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Abstrakt 

 

 Cílem práce byl rozvoj metodiky a instrumentace speciační analýzy založené na 

kombinaci selektivního generování substituovaných hydridů s detekcí atomovou absorpční 

nebo atomovou fluorescenční spektrometrií. 

 Vývoj metodiky a instrumentace speciační analýzy arsenu založené na selektivním 

generování substituovaných arsanů a využívající záchytu v kryogenní pasti (tj. 

chromosorbem plněné skleněné U-trubici) s AAS detekcí (HG-CT-AAS) byl prvním 

tématem této práce. Byly optimalizovány podmínky selektivního generování substituovaných 

hydridů a podmínky provozování pasti (výběr přístupu k hydridovému generování, úprava 

teplotního programu pasti, nově použité sušidlo - patrona s NaOH, možnosti eliminace 

nespecifické absorpce, možné snížení detekčních limitů).  

 Důležitou součástí práce bylo použití optimalizovaného HG-CT-AAS systému 

s U-trubicí plněnou chromosorbem pro speciační analýzu arsenu v buněčné suspenzi myších 

jater. Bylo prokázáno, že buněčnou suspenzi lze dávkovat přímo do hydridového generátoru 

a tak správně uskutečnit speciační analýzu arsenu, včetně získání informace o oxidačním 

stavu (anorganická forma iAsIII,V , methylovaná forma MAsIII,V  a dimethylovaná forma 

DMAsIII,V ). Pro tyto typy vzorků bylo nutné optimalizovat koncentrace tetrahydroboratu, 

TRIS pufru a L-cysteinu a také dobu předredukce L-cysteinem.  

 Bylo zjištěno, že nahrazení skleněné U-trubice křemennou vede k užším a lépe 

rozlišeným píkům jednotlivých arsanů, což významně přispělo ke zlepšení parametrů 

chromatogramu bez dramatického zásahu do celého systému kryogenní pasti. 

Spektrometrické i radiometrické (s využitím 73As a 74As radioindikátorů) experimenty 

prokázaly 100% účinnost záchytu arsanů i jejich uvolnění z U-trubice plněné chromosorbem. 

Tyto experimenty však zejména ukázaly na možnost miniaturizace kryogenní pasti. 

Na základě extenzivního testování různých materiálů a designů byla jako nejvhodnější 

varianta nové kryogenní pasti vybrána beznáplňová křemenná kapilára vnitřního průměru 

0,53 mm ve tvaru písmene "I". Optimalizací podmínek pomocí radiometrických i 

spektrometrických experimentů byla dosažena 100% účinnost záchytu i uvolnění všech 

studovaných arsanů. 

 Posledním tématem práce bylo použití atomového fluorescenčního spektrometru pro 

testování možnosti dalšího snížení detekčních limitů pro jednotlivé specie arsenu ve spojení 

s výše uvedeným systémem HG-CT. Dosažené extrémně nízké detekční limity dosahují 

hodnot 3,2 pg iAsIII ; 0,8 pg MAsV; 1,1 pg DMAsV. 



 - 3 -  

Obsah 
 
Úvod........................................................................................................................................... 4 

1. Cíle práce............................................................................................................................ 5 

2. Materiál a metodika............................................................................................................ 6 

2.1 Aparatura.................................................................................................................... 6 

2.2 Procedura.................................................................................................................... 7 

3 Výsledky a diskuze............................................................................................................. 8 

3.1 Vývoj systému HG-CT-AAS pro speciační analýzu arsenu ...................................... 8 

3.2 Speciační analýza arsenu v buněčných suspenzích pomocí HG-CT-AAS .............. 10 

3.3 Vývoj kryogenní pasti .............................................................................................. 12 

3.4 Miniaturizace kryogenní pasti .................................................................................. 14 

3.5 Využití AFS detekce pro speciační analýzu arsenu ................................................. 18 

Závěry....................................................................................................................................... 20 

Použitá literatura ...................................................................................................................... 24 

 



 - 4 -  

Úvod 
 
 Atomová absorpční (AAS) popř. atomová fluorescenční spektrometrie (AFS) jsou 

základními metodami stopové prvkové analýzy. I ve srovnání s metodami indukčně vázaného 

plazmatu s hmotnostní či optickou detekcí (ICP-MS/OES), jejichž podíl na analýzách 

různých materiálů stále narůstá, jsou AAS i AFS investičně i provozně levnější, dostatečně 

citlivými alternativami. Významným faktorem je také dlouholeté zastoupení AAS v různých 

odvětvích kde je třeba rychlé, dostatečně citlivé a spolehlivé metody pro prvkovou analýzu. 

Ve spojení s metodami např. využívající generování hydridů se rozšiřují její možnosti 

na speciační analýzu. Ve srovnání s metodami využívající ICP-MS jsou obecně detekční 

limity vyšší. Ovšem v případě spojení s prekoncentračními technikami je AAS a ještě více 

AFS schopna se detekčním limitům pro danou sloučeninu přiblížit na srovnatelnou mez 

v porovnáním s detekcí ICP-MS. Mezi prekoncentrační techniky patří záchyt vymrazováním, 

záchyt v absorpčním médiu nebo v poslední době se rozvíjející záchyt na různých druzích 

povrchů. Tato práce využívá a studuje první zmíněnou prekoncentrační techniku. Spojení 

generování hydridů s prekoncentrací vymrazováním v kryogenní pasti s AAS detektorem je 

označováno HG-CT-AAS. Analogicky, HG-CT-AFS v případě AFS detektoru. 

 Arsen a jeho sloučeniny jsou pro lidský organismus většinou toxické. Studium 

metabolismu arsenu vyžaduje zajistit dostatečně citlivou, rychlou metodu se kterou je možné 

analyzovat i biologické materiály se složitou matricí jako jsou lyzáty nebo suspenze buněk, 

moč, apod. Předchozí výzkum Ústavu analytické chemie AV ČR, v.v.i., detašovaného 

pracoviště - oddělení stopové prvkové analýzy i spolupracujících oddělení ukázal, že 

technika HG-CT-AAS je vhodná pro speciační analýzu arsenu, především pro stanovení 

toxikologicky důležitých methylovaných metabolitů anorganického arsenu. Velká výhoda 

této techniky spočívá v oddělení analytu od matrice díky vygenerování plynného hydridu/ů. 

