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Abstrakt 

Katedra: Katedra analytické chemie  

Kandidát: Hedvika Raabová 

Školitel: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Nanovlákna jako potenciální sorbent pro extrakci na tuhou fázi 

 

Diplomová práce se zaměřuje především na popis schopnosti nanovláken typu 

polyamid 6 zachytávat různé látky, lišící se molekulovou hmotností, velikostí 

a hydrofilně-lipofilními vlastnostmi. Na základě poznatků z předešlých studií byli 

vybráni zástupci ze skupiny parabenů, steroidů a flavonoidů. Dále byly testovány 

fenoxykarb, hydroxypyren a permethrin, jakožto silně lipofilní sloučeniny, pro které 

polyamid 6 vykazoval dobrou účinnost. 

 Použitá nanovlákna byla připravena na Technické univerzitě Liberec pomocí 

technologie Nanospider™. Polyamid 6 byl vyroben ve třech úpravách lišících se 

vzájemně výrobními parametry, které mu daly odlišnou hustotu zesítění a tloušťku 

vrstvy. Vliv těchto odlišností na sorpční vlastnosti polyamidu 6 byl sledován v průběhu 

experimentu. 

 U každé skupiny látek se nejprve hledala optimální koncentrace vzorku a vhodné 

podmínky detekční metody. Samotný experiment byl prováděn za pomocí prázdných 

SPE cartridgí, do kterých byla nanovlákna vložena. Zpočátku byla problematická 

konstrukce kolonek, ale vše se podařilo vyřešit a udělat takové kolonky, které 

zajišťovaly rovnoměrný průtok vzorku přes nanovlákenný sorbent. SPE probíhala 

na manifoldu, získané eluáty byly detekovány pomocí vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC) ve spojení s UV detekcí a vyhodnocení účinnosti sorpce bylo 

vztaženo ke standardnímu roztoku. 

 V průběhu celého měření se dbalo na co nejvyšší opakovatelnost měření. Snaha 

byla o co největší míru zachování podmínek, za nichž měření probíhalo, a způsobu 

provádění jednotlivých kroků. Pro zhodnocení byla stanovena mezidenní přesnost. 

 Testovaná nanovlákna se ukázala jako poměrně vhodný sorbent zejména pro 

lipofilní sloučeniny a sloučeniny s fenolickou skupinou v molekule. Vzhledem k tomu, 

že nanovlákna nevykazovala po skončení experimentu žádné výrazné změny 

nanovlákenného uspořádání, mohou být považována za sorbent vhodný pro opakované 

použití. 
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Abstract 
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Candidate: Hedvika Raabová 

Supervisor: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. 

Title of the diploma thesis: The Use of Nanofibers as a Sorbent for Solid Phase     

Extraction 

 

The thesis is focused on the ability of polyamide 6 nanofibers to efficiently sorb 

chemical compounds with various physico-chemical properties and on the use of 

polyamide 6 nanofibers as a modern sorbent for solid-phase extraction (SPE). Analytes 

from the groups parabens, steroids and flavonoids were chosen as model analytes based 

on previous studies. Fenoxycarb, permethrin and hydroxypyrene were also tested 

because polyamid 6 demonstrated good effectivity for lipophilic compounds during the 

experiment. 

The nanofibers for this experiment were prepared using Nanospider™ technology at the 

Technical University in Liberec. There were made three types of polyamide 6 

nanofibers with different surface weight. The effect of these various surface properties 

was also evaluated in the study. 

The chromatography conditions were optimized for each group of substances 

individually. The nanofibers were placed into an empty SPE cartridge and the following 

extraction of analytes was made using a SPE manifold. The obtained eluates were 

analyzed with HPLC-UV system. Evaluation of the extraction efficiency of nanofibers 

was based on the comparison with the standard solution. 

The emphasis was placed on the maintaining the same conditions and way of 

measurement during the experiment to obtain satisfactory results of repeatability. The 

key step was the construction of cartridges in the beginning of the experiment to 

provide the uniform flow rate through the sorbent. 

Tested polyamide 6 nanofibers were found as a relatively promising sorbent in solid-

phase extraction especially for lipophilic compounds and compounds with phenolic 

group in the molecule. Furthermore, their reusability without any mechanical changes in 

the nanostructure and spontaneous agglomeration was shown. 
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1. ÚVOD 

1.1. Význam a nové trendy v extrakci na tuhou fázi 

Extrakce na tuhou fázi (SPE) je jednou z metod úprav vzorku před analýzou. Ta je 

nedílnou součástí každého analytického procesu. Význam tohoto kroku v analytickém 

procesu spočívá v odstranění interferencí z matrice, které by mohly poškodit analytický 

přístroj nebo znemožnit detekci, a ve zvýšení koncentrace analytu ve vzorku, což 

usnadní jeho stanovení. Zejména v biologii a farmacii, kde jsou vzorky často velmi 

komplexní a analyty se v nich nacházejí ve stopovém množství, je tato část analýzy 

nepostradatelná. 

 SPE je často využívaná separační metoda pro úpravu analyzovaných vzorků. 

