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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem HPLC metody a optimalizací podmínek pro 

vhodné zakoncentrování a stanovení dvou pesticidů fenoxykarbu a permetrinu 

z povrchových vod.  

Pro stanovení byla použita metoda on-line SPE HPLC s využitím přepínání kolon. Pro 

validaci optimálních podmínek byla vybrána analytická kolona Supelco Ascentis Express 

Phenyl – Hexyl (100 x 4,6mm), velikost částic 2,7µm. Detekce probíhala při vlnové délce 

225 nm a teplota kolony byla 45°C s využitím gradientové eluce s mobilní fází 

acetonitril/voda s průtokovou rychlostí 1,0ml/min. Před samotnou analýzou byl vzorek 

zakoncentrován s využitím extrakční předkolony Ascentis Express C-18 (5 x 4,6mm), 

velikost částic 2,7µm s promývací mobilní fází 30% acetonitril/voda a průtokovou 

rychlostí 0,5ml/min. Objem vzorku dávkovaného do systému byl 1500µl.  

Byla vytvořena originální metoda, která umožňuje stanovení vybraných dvou pesticidů 

v reálné matrici povrchových vod bez předchozí úpravy vzorku. 

 

 

Klíčová slova: HPLC, fenoxykarb, permetrin, on-line SPE 
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Abstract 
 

This diploma thesis deals with development and optimization of conditions of HPLC 

method for a suitable pre-concentration and determination of two pesticides - fenoxycarb 

and permethrin in surface waters. The on-line SPE HPLC with column switching system 

was used for method development and determination. To validate the optimal conditions 

there was chosen analytical column Supelco Ascentis Express Phenyl - Hexyl (100 x 4.6 

mm), particle size of 2.7 microns. Detection was carried out at wavelength 225 nm and 

column temperature was set on 45 °C using gradient elution with a mobile phase of 

acetonitrile - water at a flow rate of 1,0 ml/min. Prior to analysis, the sample was pre-

concentrated using an extraction precolumn Ascentis Express C-18 (5 x 4.6 mm), particle 

size of 2.7 micron with washing mobile phase of 30% acetonitrile in water at a flow rate 

of 0.5 ml/min. The injected sample volume was optimized to 1500 μl of water sample. An 

original method, which allows the determination of two selected pesticides in real matrix 

surface waters without difficult sample pre-treatment was developed.  
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Seznam zkratek 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACN Acetonitril 

CE 

DAD 

ELISA 

Kapilární elektroforéza 

Diode array detector 

Enzyme-linked immunosorbent assay 

EPA 

GC 

HPLC 

Environmental Protection Agency 

Plynová chromatografie 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

LLE Extrakce v kapalinové fázi 

MEKC Micelární elektrokinetická kapilární chromatografie 

MS Hmotnostní spektrometrie 

RAM Restricted Access Materials 

S Reziduální odchylka 

SD Směrodatná odchylka 

SPE Extrakce na pevné fázi 

UV/VIS Ultrafialová a viditelná oblast 

  

  

  

  



 

9 
 

1 Úvod 
 

Životní prostředí je přirozeně ovlivňováno obrovským množstvím faktorů vyplývajících 

z lidské činnosti. Mezi nejpodstatnější faktory patří zemědělská a průmyslová výroba, 

vodní a lesní hospodářství a s nimi spojené konkrétní dopady a vlivy. Jedněmi z nich je 

široké využití látek sloužící k ochraně rostlin před nežádoucími parazity, plevely a škůdci, 

jako jsou insekticidy, herbicidy, pesticidy a jiné další cizorodé a kontaminující látky. 

Jelikož jsou pesticidy poměrně často používány k ochraně rostlin, jejich široké použití 

životní prostředí negativně ovlivňuje tím, že použité látky při následných deštích 

kontaminují okolní vodní zdroje, případně se dále dostávají do povrchových a říčních 

vod. Tyto látky mohou již v nízkých a opakovaných dávkách působit negativně na 

člověka, popř. i na ostatní živočichy. Proto je jejich správné a přesné stanovení důležité 

zejména z hlediska kontroly kvality životního prostředí v lokalitách, kde se dané látky 

v zemědělství používají. Pyrethroidní a karbamátové insekticidy jsou velice často 

používány k ochraně rostlin před škůdci a jsou běžně dostupné v komerčních 

přípravcích. Jako typové látky pro vývoj metody umožňující stanovení pyrethroidních a 

karbamátových insekticidů v povrchových vodách byl pro tuto diplomovou práci zvolen 

permetrin a fenoxykarb. 

Zefektivnění postupu pro zjišťování přítomnosti těchto insekticidů - zjednodušením 

úpravy vzorků, zvýšením citlivosti HPLC analýzy a také jejím zlevněním při současné 

časové úspoře, může nemalou měrou pomoci při jejich jinak velmi komplikované a složité 

detekci a tím tak k přesnější kontrole znečištění životního prostředí.  
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2 Cíl a zadání práce 
 

V této diplomové práci je řešen vývoj a validace metody vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie pro stanovení fenoxykarbu a permetrinu ve vodné matrici. Vodná matrice 

ze životního prostředí obsahuje velké množství různých látek, a bohužel často jen 

stopové množství hledaných analytů, tudíž je nutné nalézt metodu, která by vzorek 

vhodně přečistila a analyty v něm zakoncentrovala. 

Cílem této práce bylo optimalizovat a zároveň validovat metodu, která by zjednodušovala 

a urychlila přípravu vzorku a jeho analýzu tak, aby mohla být využívána pro běžnou 

analýzu vodné matrice pro kontrolu znečišťování životního prostředí insekticidy 

fenoxykarbem a permetrinem. Metoda vybraná pro vývoj a optimalizaci byla technika on-

line SPE HPLC se systémem přepínání kolon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

3 Teoretická část 

3.1 Fenoxykarb 

 

 

Obrázek 1: strukturní vzorec fenoxykarbu 

  

Chemický název: Ethyl 2 – (4 – phenoxyphenoxy)ethylcarbamate 

Sumární vzorec: C17H19NO4 

CAS number: 72490-01-8 

Molekulová hmotnost: 301.34 (1) 

Fyzikální a chemické vlastnosti:  Krystalická látka, bezbarvá 

Stabilní v kyselém prostředí 

Teplota tání 53°C 

Teplota varu 224°C 

Téměř nerozpustný ve vodě 

Rozpustný v organických rozpouštědlech (2) 

 

Jeho mechanismem účinku je inhibice vývoje vajíček i larev, ale nepůsobí na dospělce. 

Je to kontaktní hormonální insekticid, který blokuje činnost juvenilních hormonů a tím 

narušuje vývoj larválních stadií hmyzu (3),(4). 

Je obsažen například v přípravcích Arpalit Neo (Aveflor s.r.o.) nebo Insegar 25 WG 

(Syngenta Czech s.r.o.). 

 

3.1.1 Použití: 

Fenoxykarb je účinný proti mravencům, blechám, komárům, švábům, můrám a obecně 

proti hmyzu útočícím na vinou révu, olivy, bavlnu a různé ovoce. Fenoxykarb je rovněž 

používán proti těmto škůdcům na běžně prodávané produkty. Je registrován pro kočky, 

psy, holuby a drobná zvířata.  
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3.1.2 Vliv na životní prostředí: 

3.1.2.1 Vzduch:  

Tlak fenoxykarbových par je nízký, což znamená, že fenoxykarb nemá silnou tendenci 

vypařovat se do atmosféry, tudíž se ve vzduchu nenachází. 

3.1.2.2 Půda:  

Má relativně nízkou rozpustnost ve vodě a snadno se tak absorbuje do půdních povrchů. 

