou kolonu, kde dochází 

k jejich separaci.   

 V průběhu separace analytů dochází k dokonalému promytí předkolony, během 

extrakce na předkoloně je promývána a kondicionována analytická kolona. Díky rychlé 

kondicionaci předkolony je systém schopen zpracovávat další vzorek téměř okamžitě po 

skončení předchozí analýzy. Dochází k výraznému urychlení analýzy velkých sérií 

vzorků.   
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B.1 A rapid HPLC column switching method for sample preparation and 

determination of β-carotene in food supplements  

 Moderním trendem v oblasti kapalinové chromatografie jsou v současné době 

tzv. multidimenzionální techniky a trend vývoje metodik úpravy vzorku a vlastní 

separace „on-line“ v „jednom kroku“.  

Technika přepínání kolon byla využita k přečištění vzorku a stanovení betakarotenu 

v potravních doplňcích. 

 V rámci vývoje metody byla provedena optimalizace promývací mobilní fáze 

pro extrakci na monolitické předkoloně: (průtok složení mobilní fáze a její eluční síla, 

doba promývání kolonky po nadávkování vzorku pro maximální odstranění 

interferujících látek a čas přepnutí ventilu na analytickou kolonu). Dále byla provedena 

optimalizace separačních podmínek na analytické koloně.  

 Ke zjištění obsahu betakarotenu v analyzovaných doplňcích stravy byla použita 

metoda standardního přídavku. Metoda byla validována a byly analyzovány vybrané 

doplňky stravy.  

 Při vývoji vhodné analytické metody byla testována řada chromatografických 

kolon a mobilních fází.  

 Komerční vzorky potravních doplňků obsahující betakaroten byly rozpuštěny 

v chloroformu s přídavkem 1 M roztoku hydroxidu sodného. Následně byly vzorky 

vloženy do ultrazvukové lázně. Oddělená chloroformová vrstva byla zfiltrována přes 

0,45 µm filtr a vzorek byl analyzován. 

 K přečištění vzorku byla použita předkolona Chromolith Guard RP-18e (Merck), 

10 x  4,6 mm, s promývací mobilní fází (methanol: voda, 92:8, v/v) při rychlosti 

průtoku 1,5 ml min-1. Přepnutí ventilu bylo nastaveno na 2,5 minutu. Poté byl analyt 

vymyt na vlastní analytickou kolonu.  

 Použitou analytickou kolonou byla kolona Ascentis Express C-18, 30 x 4,6 mm, 

2,7 µm a jako mobilní fáze byl použit 100% methanol s průtokem mobilní fáze 

1,5 ml min-1. Teplota kolony byla nastavena na 60 ° C. Použita byla VIS detekce při 

450 nm. 

 Účinnost extrakce a výpočet obsahu karotenoidů v přípravcích byl proveden 

pomocí srovnání ploch píků vzorku s roztokem standardů.  
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 Metoda byla validována. Byl proveden test vhodnosti systému, kalibrační křivka 

v rozsahu 20 - 200 µl/ml, přesnost, správnost, selektivita, LOQ a robustnost. Popis 

validace a její numerické výsledky jsou uvedeny v článku. 

 

B.2 A fast on-line micro-column sample pretreatment with HPLC column 

switching technique and large volume sample injection for determination of 

non-steroidal anti-inflammatory drugs in human serum 

 Technika přepínání kolon byla použita pro stanovení nesteroidních antiflogistik 

(ketoprofen, ibuprofen, diklofenak sodný a flurbiprofen) v lidském séru s UV detekcí.  

Nízká koncentrace uvedených látek v biologickém materiálu a použití UV detekce 

vyžaduje zakoncentrování analytů.   

 Byla vyvinuta metoda, která byla optimalizována tj. optimalizace promývací 

mobilní fáze pro extrakci na předkoloně  koloně: (průtok složení mobilní fáze a její 

eluční síla, doba promývání kolonky po nadávkování vzorku pro maximální odstranění 

interferujících látek a čas přepnutí ventilu na analytickou kolonu).  

