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Seznam zkratek 
 

μAC mikro-afinitní chromatografie 

APDC pyrolidin dithiokarbamát amonný (ammonium pyrrolidine 

dithiocarbamate) 

BCECF-AM 2, 7-bis-(2-karboxyethylen)-5-karboxyfluorescein-acetoxymethyl 

ester  

BI mikročásticová analýza („Bead Injection“) 

BIS „bead injection“ spektrofotometrie (Bead Injection 

Spectrophotometry) 

C18-PS/DVB  (poly(styrendivinylbenzen) kopolymer alkylovaný 

oktadecylovými skupinami 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

ETAAS elektrotermická atomová absorpční spektrometrie (Electrothermal 

Atomic Absorption Spectrometry) 

FIA průtoková injekční analýza (Flow Injection Analysis ) 

ICP-MS hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) 

LOV Lab-on-valve 

LWCC cela s dlouhou optickou dráhou (Long Waveguide Capillary Cell) 

MPV vícecestný sekvenční ventil (multiposition selection valve) 

MS-FIA  průtoková injekční analýza s více písty (multisyringe) 

NADH nikotinamidadenindinukleotid 

PEEK polyetheretherketon 

PTFE poly(tetrafluorethylen) 

RSD relativní směrodatná odchylka 

SIA sekvenční injekční analýza (Sequential Injection Analysis) 

SPE extrakce na tuhou fázi (Solid Phase Extraction)  

UV-VIS ultrafialová – viditelná oblast spektra 

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)  

 

 

http://www.who.cz/
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1 Úvod 

Technika „bead injection“ je označována jako třetí generace průtokových metod 

využívající aspirace suspenze mikročástic, které umožňují zachycení analytu.  Extrakce 

na tuhou fázi patří mezi nejčastěji používané techniky, které slouží k úpravě vzorku. 

Během tohoto kroku dochází  nejen k zakoncentrování  analytu, který se ve vzorku 

vyskytuje v nízkých koncentracích, ale i k odstranění interferující matrice. V dnešní 

době se upřednostňuje automatizace a miniaturizace SPE procesu. Právě z tohoto 

důvodu byl vynalezen LOV modul, který snižuje spotřebu reakčních činidel a zvyšuje 

opakovatelnost stanovení. Technika „bead injection“ představuje aspiraci částic 

sorbentu do systému a zachycení analytu na povrchu sorbentu přímo v průtokovém 

LOV modulu. Její velkou výhodou je automatická obnova sorbentu, díky níž nedochází 

ke kontaminaci při dalších analýzách. 
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2 Cíl a popis zadání práce 

Cílem této práce je vyhledat využití techniky „bead injection“ v systému LOV při úpravě 

vzorku, během níž dochází k zakoncentrování analytu, eliminaci složek matrice vzorku, eluci 

analytu a jeho stanovení. Dále by se tato práce měla zaměřit na výběr a chemické vlastnosti 

sorbentů, způsoby detekce v průtokovém systému a využití této miniaturizované a 

automatizované přípravy vzorku v různých analytických aplikacích. 

Při zpracování rešerše odborné literatury bude využito databází „Science Direct“ a „Web of 

Science“. Rešerše bude zaměřena na různé způsoby vytvoření SPE kolony v LOV modulu, 

způsoby detekce přímo na sorbentu nebo po následné eluci do průtokové detekční cely a na 

aplikace v různých oblastech analýzy zpracovávajících vzorky s komplexní matricí. 
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3 Sekvenční injekční analýza 

Sekvenční injekční analýza (SIA) patří mezi tzv. neseparační průtokové metody a je 

označována jako druhá generace průtokových analytických metod, zatímco průtoková 

injekční analýza (FIA) je jejím předchůdcem (první generace) (1). 

Na rozdíl od FIA je nosný proud v SIA diskontinuální a umožňuje přímý i zpětný 

tok. SIA pracuje na principu postupného dávkování vzorku a činidel do systému pomocí 

sekvenčního vícecestného ventilu a čerpadla. Nosný proud (carrier) slouží 

k dokonalému promísení zón a vzniku produktu při obráceném směru toku, ale i 

k dopravě k detektoru, v němž je měřena odezva signálu znázorněná píkem (změna 

koncentračního gradientu produktu při průchodu detektorem) viz obrázek 1 (1, 2, 3). 

 

A-Aspirace vzorku B-Aspirace činidla C-Vzorek a činidlo jsou unášeny nosným proudem  D- Zpětný tok  

– promísení vzorku a činidla a vznik produktu E- Detekce 

3.1 Popis SIA 

Systém se skládá z nízkotlakého obousměrného pístového čerpadla, mísící cívky, 

vhodného detektoru a hlavně vícecestného sekvenčního ventilu (MPV), díky kterému 

můžeme použít různé roztoky činidel bez změny konfigurace systému, převážně se 

jedná o šesti až deseticestný ventil, toto schéma je zobrazeno na obrázku 2. Celý systém 

je propojen hadičkami s malým vnitřním průměrem okolo 0,7 mm. Mísící cívka má 

nejen funkci mísící, ale slouží i k případnému zachycení činidla a vzorku, aby nedošlo 

k poškození čerpadla (1, 2, 3, 4). 

 

Obr. 1: Princip SIA (1) 
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3.2 Aplikace zaměřené na úpravu vzorku 

Úprava vzorku je nezbytnou součástí při stanovení složek reálného vzorku. Vzorek 

musí být upraven před vlastní analýzou tak, aby se docílilo odstranění interferující 

matrice nebo alespoň zmírnění interference použitím chemických modifikátorů (4, 5). 

Úpravy je možné provádět manuálně, ale během těchto přípravných kroků může 

docházet ke kontaminaci stanovovaných analytů a velké spotřebě činidel a vzorků. 

Z těchto důvodů se upřednostňuje on-line úprava, tj. přímo v analyzátoru, která 

minimalizuje spotřebu použitých reagencií a eliminuje možné chyby. On-line úpravou 

dosáhneme vyšší přesnosti a opakovatelnosti provedení. Mezi kroky předúpravy vzorku 

patří odstranění matrice vzorku a zakoncentrování při nízkých koncentracích analytu. 