Sloučenina má nízký potenciál pro vyplavení se z půdy. Tyto půdní vlastnosti 

fenoxykarbu ukazují velmi malou pravděpodobnost, že by docházelo ke kontaminaci 

podzemních vod. Fenoxykarb je v půdě poměrně rychle odbouráván mikroby. Jeho 

poločas rozpadu je udáván v rozmezí 14 až 45 dní. Studie prokazují, že největší 

množství zbytkového fenoxykarbu se nachází v prvních třech centimetrech půdy. V 

hloubce šesti palců (tj. přibližně osmnácti centimetrů) již nenacházíme žádné známky 

výskytu fenoxykarbu.  Ve většině půdních typů se fenoxykarb nerozkládá pomocí světla 

(5), (8). 

3.1.2.3   Voda:  

Fenoxykarb je stabilní při hydrolýze při pH 3-9, u teplot až do 50°C. U hydrolýzy se 

neočekává, že bude hlavním důvodem pro rozpad fenoxykarbu. Ten je mnohem méně 

stabilní při fotolýze ve vodě při výše zmíněných hodnotách pH. Poločas rozpadu pro 

fenoxykarb byl stanoven na 18 do 23 dnů při teplotě 25°C (měřeno pod umělým 

slunečním světlem) (6), (8). 

3.1.2.4   Toxicita: 

Fenoxykarb se poměrně rychle rozkládá v rostlinách. Vykazuje velmi nízkou toxicitu pro 

savce. Po aplikaci dermální cestou je prakticky netoxický, což bylo testováno na kůži 

morčat a způsobuje minimální podráždění očí při testu na králících. Fenoxykarb vykazuje 

rovněž nízkou toxicitu u ptáků, především u divokých kachen a také je prakticky 

netoxický pro včelu medonosnou. Oproti tomu je fenoxykarb považován za středně až 

vysoce toxický pro ryby, nicméně nepředstavuje žádnou hrozbu pro většinu dalších 

vodních organismů. 

Mutagenní, teratogenní a kancerogenní účinky nebyly pozorovány nebo nejsou 

k dispozici žádná data (7), (8). 
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3.2 Permetrin 

 

 

Obrázek 2: strukturní vzorec permetrinu 

 

 

Chemický název: 3 – phenoxybenzyl (1RS) – cis – trans – 3 – (2,2 - 
dichlorovinyl) – 2,2 – dimethylcyclopropanecarboxylate 

Sumární vzorec: C21H20Cl2O3 (9) 

CAS number: 52645-53-1 (směs izomerů) 

51877-74-8 (trans – izomer) 

54774-45-7 (cis-isomer) 

Molekulová hmotnost: 391.28 (10) 

Fyzikální a chemické 

vlastnosti: 

Bezbarvé krystaly nebo žlutá až hnědá viskozní kapalina, bez 

zápachu (11) 

Teplota tání 34°C 

Teplota varu 200°C 

Rozpustný v organických rozpouštědlech s výjimkou 

etylenglykolu 

Ve vodě téměř nerozpustný 

Má 2 stereogenní centra na cyklopropanovém kruhu a tvoří 

tak 4 stereoizomery (12) 

 

 

 

Permetrin patří do skupiny pyrethroidů. Jeho mechanismem účinku je působení na 

iontové kanály nervových vláken parazitů, což znamená, že má silný paralytický účinek 

na jejich nervovou soustavu (4). 
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3.2.1 Použití: 

Permetrin má široké využití, zejména u psů, morčat, křečků a exotických ptáků. Není 

doporučené užívání pro potravinová zvířata. Dále se používá v zemědělství proti 

škůdcům na bavlnu, kukuřici, pšenici, ovoce, zeleninu nebo vojtěšky. Má velký význam 

při ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, ale protože působí neselektivně, dochází 

k úhynu také včely medonosné, pro kterou je vysoce toxický, drobných savců a vodních 

živočichů. Ve zdravotnictví se využívá při léčbě svrabu, vší nebo muňce (3), (12). 

3.2.2 Vliv na životní prostředí: 

Permetrin patří mezi insekticidy, které jsou téměř nerozpustné ve vodě, a silně se váže 

na půdní částice. Dále je permetrin rozkládán slunečním světlem. Z těchto důvodů je 

nepravděpodobné, že by byl rizikem pro znečišťování podzemních vod. Ve vodě má 

poločas rozpadu 19 – 27 hodin. Ve vodním sedimentu může přetrvávat až rok. 

V rostlinách se rozkládá během několika týdnů. Co se půdy týče, poločas rozpadu 

permetrinu se uvádí v rozmezí 11,6 – 113 dní. 

3.2.3 Toxicita:  

Permetrin je extrémně toxický pro ryby. V blízkosti vodních zdrojů je potřeba při 

používání přípravků s permetrinem zvlášť velká opatrnost. Je velmi jedovatý i pro kočky. 

Přípravky proti blechám a klíšťatům určené pro psy mohou u koček způsobit 

permetrinovou toxikózu. 

Při běžných dávkách nejsou evidována žádná úmrtí včel, nicméně při dávkách vyšších 

je permetrin pro včely a i ostatní bezobratlý hmyz vysoce toxický. Má velmi nízkou 

toxicitu pro ptáky, pokud je podáván perorálně nebo podáván v jejich běžné potravě. Při 

vdechnutí – například u sprejových aerosolů, však může být permetrin pro ptáky 

vysokým rizikem (13), (14), (15). 

3.2.4 Kancerogenní účinky:  

Dle EPA je klasifikován jako pravděpodobný lidský karcinogen na základě studií u myší 

krmených permetrinem, u kterých se vyvíjel nádor jater a plic (12). 
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3.3 Metody stanovení fenoxykarbu a permetrinu 

V současné dostupné odborné literatuře jsou publikovány pouze dvě metody, jež se 

zabývají stanovením permetrinu a fenoxykarbu souběžně.  

SIC je metoda sekvenční injekční chromatografie s využitím systému pro sekvenční 

injekční analýzu SIA - FIAlab® 3000, kolonou Chromolith™ RP-18e (10 × 4.6mm) 

(Merck®, Německo), CCD UV–VIS detektor (USB 2000, Ocean-optics) při 225nm s 

mobilní fází acetonitril/voda (60:40). Při optimálních podmínkách trvala analýza okolo 

šesti minut (16).  

Druhá metoda, jež stanovovala permetrin a fenoxykarb, využívala analytickou kolonu 

Ascentis Express RP-Amide (100 x 3,0mm), velikost částic 2,7µm, s mobilní fází 

acetonitril/voda (55:45) při průtoku 1,0ml/min a při teplotě 60°C. Vlnová délka detektoru 

byla nastavena na 225nm pro obě sloučeniny a jako vnitřní standard byl použit Sudan II. 

Při optimálních chromatografických podmínkách byly standardní kalibrační křivky 

měřeny s dobrou linearitou (49). 

Obě vyvinuté metody byla použity k analýze obou pesticidů pro farmaceutický průmysl, 

předně pro veterinární pěny a spreje a šampóny (16,49). 

Další práce a metody stanovovaly permetrin a fenoxykarb samostatně, často i ve 

směsích s dalšími látkami nebo pouze jejich rezidua. Tyto metody jsou uvedeny v tabulce 

viz. níže. 