Oblíbená je zejména pro svoji rychlost, jednoduchost, nízké náklady a možnost 

stanovení nízkých koncentrací látek v malém objemu vzorku. Zároveň je také snadné 

celý proces automatizovat nebo spojit on-line s dalšími kroky analýzy, čímž se snižuje 

pravděpodobnost chyb a celý proces analýzy se zase o něco zrychlí. Kromě výhod má 

tento způsob úpravy vzorku i své nevýhody. Mezi nimi můžeme jmenovat nízkou 

selektivitu sorbentů, jejich neobnovitelnost a omezenou sorpční kapacitu [1]. 

Nevýhody SPE společně se zvyšujícími se nároky na rychlost, citlivost 

a ekologickou přijatelnost analytických procesů vedou k neustálým inovacím této 

metody ať již v podobě nového uspořádání extrakčních komponent, nebo hledání 

nových typů sorbentů. Výsledkem inovací by mělo být zkrácení času analytického 

procesu, možnost použití malých objemů vzorků, zvýšení selektivity a specifity 

extrakce, omezení použití organických rozpouštědel a zlepšení automatizace či online 

spojení s následujícím analytickým krokem [2]. 

 

1.2. Cíl a popis zadání práce 

Snaha objevit nové sorbenty pro SPE s výhodnějšími vlastnostmi, než ty stávající, vedla 

k řadě studií, ve kterých byla testována právě nanovlákna. Z výsledků vyplývá, že 

nanovlákna by mohla mít určitý potenciál splnit výše uvedené požadavky a zefektivnit 

tak proces úpravy vzorků.  

Cílem této práce bylo zjistit něco více o schopnosti nanovláken sorbovat na sebe 

různé látky. Jako prototyp nanovláken byl vybrán polyamid 6, který v dostupných 

studiích vykazoval coby sorbent dobré výsledky. Jeho separační schopnost byla 



10 
 

testována na látkách ze skupiny parabenů, steroidů, flavonoidů, dále na fenoxykarbu, 

permethrinu a hydroxypyrenu.  

Jednotliví zástupci skupin látek byli voleni co nejrozmanitější ve snaze najít 

vztah mezi vlastnostmi analytů, daných jejich strukturou, a účinností separace. Ta se 

hodnotila i z hlediska podmínek analýzy (různé pH vzorku) a uspořádání SPE kolonek 

(použití frit, různý objem cartridgí). V průběhu pokusů se kromě sorpční schopnosti 

hodnotila i mezidenní přesnost výsledků a vliv opakovaného používání sorbentu na 

uspořádání nanovláken.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Princip extrakce na tuhou fázi  

Extrakce na tuhou fázi jako metoda úpravy vzorku je známá od počátku 50. let 

minulého století. Jejím hlavním cílem bylo odstranit nevýhody do té doby nejčastěji 

používané extrakce kapalina-kapalina (LLE). Díky SPE se urychlil analytický proces, 

mohly se používat menší objemy vzorků a odpadl požadavek na jejich vysokou čistotu, 

která byla vyžadována pro LLE. Obě metody fungují na podobném principu – rozdělení 

molekul sloučeniny mezi dvě fáze. Při SPE se jedná o fázi tuhou a kapalnou přičemž 

extrahované analyty musí vykazovat vyšší afinitu k tuhé fázi než ke kapalné matrici 

vzorku. Nejčastějším mechanismem zachytávání analytů na pevné fázi je adsorpce nebo 

retence. Opačný proces, tedy desorpce nebo eluce, který vede k uvolnění analytů 

z pevné fáze, je zajišťován elučním činidlem, ke kterému mají analyzované látky vyšší 

afinitu než k pevné fázi [3]. Proces SPE obvykle zahrnuje pět kroků: 

1) aktivace sorbentu pomocí organického rozpouštědla 

2) odstranění zbytků organického rozpouštědla pomocí kapaliny, která má podobné 

složení jako matrice vzorku 

3) nanesení vzorku 

4) odstranění interferujících sloučenin pomocí rozpouštědla, ke kterému nemají 

analyty dostatečnou afinitu 

5) eluce analyzovaných látek 

SPE může být prováděna off-line nebo v on-line uspořádání, které probíhá většinou ve 

spojení s kapalinovou chromatografií [3]. 

 Ačkoli SPE poskytuje oproti LLE řadu výhod, je neustále předmětem vývoje 

za účelem zlepšení selektivity a specifity, zvýšení sorpční kapacity, fyzikálně-chemické 

a mechanické stability. Inovace v oblasti SPE se týkají především jejího uspořádání 

a materiálů, z nichž jsou vyrobeny sorbenty [4]. 

 

2.1.1. Uspořádání extrakce na tuhou fázi 

Soudobé technické provedení SPE se významně liší od počátečního konceptu, který byl 

v roce 1951 uveden do praxe. Ten tvořilo 1,2-1,5 kg granulovaného a aktivovaného 

uhlíku umístěného v železném válci [4].  
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Kolonky  

Kolonky patří mezi tradiční a stále nejpoužívanější typ uspořádání SPE. Jedná se 

o polypropylenové nebo skleněné, na jedné straně otevřené, duté trubičky, které jsou 

vyplněny různými druhy sorbentů. Pro zlepšení extrakční účinnosti jsou sorpční 

materiály umístěny mezi dvěma fritami. Skleněné kolonky ve srovnání s těmi 

polypropylenovými vykazují vyšší inertnost materiálu. Odpadá zde tedy nebezpečí 

kontaminace vzorku aditivy používanými při výrobě polypropylenových kolonek, které 

se mohou z jejich stěn uvolňovat. I přes tuto velkou výhodu se skleněné kolonky 

vzhledem k jejich vysoké ceně používají zřídka [4]. 