 Off-line příprava vzorku například pomocí extrakce z kapaliny do kapaliny je 

časově náročná a může být zatížena lidskou chybou. Z tohoto důvodu se práce zaměřuje 

na vývoj a nové citlivé HPLC metody využívající on-line přípravu vzorku a vlastní 

separaci v jednom kroku.  

 Byla provedena optimalizace úpravy vzorku. Testovány byly různé předkolony 

a složení promývací mobilní fáze. Vzhledem k obsahu bílkovin v matrici vzorku, musí 

mít promývací mobilní fáze nedenaturující účinky. Tím je omezeno množství 

organického rozpouštědla v promývací fázi a to na 5-20%, v závislosti na použitém 

rozpouštědle. Byly testovány promývací mobilní fáze s nízkým obsahem methanolu 

nebo acetonitrilu v rozmezí 10-20% (v/v), ve vodě nebo v 0,085% H3PO4. Dále byla 

provedena optimalizace času promývání překolony. 

 Přečištění a zakoncentrování vzorku bylo provedeno na předkoloně 

LiChrospher ® RP-18 ADS (Merck) 25 mm x 2,0 mm, 25 µm. Promývací mobilní fází 

byl (acetonitril: 0,085% kyselina fosforečná, 10:90 v/v) při průtoku 2,5 ml min–1. 

Přepnutí ventilu bylo nastaveno na 7 minutu.  
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 Dále byla provedena optimalizace separačních podmínek na analytické koloně. 

Vhodné separace jednotlivých analytů bylo dosaženo na analytické koloně Chromolith 

Performance RP-18e 100 mm x 4.6 mm.  

 Použita byla gradientová eluce. Mobilní fáze obsahovala 0,085% H3PO4 

a acetonitril s výchozím poměrem 15:85 (v/v), při teplotě kolony 45 ° C a průtokem 

1 ml min –1. UV detektor byl nastaven na 210 nm. 

V rámci validace byl proveden test vhodnosti systému, kalibrační křivka pro 

jednotlivé analyty, přesnost, správnost, selektivita, LOD a LOQ. Popis validace a její 

numerické výsledky jsou uvedeny v článku. 

 

C. Chromatografické kolony  

 Významnou součástí chromatografického systému je analytická kolona, která  

zodpovídá za selektivitu a účinnost analýz. Vývoj nových stacionárních fází se 

zaměřuje na  umožnění účinných separací v širokém rozmezí pH a za zvýšené teploty.  

Stacionární fáze na bázi silikagelu jsou na trhu zastoupeny stacionárními fázemi 

s postranním řetězcem C18. Díky zlepšování technologií výroby analytických kolon 

jsou k dispozici i stacionární fáze s fluorovanými alkylovými řetězci, s fenylovou 

skupinou, které mají odlišnou selektivitu ve srovnání s C18 modifikovanými 

stacionárními fázemi. Monolitické materiály jsou jedním z typů stacionárních fází, které 

umožňují používání vyšších průtoků mobilní fáze. Lze tak zkrátit dobu analýzy.  

   

  

C.1 A fast HPLC method for determination of vitamin E acetate in dietary 

supplements using monolithic column 

 Uvedená práce se zabývá vývojem a optimalizací metody pro stanovení 

vitaminu E acetátu v různých doplňcích stravy. Jako stacionární fáze byla využita 

monolitická kolona, která umožňuje použití zvýšených průtoků mobilní fáze a lze tak 

celou analýzu výrazně urychlit.  

Vitamín E acetát byl sice stanovován pomocí HPLC, ale žádná z publikovaných metod 

nepoužívá pro jeho stanovení monolitickou kolonu.  

 Doplňky stravy spolu s funkčními potravinami patří k nejrychleji rostoucímu 

odvětví.  Zvýšený zájem spotřebitelů o prevenci před různými onemocněními, stárnutí 

populace, zvýšená tendence k samoléčbě vede k používání doplňků stravy. Hlavním 
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problémem spojeným s doplňky stravy je v jejich právní kvalifikaci, neboť nejsou 

považovány za léčivé přípravky. Z toho vyplývají i rozdílné kontrolní mechanismy pro 

léčivé přípravky a doplňky stravy. Proto je vhodné provádět kontroly kvality doplňků 

stravy.  