Účinná látka Metoda stanovení Zdroj 

 
Fenoxykarb, rezidua 
a kombinace s 
dalšími látkami 
 

SIC 16 

HPLC UV 17 

GC – MS/MS 18, 19, 20 

CE 17 

ELISA 21, 22 

 
 
Permetrin, rezidua a 
kombinace s dalšími 
látkami 

SIC 16 

HPLC UV 23, 24, 25, 26 

HPLC FLR 27, 28, 29 

HPLC MS (iontová past) 30 

MEKC 31 

GC – MS/MS (trojitý kvadrupolový 
analyzátor, iontová past) 

32, 33, 34, 35 

GC – ECD  (detektor elektronového 
záchytu) 

36 
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3.4 Chromatografie 

Chromatografie je analytická separační metoda. Což znamená, že poskytuje 

kvantitativní i kvalitativní informace o vzorku. Principem chromatografie je dělení 

analyzovaných látek mezi dvěma fázemi, kdy jedna je nepohyblivá – stacionární a druhá 

pohyblivá – mobilní. Během chromatografického procesu dochází k opakovanému 

vytváření rovnovážného stavu mezi stacionární a mobilní fází. Stacionární fáze může být 

v koloně nebo na plošné vrstvě. Mobilní fáze unáší separované látky. K separaci dochází 

díky rozdílné afinitě rozdělovaných látek ke stacionární a mobilní fázi. 

 Chromatografické metody se člení dle charakteru mobilní fáze a to na plynovou 

chromatografii (GC), kde je mobilní fází inertní plyn a na kapalinovou chromatografii 

(LC), kde je mobilní fáze kapalina. Kapalinová chromatografie může být uspořádána 

plošně – tenkovrstvá chromatografie, papírová chromatografie nebo v koloně – 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). 

 

Metody se také dělí podle principu separačního procesu: 

 Adsorbční chromatografie 

 Rozdělovací 

 Iontově výměnná 

 Gelová 

 Afinitní 

A podle způsobu provedení analýzy: 

 Eluční 

 Frontální 

 Vytěsňovací (37),(38). 
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3.4.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - High Performance Liquid 
Chromatography  

 

Patří mezi nejčastěji používané separační metody. Hlavními výhodami HPLC je možnost 

kvalitativního i kvantitativního hodnocení separovaných složek směsi, citlivost a rychlost 

stanovení, pro analýzu stačí minimální množství vzorku a výhodná je i možnost 

automatizace. Principem HPLC je separace analytů na základě jejich rozdělení mezi 

stacionární a mobilní fázi. Ta je vždy kapalná a v koloně je fáze stacionární. Během 

separace dochází k několika druhům interakcí, jako jsou interakce separované látky 

s mobilní fází, se stacionární fází a také interakce mobilní fáze se stacionární fází (39). 

 

3.4.1.1 Schéma kapalinového chromatografu 

 

 

Obrázek 3: Schéma kapalinového chromatografu 

 

 

Z1, Z2, Z3 – zásobníky mobilní fáze 

Č – vysokotlaké čerpadlo dávkuje konstantní rychlostí mobilní fázi přes kolonu do 

detektoru 

PG – programovací jednotka nastavuje složení mobilní fáze 

DZ – dávkovací zařízení dávkuje vzorek na kolonu. Součástí novějších HPLC systémů 

jsou automatické dávkovače – autosamplery, které přesně dávkují požadované množství 

vzorku. 

K – analytická kolona. Zde dochází k rozdělení vzorku na jednotlivé složky a ty jsou 

mobilní fází unášeny do detektoru.  
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Kolona je naplněna vhodným sorbentem, používají se chemicky vázané stacionární 

fáze: 

 Stacionární fáze na bázi silikagelu 

 Stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého 

 Polymerní stacionární fáze (polystyrendivinylbenzen) 

 Hybridní stacionární fáze (sorbenty x-terra) 

 Stacionární fáze na bázi porézního grafitického karbonu 

 Monolitické stacionární fáze 

 Stacionární fáze pro HILIC 

Kolona bývá většinou 5 – 25cm dlouhá s průměrem 2 – 5mm vyrobená z nerezové 

oceli nebo plastu. 

D – detektor zaznamenává průtok analyzované složky vzorku a převádí ho do počítače 

jako upravený signál. Citlivost a selektivita celé analýzy je závislá na použitém detektoru.  

Na detektory jsou kladeny vysoké nároky:  

• okamžitá lineární odezva 

• univerzálnost a tedy detekce všech přítomných složek 

• vysoká citlivost  

• minimální vliv změny tlaku, teploty nebo průtoku mobilní fáze 

• možnost využití gradientové eluce. 

Druhy detektorů: 

 Spektrofotometrický – pracuje hlavně v UV oblasti spektra, kdy proměřuje 

absorbanci elektromagnetického záření a je hlavně používán pro detekci léčiv. 

Patří sem UV detektor s fixní vlnovou délkou, UV-VIS detektor s měnitelnou 

vlnovou délkou, scanning UV detektor a diode array detektor. 

 Fluorimetrický – používá se u léčiv, které vykazuje fluorescenci nebo je možné je 

převést na fluoreskující deriváty.  

 Elektrochemický – patří sem konduktometrický, potenciometrický, 

amperometrický, coulometrický a polarografický detektor. Využívá 

elektrochemické reakce, které probíhají mezi elektrodou a eluentem. 

 Refraktometrický – principem je měření rozdílného indexu lomu mezi mobilní fází 

a analytem vytékajícím z kolony. 

 Evaporative light scattering detector – pro látky, které neobsahují žádný 

chromofor nebo fluorofor (ELSD) 

 Charged aerosol detector (CAD) 

 Hmotnostně spektrometrické detektory (MS) 
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PC – počítač, který zpracuje signál a řídí chod celého chromatografického systému 

(37), (40), (41). 

3.4.1.2 Vliv teploty na separaci 

Retence analytů na koloně je ovlivňována teplotou. Její stabilita je důležitá pro 

reprodukovatelnost retenčních časů, a proto se využívá kolonového termostatu. 

Zvýšením teploty se retence solutů v koloně snižuje a separace zrychluje. Se zvýšením 

teplot tedy roste účinnost chromatografické kolony (42). 

3.4.1.3 Charakteristiky HPLC 

Retenční (eluční) čas (tR) je základní kvalitativní charakteristikou. Jedná se o čas od 

nástřiku analytu na kolonu k maximu chromatografického píku. Důkazem totožnosti je 

porovnání retenčních časů píku analyzované látky ve vzorku s retenčním časem píku 

standardu. Plocha chromatografického píku, popřípadě výška je kvantitativní 

charakteristikou HPLC  (37). 

  



 

20 
 

3.4.2 Online SPE HPLC 

 

3.4.2.1 Úprava vzorku 

Před samotnou analýzou je nutné vzorek upravit a to z důvodů zakoncentrování 

analyzovaných složek ve vzorku, odstranění nežádoucích příměsí matrice, uvolnění 

analytu z matrice a zvýšení selektivity analýzy. 

Analytické metody, které se většinou využívají při úpravě vzorku, jsou založeny na 

extrakci analytů na principu SPE nebo LLE.  

LLE – je extrakce kapaliny kapalinou a dnes je již většinou nahrazena metodou SPE. 

SPE – je extrakce tuhou fází. Provedení SPE se skládá z pěti kroků: kondicionace 

kolonky, dávkování, promývání,  a eluce vzorku. Nevýhodou je spotřeba většího 

množství vzorku, taktéž organických rozpouštědel, a časová náročnost díky off-line 

provedení. V neposlední řadě velmi limitující finanční náročnost těchto metod. 

Díky těmto bariérám se v posledních letech začala vyvíjet metoda on-line SPE HPLC a 

technika přepínání kolon, kdy je proces SPE spojen přímo s analytickou metodou. 

 

3.4.2.2 Schéma přepínání kolon (on-line SPE) 

 

 

Obrázek 4: Schéma on-line SPE extrakce 
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3.4.2.3 Princip on-line SPE chromatografie 

Na začátku dochází k nadávkování analyzovaného vzorku autosamplerem do systému. 