 Objem komerčně dostupných kolonek se pohybuje mezi 1 až 3  ml pro malé 

objemy vzorku, pro vyšší objemy mezi 1 až 60 ml a pro velká množství jsou dostupné 

kolonky s objemem 10 až 150 ml. Kapalná fáze může přes sorbent procházet buď 

působením gravitační síly, nebo za pomoci vakua či centrifug [4]. 

 Vysoká extrakční účinnost a možnost selektivní retence analytů při SPE jsou 

zajišťovány použitím vhodného druhu sorbentu. Dalšího zlepšení těchto vlastností lze 

dosáhnout spojením několika kolonek s různými nebo stejnými sorbenty za sebou 

pomocí speciální koncovky [4]. 

 

Disky 

Uspořádání SPE ve formě disků je komerčně dostupné od roku 1989. Princip je stejný 

jako u kolonek s tím rozdílem, že částice sorbentu jsou menší. Díky tomuto aspektu 

poskytují disky oproti kolonkám určité výhody, mezi něž patří: 

 vyšší extrakční účinnost 

 možnost vyšší průtokové rychlosti vzorku a tím zkrácení času, potřebného 

k úpravě vzorku před analýzou  

 zvětšení kontaktní plochy 

 potřeba menšího množství sorbentu a elučního činidla  

Všechny tyto vlastnosti předurčují disky jako vhodný typ SPE pro analýzu vzorků ze 

životního prostředí. Ty mají často velký objem a stanovované analyty jsou v nich ve 

stopovém množství [4]. 

 Stejně jako kolonky tak i disky jsou dostupné v různých velikostech, jejichž 

výběr pro danou analýzu je závislý na vstupním objemu vzorku. Nejčastěji jsou 

používány disky o průměru 47 mm, které jsou vhodné pro analýzu vodných vzorků 
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o objemu 0,5 až 1 l. Mezi sorbenty našly největší uplatnění silikagel s modifikovanými 

řetězci a styren-divinylbenzen [4].  

 Kromě velikosti a typu sorbentu se dají disky rozdělovat také podle způsobu, 

jakým byla vytvořena pevná fáze. Sorbent může být buď imobilizován na vláknech 

polymeru nebo skla, případně umístěný mezi dvěma filtry ze skleněných vláken [4]. 

 

Pipetovací špičky 

Jedná se o typ SPE, při kterém je sorbent vložen do pipetovací špičky (PT). Extrakce 

analytů probíhá na základě opakovaného nasávání a desorpce roztoku vzorku. 

Nespornou výhodou tohoto typu SPE je minimalizace množství sorbentu a tím 

i použitých organických rozpouštědel, což tuto metodu dělá levnou a ekologickou. 

Zároveň je tím výrazně zkrácena doba vstupní analýzy [4]. 

 SPE-PT lze snadno automatizovat a získané eluáty mohou být ihned vstřikovány 

na chromatografickou kolonu. Vzhledem k tomu, že tato metoda je vhodná především 

pro malé objemy vzorku, našla široké uplatnění v oblasti genomických, proteomických 

a metabolických studií pro koncentraci a purifikaci proteinů a peptidů [4].  

 

SPE destičky 

Destičky s 96, 384 nebo 1536 jamkami vyplněnými SPE kolonkami se sorbentem jsou 

známy od roku 1996. Díky tomuto uspořádání umožňují rychlou úpravu velkého 

množství vzorku. Rozlišují se dva typy – fixní a flexibilní. Fixní destičky mají shodný 

objem všech SPE kolonek a ve všech je stejné množství sorbentu. Tento typ není příliš 

oblíbený, protože kolonky mohou mít rozdílné tokové charakteristiky. Častěji jsou tedy 

využívány flexibilní destičky. V nich mají cartridge rozdílné množství i typ sorbentu. 

Navíc jsou kolonky vyjímatelné a mohou být různě zaměňovány za jiné, vhodnější pro 

daný typ analýzy [4].  

 Tento typ provedení SPE se dá využít pro izolaci pesticidů z vody nebo 

z potravin, či pro stanovení léků ze vzorků lidské moči, plazmy nebo odpadních vod [4]. 

 

2.1.2. Sorbenty pro extrakci na tuhou fázi 

Sorpční materiály hrají v SPE klíčovou roli. Určují míru čistoty a selektivity získaného 

produktu z komplexní matrice vzorku. SPE sorbenty lze rozdělit do tří kategorií: 

sorbenty tvořené anorganickými oxidy, sorbenty s nízkou specifitou a sorbenty 

specifické pro určité sloučeniny nebo skupiny sloučenin s podobnou strukturou. 
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Nejvyšší míru uplatnění má silikagel a jeho strukturní modifikace. Jednou z jeho 

nevýhod je nízká stabilita v extrémních hodnotách pH. Další problém na klasických 

SPE sorbentech představuje analýza makromolekulárních látek a polárních analytů. 