Nejčastěji používanou úpravou vzorku je extrakce na tuhou fázi (SPE, solid phase 

extraction) (4). 

 

3.2.1 Extrakce na tuhou fázi 

Extrakce na tuhou fázi je pro své snadné provedení a vysokou extrakční účinnost 

velmi často aplikovanou technikou pro úpravu vzorku. Pevná fáze je považována za 

extraktor, který umožňuje analytu adsorbovat se na povrch a oddělit se od matrice. 

Tímto procesem zvyšujeme citlivost a selektivitu daného stanovení. Mezi analytem a 

tuhou fází kolony SPE dochází k adsorpci analytu na sorbent a při promytí kolony 

dochází k odstranění matrice. Při eluci menším objemem elučního činidla pak dochází k 

zakoncentrování stanovovaného analytu. Pro zvýšení selektivity SPE mohou být využita 

chelatační činidla, která mohou měnit fyzikální vlastnosti, což také umožňuje použití 

různých detekčních technik (4, 6, 7). 

SPE probíhá v pěti krocích na koloně, která má výhodné povrchové vlastnosti pro 

danou extrakci analytu. Tyto vlastnosti mohou být změněny v důsledku znečistění, 

 Obr. 2: Základní schéma systému SIA (1) 
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deaktivace nebo ztráty funkčních skupin, to vede k poruchám retenční účinnosti a 

kinetiky během extrakce i eluce (4, 8). 

U trvale naplněných kolon může vznikat vysoký zpětný tlak a docházet k deaktivaci 

povrchu pevné fáze, z důvodu těchto nevýhod se začaly v literatuře objevovat extrakce 

založené na tvorbě tzv. obnovitelné kolony, které se navíc využívají v plně 

automatizovaném provedení. Technika „bead injection“ umožňuje vytváření 

obnovitelného povrchu a slouží k zakoncentrování analytu a odstranění matrice. 

Základem je obnovení kolony po každém analytickém cyklu, tímto krokem se vyhneme 

možným ztrátám funkčních skupin na pevné fázi a také není nutné po každé extrakci 

kolonu promývat (4, 8, 9). 
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4 Technika „bead injection“ 

„Bead injection“ (BI, aspirace mikročástic) patří do třetí generace průtokových 

metod a spočívá v použití suspenze mikročástic, na jejichž povrchu se nacházejí různé 

funkční skupiny, derivatizační činidla nebo i bílkoviny (3). 

Tyto částice jsou při použití v průtokovém systému zachyceny ve speciální cele a 

poté je aspirován vzorek. Analyt ze vzorku interaguje s povrchovými skupinami nebo 

činidly. Výhodou BI je zachycení analytu na povrchu částic, zatímco matrice vzorku 

může být odstraněna. Produkt lze detekovat přímo na povrchu částic („bead injection 

spectrophotometry“) nebo po eluci produktu v detektoru. Konečnou fází tohoto cyklu je 

odstranění částic do odpadu pomocí zpětného toku nosného proudu. Přelomem je 

automatické obnovení sorbentu (částic) po každém testu, čímž je možné zabránit 

kontaminaci při měření dalšího vzorku (3, 8). 

4.1 Rozdělení sorbentů 

Podle základních vlastností dělíme sorbenty na hydrofilní a hydrofobní.  Mezi 

hydrofilní patří např. Sephadex C-25 a Muromac A-1 (iminodiacetátové skupiny), 

zatímco hydrofobní jsou PTFE (poly(tetrafluorethylen), C18-PS/DVB 

(poly(styrendivinylbenzen) kopolymer alkylován oktadecylovými skupinami a C18-

 silikagel (kovalentně modifikovaný). Mezi hydrofobní sorbenty patří dále např. 

Novarose (agaroza s iminodiacetátovými skupinami) a Fast Flow materiál (Sepharose 

vázaná éterovými vazbami s iminodiacetátovými skupinami) (4, 10). 

Hydrofobní částice mají všestrannější využití a jsou často používány při adsorpci 

neutrálních komplexů vytvořených mezi přechodnými prvky a chelatačními činidly. 

Volbou vhodného chelatačního činidla můžeme docílit zvýšené selektivity extrakce. Pro 

aplikaci tohoto druhu sorbentu do průtokového systému je nezbytné organické 

rozpouštědlo, proto jsou tyto částice suspendovány, buď v čistém organickém 

rozpouštědle, nebo ve směsi organického rozpouštědla a vody. Dalšími důležitými 

vlastnostmi je velikost a tvar částic sorbentu viz obrázek 3 (4, 10). 
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Pro techniku BI jsou většinou potřebné kulaté částice a rozmezí velikostí od 20 do 

150 μm. Menší částice je obtížné zachytit a promýt, zatímco velké mají větší tendenci 

k ulpívání v průtokových kanálech a může pak docházet k jejich ucpání. Preferovány 

jsou měkké materiály, které nepoškodí ventily. Pro BI-spektrometrii je důležité, aby 

částice byly průhledné, proto jsou Sephadex a Sepharose ideálními kandidáty pro BI a 

lze na nich detekovat absorbanci v UV-VIS oblasti a fluorescenční signál (3, 4). 

Sephadex vyrobený ze zesítěné mikrobiální glukózy a Sepharose ze zesítěné, 

vyčištěné galaktózy z mořských řas o velikosti 20-180 μm i různě zasíťované (4B nebo 

6B) jsou používány pro afinitní chromatografii. Na svém povrchu mohou mít 

nejrůznější funkční skupiny např. Protein A, Protein G, avidin nebo streptavidin. Jako 

nosiče živých buněk jsou využívány převážně Cytodex částice, které jsou sledovány 

pomocí fluorescenční mikroskopie při buněčných testech. V enzymatických analýzách 

jsou používány zejména grafitové kuličky (3, 4). 