Mobilní fáze unáší vzorek na extrakční předkolonu, kde dochází k extrakci a 

zakoncentrování. Po zachycení požadovaného analytu na sorbentu předkolony jsou 

zbylé komponenty vymyty do odpadu. Poté dochází k přepnutí ventilu do druhé polohy 

a daný analyt je ze sorbentu unášen elučně silnější mobilní fází do analytické kolony, 

kde dochází k separaci. Následuje detekce signálu v detektoru. 

 

Výhody: 

Vyšší selektivita způsobená lepším přečištěním vzorku 

Vyšší citlivost dávkováním větších objemů vzorku 

Snížení doby analýzy a nákladů 

Malá spotřeba organických rozpouštědel a nižší zátěž životního prostředí 

Minimalizace manuální úpravy vzorku 

 

Nevýhody: 

Větší požadavky na analytické vybavení 

Kompatibilita používaných mobilních fází 

 

3.4.2.4 Parametry extrakční předkolony 

Rozměry předkolony – volba velikosti předkolony je závislá na množství dávkovaného 

vzorku a na vazbě analytu na matrici. Nejčastěji jsou využívány předkolony, které jsou o 

mnoho kratší než kolony analytické. Ovšem vnitřní průměr předkolony by měl být stejný 

jako průměr kolony, aby se snížil efekt rozšiřování píků. Krátká kolonka je výhodná 

hlavně proto, že snižuje potřebný čas k eluci nežádoucích komponent v matrici. 

Náplň předkolony – oproti analytické koloně by měla kolonka obsahovat sorbenty s 

velkými částicemi, jinak by mohlo docházet k jejímu ucpávání. Používají se částice o 

velikosti 10 – 40µm. Moderní sorbenty, které byly navrženy pro přímý nástřik např. 

biologických vzorků do chromatografického systému, jsou všechny typy RAM sorbentu 

nebo vysoce selektivní imunoafinitní předkolony s imobilizovanými monoklonálními 

protilátkami. Tyto předkolony jsou vysoce selektivní a tato selektivita je dána bioafinitními 

interakcemi. 

Pro běžné aplikace v environmentální analýze se používají jako on-line extrakční 

sorbenty krátké analytické kolonky, či předkolony do délky 10 – 20mm. Jelikož se jedná 

o poměrně jednoduchou vodnou matrici, není zde kladen důraz na speciální typ sorbentu 

a mohou být použity sorbenty, které se běžně používají v analytických kolonách. 
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Výhodné pro tyto účely se jeví monolitní sorbenty, které kladou nízký průtokový odpor 

v systému a mohou být používány při vyšších průtokových rychlostech. Tím umožňují 

extrakci velkých objemů vzorků v relativně krátkém čase. Nejčastěji používanou 

stacionární fází pro extrakci analytů je reverzní C-18 stacionární fáze. V oblasti 

environmentální analýzy se také velice často používají tzv. „mixed-mode“ sorbenty, kde 

je vyvážená hydrofilní a hydrofobní část stacionární fáze a tyto sorbenty slouží 

k zakoncentrování širokého spektra analytů různé polarity. 

3.4.2.5 RAM sorbenty 

V poslední době jsou významně využívány kolonky se speciálním sorbentem RAM – 

materiály s omezeným přístupem. Tyto materiály jsou vhodné především pro 

analyzování látek s nízkou molekulovou hmotností v komplexních matricích, což jsou 

například léčiva, endogenní látky nebo xenobiotika v plasmě a séru. RAM materiály jsou 

založeny na tuhých fázích s dvěma různými vlastnostmi povrchů. Vnější povrchy jsou 

hydrofilní a zajišťují vyloučení vysokomolekulárních látek, jež by mohly vnitřní povrch 

kontaminovat. Zároveň umožní prostup malých molekul k vnitřní části stacionární fáze. 

Vnitřní povrchy jsou většinou hydrofobní, obsahují stíněná aktivní centra, která analyt 

adsorbují a zakoncentrují. Tyto sorbenty umožňují současně dva chromatografické 

přístupy a to chromatografii na reverzních fázích a gelovou permeační chromatografii.  

 

 

Obrázek 5: schéma struktury materiálu s omezeným přístupem 

 

V dnešní době je vytvořeno několik strukturních typů těchto materiálů se stejným 

separačním mechanismem a dělí se podle charakteru bariéry a struktury povrchu. 
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Typy materiálů s omezeným přístupem: 

 Vícefunkční a dvouvrstvé fáze – tento materiál je tvořen dvěma rozdílnými 

funkčními skupinami. Vnitřní povrch je chráněn náhodně rozprostřenými 

hydrofilními skupinami, sám je tvořen skupinami hydrofobními. Odstranění 

makromolekul z povrchu je zajištěno silikagelem s malým průměrem pórů do 

55Å.  

 Materiály s vnitřním hydrofobním povrchem – tyto materiály jsou typické dvěma 

druhy povrchů, respektive dvěma druhy vázáných funkčních skupin. Vnější 

povrch je tvořen hydrofilní fází, uvnitř sorbentu je navázána hydrofobní fáze nebo 

iontově výměnná. Separace molekul probíhá na principu fyzikální bariéry a 

vnitřním průměru pórů, kdy velikost pórů neumožní prostup makromolekul. 

Nízkomolekulární látky jsou oddělovány na základě hydrofobní reakce s vnitřním 

povrchem. Separační mechanismus je kombinací gelové chromatografie a 

chromatografie na reverzní fázi.  

 Stíněné hydrofobní fáze – povrch materiálu je tvořen hydrofilním 

polyethylenglykolovým polymerem, který tvoří síť s včleněnými hydrofobními 

skupinami. Toto spojení je kovalentně vázáno na silikagelový nosič. Hydrofilní 

polyethylenglykolová síť stíní hydrofobní skupiny a brání tak vstupu 

makromolekul, jako jsou např. proteiny. 

 Semipermeabilní povrchy – tento materiál má na povrchu hydrofilní polymer 

různé struktury, který je vázán kovalentně nebo iontovými interakcemi na 

chemicky vázanou stacionární fázi hydrofobního typu.  

Během používání RAM sorbentů jsou kladeny vysoké požadavky na mobilní fázi, která 

sorbentem protéká. Je tedy nutné využívat mobilní fázi nemající denaturující vlastnosti. 

Což znamená, že musí obsahovat méně jak 20% isopropanolu, 25% acetonitrilu a 10% 

tetrahydrofuranu, aby nedocházelo k vysrážení proteinů a makromolekul na povrchu 

RAM kolony (43), (44), (45). 
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3.5 Validace analytických metod 

Validací analytické metody rozumíme ověření správnosti a platnosti vybraného 

analytického postupu. Validace nám dále dokumentuje kvalitu dané analytické metody, 

jejímiž cíli je určení podmínek, za kterých je ta konkrétní zkušební metoda použitelná a 

zjištění stejné spolehlivosti a použitelnosti při opakovaném použití v jedné či vícero 

laboratořích.  

Validaci použijeme právě při přenášení dat do jiných laboratoří, pokud vyvíjíme novou 

metodu, či dochází ke změně metody stávající. 

Mezi sledované parametry patří: 

 Správnost (Výtěžnost) 

 Přesnost (kdy součástí přesnosti je Opakovatelnost) 

 Linearita 

 Detekční limit  

 Kvantitativní limit  

 Robustnost  

 Rozsah  

 Selektivita 

 Test způsobilosti  

3.5.1 Správnost (Výtěžnost) 

Správnost vyjadřuje míru shody mezi získaným výsledkem měření a skutečnou 

hodnotou dané veličiny. Tento důležitý validační parametr se zjišťuje různými analýzami, 

například analýzou modelového vzorku, kde je placebo s přidaným standardem, 

analýzou vzorku s přidaným standardem, není-li k dispozici placebo, či jinou nezávislou 

metodou, jejíž správnost je již dříve ověřena.  