Současný výzkum je tedy zaměřen zejména na nové materiály, které by vykazovaly 

stabilitu pro všechna pH prostředí, lepší afinitu k polárním analytům a schopnost 

extrakce i makromolekulárních látek. Současně je kladen důraz na zvýšení selektivity 

a extrakční účinnosti, zlepšení mechanické, chemické a tepelné stability či hledání 

vhodné velikosti pórů a částic a obecné morfologie pro zvýšení sorpční kapacity [4] [5]. 

 Jeden typ materiálu asi jen stěží zvládne splňovat všechny uvedené požadavky, 

každopádně je v současné době na trhu řada sorbentů, které nabízejí možnost zvolit ty 

nejvhodnější vlastnosti vzhledem k analyzovaným látkám. Při výběru je pro účinnou 

extrakci vždy nutné zohlednit fyzikálně-chemické charakteristiky sorbentu jako je 

porozita, specifický povrch a přítomnost funkčních skupin na povrchu sorbentu [5] [6]. 

 

Surfaktantem modifikované sorbenty 

Z roztoku, kde jsou ionické tenzidy přítomny v koncentraci těsně hraničící s kritickou 

micelární koncentrací, mohou být tyto surfaktanty naadsorbovány na aktivovaný povrch 

oxidů hliníku, železa, křemíku nebo titanu. Pokud je molekula tenzidu orientována 

k roztoku vzorku svou polární částí, je tento sorbent vhodný především pro nepolární 

látky. V případě, že je tenzid orientován do roztoku opačně, tedy svou nepolární částí, je 

sorbent určený pro polární sloučeniny. Díky svým amfoterním vlastnostem mohou být 

tyto typy sorbentů použity pro celou řadu sloučenin [5]. 

 

Sorbenty se smíšenou fází 

V závislosti na kondicionačním činidle a podmínkách extrakce mohou tyto sorbenty 

zadržovat analyty buď na základě iontové výměny, nebo se mohou chovat jako reverzní 

fáze. V případě, že se jedná o katexy, jsou na ně zachytávány především neutrální 

a bazické látky a to na principu reverzní fáze, kyselé sloučeniny potom mechanizmem 

iontové výměny. Pokud je sorbentem anex, platí uvedené pravidlo obráceně [5]. 

 

Molekulárně selektivní sorbenty 

Proces rozpoznávání molekul je velmi specifický, což platí i o sorbentech, které mají 

tuto vlastnost. Lze je rozdělit na imunosorbenty – molekulárně vtištěné polymery 

(MIP), a na molekulární aptamery [4]. 
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 Aptamery jsou syntetické oligonukleotidy, které jsou schopny se pomocí Van 

der Waalsových sil nebo vodíkových můstků spárovat s odpovídající sloučeninou. 

Výhodou je jejich snadná a levná výroba, vysoká selektivita a ekologická přijatelnost. 

Dají se využít od extrakcí malých molekul až po proteiny [4]. 

 Imunosorbenty fungují na principu antigen-protilátka, přičemž je i v tomto 

případě zajištěna vysoká selektivita. Klíčovým krokem je syntéza protilátek 

k hledanému analytu, ty pak tvoří základ imunosorbentů. Výhodou je možnost 

extrahovat a izolovat analyt v jednom kroku [4]. 

 

Sorbenty tvořené nanočásticemi 

Hlavní výhodou nanočástic je jejich velký povrch, snadná derivatizace a výhodné 

tepelné, mechanické a elektronické vlastnosti. Nejvíce se jako sorbenty uplatňují 

nanomateriály založené na uhlíku a nanovlákna vyrobená za pomocí elektrospinningu 

[4]. 

 

2.2. Princip HPLC 

Chromatografické metody patří ve své podstatě k metodám separačním. V průběhu 

chromatografické analýzy se oddělují složky obsažené ve vzorku. Mohou být využívány 

jak pro analýzu kvalitativní, tak kvantitativní. 

 Chromatografické metody se mohou dělit podle řady kritérií, princip však 

zůstává u všech stejný: vzorek se nanáší mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze – 

stacionární nepohyblivou a mobilní pohyblivou. Vzorek je umístěn na začátek 

stacionární fáze a pohybem fáze mobilní je touto soustavou unášen. Složky vzorku jsou 

zachycovány fází stacionární různými mechanismy. Více se drží složky poutané 

stacionární fází silněji, naopak méně poutané látky se na konec stacionární fáze 

dostanou dříve [7]. 

 Princip kapalinové chromatografie tedy spočívá v rozdělení analytu na základě 

jeho rozdílné afinity ke stacionární a mobilní fázi. Mobilní fázi tvoří kapalina, jejíž 

charakter výrazně ovlivňuje vlastní separaci látek ve vzorku, který je do ní vstřikován. 

Stacionární fází může být buď pevná látka, nebo kapalina ukotvená na tuhém nosiči. 