Sephadex C-25 jsou sférické částice o velikosti 40-125 μm, velmi stlačitelné 

v suspendující kapalině, jejichž nepravé roztoky mají podobnou hustotu jako voda. Byly 

použity např. pro stanovení niklu v sorpčních/elučních systémech (4). 

 

 

Obr. 3: Přehled různých sorbentů používaných v BI (4) 
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Při použití hydrofilních sorbentů je SP2 v klidovém stavu, zakoncentrování probíhá 

v C2 připojenému k portu 4, jak je zobrazeno na obrázku 4 (4). 

 

 
Obr. 4:  Schéma manipulace s hydrofobními nebo hydrofilními sorbenty (4) 

Muromac A-1 se velikostně pohybuje od 75-150 μm a obsahuje chelatační 

pryskyřici s iminodiacetátovými skupinami, které jsou schopné vázat ionty přechodných 

kovů prostřednictvím interakce mezi touto skupinou a elektronovými d-orbitaly 

kovových prvků. Tento materiál byl použit při stanovení olova v sorpčním/elučním 

systému. Muromac A-1 vykazoval vyšší hodnotu směrodatné odchylky (RSD) z důvodu 

zhoršené opakovatelnosti aspirace daných objemů sorbentu (4). 

PTFE částice jsou veliké 100 μm a mají nehomogenní velikost - vypadají jako 

kousky nepravidelného tvaru. Částice mají vyšší hustotu než suspendující tekutina a 

mají větší sklony k usazování, proto musí být neustále míchány, aby bylo dosaženo 

stabilní a homogenní suspenze. Vhodným rozpouštědlem byl v nalezených pracích 

ethanol. Sorbent PTFE byl využit např. při stanovení kadmia v nízkých koncentracích. 

PTFE částice mají oproti C18-PS/DVB 3x vyšší retenční účinnost a ve srovnání 

s jinými hydrofobními sorbenty dosahují mnohem lepší efektivity extrakce (4, 10). 

Kvůli nepravidelnému tvaru sorbentu byl vyvinut PTFE Algoflon, který je vyráběn 

na bázi malých částic, které jsou tvarovány do různě velkých kuliček o velikosti 88-

125 μm. Při vysoké mechanické zátěži jsou tyto kuličky rozloženy na původní částice a 
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ze suspenze se stává emulze. PTFE Algoflon vykazuje vyšší hydrofobicitu a tím 

umožňuje snadnější plnění kolon. U PTFE Algoflon sorbentu bylo zjištěno, že přispívá 

ke zlepšení efektivity extrakce oproti PTFE Aldrich (4, 10). 

Granulární PTFE Algoflon sorbent vykazoval lepší citlivost stanovení (větší 

zakoncentrování analytu), reprodukovatelnost a opakovatelnost. Lineární rozmezí bylo 

nepatně sníženo z 0,05-1,00 na 0,05-0,25 μg/l. PTFE Algoflon se jeví jako slibnější 

sorbent než PTFE Aldrich, jedinou jeho nevýhodou je nedostatečná mechanická 

stabilita, což vytváří určitá omezení při použití v LOV systému (10). 

Suspenze částic je neustále míchána v malé nádobě, do systému je plněna pomocí 

peristaltického čerpadla (PP) do portu 5, jak je zobrazeno na obrázku 5 (4). 

 

 

Obr. 5: Schéma manipulace s hydrofobním PTFE sorbentem (4) 

C18-PS/DVB kuličky o velikosti 40 μm, sférického tvaru jsou vyrobeny 

z nestlačitelného materiálu, tudíž nemohou procházet prostorem mezi kanálem a PEEK 

hadičkou ani při zvýšeném průtoku, z tohoto důvodu musí být použité částice nasáty 

zpět a odstraněny do odpadu. Opět byly použity pro stanovení kadmia (4). 

Novarose sorbent je vytvořen z vysoce zesíťované agarózy s iminodiacetátovými 

skupinami. Využívá se jako adsorbent kovových iontů (11). 

Fast Flow materiál se skládá z iminodiacetátových skupin vázaných éterovými 

skupinami na Sepharose 6 Fast Flow. Tento sorbent je velmi zesíťovaný a podpůrnou 
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část tvoří 6% agaróza. Velikostně se pohybuje v rozmezí 45-165 μm a vykazuje 

vynikající chemickou (pH) a fyzikální (vysoké průtoky) stabilitu (11). 

Mezi tvarově nepravidelné polymerní sorbenty patří SupelMIP a Lichrolut EN. 

SupelMIP (selektivní např. pro ß-blokátory) jsou přibližně 50 μm velké a využívají 

se k selektivní extrakci drog/léčiv. Jsou tvořeny molekulárně vtištěným polymerem 

(MIP) s velmi vysokou selektivitou pro danou skupinu analytů. Lichrolut EN je PS-

DVB sorbent s velkou povrchovou plochou (1200 m
2
/g) vhodný pro extrakci na 

reverzní fázi. Oba tyto sorbenty vykazují nízkou přesnost v plnění sorbentu, zatímco 

sférický Oasis HLB sorbent o velikosti 30 μm má lepší plnící přesnost a opakovatelnost 

plnění (12). 
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5 Technika Lab-on-valve 

Lab-on-valve (LOV) technika neboli tzv. „laboratoř na ventilu“ byla navržena prof. 

Růžičkou v roce 2000 a řadí se do třetí generace průtokových metod (1). 

LOV modul obsahuje kanálky, které jsou v rámci modulu namontované přímo na 

vícepolohovém sekvenčním ventilu, dále se zde nachází mísící místa a optická vlákna, 

která spojují LOV s detektorem. Cílem vytvoření LOV modulu byla minimalizace 

vzdálenosti od injektoru k detektoru, což vede ke snížení spotřeby drahých a 

nebezpečných reagencií a produkce odpadních látek. LOV pracuje s velmi malými 

objemy činidel a vzorků, které se pohybují v jednotkách až desítkách mikrolitrů. Od 

moderních analytických systémů jako je právě LOV modul, očekáváme dostatečnou 

detekční citlivost, opakovatelnost, přesnost, ale také automatizaci, díky řízení 

počítačem. Výhodou techniky LOV je, že umožňuje spojení s různými druhy detekčních 

technik, především UV spektrofotometrie a fluorescence (4, 7, 8, 13). 