3.5.2 Přesnost 

Je definována shodou (její mírou či těsností) mezi výsledky získanými opakovaným 

měřením jednoho homogenního vzorku. Jeden vzorek se vícekrát analyzuje stejným 

postupem, včetně přípravy vzorku. Přesnost se vyjadřuje jako rozdíl, relativní 

směrodatná odchylka nebo standardní odchylka těchto vícečetných stanovení. Podle 

podmínek analýzy se rozlišují tři úrovně přesnosti, respektive přesnost může být 

hodnocena pomocí opakovatelnosti, mezilehlé přesnosti a reprodukovatelnosti, kdy je 

opakovatelnost opakováním měření metody jedním pracovníkem na stejném přístroji a 

v krátkém časovém intervalu. Mezilehlá přesnost je oproti opakovatelnosti rozdílná 

v tom, že provedení analýzy dochází vždy různým pracovníkem na různých přístrojích, 
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v jiném časovém rámci. Co zůstává stejné, jsou vzorky a laboratoř. Reprodukovatelnost, 

u které je provedení stejné jako u mezilehlé přesnosti, probíhá však v různých 

laboratořích. 

3.5.3 Linearita 

Je schopnost metody poskytovat výsledky přímo úměrné koncentraci stanovované látky. 

Linearitou je tak myšlena přímková závislost mezi dvěma náhodnými proměnnými, 

konkrétně mezi odezvou instrumentace a koncentrací analytu a je charakterizována 

metodou lineární regrese. Obvykle se stanovuje minimálně pět rozdílných koncentrací 

(v rozmezí 50 – 150%) deklarovaného obsahu modelového vzorku, možno použít i 

mnohem více koncentrací. Po proměření se sestaví kalibrační křivka a určí se její 

směrnice. K hodnocení linearity se v současné době používá korelační koeficient, který 

ale měří spíše stupeň korelace než linearitu. Proto se mohou používat další – mnohem 

přesnější testy, které daleko více vypovídají o linearitě a jejímu hodnocení: QC 

koeficient, Analýza rozptylu (ANOVA) na těsnost proložení, T test na významnost 

kvadratického členu (13), (14). 

3.5.4 Robustnost 

Robustnost analytické metody je schopnost její kapacity zůstat neměnná (míra vlivu) a 

stálá při drobných, ale chtěných změnách parametrů dané metody, k nimž dochází při 

provádění analytické metody stejným postupem, ovšem v jiné laboratoři. Typickými 

úpravami parametrů HPLC jsou změny kolon – kolony od různých výrobců, změny pH, 

teploty a průtoku mobilní fáze. 

3.5.5 Selektivita 

Je vyjádřením schopnosti metody provést měření dané látky správně a specificky i 

v přítomnosti jiných možných látek, jako jsou další účinné látky, různé nečistoty, 

přítomnost složité matrice apod.  

3.5.6 Detekční limit 

Vyjadřuje citlivost metody, již rozumíme schopnost detekce té nejnižší koncentrace látky, 

která je metodou umožněna stanovit. Stanovení však není kvantitativní.  

3.5.7 Kvantitativní limit 

Patří rovněž mezi parametry citlivosti metody. Jedná se o nejnižší koncentraci látky, jež 

je určitelná s akceptovatelnou správností a přesností. Kvantitativní limit bývá obvykle 

trojnásobkem limitu detekčního.  
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3.5.8 Rozsah 

Odvozujeme jej z linearity metody a myslíme jím hranice koncentrací, resp. jejich rozpětí, 

v nichž může být metoda používána. Jako dolní hranice je často používán výše 

zmiňovaný kvantitativní limit, tou horní může být maximální odezva detektoru. 

3.5.9 Test způsobilosti systému 

Tímto testem se prokazuje a dokazuje vhodnost té konkrétní metody, při jejímž 

prokázání tak není nutná nová validace. Testu způsobilosti se využívá například při 

dalším použití metody (46), (47). 
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4 Experimentální část 
 

4.1 Materiály a pomůcky 

 

Standardy, vzorky 

Fenoxykarb (99,6%), Sigma – Aldrich (Praha) 

Permetrin (98%), Sigma – Aldrich (Praha) 

Sudan I. (96%), Sigma – Aldrich (Praha) 

Sudan II. (96%), Sigma – Aldrich (Praha) 

Vodná matrice z řeky Labe, Hradec Králové 

Vodná matrice z rybníka, Městec Králové 

 

Chemikálie 

Acetonitril (gradient grade) 

Ultračistá voda, čištěná systémem Milipore 

Methanol (gradient grade) 

 

Přístroje, pomůcky, podmínky separace 

Chromatografický systém: Shimadzu Prominence system LC-20AD se selekčními ventily 

pro práci v režimu přepínání kolon 

Detektor: Shimadzu Prominence system M20A Diode Array Detector 

Pumpy: LC-20AD 

Autosampler: SIL-20AC 

Degasser: DGU-AS 

Termostat kolony: CTO 20AC 

Vyhodnocení: chromatografický software LC Solution 

Ultrazvuková lázeň: Bandelin SONOREX RK52, Berlín, SRN 

Analytické váhy: Sartorius 2004 MP, SRN  

 

Použité kolony: 

Supelco Ascentis Express Phenyl – Hexyl (100 x 4,6mm), velikost částic 2,7µm 

Supelco Ascentis Express C–18 (50 x 4,6mm), velikost částic 2,7µm 

Supelco Ascentis Express Phenyl – Hexyl (100 x 3mm), velikost částic 2,7µm 

Supelco Ascentis Express RP – Amide (100 x 3mm), velikost částic 2,7µm 

Chromolith HR – 18E (100 x 3mm) 

Restec Ultra II. Bifenyl (100 x 3,2mm), velikost částic 3µm 
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Testované předkolony: 

10mm monolit C-18 (10 x 4,6mm) 

5mm monolit C-18 (5 x 2mm) 

1mm opti – guard filtr C-18  

Ascentis Express C-18 (5 x 4,6mm), velikost částic 2,7µm 

 

UV detekce: 210 nm, 225 nm 

Mobilní fáze:  acetonitril – voda 

  methanol – voda 

Průtoková rychlost:  0,5ml/min 

   1,0ml/min 

Teplota kolony: 30, 45°C 
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4.2 Příprava roztoků 

 

4.2.1 Příprava zásobního roztoku standardů permetrinu a fenoxykarbu 

Roztoky standardů byly připraveny navážením a rozpuštěním 150,15mg fenoxykarbu a 

599,80mg permetrinu ve 100 ml odměrné baňce a doplněny čistým acetonitrilem po 

rysku. 

 

4.2.2 Příprava pracovního roztoku standardů permetrinu a fenoxykarbu 

1,00 ml zásobního roztoku standardů byl zředěn čistým acetonitrilem v 25ml odměrné 

baňce po rysku. K optimalizaci a vývoji metody byl používán tento pracovní roztok. 

 

4.2.3 Příprava kalibračních roztoků 

Pracovní roztoku standardů byl zředěn 30% acetonitrilem ve 50ml odměrné baňce. 8 

kalibračních roztoků bylo připraveno odměřením 0,005 – 0,3ml tohoto roztoku a 

doplněno do 50ml odměrné baňky 30% acetonitrilem. Ke každému kalibračnímu roztoku 

bylo před doplněním po rysku přidáno 50µl roztoku sudanu I. o koncentraci 1g/l, který 

plnil funkci vnitřního standardu. 