 Vitamíny rozpustné v tucích, jako je například vitamín E a jeho analogy, patří 

mezi významné antioxidanty. Významnou roli hraje v růstu a metabolismu živých 

organismů. V poslední době je také zmiňován jeho vliv při prevenci proti rakovině 

a stárnutí.   

 V rámci této práce byla optimalizována chromatografická metoda. Testovány 

byly různé monolitické kolony, složení mobilní fáze, teploty kolony a různé průtoky 

mobilní fáze. Jako mobilní fáze byl testován 100% methanol a 96% methanol 

s 4% vody. Teplota kolony byla testována v rozmezí 25 až 40 ° C.  

 Jako mobilní fáze byl použit methanol, který poskytoval lepší symetrii píku 

vitamínu E acetátu. HPLC analýza byla provedena za použití monolitické kolony 

Chromolith Performance RP-18e  (100 × 4,6 mm). Použita byla isokratická eluce 

s mobilní fází methanol a voda (98:2, v/v), při průtokové rychlosti 2 ml min-1, při 

teplotě 30 ° C, dávkované množství vzorku bylo 20 µl. Použita byla UV detekce při 

290 nm. 

 Dále byl testován vhodný postup pro přípravu vzorku. V rámci přípravy vzorku 

byla testována různá organická rozpouštědla pro přímou extrakci E acetátu pomocí 

ultrazvukové lázně. Na základě literatury byla vybrána následující organická 

rozpouštědla: isopropanol, tetrahydrofuran, hexan, acetonitril a methanol. 

 Nejlepší výsledků bylo dosaženo použitím methanolu. Bylo dosaženo výtěžnosti 

v rozmezí 95 - 105%. Před nástřikem vzorku na analytickou kolonu byly vzorky 

filtrovány přes 0,45-µm PTFE filtr.    

 Příprava vzorku a chromatografická metoda byly optimalizovány. Byla 

prokázána vhodnost metody pro stanovení acetátu vitaminu E v různých doplňky stravy 

a byla vytvořena metoda, umožňující rychlou separaci a kvantifikaci.  

 Byla provedena validace metody. Proveden byl test vhodnosti systému, 

kalibrační křivka 50 - 300 µl/ml, přesnost, správnost, selektivita, LOD, LOQ 

a robustnost. Popis validace a její numerické výsledky jsou uvedeny v článku. 

 



Výsledky a diskuse – Přehled publikovaných prací  

 88 

C.2 Optimisation of an HPLC method for the simultaneous determination of 

pyrantel pamoate, praziquantel, fenbendazole, oxfendazole and 

butylhydroxyanisole using phenyl stationary phase  

 Cílem práce bylo vyvinout novou HPLC metodu pro stanovení fenbendazolu, 

praziquantelu, pyrantel pamoátu a oxfendazolu jako degradačního produktu 

fenbendazolu a butylhydroxyanisolu v tabletách a orálně podávané pasty.  

 Anthelmintika jsou léčiva používaná k eliminaci parazitujících červů v humální 

a veterinární medicíně. Větší účinek je zajištěn kombinací účinných látek.  

Klíčovým krokem analýzy byla retence pyrantel pamoátu. Pyrantel pamoát je eluován 

jako báze pyrantelu a kyseliny pamoové. V rámci vývoje metody byly testovány různé 

chromatografické podmínky.  

 Jendou z nich byla kolona Supelco Discovery HS C18 (150 x 4.6 mm; 5 µm) 

s obilní fází 10mM kyseliny octové a 0,05-0,2% triethylaminu s acetonitrilem nebo 

methanolem jako organického modifikátoru v různých poměrech. Pyrantel byl 

separován od mrtvého objemu, ale kyselina pamoová byla zadržena na koloně. 