5.1 Popis LOV modulu 

Modul LOV se skládá ze spojovacích portů a kanálů, které propojují jednotlivé 

komponenty potřebné pro analýzu. Kanály jsou uspořádány ve třech rovinách a 

centrální port je připojen k mísící cívce, toto spojení mu umožňuje potřebný přístup 

k ostatním portům. Čerpadlo nasává jednotlivé zóny a vytlačuje odměřené objemy 

činidel a vzorku do hlavní mísící cívky a poté po obrácení toku tuto reakční směs 

přesune přes port č. 2 do průtokové cely, která umožňuje provádění miniaturizovaných 

operací. Port č. 1 např. slouží k odstranění odpadu a port č. 5 k promývání, ostatní porty 

č. 3,4,6 k transportu činidel viz obrázek 6 (8, 13). 

 

 
Obr. 6: Schéma SI-LOV obsahující průtokovou celu umožňující měření absorbance (13) 
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6 Princip metody BI v LOV formátu 

Nejprve musí být usazený sorbent na dně nádoby, který chceme dávkovat do 

průtokového systému, zhomogenizován např. pomocí míchání magnetickou míchačkou, 

poté je přesný objem suspenze částic transportován přes port č. 6 do hlavní mísící cívky 

a po přepnutí do portu č. 2, jsou částice dopraveny do průtokové cely. Zde jsou 

zachyceny pomocí optických vláken nebo duté zátky. Dutá zátka (hollow plug) vytváří 

30 μm mezeru, kterou může proudit tekutina, zatímco jsou částice zachyceny viz 

obrázek 7. Toto opatření usnadňuje rovnoměrnou perfúzi sorbentu a  vertikální umístění 

průtokové cely poskytne rovnoměrné rozložení částic mezi optickými vlákny za pomoci 

gravitace (1, 3). 

 

Obr. 7:  Schéma zapojení BI v LOV modulu (1) 
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7 Detekční techniky BI-LOV 

7.1 Bead injection spektroskopie 

„Bead injection“ spektroskopie (BIS) umožňuje detekci přímo na sorbentu bez 

předchozí eluce. K detekci se využívá různých chromogenních činidel, která slouží 

k selektivnímu zachycení stanovovaných analytů. Mezi ně patří např. Zincon (2-

karboxy-20-hydroxy-50-sulfoformazylbenzen, který se používá při stanovení mědi nebo 

1,5-difenylkarbazid pro stanovení chromitých iontů (7, 9). 

Detekce se uskutečňuje ve víceúčelové kyvetě opatřené optickými vlákny, která 

komunikují s externím zdrojem světla a detektorem. Při této technice je nezbytné, aby 

sorbentní materiál byl naplněn v optické dráze světla a ne mimo ni. Toto uspořádání 

umožňuje „real-time“ monitorování absorbance pomocí BIS (7). 

7.2 Bead injection separace s elucí 

Tato technika funguje na principu zachycení a zakoncentrování analytu, který je 

následně eluován z povrchu SPE kolony a transportován do detektoru. Po eluci 

organickým rozpouštědlem je analyt přenesen do detektoru ETAAS např. pomocí 

vzduchových segmentů. Separace s elucí je velmi univerzální, a proto může být využita 

pro nejrůznější detekční metody např. ETAAS, mikro-afinitní chromatografie. Tento 

postup byl použit při stanovení kadmia, olova a niklu ETAAS detekcí (9, 11). 
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8 Konfigurace průtokové cely 

Konfigurace průtokové cely je velmi důležitým parametrem k zachycení sorbentu. 

Fluorescence přímo na částicích (bead spectroscopy) využívá dvojici optických 

vláken, které jsou umístěné v pravém úhlu. (obr. 8 A). Při UV-VIS spektrofotometrii 

a fluorescenci je využíváno tří optických vláken (obr. 8 B). Pomocí svislého optického 

vlákna dochází k zachycení sorbentu (3). 
 

 

 
Obr. 8: Konfigurace průtokové cely pro fluorescenční spektroskopii a UV-VIS spektrofotometrii a 

fluorescenci v BI (3) 

U mikrokolonové chromatografie s obnovitelnou kolonou je optická dráha 

průtokové cely určena vzdáleností mezi optickými vlákny. Sorbent je zachycen pomocí 

jednoho z optických vláken viz obrázek 9A. BIS v kombinaci s mikrokolonovou 

chromatografií využívá většinou dvou párů optických vláken. Horní pár slouží 

k sledování kolony a spodní k monitorování průtokové cely viz obrázek 9B (3). 

 

  

 
Obr. 9: Konfigurace průtokové cely pro mikrokolonovou chromatografii a kombinaci s BIS (3) 
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9 Přehled aplikací techniky BI-LOV 

9.1 Stanovení kovových prvků 

Jednou z nejnáročnějších oblastí analytické chemie je stanovení kovů ve stopových 

koncentracích. Analýza kovových prvků je velmi důležitá při stanovování toxických 

prvků např. Cr(VI), Ni(II), Hg(II), Pb(II), Cd(II) a dalších. Tyto prvky mají neblahý 

dopad na organismy i lidské zdraví (7). 
 