 

Odměřené 

množství 

roztoku (ml) 

Koncentrace 

fenoxykarbu 

(µg/ml) 

Koncentrace 

permetrinu 

(µg/ml) 

0,3 0,36 0,72 

0,2 0,24 0,48 

0,1 0,12 0,24 

0,075 0,09 0,18 

0,05 0,06 0,12 

0,025 0,03 0,06 

0,01 0,012 0,024 

0,005 0,006 0,012 

Tabulka 1: Koncentrace kalibračních roztoků pro metodu lineární regrese 
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4.2.4 Příprava roztoků pro test opakovatelnosti 

Pro test opakovatelnosti byly použity vzorky roztoků pro kalibraci. 

 

Odměřené 

množství 

roztoku (ml) 

Koncentrace 

fenoxykarbu 

(µg/ml) 

Koncentrace 

permetrinu 

(µg/ml) 

0,3 0,36 0,72 

0,075 0,09 0,18 

0,01 0,012 0,024 

Tabulka 2: Koncentrace roztoků použitých pro test opakovatelnosti 

 

4.2.5 Příprava roztoku pro stanovení výtěžnosti 

Pro stanovení výtěžnosti byly použity koncentrace roztoků standardu z testu 

opakovatelnosti, které byly rozpuštěny v 30% acetonitrilu v 50ml odměrné baňce. A dále 

byly připraveny roztoky standardu, které byly rozpuštěny ve vodné matrici z řeky Labe 

také v 50ml odměrné baňce ve stejných koncentracích.  

Všechny vzorky byly před analýzou filtrovány přes 0,45µm PTFE filtr. 
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4.3 Optimalizace chromatografických podmínek  

 

Během optimalizace chromatografických podmínek jsou vybrány takové podmínky 

chromatografické analýzy, aby docházelo k té nejlepší separaci analytů ze směsi. Bylo 

potřeba najít vhodnou kolonu, typ mobilní fáze a gradientové eluce. Během analýzy bylo 

dávkováno 5µl pracovního roztoku vzorku a průtok na analytické koloně byl nastaven na 

1ml/min. Separace na všech kolonách probíhala při teplotě 45°C. 

4.3.1 Optimalizace analytické kolony 

K optimalizaci metody bylo zvoleno 6 druhů kolon. Z těchto 6 kolon měly 4 kolony pro 

daná měření nejvhodnější výsledky separace při zachování adekvátního času jedné 

analýzy. 

Z chromatogramů, jež jsou uvedeny dále, vyplývá, že k finální analýze bylo možné využít 

více navržených a testovaných podmínek separace. Během optimalizace analýzy bylo 

dávkováno 5µl vzorku a průtok byl 1ml/min. 

 

4.3.1.1 Přehled testovaných kolon a vybraných podmínek separace 

 

Supelco Ascentis Express Phenyl – Hexyl (100 x 4,6mm), velikost částic 2,7µm 

Během testování této kolony se měnilo složení mobilní fáze, teplota byla nastavena na 

30°C za tlaku 21MPa. I přes to, že se měnily podmínky eluce a složení mobilní fáze, 

analýza na této koloně vycházela nejlépe, bez chvostování píků, jejich rozmývání nebo 

bez prodlužování času analýzy, tudíž právě tato analýza byla zvolena pro analýzu finální. 
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Supelco Ascentis Express RP – Amide (100 x 3mm), velikost částic 2,7µm 

Během testování této kolony se měnilo složení mobilní fáze, ale protože významně 

kolísaly retenční časy, kolona nebyla použita k další analýze. Níže je uveden pouze 

jeden chromatogram, který nejvíce odpovídal požadované analýze (dostatečná 

separace píku fenoxykarbu od píku mrtvého objemu a zároveň co nejkratší retence obou 

píků permetrinu). 
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fenoxykarb permetrin 

permetrin 

fenoxykarb 

Chromolith HR – 18E (100 x 3mm) 

Kvůli změnám složení mobilní fáze se výrazně měnily i retenční časy během analýzy 

s využitím této kolony. Během analýzy byl i velmi nízký tlak na koloně a to do 3MPa. 

Díky těmto důvodům byla kolona pro finální analýzu nevhodná. Níže uvedené 

chromatogramy jsou ukázkou malé změny složení mobilní fáze a zároveň velkého 

rozdílu v retenčních časech (eluce píku permetrinu byla dosažena až po šesté minutě) 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Restec Ultra II. Bifenyl (100 x 3,2mm), velikost částic 3 µm 

V rámci testování vhodnosti této kolony docházelo ke změnám složení mobilní fáze. 

Výrazně se měnily hodnoty retenčních časů, stejně tak kolísal i tlak na koloně. Díky těmto 

nemalým změnám kolona nebyla použita k další analýze. Níže uvedený chromatogram 

představuje nejvhodnější výsledky analýzy s využitím této kolony. 

 

 

4.3.2 Volba gradientu mobilní fáze 

Celkem byly testovány čtyři druhy gradientů mobilní fáze. Měnil se čas přepnutí kolony 

tak, aby došlo k dostatečnému zakoncentrování analytu na předkoloně a zároveň 

optimální separaci na analytické koloně. Tyto gradienty byly testovány pro standardně 

nastavený čas přepnutí ventilu na 2 minuty po nástřiku na extrakční kolonu Ascentis 

Express C-18 (50 x 4,6mm), velikost částic 2,7µm. Gradienty byly testovány pro finálně 

zvolenou separační kolonu Supelco Ascentis Express Phenyl – Hexyl (100 x 4,6mm), 

velikost částic 2,7µm. Pro další analýzy s optimalizovanou on-line SPE extrakcí byl 

vybrán jako nejvhodnější gradient 01. 
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Gradient 01 Složení mobilní fáze (%) 

Čas přepnutí ventilu (2. min)/ 

změna gradientu (min) 
Vodná fáze Organická fáze 

2. 40 60 

6.00 5 95 

6.30 40 60 

6.31 – 8.32 40 60 

Tabulka 3: Popis podmínek gradientu 01 

 

Gradient 02 Složení mobilní fáze (%) 

Čas přepnutí ventilu (2. min)/ 

změna gradientu (min) 
Vodná fáze Organická fáze 

2. 40 60 

5.00 5 95 

5.30 40 60 

5.31 – 8.32 40 60 

Tabulka 4: Popis podmínek gradientu 02 

 

Gradient 03 Složení mobilní fáze (%) 

Čas přepnutí ventilu (2. min)/ 

změna gradientu (min) 
Vodná fáze Organická fáze 

2. 40 60 

4.00 5 95 

4.30 40 60 

4.31 – 8.32 40 60 

Tabulka 5: Popis podmínek gradientu 03 

 

Gradient 04 Složení mobilní fáze (%) 

Čas přepnutí ventilu (2. min)/ 

změna gradientu (min) 
Vodná fáze Organická fáze 

2. 40 60 

3.50 5 95 

4.00 40 60 

4.01 – 8.32 40 60 

Tabulka 6: Popis podmínek gradientu 04 
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4.3.3 Optimalizace on-line SPE extrakce 

Během optimalizace on-line SPE extrakce byly testovány dva druhy promývací mobilní 

fáze a to acetonitril/voda; a methanol/voda v různých poměrech od 2% do 50% organické 

fáze. Všechny SPE kolonky byly testovány z hlediska schopnosti retence obou látek při 

různém složení promývací mobilní fáze. Testování probíhalo při samotném zapojení 

kolonky do systému místo analytické kolony a postupným zvyšováním obsahu organické 

složky v promývací fázi bylo zjišťováno, do jakého poměru organické fáze nedochází 

k vymývání analytů. Na chromatogramu byla sledována absence či objevení se píku 

(nebo nárůstu nulové linie) pro stoupající koncentrace organické složky v testovaném 

rozmezí. Experimenty bylo zjištěno, že k nárůstu nulové linie chromatogramu, což 

znamená počáteční eluci píků bylo dosaženo při použití 30% acetonitrilu v čase 4 minut. 