Dále byly testovány kolony: Discovery ZR-PBD (150 x 4.6 mm, 5 µm), 

Discovery ZR-C18 (75 x 4.6 mm; 5 µm) a Discovery HS F5 (100 x 4 mm, 3 µm). Na 

uvedených stacionárních fázích byl jako mobilní fáze zkoušen acetonitril, jako 

organický modifikátor. Vodnou částí byl  0,5-1% amoniak; 0,5-1% triethylamin 

pH 5-10, a také acetátový pufr s pH 7.  

 Dále byla testována kolona Phenomenex Luna phenyl-hexyl (150 x 3 mm, 

3 µm). Mobilní fází byl 0,5% triethylamin s pH 9 a acetonitril (55:45; v/v). Tyto 

podmínky byly pro danou separaci nejvhodnější. Metoda je robustní, malé změny 

v koncentraci triethylaminu nemění retenci jednotlivých analytů.  

 Fenyl-hexylová stacionární fáze umožnila separaci pyrantelu a pamoové 

kyseliny. Pyrantel měl dostatečnou retenci na koloně na rozdíl od kyseliny pamoové, 

která byla eluována v blízkosti mrtvého objemu.  

 Byla použita UV detekce pro pyrantel, oxfendazol a fenbendazol (290 nm) 

a praziquantel (220 nm). Florescenční detekce byla použita pro butylhydroxyanisol 

(excitační vlnová délka 287 nm a emisní vlnová délka 322 nm).  

 Dále byly optimalizovány extrakční prostupy pro přípravy vzorku. 

Pro přípravu vzorku orálně podávané pasty byla testována následující rozpouštědla: 

ethylacetát, chloroform a dichlormethan. K rozpuštění pasty byl použit dichlormethan.  
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Rozpouštění bylo podpořeno použitím ultrazvukové lázně. Poté byl ke vzorku přidán 

methanol a následně byla použita ultrazvuková lázeň a centrifugace.    

 Tablety byly rozpuštěny v N, N-dimethylformamidu. Pro zlepšení výtěžnosti byl 

přidán methanol. Vzorek byl poté umístěn do ultrazvukové lázně.  

 V rámci validace byl proveden test vhodnosti systému, kalibrační křivka, 

přesnost, správnost, selektivita, LOD a LOQ. Popis validace a její numerické výsledky 

jsou uvedeny v článku. Metoda byla použita k analýze reálných vzorků.   

 

 

C.3 Development and validation of a rapid HPLC method for the determination of 

ascorbic acid, phenylephrine, paracetamol and caffeine using monolithic column  

 Kyselina askorbová, fenylefrin, paracetamol a kofein jsou široce používány 

u onemocnění provázených bolestí a horečkou, nachlazením a další virové infekce, jako 

analgetikum a antipyretikum.  

 Cílem této práce bylo vyvinout a validovat rychlou chromatografickou metodou 

pro stanovení kyseliny askorbové, fenylefrinu, paracetamolu a kofeinu pomocí 

monolitické kolony. V rámci práce byly porovnávány monolitické kolony s různými 

rozměry (C18; 25 x 2 mm a kolona 100 x 4.6 mm).  

 Testovány byly různé mobilní fáze (acetonitril, methanol a směs acetonitrilu, 

methanolu a vody nebo fosfátového pufru s různým pH v rozmezí 2,5-7,5).  

Separace analytů byla provedena za méně než 5 minut, při použití izokratické eluce na 

monolitické koloně Onyx Monolithic C18 (100 x 4.6 mm). Mobilní fáze se skládala 

z acetonitrilu a fosfátového pufr (pH 6,50) (10:90; v/v), při průtokové rychlosti 

0,1 ml min-1  a 25 ° C. Dávkován byl vzorek o objemu 10 µl. 

 Byla použita UV detekce při dvou vlnových délkách a to 210 nm pro fenylefrin, 

paracetamol a kyselinu salicylovou a 235 nm pro kyselinu askorbovou a kofein.  