Stacionární fáze je umístěna v koloně ve formě sorbentu, přes který protéká mobilní 

fáze. Při vysokoúčinné kapalinové chromatografii, což je nejčastější uspořádání 

kapalinové chromatografie, se tak děje za vysokého tlaku pomocí čerpadla. Jako 
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mechanismy separace se uplatňuje adsorpce, rozdělování na základě různé rozpustnosti, 

iontová výměna, molekulově sítový efekt nebo specifické interakce [7] [8]. 

 Při dělení látek dochází k neustálému ustalování rovnováhy dělených analytů 

mezi mobilní a stacionární fází. Distribuci látek mezi tyto dvě fáze lze popsat 

distribuční konstantou KD, kdy platí že, čím vyšší je její hodnota pro danou látku, tím 

vyšší je její retence [8]. 

 Eluce zadržených analytů může být provedena buď mobilní fází o stejném 

složení – izokratická eluce, nebo o zvyšující se eluční síle – gradientová eluce. 

Izokratická eluce se používá zejména při separaci látek s podobnými fyzikálně-

chemickými vlastnostmi, gradientová se uplatní u látek, které se svými vlastnostmi 

výrazně liší [8]. 

 Vlastní separace probíhá v chromatografické koloně, která je vyplněna 

stacionární fází. Tou mohou být anorganické oxidy (silikagel, oxid zirkoničitý, hlinitý 

a titaničitý), polymery, chemicky vázané fáze na bázi silikagelu či grafitového uhlíku 

a v neposlední řadě hybridní stacionární fáze. Stacionární fáze v chromatografii musí 

být chemicky a tepelně stabilní, nesmí reagovat s mobilní fází a nesmí se v ní 

rozpouštět. Obecně nejrozšířenější je polární anorganický sorbent silikagel. Je využíván 

často jako samotný pro separaci v normálním módu, anebo po navázání ligandů v módu 

reverzním. Má nejčastěji porézní amorfní formu. Na jeho povrchu jsou různě kyselé 

hydroxylové skupiny, které udělují silikagelu polární charakter a které jsou pro svou 

reaktivitu využívány k přípravě chemicky vázaných fází [8]. 

 Po průchodu kolonou se separované zóny analytů dostávají do detektoru, který 

zaznamenává rozdíly mezi čistou mobilní fází a mobilní fází s obsahem analytu 

a převádí je do chromatografického záznamu – chromatogramu [8]. 

 Při kapalinové chromatografii se dá použít řada různých typů detektorů, na které 

jsou kladeny vysoké požadavky. Ideální detektor by měl vykazovat vysokou citlivost, 

linearitu, univerzálnost, specifitu, spolehlivost, nedestruktivnost aj. Zatím nebyl 

vynalezen detekční systém, který by splňoval všechny uvedené požadavky, existují však 

již některé, které řadu z nich splňují. Ještě před deseti lety byl nejčastěji používaným 

detektorem UV spektrofotometr, ten je však v poslední době stále více nahrazován 

spektrometrem hmotnostním. Kromě těchto dvou typů se v menší míře využívají 

i detektory fluorescenční, elektrochemické, radioaktivní, vodivostní, infračervené, 

refraktometrické aj. [8]. 
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 Spektrofotometrické detektory pracují na principu absorpce záření. 

UV spektrofotometry absorbují záření vlnových délek v rozmezí 200 až 400 nm. 

Kvantitativní vyhodnocení vychází z Lambert-Beerova zákona, vyjadřujícího vztah 

mezi tloušťkou absorbující vrstvy, koncentrací absorbující složky a velikostí absorpce. 

Skládají se ze zdroje záření, kdy se v případě UV oblasti jedná o deuteriovou lampu, 

dále z monochromátoru a detektoru záření. Tím může být fotonásobič, diodové pole 

nebo nově používané detektory CCD [7] [8]. 

 

2.3. Nanovlákna  

Pojem „nano“ pochází z řečtiny a v překladu znamená trpaslík. Nanovlákna jsou podle 

definice pevná vlákna, jejichž průměr je menší než 100 nm a délka zpravidla 

mnohonásobně přesahuje jejich průměr. Většina využívaných nanovláken vzniká 

z polymerních prekurzorů metodou zvanou elektrospinning [9] [10]. 

Při studiu nanomateriálů je snahou popsat jejich vlastnosti. Ve většině případů se 

vlastnosti materiálu v podobě nanočástic liší od vlastností, které má ta samá látka 

v běžných rozměrech. Obecně tento jev souvisí s velikostí a morfologií nanočástic a je 

vysvětlován několika způsoby: 

1) Pod průměrem nanovlákna (méně než 1nm) se již nachází velikost atomů 

a molekul. Atomy a molekuly se chovají jinak, jsou-li samostatně a jinak, jsou-li 

ve shluku. Je to dáno působením vzájemných kolizí a změnami energií při 

tvorbě vazeb. Vzhledem k tomu, že hranice mezi nanočásticemi a menšími 

jednotkami není nijak ostrá, mohou na vlastnosti nanovláken působit ty samé 

faktory, které stojí za proměnlivými vlastnostmi atomů a molekul. 