To bylo potvrzeno i s krátkým 1 mm opti-guard C-18 filtrem. 30% acetonitril byl tedy 

stanoven jako hraniční koncentrace organické fáze, kdy může být extrakční předkolona 

promývána průtokem 1,0ml/min po dobu až 4 minut bez vymývání stanovovaných 

analytů. Totožné experimenty byly provedeny i s methanolem v promývací fázi, kde byla 

hraniční koncentrace pro vymývání stanovena na hodnotu 50%. Použití methanolu 

v promývací fázi bylo však v průběhu dalších experimentů nalezeno jako nevhodné, 

protože methanol nemá dostatečnou elutropickou sílu, tudíž docházelo k rozdvojování, 

chvostování a rozšiřování píků po přepnutí toku na analytickou kolonu. Proto byl 

k dalšímu testování a analýze použit acetonitril, u kterého k těmto problémům 

nedocházelo.  

 

 

 

 

4.3.4 Optimalizace analytické kolony s extrakční kolonou 

Pro optimalizaci analýzy byly vybrány 4 druhy předkolon, které byly testovány s 

analytickou kolonou Supelco Ascentis Express Phenyl – Hexyl (100 x 4,6mm), velikost 

částic 2,7µm.  
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Během testování dvou velikostí monolitických předkolon docházelo k rozmývání píku, 

chvostování a v průběhu analýzy značně kolísal tlak po přepnutí ventilu. Jako promývací 

mobilní fáze byla použita směs ACN/voda v poměru 30/70 a při průtoku 0,5 ml/min. Na 

níže uvedených chromatogramech je patrné, že jsou předkolony pro analýzu nevhodné. 

Analýza probíhala za izokratické eluce ACN/voda – 70/30. 
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Další testovanou extrakční kolonkou byl krátký předkolonový filtr se sorbentem s reverzní 

fází 1mm opti – guard filtr C-18 použitý pro on-line SPE zároveň s analytickou kolonou 

Supelco Ascentis Express Phenyl – Hexyl (100 x 4,6mm), velikost částic 2,7µm. Jako 

promývací mobilní fáze byla použita směs ACN/voda v poměru 30/70 a při průtoku 0,5 

ml/min. Tato předkolonka byla z testovaných předkolonek nejmenší a nejméně vhodná, 

jak lze vidět na níže uvedeném chromatogramu.  

 



 

40 
 

Poslední extrakční předkolona, která byla testována, byla Ascentis Express C-18 (5 x 

4,6mm), velikost částic 2,7µm. Jako promývací mobilní fáze byla použita směs 

ACN/voda v poměru 30/70 a při průtoku 0,5ml/min. Tato předkolona se jevila pro účel 

on-line SPE extrakce za daných podmínek jako nejvhodnější a proto také byla vybrána 

k finální analýze.  

 

 

Posledním krokem před finální validací metody bylo prodloužení času promývání 

extrakční předkolony z času 2 minuty na 3 minuty z důvodů účinnějšího vymývání 

balastní matrice při dávkování extrémně velkých objemů vzorku do on-line SPE – HPLC 

systému. Současně s tímto časovým posunem přepnutí ventilu byla adekvátně upravena 

i původně optimalizovaná gradientová eluce (viz. gradient 01).  
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4.3.5 Souhrn validovaných podmínek 

 

Analytická kolona: Supelco Ascentis Express Phenyl – Hexyl (100 x 4,6mm), velikost 

částic 2,7µm, gradientová eluce, průtok mobilní fáze 1,0ml/min 

Extrakční předkolona: Ascentis Express C-18 (5 x 4,6mm), velikost částic 2,7µm 

Mobilní fáze pro promývání extrakční předkolony: 30% - acetonitril/voda, průtok 

0,5ml/min 

Čas přepnutí ventilu: 3 minuty 

Detekce: 225nm; 

Objem vzorku: 1500µl 

Teplota: 45°C 

Tlak: 10,9MPa 

Vnitřní standard: Sudan I. 

Gradientová eluce: 

(průtok 1,0ml/min)  

 

 

 

 

 

Gradient 01 Složení mobilní fáze (%) 

Čas (min) Voda Acetonitril 

3. 40 60 

7.00 5 95 

7.30 40 60 

7.31 – 8.32 40 60 
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Za těchto validovaných podmínek byla také proměřena vodná matrice z řeky Labe a 

z rybníka z Městce Králové. Na níže uvedených chromatogramech je jasně patrné, že 

během analýzy nedocházelo k žádné interferenci i přes to, že byly dávkovány velké 

objemy vzorku. Byla tím prokázána selektivita metody separace i extrakčního procesu. 

Z tohoto důvodu bylo možné tyto dva vzorky ze životního prostředí použít k analýze pro 

validaci metody. 
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4.4 Validace analytické metody 

V rámci testu vhodnosti chromatografického systému bylo hodnoceno rozlišení všech 

separovaných píků, jejich symetrie a retenční čas na koloně. Získané údaje pro 

analyzované standardy jsou následující: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symetrie píku: 

fenoxykarb 1,561 

sudan I. 1,504 

trans-permetrin 1,432 

cis-permetrin 1,520 

Retenční čas (min): 

fenoxykarb 5,107 

sudan I. 6,004 

trans-permetrin 6,858 

cis-permetrin 6,953 

Rozlišení píků: 

fenoxykarb – sudan I. 10,079 

sudan I. – trans-permetrin 10,047 

trans-permetrin – cis-permetrin 1,172 
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4.4.1 Linearita 

Pro stanovení bylo použito 8 kalibračních roztoků standardů fenoxykarbu a permetrinu 

o daných koncentracích. Příprava těchto roztoků je popsána v kapitole 4.2. S každým 

kalibračním roztokem standardu byly provedeny 3 měření, z nichž byla stanovena 

průměrná hodnota plochy píku pro každou z koncentrací. Závislost koncentrace na 

absorbanci těchto roztoků byla stanovena metodou lineární regrese. Pro permetrin byly 

v rámci validace hodnoceny píky obou dvou izomerů (cis a trans) odděleně. 

 

Fenoxykarb 

koncentrace 

(µg/ml) 

Plocha píku 

0,06 23048 

0,12 36097 

0,03 93289 

0,06 197828 

0,09 296744 

0,12 377377 

0,24 786849 

0,36 1187924 

Tabulka 7: Test linearity – fenoxykarb 

 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 8   Odhad chyby 

Směrnice k = 3297661  21906,25 

Absolutní člen q = -3512,079  3586,04 

Korelační koeficient r = 0,999868     

Reziduální odchylka s = 7233,69     
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Cis-permetrin 

 

 

 

 

 

Tabulka 9: Test linearity – c-permetrin 

 

 

 

 

 

koncentrace 

(µg/ml) 

Plocha píku 

0,012 12217 

0,024 13779 

0,06 43910 

0,12 95214 

0,18 146899 

0,24 193901 

0,48 374520 

0,72 598894 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 8   Odhad chyby 

Směrnice k = 823055,6 ± 12876,61 

Absolutní člen q = -3974,603 ± 4215,786 

Korelační koeficient r = 0,999267     

Reziduální odchylka s = 8504,001     
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Trans-permetrin  

 

 

 

Tabulka 11: test linearity – t-permetrin 

 

 

 

 

 

 

Statistické parametry pro regresi: y = k x + q 

Počet bodů n = 8 Odhad chyby 

Směrnice k = 2202115 ± 39604,13 

Absolutní člen q = -6208,04 ± 12966,35 

Korelační koeficient r = 0,999031   

Reziduální odchylka s = 26155,47   

koncentrace 

(µg/ml) 

Plocha píku 

0,012 33439 

0,024 38467 

0,06 124651 

0,12 271480 

0,18 408471 

0,24 501380 

0,48 1006082 

0,72 1609449 
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4.4.2 Opakovatelnost 

Pro test opakovatelnosti byly vybrány 3 různé koncentrace kalibračních roztoků a 

provedeno 8 nástřiků do systému. Z výsledných ploch píků byly vypočítány směrodatné 

odchylky. Příprava těchto roztoků je popsána v tabulce 2. 