Tab. 1: Přehled stanovení kovových prvků pomocí BI-LOV 

Analyt Matrice Typ sobentu Detekční technika 

 

Lineární 

rozmezí 

 

Detekční 

limit 

 

Rychlost 

analýzy 
Zdroj 

μg/l μg/l h-1 

   
Cu voda 

Sephadex QAE 

A-25 
spektrometrie CCD 10-100 3 - 7 

Pb 
standardní 

vzorek 

Sephadex G-25 

impregnovaný 

dithizonem 

ETAAS 0,001-0,004 0,0003 - 14 

Pb 
referenční 

materiál 

Chelatační 

sepharose Fast 

Flow bead 

ETAAS 0,1-2,0 0,07 
12 

11 

Cd 
referenční 

materiál 

Chelatační 

sepharose Fast 

Flow bead 

ETAAS 0,005-0,05 0,001 
12 

11 

Ni 
referenční 

materiál 

Chelatační 

sepharose Fast 

Flow bead 

ETAAS 0,05-1,0 0,02 
12 

11 

Cd voda 
PTFE - 

granulární 
ETAAS 0,05-1,0 0,0055 

12 
10 

Cu říční voda 
Chelex-100 

pryskyřice 

UV-VIS 

CCDspektrometrie 
5-500 0,63 

45 
6 

Hg říční voda 
Chelex-100 

pryskyřice 

UV-VIS 

CCDspektrometrie 
2,5-30 0,25 20  6 

 

Nejpoužívanějším typem sorbentů při stanovení těchto analytů je chelátový 

iontoměnič (Chelatační sepharose, Chelex-100 pryskyřice). Vliv průtokové rychlosti 

vzorku je podstatný pro zadržení kovových iontů na povrchu sorbentu. Sephadex C-25 

je velmi dobře stlačitelný materiál a proto se používá nižší průtoková rychlost převážně 

menší než 20 μl/s, při vyšších rychlostech by mohlo docházet ke stlačení sorbentu a 

průchodu prostorem mezi kanálem a PEEK zátkou (11). 

Oproti tomu tuhá Sepharose umožňuje použití vysokých průtokových rychlostí, ani 

při rychlosti 200 μl/s nebyla zaznamenána změna tvaru ani unikání sorbentu 

z mikrokolony. Výhodou vyšší průtokové rychlosti je zkrácená doba analýzy a 

odstranění neadsorbovaných nebo slabě adsorbovaných složek matrice. Při testování 
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analytů, které jsou zaznamenány v tabulce 1, byla průtoková rychlost převážně 10 až 

20 μl/s (11). 

Při stanovení kovových prvků se uplatňují různé detekční techniky např. 

elektrotermická atomová absorpční spektrometrie (ETAAS) nebo hmotnostní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), které mají vysokou citlivost a 

nízké detekční limity, jak je znázorněno v tabulce 2 (1). 

Např. při stanovení měďnatých a rtuťnatých iontů byla použita Chelex-100 

pryskyřice s chelatačními činidly - APDC (ammonium pyrrolidine dithiocarbamate) pro 

měď a dithizon pro rtuť (6). 

Při stanovení rtuťnatých iontů dochází k zachycení obou iontů, ale k odstranění 

měďnatých iontů a ostatních látek schopných interference kyselým roztokem, dithizon 

tak může reagovat s ionty rtuti a vytváří komplex na povrchu kuliček (6). 

 Při stanovení mědi, jsou opět zachyceny oba kovy, ale rtuťnaté ionty nemusí být 

odstraněny, protože s APDC nevytváří barevný komplex, proto se stanovení mědi 

považuje za specifické a rtuťnaté ionty nemohou při této analýze interferovat. Měření 

absorbance probíhá při 436 nm (Cu) a 500 nm (Hg) UV-VIS CCD spektrofotometrií 

(6).  

Průtoková rychlost vzorku je velmi důležitým parametrem pro zachycení měďnatých 

iontů, zatímco rtuťnaté ionty mají vysokou afinitu k Chelex-100 sorbentu a adsorpce na 

tento povrch je velmi rychlá. Při zvýšení průtokové rychlosti se stalo stanovení mědi 

méně citlivým, proto byla vybrána průtoková rychlost 10 μl/s pro měď a 20 μl/s pro 

rtuť. Při použití průtokové rychlosti 10 μl/s bylo 80 % iontů mědi zachyceno na povrchu 

sorbentu, zatímco při 20 μl/s pouze 54 %. Rychlost průtoku může ovlivnit selektivitu 

reakce, protože např. při rychlosti 10 μl/s a 20 μl/s nemají interferující ionty dostatečný 

čas na adsorpci (6). 
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Obr. 10: Princip stanovení měďnatých a rtuťnatých iontů (6) 

vysvětlivky: 

Chs – suspenze chelatačního sorbentu, C- nosný proud, S- vzorek, A-kyselý roztok, R- činidlo, HC-hlavní 

mísící cívka, Ofs- optické vlákno 

1) plnění chelatačního sorbentu 

2) vytvoření minikolony 

3) dávkování vzorku 

4) promytí kyselým roztokem (pouze u stanovení rtuti) 

5) dávkování reakčního činidla (dithizon  nebo APDC) a měření absorbance 

6) odsátí sorbentu do hlavní cívky 

7) odstranění sorbentu do odpadu 

 

9.1.1 Detekce ETAAS 

Detekční technika ETAAS je nejvyužívanější při stanovení kovových prvků, protože 

je velmi specifická a velmi citlivá. Před detekcí je nutná úprava vzorku z důvodu možné 

přítomnosti matrice s vysokým obsahem solí, na které je ETAAS velmi náchylná (4, 9).  

Princip je velmi jednoduchý, po zadržení analytu dochází k eluci a eluát je pomocí 

vzduchových segmentů přepravován do grafitové trubice obr. 11a), nebo je analyt 

transportován přímo na sorbentu do grafitové trubice obr. 11b), kde dochází k pyrolýze 

a kvantifikačnímu procesu během atomizace (4). 

 Při stanovení olova byl sorbent s olovnatými ionty přímo přenesen do grafitové 

trubice, kde došlo k pyrolýze sorbentu při teplotě 1200 °C po dobu čtyřiceti sekund za 

účasti chemických modifikátorů např. molybdenu nebo kyseliny vinné. Teplota a čas 
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pyrolýzy mohou dosahovat různých hodnot, např. při stanovení niklu byla použita 

teplota 1100 °C pouze po dobu 30 s, zatímco při stanovení kadmia pouze 350 °C (10, 

11, 14). 