Hydrid/y arsenu se nejdříve zachytí v kryogenní pasti v kroku záchytu kde dochází i 

k prekoncentraci a poté se uvolní v kroku uvolnění na základě rozdílného bodu varu. 

Kryogenní past tedy slouží i jako separační zařízení.  
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1. Cíle práce 

 Obecným cílem této práce byl rozvoj metodiky a instrumentace speciační analýzy 

založené na kombinaci selektivního generování substituovaných hydridů s AAS nebo AFS 

detekcí. Prvním z cílů práce byl vývoj metodiky a instrumentace speciační analýzy arsenu 

založené na selektivním generování substituovaných arsanů využívající spojení HG-CT-AAS 

s U-trubicí jako kryogenní pastí.  

 Následným cílem bylo využít vyvinutého a optimalizovaného spojení HG-CT-AAS 

využívajícího kryogenní past v podobě skleněné U-trubice pro účely analýzy toxikologicky 

zajímavých arsenových forem v biologických materiálech jakými jsou suspenze buněk. 

Tento typ vzorků má vypovídající hodnotu v případě studia metabolických cest sloučenin 

arsenu v těle živočichů. Existují různé techniky pro stanovení jednotlivých sloučenin 

v takových typech vzorků. Ve většině případů jde o techniky zahrnující mineralizaci vzorku, 

při které dochází ke ztrátě speciační informace z důvodu lability jednotlivých arsenových 

specií vůči teplotě nebo oxidačnímu či redukčnímu prostředí. Ideálním případem je tedy 

využít přímo suspenzi buněk pro generování hydridů bez předřazené mineralizace. 

Existovalo nebezpečí rozdílných optimálních podmínek generování hydridů pro tento typ 

vzorků v porovnání se vzorky s vodnou matricí. Nalezení optimálních podmínek 

pro generování hydridů z tohoto typu vzorku bylo tedy nutnou podmínkou. 

 Dalším cílem práce bylo otestovat odlišný materiál kryogenní pasti - křemenné sklo a 

především studovat záchyt a uvolnění hydridů arsenu z kryogenní pasti podobě U-trubice. 

Důležité bylo zjistit účinnosti záchytu a uvolnění a distribuci arsanu v  pasti. pomocí 

radiondikátorů 73As a 74 As  

 Časově i technicky nejnáročnějším cílem této práce byl vývoj miniaturizovaného 

uspořádání kryogenní pasti. Požadovaným výsledkem bylo miniaturizované zařízení 

se zjednodušenou obsluhou a též eventuální komerční dostupností jednotlivých částí. 

Dosavadní zařízení kryogenní pasti využívající skleněné U-trubice plněné chromosorbem je 

systém s vysokými nároky na operátora na jednu stranu, provozních znalostí a jeho 

šikovností při sestavování či výměně částí kryogenní pasti na straně druhé. 

 Posledním z cílů bylo zjištění potenciálu spojení HG-CT s detekcí AFS pro speciační 

analýzu arsenu založenou na generování substituovaných hydridů, zejména pro dosažení 

extrémně nízkých detekčních limitů jednotlivých arsenových forem. Využití tohoto systému 

by bylo výhodné pro speciační analýzu arsenu v biologických materiálech např. lidské tkáně 

jejichž množství je obvykle omezené. 
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2. Materiál a metodika 

2.1 Aparatura 
 
 Pro generování hydridů arsenu byl využit systém hydridového generátoru spojený 

s kryogenní pastí. Tento systém a jeho modifikace byly využity ve spojení s AAS 

(s multiatomizátorem[1]) a AFS (s flame-in-gas-shield atomizátorem[2]) detekcí. Schéma 

hydridového generátoru obsahujícího kryogenní past uvádí obr. 2.1-1. Mezi separátor fází a 

kryogenní past bylo vloženo sušicí zařízení.  

 

Obr. 2.1-1: schéma generátoru hydridů s kryogenní pastí pro vzorky s vodnou matricí; PP1, PP2 – peristaltické 
pumpy; RC – reakční cívka; INJ – dávkovací smyčka; GLS – separátor fází; SZ – sušicí zařízení; KP – 
kryogenní past 

 

 Průtoková rychlost reakčního média (0,75 mol l-1 TRIS·HCl) (pH=6), nosného média 

(deionizovaná voda) a redukčního činidla (1% NaBH4 stabilizovaný 0,1% NaOH) a 

dávkování vzorku do proudu nosného média bylo 1-2 ml min-1 (závislé na použité kryogenní 

pasti). Za reakční cívkou byly přimíchávány plyny - helium průtokem 35-75 ml min-1 

(v závislosti na typu kryogenní pasti), a vodík 15 ml min-1 (vodík nutný pro atomizaci). Doba 

generování analytu ze vzorku probíhala po dobu 60 s (2 ml min-1) nebo 120 s (1 ml min-1). 

 Plynná fáze reakční směsi se oddělila v separátoru fází s nuceným odtahem (celkový 

objem 50 ml)[3] a putovala po oddělení vodních par v sušicím zařízení do kryogenní pasti. 

Tento typ generátoru byl využit pro speciační analýzu arsenu ve vzorcích obsahující zejména 

vodnou fázi. Pro generování hydridů ze vzorků z buněčné suspenze myších jater byl tento 

generátor modifikován tak, že dávkovací cívka byla nahrazena pipetovací špičkou 

pro snadnější dávkování a zamezení zanesení systému hydridového generátoru.  

V této práci byly použity různé typy sušicích zařízení. Mezi takové patřila nafionová 

membrána, patrona s pevným hydroxidem sodným a nový typ sušicího zařízení tzv. kónický 
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vymrazovač. Poslední ze jmenovaných typů sušicích zařízení je založen na postupném 

vymrazování vodní páry a byl využit v kombinaci s patronou s NaOH pro nový typ kryogenní 

pasti využívající křemennou kapiláru. 