 

Číslo 

pokusu 

Plocha píku 

fenoxykarbu 

Plocha píku 

c-permetrinu 

Plocha píku 

t-permetrinu 

1 1222681 582515 1598527 

2 1203514 630067 1665828 

3 1137577 584101 1563992 

4 1162992 528368 1480342 

5 1134256 575975 1599536 

6 1179552 572875 1675392 

7 1181420 559176 1513412 

8 1124445 591300 1553012 

Průměr 1163805 578047 1581255 

SD 32692 26911 63766 

RSD (%) 2,80 4,66 4,03 

Tabulka 12: Výsledky testu opakovatelnosti č.1 

 

 

Číslo 

pokusu 

Plocha píku 

fenoxykarbu 

Plocha píku 

c-permetrinu 

Plocha píku 

t-permetrinu 

1 287447 144881 395521 

2 293227 152095 408071 

3 304990 147091 402360 

4 277988 137344 386601 
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5 295918 154263 408238 

6 297205 149354 415288 

7 297424 142578 397802 

8 277170 133995 363926 

Průměr 291421 145200 397226 

SD 9195 6565 15069 

RSD (%) 3,16 4,52 3,79 

Tabulka 13: Výsledky testu opakovatelnosti č.2 

 

 

Číslo 

pokusu 

Plocha píku 

fenoxykarbu 

Plocha píku 

c-permetrinu 

Plocha píku 

t-permetrinu 

1 38356 15483 39837 

2 36043 13720 39310 

3 38585 13928 37684 

4 36639 10461 34153 

5 37285 12855 35792 

6 37778 12592 35197 

7 36865 12287 34834 

8 32367 11666 33326 

Průměr 36740 12874 36267 

SD 1838 1429 2252 

RSD (%) 5,00 11,10 6,21 

Tabulka 14: Výsledky testu opakovatelnosti č.3 
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4.4.3 Výtěžnost 

Výtěžnost byla stanovena porovnáním průměrných hodnot ploch píků roztoků standardu, 

které byly použity pro test opakovatelnosti (viz tabulka 2) s roztoky ke kterým byl přidán 

vzorek vodné matrice z řeky Labe, tak aby koncentrace byly stejné. K hodnocení testu 

výtěžnosti bylo analyzováno 6 vzorků matrice řeky Labe s přídavkem obou standardů. 

 

Fenoxykarb 

Koncentrace 

(µg/ml) 

Průměrná 

plocha píků 

Výtěžnost (%) 

0.012 34530  

0.012 + Labe 38124 110,41% 

0.09 298538  

0.09 + Labe 288859 96,76% 

0.36 1179089  

0.36 + Labe 1160764 98,44% 

Tabulka 15: Výsledky výtěžnosti pro fenoxykarb 

 

Permetrin 

Koncentrace 

(µg/ml) 

Průměrná 

plocha píků 

Výtěžnost (%) 

0.024 54974  

0.024 + Labe 54056 98,33% 

0.18 395877  

0.18 + Labe 395988 100,02% 

0.72 1543394  

0.72 + Labe 1612064 104,45% 

Tabulka 16: Výsledky výtěžnosti pro t-permetrin 
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Koncentrace 

(µg/ml) 

Průměrná 

plocha píků 

Výtěžnost (%) 

0.024 18368  

0.024 + Labe 18038 98,20% 

0.18 142229  

0.18 + Labe 142281 100,03% 

0.72 547237  

0.72 + Labe 583235 106,58% 

Tabulka 17: Výsledky výtěžnosti pro c-permetrin 
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5 Závěr 
 

Během této diplomové práce byla navržena, optimalizována a validována metoda, 

určená pro stanovení fenoxykarbu a permetrinu z vodné matrice ze životního prostředí. 

Byly nalezeny optimální chromatografické podmínky HPLC metody s on-line SPE 

extrakcí pro současné stanovení fenoxykarbu a permetrinu z povrchových vod (řeka, 

rybník). 

Podmínky analýzy: 

Kolona:  Supelco Ascentis Express Phenyl – Hexyl (100 x 4,6mm), velikost 

částic 2,7µm; průtok mobilní fáze 1,0ml/min 

Předkolona:  Ascentis Express C-18 (5 x 4,6mm), velikost částic 2,7µm; průtok 

mobilní fáze 0,5ml/min 

Vnitřní standard:  Sudan I. 

Mob. Fáze–extrakce:  30% - acetonitril/voda 

Detekce UV:   225nm 

Nástřik:   1500µl 

Teplota:   45°C 

Tlak:    10,9MPa 

Rychlost průtoku:  1ml/min 

Typ eluce:  gradientová, s časem přepnutí ventilu na analytickou kolonu ve 3. 

minutě 

 

Byl testován parametr linearity v daném koncentračním rozmezí. Požadavek na hodnotu 

korelačního koeficientu r ≥ 0,9990 byl splněn pro fenoxykarb (0,999868) i pro permetrin 

(0,999267). 

Během testování chromatografického systému byla vyjádřena opakovatelnost jako 

relativní směrodatná odchylka RSD u třech různých koncentrací roztoků standardů. U 

fenoxykarbu byla hodnota RSD 2,80%, 3,16% a 5,00%. U izomerů permetrinu byla 

hodnota RSD v rozmezí 3,79 – 11,1%. 

Dále byla stanovena hodnota výtěžnosti v daném koncentračním rozmezí u třech 

různých koncentrací roztoků standardů. Tyto hodnoty se pohybovaly u fenoxykarbu 

v rozmezí 96,76 až 110,41% a u permetrinu 98,20 až 106,80%. 

V rámci diplomové práce byla vytvořena originální metoda umožňující stanovení 

vybraných dvou insekticidů v reálné matrici povrchových vod bez předchozí úpravy 

vzorku. Jediná off-line úprava vzorku, která byla provedena mimo systém byla filtrace 
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vzorků přes 0,45µm PTFE filtr. I přes použití UV detekce bylo díky dávkování velkých 

objemů vzorku do systému dosaženo několikanásobného zakoncentrování vzorku a tím 

bylo umožněno značné zvýšení citlivosti stanovení. Dolní limit kvantifikace (nejnižší bod 

kalibrační křivky) byl kvantifikován pro fenoxykarb na hladině 12ng/ml a pro izomery 

permetrinu na hladině 24ng/ml, což jsou velice nízké hodnoty srovnatelné s hmotnostní 

detekcí (viz. přiložený chromatogram reálné matrice řeky Labe s přídavkem standardů).  

 

 

 

Vyvinutá metoda není dostatečně citlivá pro analýzu pitných vod (limity pro maximální 

tolerovatelnou koncentraci např. pro permetrin jsou dle WHO guideline na hladině 

20µg/L) (48), avšak pro povrchové vody se očekávají koncentrace mnohem vyšší. 

Z těchto důvodů je vyvinutá metoda, zejména pro svou jednoduchost a citlivost 

aplikovatelná pro analýzu povrchových vod. 
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