  ETAAS umožňuje stanovit vzorky různého chemického složení (suspenze, viskózní 

vzorky), zatímco ICP-MS umožňuje měření více prvků, ale je omezeno spektrální a 

non-spektrální interferencí (4, 9). 

 

 
Obr. 11: Detekce ETAAS (9) 

a) analyt je eluován ze sorbentu pomocí elučního činidla a přenesen do detektoru 

b) sorbent s analytem je transportován přímo do grafitové trubice ETAAS 

9.2 Stanovení prvků v kontrole kvality životního prostředí 

Stanovení nízkých hladin prvků z řady aktinoidů, které se vyskytují v životním 

prostředí, je nesmírně důležité, protože tyto prvky jsou toxické a představují vysoké 

zdravotní riziko. Nejen tyto prvky ale i jejich rozpadové produkty mohou být začleněny 

do potravinového řetězce a ovlivnit nejen lidské zdraví. Proto je kontrola kvality 
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životního prostředí nezbytná a vyžaduje rychlé a citlivé metody jejich stanovení. Podle 

WHO by např. hladina uranu v pitné vodě neměla překročit 15 μg/l (15). 

 
Tab. 2: Přehled stanovení prvků ze vzorků životního prostředí technikou BI-LOV 

Analyt Matrice Typ sobentu 
Detekční 

technika 

Lineární 

rozmezí 

μg/l 

Detekční limit 

μg/l 

Rychlost 

analýzy  

h-1 
Zdroj 

U  voda  
UTEVA 

pryskyřice 

CCD 

spektrometrie 
0-0,3  0,0103  - 

15 

Th voda  
UTEVA 

pryskyřice 

CCD 

spektrometrie 
0-0,3 0,0103 - 15 

Pu voda  
UTEVA 

pryskyřice 

CCD 

spektrometrie 
0-0,3 0,0103  - 15 

 

Byly studovány vzorky říčních, studničních a minerálních vod. Sorbent UTEVA 

pryskyřice slouží při stanovení radioaktivních prvků k jejich extrakci a zakoncentrování, 

UTEVA vytváří s uranem a čtyřvalentními aktinoidy komplexy. Dokáže také zachytit 

plutonim (Pu) a thorium (Th), ale tyto prvky musí být při stanovení uranu vymyty, 

protože by mohly interferovat (15). 

Po zadržení analytu a následné eluci reaguje analyt s činidlem arsenazo-III. Velmi 

důležité je také pH, jeho hodnota byla nastavena na pH 2, aby nedocházelo 

k interferenci vápníku. Při tomto pH je reakce velmi selektivní a vzniklý uranový 

komplex velmi stabilní. Pro zlepšení meze detekce byla použita cela s dlouhou optickou 

dráhou „long waveguide capillary cell“ (LWCC) měřící 100 cm. Spojení LOV 

s průtokovou technikou MS-FIA (obr. 12) také umožňuje automatizované zpracování 

vzorků a detekci. Životnost extrakční kolony je odhadnuta na 100 cyklů při použití 

30 mg UTEVA pryskyřice, proto je tato metoda relativně levná. LOV-MS-FIA systém 

je schopen automaticky kolonu obnovit a dosáhnout vyšší reprodukovatelnosti a 

opakovatelnosti (15). 

 

9.2.1 Detekce pomocí LOV-MS-FIA-CCD spektrometrie 

MS-FIA metoda se používá pro stanovení stopových hladin radioizotopů. MS-FIA se 

skládá z multi-pístového čerpadla, které je vybaveno třemi písty (S1, S2, S3) a 

solenoidním ventilem (V), který koriguje průtok. Detekční systém se skládá ze 

světelného zdroje, optických vláken, CCD spektrometru a cely s dlouhou optickou 

dráhou. LWCC je založena na použití kapiláry s nižším indexem lomu než kapalný 
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střed, proto je světelný paprsek směřován na kapalný střed kapiláry a odražen směrem 

k detektoru viz obrázek 12 (15). 

 

Vysvětlivky: 

HC- mísící cívka, KRC-stočená reakční cívka, V- solenoidní ventil, LWCC- cela 

s dlouhou optickou dráhou, C- kolona, W- odpad 

 

 

 

 

Obr. 12: LOV MS-FIA systém pro separaci, zakoncentrování a detekci uranu (15) 
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10 Stanovení analytů v biologickém materiálu 

10.1 Buněčné studie 

Buněčné studie se dělí na funkční studie pro sledování interakcí biologicky aktivních 

látek, metabolické studie (spotřeba glukózy a kyslíku, vylučování laktátu) a redoxní 

studie (rozklad peroxidu vodíku živými buňkami). Studie reakcí živých buněk na 

chemické nebo fyzikální podněty jsou zásadní pro buněčnou biologii a farmakologii. 

Studovanými parametry jsou koncentrace intracelulárních Ca
2+

, cAMP nebo pH (3, 16).  

 
Tab. 3: Přehled buněčných analytů  

Analyt Matrice Typ sobentu 
Detekční 

technika 

Lineární 

rozmezí 

Detekční 

limit 

 

Rychlost 

analýzy 

h-1  

Zdroj 

laktát 

myší hepatocyty 

buněčné linie 

TABX2S a TABX1A 

Cytopore s 

imobilizovaný

mi živými 

buňkami  

UV CCD 

spektrofotometrie 

0,05-1,0 

mM 
- - 17 

glukoza 

myší hepatocyty 

buněčné linie 

TABX2S a TABX1A 

Cytopore s 

imobilizovaný

mi živými 

buňkami  

UV CCD 

spektrofotometrie 

0,1-5,6 

mM 
- - 17 

pH 

ovariální buňky 

čínského křečka M1 

receptor 

Cytodex-2 
fluorescenční 

mikroskopie 
- - - 16 

H2O2 
myší embryonální 

fibroblasty 

živé buňky na 

Cytodex -2 
voltametrie 

10-1000 

μM 
9 μM - 18 

Pro buněčné testy se používají 2 druhy sorbentu, Cytodex, který má elastické 

vlastnosti a robustní, porézní Cytopore, který disponuje mnohem větším povrchem viz 

tabulka 3. Výhodou BI-LOV při sledování buněčné kultury je např. použití velkého 

množství buněk uzavřených ve sterilním prostředí, měření více parametrů, možnost 

umístění celého systému do termostatu a zejména automatizovaný proces při 

odstraňování odumřelých buněk po každém analytickém cyklu (3, 16, 19).  