 Systém kryogenní pasti využíval U-trubici plněnou chromosorbem nebo nově 

vyvinutou kryogenní past využívající křemennou kapiláru potaženou polyimidem. Pro účinný 

záchyt i uvolnění s možností separace jednotlivých forem arsenu v křemenné kapiláře 

na základě precizní kontroly ohřevu byla testována komerční systém kryogenní pasti tzv. 

„microcryotrap“. Systém microcryotrapu ukazuje následující obrázek. 

 

Obr. 2.1-2: microcryotrap: 1 – vstup plynné směsi obsahující specie ze separátoru fází; 2 – výstup směsi 
směrem do atomizátoru; 3 – vstup kapalného dusíku; 4 – výstup kapalného dusíku; naznačení spirály 
představuje odporový drát pro ohřev vnitřní trubice microcryotrapu s měděnou vložkou s drážkou pro kapiláru 

 

2.2 Procedura 
 

 Přístup ke speciační analýze arsenu je založen na selektivním generování 

substituovaných hydridů. S pomocí tohoto přístupu je možné rozlišit tří- a pětimocné formy 

arsenu. V alikvotu vzorku se pomocí generování hydridů při pH=6 vygenerují hydridy pouze 

z třímocných forem a oxidu trimethylarseničného (TMAsVO) . V dalším alikvotu, který je 

podroben tzv. předredukci L-cysteinem před generováním hydridů jsou pětimocné formy 

převedeny na třímocné a poté vygenerovány (suma III+ a V+ mocenství). Obsah pětimocných 

forem kromě TMAsVO (iAsV, MAsV, DMAsV) je zjištěn z rozdílu množství třímocných specií 

bez a s předredukcí.  

 Objem dávkovaného vzorku do hydridového generátoru činil 0,5 ml, kromě analýzy 

buněčných suspenzí (0,6 ml). Obvyklá koncentrace specií ve vzorku činila 2 ng ml-1. 
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Vygenerované hydridy arsenu byly zachyceny v kroku záchytu v kryogenní pasti díky 

chlazení kapalným dusíkem. V kroku uvolnění byly pomocí ohřevu odporovým drátem nebo 

okolní teplotou uvolněny do atomizátoru a detekovány. Výsledkem tak byl chromatogram 

obsahující až 4 píky odpovídajících arsenových specií s plochou píku jako vyhodnocovacím 

parametrem.  

 

3 Výsledky a diskuze 

3.1 Vývoj systému HG-CT-AAS pro specia ční analýzu arsenu 

Cílem této části práce byl vývoj metody pro stanovení substituovaných hydridů arsenu. 

Vývoj byl zaměřen na uspořádání hydridového generátoru s kryogenní pastí pro zlepšení 

parametrů chromatogramu jednotlivých forem arsenu a schopnost aplikovat toto uspořádání 

na speciační analýzu arsenu v biologických materiálech.  

Vhodný výběr přístupu selektivního generování hydridů s rozlišením tří- a 

pětimocných forem je důležitou součástí vývoji metody. Nutnost rozlišovat tří a pětimocné 

formy arsenu je dána jejich rozdílnou toxicitou. Ideálním případem je metoda při které lze 

vygenerovat všechny hydridy arsenu se stejnou citlivostí. V tomto případě lze využít jednu 

formu arsenu iAsV jako standardu pro ověření funkce pasti i pro porovnání s citlivostí 

ostatních forem. Přístup předredukce vzorků L-cysteinem nejlépe vyhovoval uvedeným 

požadavkům. 

Pro použité spojení HG-CT-AAS je nutné eliminovat vodní páru a aerosol vstupující 

do kryogenní pasti způsobující její zablokování a znemožnění pokračování analýzy. Obvykle 

využívaná nafionová membrána byla vyhodnocena jako nevhodná z důvodu ztrát 

dimethylované a trimethylované formy a nedostatečné účinnosti sušení plynné fáze 

vystupující ze separátoru fází. Nafionová membrána byla nahrazena patronou s hydroxidem 

sodným. Pokud není sušícím zařízením účinně absorbována vodní pára a aerosol, 

v chromatogramu je pozorovatelná nespecifická absorpce. Nespecifická absorpce vzniká i 

při použití L-cysteinu na předredukci vzorků. Důvodem je pravděpodobně sulfan, produkt 

z rozkladu L-cysteinu. Eliminace nespecifické absorpce je možná s použitím deuteriové 

korekce pozadí nebo s využitím patrony s hydroxidem sodným, která absorbuje rozkladné 

produkty L-cysteinu. Díky tomu je možné deuteriovou korekci pozadí vyloučit a tím 

dosáhnout snížení šumu základní linie a následně i snížení detekčních limitů pro použité 

formy arsenu. Nízký šum základní linie demonstruje následující obrázek. 
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Obr. 3.1-1: chromatogram získaný se zařazenou sušicí patronou s NaOH a bez deuteriové korekce pozadí; 
vzorek podroben předredukci L-cysteinem; 2 µg l-1 každé formy; 1- iAsV, 2- MAsV, 3 - DMAsV 

 

 Dosažené detekční limity s optimalizovaným uspořádáním ukazuje následující 

tabulka. Lze porovnat rozdíl mezi detekčními limity získanými s využitím deuteriové korekce 

pozadí (DBC) i bez ní v případě se zařazenou patronou s NaOH. 

Tab. 3.1-1: porovnání LOD pro studované specie bez DBC a s DBC; (n=6); pro sušení plynné směsi patronou 
s NaOH; pro 1 ng každé specie 

specie 
LOD s DBC 

(pg) 

LOD bez DBC 

(pg) 

iAsV  29 23 

MAsV  23 19 

DMAsV 28 21 

TMAsVO 38 35 

 

Získané detekční limity znamenají výrazné zlepšení oproti dosaženým detekčním limitům 

v literatuře pro podobná uspořádání HG-CT-AAS 0,2-0,6 ng [4], 0,2-0,4 ng [5], 

0,5-0,9 ng [6], 0,2-0,5 ng [7]. Velký podíl na dosažení takto nízkých detekčních limitů má 

použití multiatomizátoru díky malému poměru signálu k šumu základní linie. Pro alternativní 

často využívané přístupy bez generování hydridů jako je spojení HPLC-ICP MS byly 

stanoveny detekční limity mezi 0,4-1,0 ng [8] nebo 0,3-1,1 ng [9] pro všechny formy 
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kromě TMAsVO. Ve srovnání s literaturou jsou námi dosažené detekční limity mimořádně 

nízké nadto s poměrně levnou instrumentací ve srovnání s citovanou.  