Příprava vzorku spočívala ve zvážení 10 tablet (COLDREX tablety), které byly 

následně rozdrceny ve třecí misce. Množství ekvivalentní k jedné čtvrtině tablety byla 

zvážena a rozpuštěna v mobilní fázi. Následovala 15 minutová extrakce v ultrazvukové 

lázni a 15 minutová centrifugace. Supernatant byl přefiltrován přes membránový filtr 

(Nylon, velikost pórů 0,45 µm).  

 Dále byla provedena validace, v rámci které byl proveden test vhodnosti 

systému, kalibrační křivka, přesnost, správnost, selektivita, LOD a LOQ. Popis validace 
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a její numerické výsledky jsou uvedeny v článku. Metoda byla použita k analýze 

reálných vzorků.   

 

D. Zelená chromatografie 

 Kapalinová chromatografie patří k významným analytickým technikám, 

umožňujícím rychlou separaci a kvantifikaci látek s vysokou účinností, rozlišení 

a citlivostí, často je používána pro rutinní průmyslové analýzy. Technika HPLC používá 

velké objemy organických rozpouštědel a tak následně vzniká i velké množství odpadů. 

Jedním ze způsobů ekologizace chromatografie je snížení nebo nahrazení stávajících 

rozpouštědel za alternativní rozpouštědla šetrnější k životnímu prostředí.  

 HPLC na reverzních fázích patří k často používaným způsobům separace látek. 

Metoda používá směsi vody a organického rozpouštědla (acetonitrilu, methanolu, 

isopropanolu atd.). Zájem však směřuje k používání netoxických rozpouštědel.   

Existují různé přístupy ke snížení popř. nahrazení organických rozpouštědel, např. 

změna parametrů kolony, změna mobilní nebo stacionární fáze, změna 

experimentálních podmínek nebo použití alternativní techniky.  

  

D. 1 HPLC stanovení noradrenalinu v infuzních roztocích 

 Cílem práce bylo navrhnout optimální chromatografické podmínky pro 

stanovení noradrenalinu s důrazem na robustnost, přesnost, správnost a spolehlivost 

vyvinuté metody. Chromatografická analýza noradrenalinu může být provedena ve 

dvou různých modech, a to na reverzních fázích anebo pomocí iontově párové 

chromatografie. Vzhledem k chemické struktuře noradrenalinu je použití HPLC se 

systémem reverzních fází nevhodné. 

 Důvodem je vysoce hydrofilní struktura molekuly noradrenalinu, vysoká 

rozpustnost ve vodě  a především jeho acidobazické vlastnosti, které způsobují téměř 

nulovou retenci na reverzní stacionární fázi. Extrémně nízkou retenci noradrenalinu na 

reverzní fázi umocňuje navíc ionizace skupiny -NH2 při běžných pracovních pH 

silikagelových chromatografických kolon (pH 2-8).   

 Jako vhodná metoda byla vybrána HPLC s iontově výměnnou stacionární fází 

-SO3H, u níž byl předpoklad dostatečné retence molekuly noradrenalinu na základě 

elektrostatických sil, což bylo potvrzeno při optimalizaci vyvíjené metody.  
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 Analýza byla provedena izokratickou elucí na koloně 

Supelcosil™ LC-SCX 25 cm × 3 mm, velikost částic 5 µm. Použitou mobilní fází byla 

0,085% kyselina fosforečná a 1% triethylamin (90:10; v/v) při průtokové rychlosti 

mobilní fáze 1,5 ml min-1 a teplotě 40 °C, dávkované množství vzorku bylo 10 µl. Byla 

použita UV detekce při 210 nm. 

 Popsaná metoda umožňuje stanovení noradrenalinu v injekčních roztocích. Byly 

navrženy a validovány optimální chromatografické podmínky stanovení noradrenalinu 

s důrazem na robustnost, přesnost, správnost a spolehlivost vyvinuté metody. Dále byly 

testovány validační parametry metody; byla ověřena linearita, přesnost, správnost, 

robustnost a selektivita metody pro testované léčivo. Vyvinutá a validovaná metoda 

byla následně použita ke stanovení noradrenalinu v injekčních roztocích určených pro 

nitrožilní infuze. Popis validace a její numerické výsledky jsou uvedeny v článku. 