Další měření využívá živých buněk jako biosenzorů pro objasnění interakce ligand-

receptor. Měřením buněčné odezvy lze sledovat, zda byl ligand na receptor navázán a 

aktivován např. sledování stimulace muskarinového receptoru M1 u ovariálních buněk 

pomocí karbacholu (3). 

Mezi metabolické studie patři i stanovování pH, při kterém byl použit Cytodex-2 

sorbent, na kterém rostou ovariální buňky. Fluorescenčním indikátorem 2, 7-bis-(2-

karboxyethylen)-5-karboxyfluorescein- acetoxymethyl ester (BCECF-AM) je označen 

sorbent při stanovování extracelulárního pH, zatímco při intracelulárním pH jsou 
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označeny buňky. Značení buněk probíhá pomocí BCECF-AM v inkubátoru při 37 °C po 

dobu 30 minut. Buňky byly stimulovány karbacholem a fluorescenčním mikroskopem 

byla sledována následující změna pH. Uspořádání buněk sledované pomocí 

fluorescenčního mikroskopu umožňuje měřit signál z velkého množství cílových buněk 

a tím získat vyšší citlivost viz obrázek 13 (16). 

 
Obr. 13: Stanovení pH pomocí fluorescenčního mikroskopu (3) 

Dalším sledovaným parametrem je spotřeba glukózy a tvorba laktátu, což vypovídá o 

metabolickém režimu buněčné kultury. Pro toto stanovení byl využit Cytopore sorbent 

s myšími hepatocyty. Pro detekci spotřeby glukózy a tvorby laktátu je využíváno 

enzymatického testu pomocí laktátdehydrogenázy, kdy dochází ke vzniku NADH 

(nikotinamidadenindinukleotid). Tento produkt je sledován v reálném čase 

spektrofotometricky (17).  

Fluorescenční mikroskopie je důležitá ve vývoji BIS, ale v poslední době byla 

nahrazena měřením fluorescence pomocí optických vláken, která definují průtokovou 

celu v LOV modulu (viz. konfigurace průtokové cely) (3).  

Mezi redoxní studie patří např. stanovení peroxidu vodíku, který je pro buňky 

toxický a způsobuje buněčnou apoptózu a stárnutí. Pomocí katalázy, enzymu, který 

chrání buňky před oxidačním stresem, dochází ke štěpení peroxidu vodíku na kyslík. 

Detekce je založena na voltametrickém měření snížení množství peroxidu vodíku na rtuťové 

pracovní elektrodě viz obrázek 14. Tato metoda je schopná současně monitorovat peroxid 

vodíku v rozmezí  10-1000 mM a kyslík 160-616 mM (3, 18). 
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Obr. 14: Uspořádání elektrod při voltametrické detekci v LOV (18)  

10.2 Imunotesty 

Imunoanalytické testy slouží nejen ke studii interakcí mezi protilátkou a povrchem 

sorbentu, ale i selektivnímu zachycení biomolekul (protilátky, antigeny, DNA, RNA, 

proteiny). Použití BI-LOV bylo zaměřeno např. na monitorování protilátek IgG na 

sorbentu s imobilizovaným proteinem G nebo streptavidinem při stanovení protilátek 

GAD65 při diabetes mellitus 1. typu (3, 19).  
 

Tab. 4: Přehled analytů v imunoanalytických stanoveních 

Analyt Matrice Typ sobentu Detekční technika 
Lineární 

rozmezí 

Detekční 

limit 

 

Rychlost 

analýzy 

h-1  

Zdroj 

IgG 
lidské, králičí 

a koňské IgG 

Sepharose 4B 

potažené 

proteinem G 

μBIS - 50 ng/μl - 
20 

μAC - 5 ng/ μl - 

GAD65 

autoprotilátka 
lidské sérum 

Sepharose 4B 

potažené 

streptavidinem 

spektrofotometrie 20 μg/l 
100-400 

μg/l 
- 21 

 

Nejčastěji používaným sorbentem v imunoanalytických stanoveních je Sepharose 

nebo Sephadex s imobilizovanými funkčními skupinami. Mezi ně patří např. protein A 

vázající savčí IgG, protein G interagující s řadou IgG a streptavidin/avidin sloužící 

k zachycení biotinylovaných ligandů. Při stanovení lidského, králičího a koňského IgG 

bylo využito 2 detekčních technik za účelem porovnání citlivosti a detekčních limitů. 

Mikro-afinitní chromatografie (μAC) a mikro–BIS (μBIS) umožňují selektivní 

zachycení cílových molekul pomocí ligandů na pevném sorbentu (3, 20).  
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Mikro-afinitní chromatografie může stanovovat pouze analyty, které jsou zachyceny 

na sorbentu a poté při změně složení mobilní fáze eluovány. Pokud některý z analytů 

zůstane po eluci stále zadržen na sorbentu, může způsobit snižování kapacity kolony. 

Delší dráha světla a lepší geometrie přispívá k vyšší citlivosti a 10x nižšímu detekčnímu 

limitu než u μBIS (20). 

Mikro-bead injection spektroskopie na rozdíl od μAC stanovuje analyty na koloně 

např. interakce mezi biotinem a avidinem/streptavidinem. Avšak u μBIS techniky se 

uplatňují určitá omezení např. zachycení sorbentu v optické dráze světla, což může mít 

vliv na citlivost a detekční limit (7, 20). 

 

10.3 Analýza DNA a proteinů 

Separace (purifikace) nukleových kyselin ze složitých matric vzorku je nejčastěji 

prováděna SPE technikou. Tento krok probíhá na obnovitelných kolonách naplněných 

oxidem křemičitým. Kvantifikace nukleových kyselin je rozhodující pro celou řadu 

biologických a diagnostických aplikací např. genetické diagnózy, forenzní analýza (22). 