 Dalším krokem bylo aplikovat tento vyvinutý a optimalizovaný systém HG-CT-AAS 

na speciační analýzu arsenu v biologických materiálech jako jsou buněčné suspenze jímž 

se zabývá následující kapitola. 

 

3.2 Speciační analýza arsenu v bun ěčných suspenzích pomocí 

HG-CT-AAS 

Metoda záchytu vymrazováním s chromosorbem plněnou skleněnou U-trubicí byla 

využita pro studium generování hydridů arsenu z buněčných suspenzí myších jater 

bez mineralizace vzorku před analýzou. Důvodem studia dávkování buněčné suspenze (tzv. 

slurry sampling) do generátoru hydridů byla potřeba zachování speciační informace. Další 

výhodou byla zjednodušená úprava vzorku před analýzou a tím i urychlení analýzy.  

Buněčné suspenze myších jater byly získány z myší vystavených 50 mg l-1 iAsIII  

v pitné vodě. Tyto vzorky byl uchovávány při teplotě -80°C, protože skladováním při vyšších 

teplotách byly zjištěny přeměny arsenových specií nejvíce DMAsIII  na DMAsV již po dni 

skladování [10].  

Pro přímé dávkování buněčné suspenze do hydridového generátoru bylo třeba postup 

uvedený v předchozí kapitole přizpůsobit matrici vzorku. Optimalizace se týkaly koncentrace 

TRIS pufru, tetrahydroboratu a L-cysteinu a doby předredukce L-cysteinem. Se změnou 

koncentrace TRIS HCl pufru i tetrahydroboratu sodného nedocházelo ke změnám v citlivosti 

pro jednotlivé formy i přes změnu pH reakční směsi od 6,9 – 8,3. Pro dobu předredukce a 

koncentrace L-cysteinu docházelo ke změnám v citlivosti zejména pro dimethylovanou 

formu jak dokládá následující obrázek. 
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Obr. 3.2-1: závislost plochy píku (P) na době redukce vzorku před analýzou (t) s různými koncentracemi 
redukčního činidla - L-cysteinu; -■- 0,5 % L-cystein, -♦- 1 % L-cystein, -●- 2 % L-cystein, -▲- 4 % L-cystein; 
n = 1;  

 

Metoda přídavku standardu byla použita pro získání rovnice kalibrační přímky 

pro měření s buněčnou suspenzí. Obsahy jednotlivých arsenových forem v původní 10% 

buněčné suspenzi byly 99,2 ng iAs, 60,0 ng MAs a 191,7 ng DMAs na jeden gram tkáně 

(mokré váhy) pro vzorky využité při studiu předredukce L-cysteinem. U všech použitých 

vzorků buněčných suspenzí převažoval dvounásobně až trojnásobně obsah DMAs 

nad ostatními formami. TMAsVO nebyla v žádném ze vzorků detekována. 

Pro speciační analýzu arsenu v buněčných suspenzích byly vypočteny detekční limity 

pro jednotlivé formy arsenu, které ukazuje následující tabulka. 

Tab. 3.2-1: detekční limity pro buněčné suspenze získány z kalibrační přímky metody přídavku standardu; n=3; 

forma arsenu 
buněčné suspenze 

(pg) 
buněčné suspenze 

(ng g–1 tkáně) 
iAsV 21 8,5 

MAsV 15 6,0 

DMAsV 47 17 

 

 Detekční limity u některých forem jsou porovnatelné s detekčními limity v tab.3.1-1. 

 Na základě uvedených experimentů byl získán přístup ke speciaci arsenu ve vzorcích 

tkání a buněk získaných v populačních studiích. Vyvinutá metoda dávkování buněčné 
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suspenze přímo do systému hydridového generátoru je unikátní a vytváří předpoklady 

pro významný pokrok v oboru toxikologie arsenu. Alternativní přístupy založené na metodách 

kapalinové chromatografie jsou pro přímou analýzu tkání nepoužitelné. Pro využití HPLC je 

nutné arsenové formy extrahovat různými rozpouštědly či jejich směsí závisející na typu 

vzorku [11]. Existují i speciální nové druhy extrakce arsenových forem polypropylénovými 

dutými vlákny například z kuřecí tkáně bez generování hydridů ve spojení s HPLC-ICP MS. 

Detekční limity pro citované spojení s velmi drahou instrumentací a časově náročnou extrakcí 

jsou 1,1-6,5 ng g-1 kuřecí tkáně bez rozlišení mocenství jednotlivých forem [12] a jsou 

porovnatelné s dosaženými detekčními limity v této práci. Nicméně přístup s generováním 

hydridů arsenu přímo ze vzorků tkáně bez mineralizace či extrakce dosud neexistoval. 

Neocenitelnou výhodou vyvinutého přístupu jsou nízké detekční limity. Další, neméně 

podstatnou výhodou, je analýza malého množství vzorku, což je často zásadní v případě 

toxikologických aplikací, například u zmíněných buněk z močového měchýře [10]. Avšak 

hlavní předností vyvinutého přístupu je poskytnutí informace o toxických a zároveň velmi 

nestabilních MAsIII  a DMAsIII , což s metodami založenými na rozkladu vzorku před analýzou 

nelze uskutečnit. 

 

3.3 Vývoj kryogenní pasti 

 Důležitým parametrem chromatogramu je rozlišení. Pro zvýšení rozlišení byl studován 

odlišný materiál kryogenní pasti - křemenné sklo. Tento materiál je oproti dosavadnímu 

použitému borosilikátovému sklu tepelně vodivější a mechanicky odolnější [13]. Vyšší 

tepelná vodivost křemenného skla slibuje nižší „setrvačnost“ ohřevu U-trubice a 

rovnoměrnější ohřev v celé délce U-trubice. Rozlišení z tímto materiálem ukazuje následující 

chromatogram. 