 I přesto, že k separaci byla použita chromatografická kolona o celkové délce 

25 cm, je analýza časově nenáročná a doba jedné analýzy je menší než 2,5 minuty. 

Vyvinutá metoda navíc využívá principů tzv. „zelené chromatografie“ a pracuje 

s netoxickou mobilní fází, která obsahuje minimální množství organických činidel. 

Společně s jednoduchou úpravou vzorku byla vyvinuta metoda ekologicky 

a ekonomicky šetrná, kterou je možné použít v rutinní laboratorní praxi při lékopisných 

a kontrolních stanoveních. 

 

D.2 Green chromatography separation of analytes of greatly differing properties 

using polyethylene glycol stationary phase and low toxic water based mobile phase 

 Jednoduchá, rychlá a k životnímu prostředí šetrná HPLC metoda byla vyvinuta 

a alidována pro separaci čtyř látek (4-aminofenol, kofein, paracetamol 

a propyphenazon).  "Zelená" mobilní fáze používá jako hlavní složku vodu. Separace 

jednotlivých analytů s různou polaritou byla provedena na polyethylenglykolové (PEG) 

stacionární fázi. Chromatografická separace jednotlivých analytů a vnitřního standardu, 

kterým je kyselina benzoová, byla provedena pomocí izokratické eluce s téměř 

netoxickou mobilní fází obsahující 0,04% triethylamin o pH 4,5 upravený kyselinou 

octovou. HPLC separace byla provedena za použití polyethylenglykolové reverzní fáze 

Supelco Discovery HS PEG (15 x 4 mm, velikost částic 3 µm) při teplotě 30 ° C 

a průtoku 1 ml min-1. UV detektor byl nastaven na 210 nm.  
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 V rámci studie se ukázalo, že PEG stacionární fáze je vhodná pro separaci látek, 

které se značně liší v hydrofobnosti a acidobazických vlastnostech, zejména 

4-aminofenol (log P 0,30), kofein (log P -0,25) a propyphenazon (log P 2,27).  

Pomocí polární PEG stacionární fáze lze  řešit tradiční chromatografické problém 

týkající se oddělení analytů s různými polaritami. Retenční vlastnosti látek strukturně 

podobných (aromatické aminy, fenolové sloučeniny, xanthinové deriváty) byly 

testovány na základě tří různých mobilních fází jako jsou  methanol nebo acetonitril 

s vodným roztokem triethylaminu (s koncentrací v rozmezí 0,04% - 0,4%). Vliv 

organické složky a koncentrace triethylaminu na chromatografické chování všech látek 

byl vyhodnocen.  

Uvedená „zelená“ chromatografická metoda byla úspěšně použita k analýze 

účinných látek a rozkladné nečistoty 4-aminofenolu v komerčním přípravku. Za 

optimálních chromatografických podmínek byla provedena validace. Její popis 

a numerické výsledky jsou uvedeny v článku.
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Závěr  

Disertační práce se zabývá využitím nových trendů v kapalinové chromatografii. 

Bylo využito moderních trendů, vedoucích k téměř plné automatizaci úpravy vzorků 

a nižší spotřebě organických rozpouštědel.  

Problematika moderních trendů je popsána v teoretické části této disertační 

práce. Experimentální část je rozdělena na tři tematické celky.  

První okruh je zaměřen na vývoj, optimalizaci a validaci metod, které využívají 

techniku HPLC s on-line extrakcí na předkoloně s využitím přepínání kolon. Technika 

přepínání kolon patří k moderním trendům při vývoji metodik úpravy vzorku a vlastní 

separace „on-line“ v „jednom kroku“.  