 
Tab. 5: Přehled analytů v LOV systému se zaměřením na proteiny a DNA 

Analyt Matrice Typ sobentu 
Detekční 

technika 

Lineární 

rozmezí 

Detekční 

limit 

 

Rychlost 

analýzy  

h-1 

Zdroj 

DNA purifikace  
plná lidská 

krev 

oxid křemičitý 

(silica)  

laserem 

indukovaná 

fluorescence 

- - 
10 

23 

jednovláknová DNA 
standard 

DNA 

Sepharose 4B- 

potažené 

streptavidinem 

fluorescence 
0-999 

μg/l 
111 pg 22 24 

Albumin, ovalbumin, 

lyzozym, ribonukleáza 

A, cytochrom C 

- 
Aminolink 

agaroza 
BIS - - - 25 

 

DNA stanovení byla provedena pomocí biotinylované DNA, která se zachytila na 

agarózovém sorbentu potaženém streptavidinem a následně došlo k promytí zachycené 

DNA fluorescenčním barvivem OliGreen, jak je znázorněno na obrázku 15. Stanovení 

DNA probíhá přímo na koloně z důvodu silné nebo ireverzibilní vazby analytu 

k sorbentu, tímto je detekce velmi selektivní a citlivá. Tato metoda byla aplikována i na 

stanovení telomerázy, enzymu, který má schopnost prodlužovat jednovláknovou DNA 

(3, 24). 
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Obr. 15: Stanovení DNA pomocí interakce biotin-avidin/streptavidin (3) 

Při stanovování proteinů byl použit Aminolink sorbent, skládající se ze zesíťované 

agarózy a vysokého zastoupení aldehydových skupin. Tyto skupiny reagují s aminy a 

vytváří Schiffovy báze, které jsou např. kyanoborohydridem sodným pozměněny na 

stabilní vazbu viz obrázek 16. Výsledky BIS ukazují, že rychlost a množství 

imobilizovaného proteinu nezávisí pouze na pH ale i na izoelektrickém bodu (3, 22, 25). 

 

 
Obr. 16: Reakce funkčních skupin při stanovení proteinů (3) 
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11 Stanovení analytů v potravinářství 

Technika BI-SI-LOV rozšířila své uplatnění již i do potravinářského odvětví, je 

využívána především na kontrolu kvality nápojů. Např. ve vzorcích vína mohou být 

stanovovány stopové prvky a bílkoviny. Pomocí sférického sorbentu nesoucího 

 chelatační nitrilotrioctové skupiny (Superflow pryskyřice) bylo provedeno stanovení 

železitých iontů ve vzorcích vín. Reakcí železitých iontů s povrchem sorbentu dochází 

k červenému zabarvení vzorku, změna absorbance je sledována spektrofotometricky. Při 

stanovení bylo dosaženo lineárního rozmezí 0,09-5,0 mg/l a detekčního limitu 

0,02 mg/l. Nevýhodou spektrofotometrické detekce je možná interference původního 

zabarvení analytu např. červená vína (26, 27).  
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12 Souhrn 

Technika „bead injection“, průtoková metoda třetí generace, využívá aspiraci 

suspenze částic k zakoncentrování analytu na povrchu sorbentního materiálu a 

odstranění matrice. LOV modul umožňuje práci s mikrolitrovými objemy činidel a 

vzorků, tím dochází ke snížení spotřeby drahých činidel a zrychlení analýzy. Po každém 

analytickém cyklu jsou sorbentní částice obnoveny, tímto krokem zabráníme 

kontaminaci dalších vzorků. 

Tato metoda našla využití v různých analytických odvětvích, ve kterých byly použity 

různé sorbentní materiály. Při stanovení kovových prvků byly aplikovány nejčastěji 

chelátové iontoměniče, v environmentální analýze během stanovení radioaktivních 

prvků byla uplatňována především UTEVA pryskyřice. Technika BI je často 

uplatňována v analýze biologických vzorků, především buněčné studie využívají 

Cytodex nebo Cytopore sorbenty, zatímco imunologické testy jsou založeny na 

interakci mezi protilátkou a povrchem Sepharose 4B sorbentu. 

Detekce analytů probíhala buď přímo na sorbentu, nebo po eluci zadrženého analytu. 

ETAAS detekční technika využívá obou těchto přístupů a je převážně používána při 

stanovení kovových prvků pro svoji specificitu a citlivost. V analýzách životního 

prostředí je aplikována MS-FIA-CCD spektrometrie pro stanovení stopových hladin 

radioizotopů. V biologickém odvětví se detekce nejčastěji provádí fluorescenční 

mikroskopií pro stanovení např. pH, nebo voltametrickou detekcí v redoxní analýze 

(stanovení peroxidu vodíku). Mezi detekční metody, které jsou založené na eluci 

analytu, patří mikro-afinitní chromatografie, tato detekce byla využita 

v imunologických testech. Zatímco BIS (bead injection spectrophotometry) umožňuje 

detekci přímo na povrchu sorbentu. 
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13 Závěr 

Na základě podkladů, zpracovaných z rešerše odborné literatury, bylo popsáno 

využití úpravy vzorku technikou „bead injection“ ve formátu LOV (zakoncentrování 

analytu, eliminace matrice) s použitím sníženého množství reakčních činidel, které se 

pohybuje v jednotkách mikrolitrů. S použitím LOV formátu dochází ke zrychlení 

analýzy vzorku, snížení množství činidel a produkovaného produktu v průtokovém 

systému a celková analýza vykazuje vyšší opakovatelnost. Zakoncentrování analytu 

probíhá na povrchu sorbentu pomocí specifických funkčních skupin, pomocí mobilní 

fáze je analyt eluován a následně detekován. Druhou možností je detekce přímo na 

sorbentu bez následné eluce. V obou těchto případech dochází k odstranění matrice, 

která by mohla ovlivnit průběh analýzy. 
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