 - 13 -  

0 10 20 30 40 50 60

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

3

2  

 

A

t (s)

1

4

 

Obr. 3.3-1: chromatogram s křemennou U-trubicí při optimalizaci teplotního programu pasti; 1- iAsV, 2- MAsV, 
3 – DMAsV, 4 – TMAsVO; koncentrace každé formy 2 µg l-1; 

 

 Využití křemenného skla znamená malý zásah do systému kryogenní pasti za cenu 

vyššího rozlišení a vyšší mechanické odolnosti. Pro potřeby přístupu záchytu vymrazováním 

má tedy tento materiál významný přínos. 

 Pro další vylepšení systému kryogenní pasti bylo nutné ověřit stoprocentní účinnost 

záchytu i uvolnění z kryogenní pasti v podobě U-trubice. Pro tyto účely byl využit 

radionuklid 73,74As dále uváděný jako radioindikátor. Účinnosti záchytu a uvolnění 

radioindikátoru v U-trubici jsou uvedeny v následující tabulce.  

Tab. 3.3-1: účinnost záchytu a uvolnění z kryogenní pasti v podobě U-trubice; (n=5); uvedeny směrodatné 

odchylky 

Účinnost uvolnění (%) 100,0 ± 0,8 

Účinnost záchytu (%) 99,9 ± 0,1 

 

 Radioindikátor byl využit i pro zjištění distribuce arsanu v U-trubici a bylo zjištěno, 

že dochází k záchytu již u vstupu v malém objemu U-trubice.  
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Obr. 3.3-2: Distribuce radioindikátoru v U-trubici (naznačeno černou čarou) v kroku záchytu; obrázek získaný 
metodou autoradiografie 

K záchytu arsanu dochází z převážné části v malém prostoru ve vstupní části 

U-trubice chlazené kapalným dusíkem. To vede k závěru, že doposud užívanou kryogenní 

past U-trubici lze miniaturizovat ať už zkrácením a/nebo zúžením U-trubice, či úplnou 

změnou designu pasti.  

 

3.4 Miniaturizace kryogenní pasti 

 Dosavadní systém U-trubice je robustní zařízení, u kterého je obtížné precizní řízení 

teploty. Vlivem tloušťky stěny a vnitřního průměru U-trubice a její náplní dochází 

k nestejnému ohřevu stěny a středu U-trubice a zároveň dochází k „setrvačnosti ohřevu“ tzn. 

zpoždění změny teploty vlivem pomalé prostupnosti tepla přes stěnu a náplň U-trubice. Tyto 

parametry U-trubice mají vliv na rozmývání píků stejně jako délka U-trubice. Bylo zjištěno, 

že pro účinný záchyt, blížící se 100 % je třeba minimálně 20 cm U-trubice ponořené 

v kapalném dusíku. Snížením délky event. vnitřního průměru a tloušťky stěny U-trubice by 

bylo možné přesněji kontrolovat teplotu uvnitř pasti a tím kontrolovat výšku, FWHM a 

retenční čas píků jednotlivých forem arsenu. Ideálním případem by bylo nalezení takového 

designu kryogenní pasti, aby chlazení a tím i záchyt, probíhaly na objemově malé části pasti. 

Novým testovaným designem byla teflonová kapilára a následně křemenná kapilára. 

V teflonové kapiláře nedošlo k opakovatelnému záchytu s vysokou účinností. Oproti tomu 

při testování křemenné kapiláry tvaru U (dále U-kapilára) byl při prvních experimentech 
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se záchytem arsanu patrný slibný potenciál pro miniaturizaci jak dokládá následující tabulka 

účinností záchytu a uvolnění s využitím radioindikátorů. 

 

Tab. 3.4-1: porovnání účinnosti záchytu a uvolnění radioindikátoru pro U-trubici a U-kapiláru; n=3, pro 
přehlednost uvedena data pro U-trubici z Tab.3.3-1 

 U-trubice U-kapilára 

Účinnost záchytu (%) 99,9 ± 0,1 94,3 ± 0,2 

Účinnost uvolnění (%) 100,0 ± 0,8 100,0 ± 0,1 

 
 
 Hodnoty záchytu jsou nižší z důvodu použití neoptimalizovaných podmínek 

pro záchyt. Po optimalizaci podmínek (průtoky plynů, adekvátní způsob sušení plynné směsi 

obsahující hydridy, optimální délka ponoření v kapalném dusíku) tvořila i účinnost záchytu 

100% pro délku ponoření v dusíku pouze 3 cm! (35 cm ponoření pro U-trubici). Účinnost 

záchytu a uvolnění ostatních methylovaných specií činila také 100% jak dokládá následující 

tabulka. 

 

Tab. 3.4-2: relativní signály jednotlivých specií (každá specie 2 µg l-1 ) pro U-kapiláru; n = 6 

Specie iAsV MAsV DMAsV TMAsVO 

Relativní signál (%) 101±3 109±3 103±2 98±5 

 

 Typický chromatogram ukazuje následující obrázek pro arsan generovaný z iAsV.  
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Obr. 3.4-1: pík pro 2 µg l-1  iAsV pro křemennou U-kapiláru se sušidlem NaOH perly 

 

 Z Obr 3.4-1 vyplývá zmenšení šířky v polovině výšky píku a zvýšení výšky píku 

oproti obr. 3.1-1. Vzhledem k tomuto faktu by bylo možné dosažení většího rozlišení píků 

v případě přítomnosti i methylovaných forem než je tomu u skleněné U-trubice plněné 

chromosorbem. Nedostatečná kontrola teplotního programu pro U-kapiláru byla důvodem 

pro hledání jiného řešení ideálně komerčně dostupného s precizní kontrolou teploty. Ohřev 

U-kapiláry byl zabezpečen pouze okolní laboratorní teplotou. Proto v tomto typu kryogenní 

pasti nelze provádět kontrolovanou separaci jednotlivých specií s dostatečným rozlišením 

jednotlivých specií.  