Technika přepínání kolon byla využita k přečištění vzorku a stanovení 

betakarotenu v potravních doplňcích. V rámci vývoje metody byla provedena 

optimalizace promývací mobilní fáze pro extrakci na monolitické předkoloně. Dále byla 

provedena optimalizace separačních podmínek na analytické koloně. Ke zjištění obsahu 

betakarotenu v analyzovaných doplňcích stravy byla použita metoda standardního 

přídavku. Metoda byla validována a byly analyzovány vybrané doplňky stravy.  

 Technika přepínání kolon byla také použita pro stanovení nesteroidních 

antiflogistik (ketoprofen, ibuprofen, diklofenak sodný a flurbiprofen) v lidském séru 

s UV detekcí.  

Nízká koncentrace analytů v biologickém materiálu a použití UV detekce vyžaduje 

zakoncentrování analytů. V rámci vývoje metody byla provedena optimalizace úpravy 

vzorku. Testovány byly různé RAM předkolony a složení promývací mobilní fáze. 

Promývací mobilní fáze musela mít nedenaturující účinky. Omezeno muselo být 

množství organického rozpouštědla v promývací fázi a to na 5-20 %, v závislosti na 

použitém rozpouštědle. Dále byla provedena optimalizace času promývání překolony. 

V rámci validace byl proveden test vhodnosti systému, kalibrační křivka pro jednotlivé 

analyty, přesnost, správnost, selektivita, LOD a LOQ.  

 Druhý tematický celek se zabývá vývojem, optimalizací a validací metod. 

V rámci vývoje metod byly testovány různé analytické kolony, které jsou významnou 

součástí chromatografického systému. Vývoj nových stacionárních fází se zaměřuje na 

umožnění účinných separací v širokém rozmezí pH a za zvýšené teploty. A dále nové 

typy stacionárních fází, jako jsou materiály silikagelové a modifikované silikagely 

a monolitní materiály.  
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  Monolitická kolona byla použita pro stanovení vitaminu E acetátu v různých 

doplňcích stravy. Její využití umožnilo použít zvýšených průtoků mobilní fáze a tím 

došlo k výraznému zkrácení celé analýzy.  V rámci této práce byla optimalizována 

chromatografická metoda. Testovány byly různé monolitické kolony, složení mobilní 

fáze, teploty kolony a různé průtoky mobilní fáze. Dále byl testován vhodný postup pro 

přípravu vzorku. Příprava vzorku a chromatografická metoda byly optimalizovány. Byla 

prokázána vhodnost metody pro stanovení vitaminu E acetátu v různých doplňcích 

stravy a byla vytvořena metoda, umožňující rychlou separaci a kvantifikaci. Vyvinutá 

metoda byla validována.  

 Cílem další práce bylo vyvinout novou HPLC metodu pro stanovení 

fenbendazolu, praziquantelu, pyrantel pamoátu a oxfendazolu jako degradačního 

produktu fenbendazolu a butylhydroxyanisolu v tabletách a orálně podávané pasty, 

které se používají ve veterinární medicíně. Klíčovým krokem analýzy byla retence 

pyrantel pamoátu. Pyrantel pamoát je eluován jako báze pyrantelu a kyseliny pamoové. 

V rámci vývoje metody byly testovány různé chromatografické podmínky.  

 Fenyl-hexylová stacionární fáze umožnila separaci pyrantelu a pamoové 

kyseliny. Pyrantel měl dostatečnou retenci na koloně na rozdíl od kyseliny pamoové, 

která byla eluována v blízkosti mrtvého objemu.  

 Optimalizovány byly extrakční prostupy pro přípravy vzorku. V rámci validace 

byl proveden test vhodnosti systému, kalibrační křivka, přesnost, správnost, selektivita, 

LOD a LOQ. Popis validace a její numerické výsledky jsou uvedeny v článku. Metoda 

byla použita k analýze reálných vzorků.  Poslední práce zařazená do tohoto okruhu se 

zabývá stanovením kyseliny askorbové, fenylefrinu, paracetamolu a kofeinu, které jsou 

široce používány u onemocnění provázených bolestí a horečkou, nachlazením a další 

virové infekce, jako analgetikum a antipyretikum.  