2) Pokud by se šlo na druhou stranu velikostní škály, tak teprve u částic s velikostí 

nad 100 nm se začínají projevovat pro ně typické mechanické, elektrické 

a optické vlastnosti. 

3) Nanovlákna mají velký podíl svých atomů na povrchu. Ty se chovají odlišně, 

než kdyby byly uvnitř nanovláken nebo na povrchu běžného krystalu. Atomy 

působí silou směřující dovnitř částice a součet těchto sil vyvolá povrchové 

napětí. S ním spojený tlak pak může vést ke změnám délky vazeb, čímž opět 

dochází ke změnám mechanických, elektrických a optických vlastností.  
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     Elektrostatické síly hrají hlavní roli ve struktuře nanovláken a rovněž mají 

významný vliv na jejich vlastnosti. Nanočástice vedou elektrický proud v balistickém 

režimu popisovaném Landauerovým zákonem [9]. 

 U nanomateriálu jsou dále popisovány magnetické vlastnosti, které jsou závislé 

na průměru nanovláken, případně na velikosti nanočástic. Magnetické vlastnosti jsou 

klasifikovány na základě typu interakcí mezi částicemi [9].  

 Vzhledem k tomu, že nanomateriály se vyznačují velikostí mezi 1 a 100 nm 

a vlnová délka viditelného světla se pohybuje od 400 do 800 nm, nemohou být tyto 

látky viditelné pouhým okem. Na identifikaci velikosti částic a morfologie 

nanomateriálu tedy musí být použity jiné metody. Nejčastěji se jedná o elektronovou 

mikroskopii pomocí transmisního (TEM) nebo rastrovacího elektronového mikroskopu 

(SEM). Díky tomu, že nanomateriály též vykazují fluorescenci, jako další identifikační 

metoda připadá v úvahu fluorescenční mikroskopie. Ta se však využívá zřídka [9]. 

 Tepelná vodivost, specifické teplo, bod tání, teplota skelného přechodu a další 

tepelné vlastnosti závisí na velikosti částic a struktuře materiálu. Závislost snižujícího se 

bodu tání s klesající velikostí částic je popsána pomocí změny Gibbsovy energie. Co se 

týče tepelné vodivosti, byl její vztah k uspořádání nanovláken sledován 

na nanovláknech uhlíku. Při měření v přímém směru dosahovala 240 kW, ve směru 

kolmém na toto vlákno byla přibližně desetkrát nižší. Změnou geometrie lze tedy 

dosáhnout odlišné tepelné vodivosti [9]. 

 Využití nanomateriálů je různorodé. Lze se s nimi setkat ve stavebním 

inženýrství, v bioinženýrství, vyrábějí se z nich součástky do výpočetní techniky, jsou 

přítomny v oblečení i v opalovacích krémech. V oblasti vědy se pro ně najde také 

nejrůznější využití. Mohou zastávat funkci katalyzátorů, převádět jeden druh energie na 

jiný (solární energii na elektrickou jejich umístěním v solárních panelech) nebo energii 

uchovávat. Uplatňují se jako chemické senzory reagující na změnu napětí, odporu nebo 

proudu, jež převádí na jinou, měřitelnou veličinu. Ve farmacii se využívají v systémech 

pro cílenou distribuci léčiv [9] [11]. 

 

2.3.1. Nanovlákna jako sorbent pro extrakci na tuhou fázi 

Rozvoj nanotechnologií byl obrovským krokem vpřed pro vývoj nových sorpčních 

materiálů, jež by mohly naplnit stále se zvyšující nároky na úpravu vzorku před 

analýzou. Hlavní výhodou nanomateriálů je jejich velký specifický povrch a porozita. 

Tím je dosaženo vysoké extrakční účinnosti za použití minimálního množství sorbentu. 
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Následkem je snížení množství použitých rozpouštědel, zkrácení doby analýzy a je 

možno analyzovat i malá množství vzorku [2].  

 I přes řadu výhod, mají nanočástice určitá omezení a nedostatky, které se týkají 

zejména způsobu jejich uspořádání pro SPE. Na těch se v posledních letech usilovně 

pracuje, ve snaze získat po všech stránkách výhodné sorbenty. 

 Jednou z hlavních překážek byl způsob výroby nanovláken, který by byl cenově 

přijatelný a umožnil by vyniknout všem výhodám, které nanočástice mají. Jako jedna 

z nejslibnějších možností se jeví výroba nanomateriálů v podobě vláken metodou 

zvanou elektrospinning (syn. elektrostatické zvlákňování). Kromě něj lze nanovlákna 

vyrobit fázovou separací, tažením, syntézou pomocí šablony anebo procesem 

samoorganizace. Elektrospinning je z nich však nejjednodušší a také umožňuje vysokou 

flexibilitu, kdy nastavením parametrů výroby lze získat nanovlákna s různými 

vlastnostmi [2].  