 Komerční zařízení pojmenované výrobcem „Microcryotrap“ (dále jen MCT) s precizní 

kontrolou teploty původně určené na záchyt těkavých organických sloučenin bylo použito 

pro testování záchytu, uvolnění a event. separaci jednotlivých forem arsenu. Uložení kapiláry 

bylo oproti předchozím uspořádáním v přímém vedení (dále jako I-kapilára). Snižovalo se tak 

mechanické namáhání kapiláry a její poškození. K uložení kapiláry v MCT bylo nutné 

vyvinout vnitřní část k účinnému chlazení kapiláry. Nejvhodnějším materiálem této vložky 

byla měď díky její tepelné vodivosti a možnosti obrábění.  

 Během testování byla zjištěna nepřesné nastavení teploty mimo udávané údaje 

výrobcem. Z toho důvodu si uspořádání MCT vyžádalo několik modifikací. Dalším vážným 
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problémem bylo vymrazování vodních par i se zařazenou sušící patronou s hydroxidem 

sodným. Výsledkem hledání vhodnějšího uspořádání pro odstranění tohoto problému byla 

kombinace nově vyvinutého kónického vymrazovače a zmíněné patrony s hydroxidem 

sodným.  

 Výhodou upraveného uspořádání MCT byl stoprocentní záchyt a uvolnění všech specií 

s výrazně pomalejší ohřevem v kroku uvolnění. Díky tomu bylo možné dosažení viditelného 

rozlišení jednotlivých specií arsenu pouze na základě rychlosti ohřevu. Jeden z prvních 

výsledků tohoto uspořádání ukazuje obr. 3.4-2. 
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Obr. 3.4-2: chromatogram pro uspořádání s kónickým vymrazovačem a MCT; každá forma 2 µg l-1 

 

Po optimalizaci teplotního programu bude možné využívat systém MCT jako separátní 

kryogenní past s možností připojení k plynovému chromatografu, kde bude možné podmínky 

separace řídit nezávisle na podmínkách záchytu a uvolnění v MCT. Druhá nabízející 

se varianta bude spočívat ve využití MCT zároveň jako kryogenní pasti a separačního 

zařízení v přímém spojení s AAS, AFS či ICP-MS jako tomu je u spojení s U-trubicí plněnou 

chromosorbem.  
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3.5 Využití AFS detekce pro specia ční analýzu arsenu 

 Spojení hydridového generátoru s kryogenní pastí a AAS detekcí s předredukcí vzorku 

L-cysteinem je funkční a robustní metodou pro speciační analýzu arsenu s nízkými 

detekčními limity pro vodné roztoky i složitější biologické vzorky. Atomový absorpční 

spektrometr je v principu málo citlivý detektor. Proto byl pro dosažení ještě nižších 

detekčních limitů testován AFS detektor s flame-in-gas-shield atomizátorem. Záměrem bylo 

otestovat možnosti AFS detekce pro speciační analýzu arsenu založenou na generování 

substituovaných hydridů. Proto bylo testováno spojení generátoru hydridů zahrnujícího 

kryogenní past s AFS detektorem (HG-CT-AFS).  

 Vzhledem k výše uvedenému záměru otestovat potenciál spojení HG-CT-AFS, byla 

zvolena nejjednodušší varianta generování substituovaných hydridů, tj. v prostředí 1 mol l-1 

kyseliny chlorovodíkové. Chromatogram získaný generováním jednotlivých specií arsenu 

v prostředí kyseliny chlorovodíkové ukazuje obr.3.5-1.  
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Obr. 3.5-1: chromatogram pro 1- iAsIII , 2- MAsV, 3 – DMAsV; směsný standardní roztok - každá specie 
0,5 µg l-1; s použitím skleněné U-trubice; AS –signál, t – čas 

 

Limitujícím faktorem pro stanovení detekčních limitů jednotlivých forem arsenu je šum 

základní linie. Z porovnání chromatogramů na obr.3.1-1 pro spojení HG-CT-AAS a 3.5-1 

pro spojení HG-CT-AFS je patrné značné snížení šumu základní linie. Odstup signálu 

od šumu základní linie u AFS detekce výrazně vyšší něž u metody detekce s AAS. 
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Následující tabulka uvádí detekční limity dosažené pro jednotlivé formy a také porovnání 

s detekčními limity z literárního zdroje. 

Tab. 3.5-1: souhrn detekčních limitů pro jednotlivé arsenové specie pro spojení s AFS; generování v prostředí 
1 mol l-1 HCl; n = 6; LOD lit (z literatury) [14] n = 9; LOD teor – dosažitelný detekční limit  

specie 
LOD lit 

(pg) 

LOD 

(pg) 

LOD teor 

(pg) 

iAsIII  11 3,2 1,1  

MAsV 12 0,8 0,8 

DMAsV 18 1,1 1,7 

  

 V případě detekce AAS není kontaminace jakoukoliv formou arsenu 

v chromatogramu viditelná, ale při použití citlivější metody detekce AFS je kontaminace 

patrná hlavně pro anorganickou formu a v menší míře i pro methylované formy arsenu. Proto 

je detekční limit pro anorganickou formu vyšší než pro ostatní formy. Eventuální snížení 

kontaminace by bylo možné pouze v případě použití chemikálií vysoké čistoty a také čistého 

prostředí pro přípravu standardních roztoků, vzorků a experimentování s AFS. Tento případ 

ukazuje sloupec LOD teor v tab.3.5-1, kde jsou detekční limity spočteny pro základní linii 

neovlivněnou kontaminací tzn. bez pozorovatelných píků. 

 Použitá metoda detekce vedla k velmi nízkým detekčním limitům i v porovnání 

s literárními zdroji pro podobná uspořádání(viz.Tab.3.5-1 [14]) nebo obdobné uspořádání 

2,5 pg iAsIII , 3,0 pg MAsV, 6,5 pg  DMAsV [15] nebo s velmi citlivým typem detektoru 

ICP-MS 51 pg iAsIII , 21 pg MAsV, 1 pg DMAsV[16]. Využití flame-in-gas-shield 

atomizátoru oproti běžně využívanému difuznímu plameni je důvodem dosažení tak nízkých 

detekčních limitů. S použitím tohoto druhu atomizátoru je možné docílit většího snížení 

šumu základní linie než lze očekávat s difuzním plamenem, který je použit v literárním zdroji 

(viz. sloupec LODlit Tab.3.5-1). Další výhodou flame-in-gas-shield atomizátoru je dosažení 

vyšší citlivosti pro jednotlivé formy arsenu než u difuzního plamene.  