 Cílem práce bylo vyvinout a validovat rychlou chromatografickou metodou pro 

stanovení uvedených sloučenin. V rámci práce byly porovnávány monolitické kolony 

monolitické kolony s různými rozměry (C18; 25 x 2 mm a kolona 100 x 4.6 mm). 

Testovány byly různé složení mobilní fáze. Uvedená práce byla validována. Metoda 

byla použita k analýze reálných vzorků.   

Třetí okruh byl zaměřen na moderní trend kapalinové chromatografie - "zelenou" 

chromatografii. Jde o snahu o ekologizace chromatografie, při které jsou snížena nebo 

nahrazena stávající rozpouštědla za alternativní rozpouštědla šetrnější k životnímu 
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prostředí. Byly vytvořeny metody, které jsou šetrné k životnímu prostředí, neboť 

nepoužívají organická rozpouštědla.   

Cílem první práce bylo navrhnout optimální chromatografické podmínky pro 

stanovení noradrenalinu s důrazem na robustnost, přesnost, správnost a spolehlivost 

vyvinuté metody. Velmi hydrofilní struktura molekuly noradrenalinu, vysoká 

rozpustnost ve vodě  a především jeho acidobazické vlastnosti, způsobují téměř nulovou 

retenci na reverzní stacionární fázi. Extrémně nízkou retenci noradrenalinu na reverzní 

fázi umocňuje navíc ionizace skupiny -NH2 při běžných pracovních pH silikagelových 

chromatografických kolon (pH 2-8).   

 Jako vhodná metoda pro stanovení noradrenalinu byla vybrána HPLC s iontově 

výměnnou stacionární fází -SO3H, u níž byl předpoklad dostatečné retence molekuly na 

základě elektrostatických sil, což bylo potvrzeno při optimalizaci vyvíjené metody.  

 Popsaná metoda umožňuje stanovení noradrenalinu v injekčních roztocích. Byly 

navrženy a validovány optimální chromatografické podmínky. Metoda byla následně 

použita ke stanovení noradrenalinu v injekčních roztocích určených pro nitrožilní 

infuze.  

Vyvinutá metoda využívá principů tzv. „zelené chromatografie“ a pracuje 

s netoxickou mobilní fází, která obsahuje minimální množství organických činidel. 

Společně s jednoduchou úpravou vzorku byla vyvinuta metoda ekologicky 

a ekonomicky šetrná, kterou je možné použít v rutinní laboratorní praxi při lékopisných 

a kontrolních stanoveních. 

 Princip „zelené chromatografie“ byl použit i při vývoji metody pro separaci 

4-aminofenolu, kofeinu, paracetamolu a propyphenazonu. Separace analytů s různou 

polaritou byla provedena na polyethylenglykol stacionární fázi. Chromatografická 

separace jednotlivých analytů, byla provedena pomocí izokratické eluce s téměř 

netoxickou mobilní fází obsahující 0,04% triethylamin  upravený kyselinou octovou na 

pH 4,5.   

 V rámci studie se ukázalo, že PEG stacionární fáze je vhodná pro separaci látek, 

které se značně liší v hydrofobnosti a acidobazických vlastnostech, zejména 

4-aminofenol (logP 0,30), kofein (logP -0,25) a propyphenazon (logP 2,27).  

Pomocí polární PEG stacionární fáze lze řešit tradiční chromatografické problém 

týkající se oddělení analytů s různými polaritami. Retenční vlastnosti látek strukturně 

podobných (aromatické aminy, fenolové sloučeniny, xanthinové deriváty) byly 
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testovány na základě tří různých mobilních fází jako jsou  methanol nebo acetonitril 

s vodným roztokem triethylaminu (s koncentrací 0,04% - 0,4%). Vliv organické složky 

a koncentrace triethylaminu na chromatografické chování všech látek byl vyhodnocen.  

Uvedená „zelená“ chromatografická metoda byla úspěšně použita k analýze 

účinných látek a rozkladné nečistoty 4-aminofenolu v komerčním přípravku. Za 

optimálních chromatografických podmínek byla provedena validace. 
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