 Nanovlákna lze pomocí elektrospinningu připravit téměř ze všech látek, které 

jsou běžně využívány jako sorbenty při SPE. Může jít o sloučeniny uhlíku či křemíku, 

ale nejvýhodnějším materiálem jsou polymerní sloučeniny a to díky jejich dlouhým 

řetězcům, jež zajišťují potřebnou viskoelasticitu roztoku. Ta je jedním z hlavních 

parametrů, které musí látky pro elektrospinning splňovat [2].  

 Další vlastnost, která je v souvislosti se sorbenty pro SPE často řešena, je 

selektivita. Obecně by měl ideální SPE sorbent vykazovat dostatečnou selektivitu 

založenou na acidobazických vlastnostech, polaritě, velikosti molekul nebo aktivním 

rozpoznávání sloučenin. U nanovláken lze dosáhnout selektivní extrakce látek pomocí 

tzv. funkcionalizace nanovláken. Jedná se o širokou škála procesů, jimiž mohou být 

před nebo po elektrospinningu nanovlákna modifikována. Vývoj selektivních 

nanovláken se stal středem zájmu mnoha vědeckých skupin. Za zmínku stojí studie 

z roku 2007, kdy se skupina vědců rozhodla testovat extrakční účinnost 

polystyrenových nanovláken pro extrakci trazodonu ze vzorku plazmy. Výsledkem bylo 

zjištění, že převládající vazba se sorbentem byla povahy hydrofobní a nejvyšší míru 

extrakce vykazoval polystyren pro trazodon v neionizované formě [2]. 

 Tato studie byla základem dalšího výzkumu. O rok později se stejná skupina 

vědců zabývala srovnáváním vlastností dvou různých kopolymerů polystyrenu 

a polystyrenových nanovláken. Jejich účinnost byla testována na steroidních 

sloučeninách. Z této studie vyplynula obecná domněnka, že by selektivita nanovláken 

mohla být založena na hydrofilních vlastnostech sorbentů a analytů. Hydrofobní 
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sorbenty (polystyren) by byly vhodné pro nepolární analyty, zatímco iontoměničové 

sorbenty typu silný katex (polystyren-co-p-sodiumstyren-sulfonát) by byly vhodné pro 

bazické a neutrální analyty a slabé katexy (polystyren-co-metakrylát) pro silně bazické 

analyty. Nanovlákna z různých kopolymerů polystyrenu by tedy mohla sloužit jako 

sorbent pro širokou škálu sloučenin [2]. 

 V další práci byly pro zajištění vyšší selektivity pro polycyklické aromáty 

a fenoly do polymerních nanovláken vneseny také makromolekuly. Nanovlákna byla 

konkrétně vytvořena z akrylonitrilu a porfyrinů. Zlepšení extrakční účinnosti spočívalo 

v π-π interakcích mezi molekulami porfyrinů a analyty [2]. 

 

2.3.2. Elektrospinning 

Elektrospinning byl popsán v roce 1934. Jedná se o jednoduchý a přesto efektivní 

postup výroby nanovláken [12]. Využívá se při něm repulsních elektrostatických sil, 

jejichž vlivem je viskoelastický roztok příslušné látky protahován do nanovláken. 

Zjednodušeně lze elektrospinning popsat třemi zásadními prvky: dodávkou vysokého 

napětí, dodáváním roztoku látky o patřičné viskozitě a kolektorem. Z hlediska 

technologie lze elektrospinning rozdělit na jehlový (syn. kapilární, konvenční) 

a elektrospinning bez jehly [2] [12]. Oba způsoby využívají zdroje stejnosměrného 

proudu. 

U jehlového elektrospinningu po aplikaci vysokého napětí na špičku jehly získá 

povrch kapaliny procházející nabitou kapilárou elektrický náboj, který vede k protažení 

sférické kapky do Taylorova kužele. Vznikají velmi jemné kapičky. Ještě před jejich 

dopadem na kolektor dojde k odpařování rozpouštědla a na kolektor již dopadají pouze 

suché částice kapaliny velmi malých rozměrů. Elektrospinning bez jehly pracuje na 

stejném principu ale s tím rozdílem, že je polymer odtahován z volného povrchu svého 

roztoku [2] [12]. Tento přístup je produktivnější než kapilární metoda. 

Jednou z  mnoha výhod elektrostatického zvlákňování je možnost kontroly 

orientace nanovláken. Tento aspekt má vliv na jejich extrakční účinnost. Mezi další 

výhody patří jeho jednoduchost ve srovnání s ostatními výrobními procesy a také to, že 

nanovlákna, vznikající pomocí elektrospinningu, mají velký povrch při malém objemu 

a velké množství pórů [2] [11]. 

Na proces jehlového elektrospinningu má vliv několik faktorů. Bývají 

klasifikovány jako parametry elektrospinningu (vzdálenost mezi jehlou a kolektorem, 

velikost elektrického pole, rychlost průtoku, průměr jehly), roztoku (rozpouštědlo, 
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koncentrace polymeru, viskozita, vodivost roztoku) a prostředí (relativní vlhkost, 

teplota). Tyto faktory přímo ovlivňují vlastnosti vznikajících nanovláken [11]. 