 Lze konstatovat, že byl prokázán pozoruhodný potenciál spojení HG-CT s detekcí 

AFS pro speciační analýzu arsenu založenou na generování substituovaných hydridů, 

především vzhledem k extrémně nízkým detekčním limitům. Spojení HG-CT-AFS nabízí 

levnější variantu oproti sofistikované stále se rozšiřující a investičně i provozně náročnější 

instrumentaci ICP-MS za dosažení nižších nebo porovnatelných detekčních limitů 

pro jednotlivé formy arsenu. Především pro biologické vzorky obtížně dostupných lidských 

tkání, ve kterých může být koncentrace arsenových forem velmi nízká, je spojení 
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HG-CT-AFS ideální. Příkladem může být aplikace v oblasti toxikologie, kdy jsou často 

k dispozici malá množství vzorku [10,17,18]. 

 

Závěry 
 
 Cílem práce byl rozvoj metodiky a instrumentace speciační analýzy arsenu založené 

na kombinaci selektivního generování substituovaných hydridů s detekcí atomovou 

absorpční a atomovou fluorescenční spektrometrií. Pro splnění tohoto cíle byla 

uskutečňována analýza tří- a/nebo pětimocných anorganických a methylovaných forem 

arsenu. Jako modelové arsenové specie byly kvůli snadné dostupnosti a odpovídající stabilitě 

zvoleny iAsIII , iAsV, MAsV, DMAsV a TMAsVO. 

 První část práce se zabývá vývojem metodiky a instrumentace speciační analýzy 

arsenu založené na selektivním generování substituovaných arsanů a využívající záchytu 

v kryogenní pasti (tj. chromosorbem plněné U-trubici) s AAS detekcí. S ohledem na tento 

záměr a na stabilitu toxikologicky zajímavých arsenových forem stanovovaných i v další 

části této práce byl zvolen přístup k selektivnímu generování substituovaných hydridů 

založený na předredukci pětimocných forem arsenu L-cysteinem a optimalizovány podmínky 

tohoto generování. Značná pozornost byla věnována vývoji a optimalizaci experimentálních 

parametrů provozu kryogenní pasti. Při každé výměně samotné U-trubice nebo výměně 

chromosorbu či vinutí odporového drátu (sloužícího k ohřevu pasti) bylo třeba optimalizovat 

teplotní program tak, aby rozlišení, především dimethylované a trimethylované formy, bylo 

dostatečné. Interference způsobená nespecifickou absorpcí rozkladných produktů L-cysteinu 

(pravděpodobně sulfanu), pozorovanou v retenčním čase anorganické formy arsenu, byla 

eliminována deuteriovou korekcí pozadí. Během používání kryogenní pasti bylo třeba řešit 

její zablokování vymrazenou vodou vystupující ve formě aerosolu a vodní páry ze separátoru 

fází. Vodní pára uvolněná z kryogenní pasti navíc interferuje nespecifickou absorpcí 

pozorovanou v retenčních časech methylovaných forem arsenu. Proto byly testovány různé 

druhy sušicích zařízení. S nafionovou membránou, podle literárních zdrojů nejčastěji 

používanou, byly pozorovány ztráty methylovaných arsanů a, navíc, eliminace vody byla 

nedostatečná. Vysokou účinnost sušení bez ztrát analytu prokázala patrona naplněná 

hydroxidem sodným, která navíc absorbuje rozkladné produkty L-cysteinu způsobující 

nespecifickou absorpci. Po optimalizaci experimentálních parametrů provozu kryogenní pasti 

byly stanoveny detekční limity jednotlivých modelových arsenových specií. Díky použití 
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optimálního sušicího zařízení (patrony s hydroxidem sodným) bylo možné pracovat 

bez DBC, tím snížit šum měření a následně dospět ke snížení detekčních limitů jednotlivých 

arsenových specií. Nalezené detekční limity znamenají výrazné zlepšení oproti HG-CT-AAS 

detekčním limitům udávaným v literatuře, což svědčí o mimořádném potenciálu vyvinuté 

metodiky a instrumentace HG-CT-AAS pro oblast stopové a ultrastopové analýzy 

arsenových specií. 

 Následovala aplikace vyvinuté metodiky a instrumentace HG-CT-AAS pro speciační 

analýzu arsenu v buněčné suspenzi myších jater. Běžně využívané postupy speciace vyžadují 

převedení vzorku do roztoku, což je obvykle spojeno s alespoň částečnou mineralizací. 

Vzhledem k labilitě specií třímocného arsenu přitom neodvratně dochází ke ztrátě speciační 

informace. Proto byla testována možnost přímého dávkování buněčné suspenze myších jater 

do hydridového generátoru. Ze získaných výsledků vyplývá uskutečnitelnost tohoto přístupu. 

Bylo prokázáno, že takto lze správně uskutečnit speciaci arsenu, včetně informace 

o oxidačním stavu (iAsIII,V , MAsIII,V  a DMAsIII,V ), ve vzorcích tkání a buněk získaných 

v populačních studiích. Ukázalo se, že koncentrace DMAsIII,V  byla oproti ostatním formám 

dvoj až trojnásobná. Podstatnou část arsenu v jaterní tkáni obsahují třímocné methylované 

formy. Oproti tomu TMAsVO nebyla v těchto typech vzorků vůbec detekována. Vyvinutá 

metoda dávkování buněčné suspenze přímo do systému hydridového generátoru je unikátní a 

vytváří předpoklady pro významný pokrok v oboru toxikologie arsenu, protože alternativní 

přístupy, využívající metody kapalinové chromatografie, jsou pro přímou analýzu tkání 

nepoužitelné. Významnou výhodou tohoto přístupu je schopnost poskytnout informaci 

o toxických a zároveň velmi nestabilních MAsIII  a DMAsIII . Další důležitou výhodou 

vyvinutého přístupu jsou velmi nízké detekční limity srovnatelné s detekčními limity 

dosahovanými spojením experimentálně náročných extrakčních postupů s detekcí ICP-MS. 

Výhoda nízkých detekčních limitů je kritická při analýzách zejména biologického materiálu 

(tkání) často dostupného v malých množstvích.  

 V další části práce byl výzkum zaměřen na proces záchytu arsanů v kryogenní pasti. 

Nový materiál kryogenní pasti – křemen nahradil dosavadní materiál U-trubice – 

borosilikátové sklo. Křemenná U-trubice vykazovala vyšší mechanickou odolnost, ale hlavně 

vedla k užším píkům jednotlivých arsanů s vyšším rozlišením. To významně přispělo 

ke zlepšení parametrů chromatogramu bez dramatického zásahu do celého systému 

kryogenní pasti. Důležitým parametrem procedur využívajících záchyt v  kryogenní pasti je 

účinnost záchytu a uvolnění arsanů. Proto byla radiometricky stanovena účinnost záchytu i 

uvolnění arsanu v U-trubici plněné chromosorbem pomocí radioindikátorů 73As a 74As. Byla 
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zjištěná 100% účinnost záchytu i uvolnění arsanu. Radioindikátory byly využity i ke zjištění 

distribuce arsanu v U-trubici: k záchytu arsanu dochází již ve vstupní části kryogenní pasti 

na úrovni hladiny kapalného dusíku. 

 Tento způsob distribuce arsanu v U-trubici ukazuje potenciál miniaturizace kryogenní 

pasti, avšak prosté zkrácení U-trubice by nevedlo k dostatečné miniaturizaci, protože 

pro účinný záchyt arsanu je třeba minimálně 20 cm délky U-trubice ponořené v kapalném 

dusíku. Proto byly testovány jiné designy pasti. Vhodnou se ukázala křemenná kapilára 

i.d. 0,53 mm potažená polyimidem využívaná pro plynovou chromatografii. Optimalizací 

podmínek s pomocí radiometrických i spektrometrických experimentů byla dosažena 100% 

účinnost záchytu i uvolnění všech studovaných arsanů. Optimalizace byly provedeny 

s kapilárou tvaru U bez ohřevu odporovým drátem. Po ověření vhodnosti křemenné kapiláry 

pro záchyt arsanů bylo hledáno, pokud možno komerčně dostupné, zařízení pro postupný 

ohřev kapiláry, který by umožnil separaci jednotlivých arsanů jejich postupným uvolněním. 

Komerční zařízení „microcryotrap“ splňovalo nároky na postupný ohřev kapiláry ve tvaru I. 

Nicméně ke spolehlivé funkci zařízení bylo nutné uskutečnit dodatečné technické úpravy 

(kovová vložka pro účinný převod tepla na kapiláru a úprava způsobu chlazení zařízení). 

Tento typ kryogenní pasti byl velmi náchylný k zablokování vymrazenou vodou - ani 

sušení hydroxidem sodným nebylo dostatečně účinné. Testováním různých uspořádání 

sušicích zařízení byla nalezena kombinace patrony s hydroxidem sodným a nově vyvinutého 

sušicího zařízení, tzv. kónického vymrazovače, založeného na postupném vymrazování vodní 

páry na stěně kryogenní pasti. Poté bylo možné křemennou I-kapiláru využívat jako funkční 

kryogenní past. Dále byly zkoumány možnosti separace arsanů na základě jejich rozdílné 

teploty varu. Bylo zjištěno, že po optimalizaci teplotního programu má kryogenní past 

v podobě I-kapiláry potenciál nahradit U-trubici plněnou chromosorbem. Jednou 

z významných výhod použití křemenné kapiláry jsou užší píky, takže po optimalizaci 

teplotního programu bude možné mnohem vyšší rozlišení než u U-trubice plněné 

chromosorbem. Značnou výhodou je také využití komerčně dostupných částí systému této 

kryogenní pasti a tím jednodušší a rychlejší sestavení, výměna a obsluha. Automatizace 

celého systému kryogenní pasti se nabízí jako další možnost. Vzhledem k pronikavému 

zmenšení objemu pasti se nabízí spojení s plynovým chromatografem, kde je nutné provést 

„nástřik“ směsi arsanů v co nejmenším objemu. Tím lze ovládat separaci efektivněji, plně 

nezávisle na záchytu. Využití U-trubice stejným způsobem není kvůli pomalému uvolnění 

z této kryogenní pasti možné. S vyvinutým systémem kryogenní pasti se tedy ve srovnání 

s U-trubicí značně rozšiřují možnosti využití. 
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 Pro analýzu vzorků s velmi nízkým obsahem arsenových specií i vzorků, zejména 

biologických tkání, které jsou dostupné ve velmi malých množstvích je žádoucí další snížení 

detekčních limitů. Atomový absorpční spektrometr je v principu málo citlivý detektor. Proto 

bylo testováno spojení hydridového generátoru zahrnujícího kryogenní past s AFS 

detektorem. Byl prokázán pozoruhodný potenciál spojení HG-CT s detekcí AFS 

pro speciační analýzu arsenu založenou na generování substituovaných hydridů, především 

vzhledem k extrémně nízkým detekčním limitům. AFS detektor nabízí levnější variantu 

oproti investičně i provozně náročnějšímu detektoru ICP-MS a přitom nabízí pro jednotlivé 

arsenové specie srovnatelné detekční limity.  

 Závěrem lze konstatovat, že tato práce významně přispěla k rozvoji metodiky a 

instrumentace speciační analýzy založené na kombinaci selektivního generování 

substituovaných hydridů s detekcí atomovou absorpční nebo atomovou fluorescenční 

spektrometrií. Přestože se práce zabývala výhradně těmito dvěma metodami analytické 

atomové spektrometrie, prakticky všechny získané poznatky lze aplikovat i pro jiné atomově 

spektrometrické detektory, především pro ICP-MS. 
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