 

Vliv použitého napětí 

Pokud napětí, které je na jehlu vkládáno, překročí kritickou hodnotu potřebnou pro 

odtah roztoku z jehly, dochází ke zvětšování průměru nanovláken a k následné tvorbě 

kuliček. To je vysvětlováno zmenšením Taylorova kužele a zvýšením rychlosti odtahu 

nanovláken při stejné průtokové rychlosti [11]. 

 

Vliv průtokové rychlosti roztoku 

Tento faktor ovlivňuje morfologii nanovláken. Tvorba hladkých nanovláken je 

umožněna prostřednictvím kritické průtokové rychlosti roztoku látek. Hodnota této 

kritické průtokové rychlosti se liší v závislosti na látce, ze které mají být nanovlákna 

vyrobena. Zvyšování tohoto faktoru vede k větší velikosti pórů, většímu průměru 

nanovláken a posléze i k tvorbě kuliček, což je způsobeno nedokonalým vysušením 

roztoku při jeho letu mezi jehlou a kolektorem [11]. 

 

Vliv vzdálenosti mezi jehlou a kolektorem a průměru jehly 

Vzdálenost od špičky jehly/povrchu roztoku ke kolektoru hraje klíčovou roli 

v morfologii nanovláken. Vhodná vzdálenost opět závisí na typu látky. Vhodně zvolená 

kritická vzdálenost je důležitá pro výrobu nanovláken s hladkým a jednotným 

povrchem. Průměr nanovláken klesá se vzrůstající vzdáleností jehly od kolektoru [11]. 

 

Vliv koncentrace látek a viskozity roztoku 

Jeden z hlavních principů elektrospinningu – odtahování roztoku z jehly – závisí na 

měnící se koncentraci rozpuštěných polymerů. Pokud je koncentrace nízká, vložené 

elektrické napětí a napětí na povrchu vláken způsobí jejich fragmentaci během letu ještě 

před dosažením kolektoru. Při zvyšující se koncentraci polymerů dochází k propletení 

jejich řetězců a následnému vzrůstu viskozity. To zajistí produkci nanovláken 

požadovaných vlastností. Překročením kritické hodnoty však dochází k zasychání 

roztoku polymerů na špičce jehly, k jejímu ucpání a znemožnění produkce nanovláken 

[11]. 
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Vliv vodivosti roztoku 

Vodivost roztoku má vliv nejenom na formování Taylorova kužele, ale souvisí 

i s průměrem nanovláken. Roztoky s nízkou konduktivitou nevytvoří Taylorův kužel 

a elektrospinning tak nemůže proběhnout. Zvyšující se vodivost do dosažení kritické 

hodnoty vede ke snižování průměru nanovláken, ale další zvyšování vodivosti brání 

tvorbě Taylorova kužele a následnému odtahu nanovláken z jehly [11]. 

 

Vliv rozpouštědla 

Při výběru vhodného rozpouštědla se musí brát v potaz dvě důležité zásady: látky musí 

být ve zvoleném rozpouštědle zcela rozpustné a rozpouštědlo musí mít vhodný bod 

varu. Rozpouštědla s vysokou teplotou bodu varu nejsou vhodná, protože se během letu 

odtahovaného roztoku ke kolektoru nestihnou odpařit. Jejich pozůstatky vytvoří pak na 

nanovláknech sesbíraných kolektorem kuličky. Naopak rozpouštědla s příliš nízkým 

bodem varu se odpaří ještě dříve, než je nanovlákno odtaženo z jehly. To způsobí 

zaschnutí látek a ucpání ústí jehly. Ideálním rozpouštědlo má tedy bod varu v takových 

hodnotách, aby se zvládlo odpařit během letu nanovlákna mezi jehlou a kolektorem 

[11]. 

 Další vlastností, kterou rozpouštědlo ovlivňuje, je porozita nanovláken. Jestliže 

je použita směs rozpouštědel, z nichž v jednom látky nejsou rozpustné, dojde k fázové 

separaci a vzniku nanovláken s vysokou porozitou [11].  

 

Vliv vlhkosti a teploty 

Vlhkost a teplota prostředí vykazují podle dosud proběhlých studií také vliv na průměr 

a morfologii nanovláken. Pelipenko a kolektiv sledovali změny průměru nanovláken 

z PVA a PEO se zvyšující se vlhkostí. Zjistili, že průměr nanovláken PVA poklesl 

z 667 nm na 161 nm a u PEO z 252 nm na 75 nm při zvýšení vlhkosti ze 4% na 60% 

[11].  

 Teplota ovlivňuje zejména průměr nanovláken a to dvěma mechanismy: zvyšuje 

míru odpařování rozpouštědla a snižuje viskozitu roztoku. Oba dva vedou ke snížení 

průměru nanovláken [11]. 

 

Vhodným nastavením výše uvedených parametrů je tak možné vyrábět 

nanovlákna o požadovaných vlastnostech. Ty pak umožní již zmiňované široké využití 

z nich vytvořených materiálů. 
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Elektrospinning, který se obejde bez jehly, byl vyvinut nedávno. Jedním 

z vědců, kteří se zasloužili o uvedení této metody do praxe, byl Oldřich Jirsák 

z Technické univerzity v Liberci. Jeho model elektrospinningu využívá rotující cylindr 

umístěný v roztoku polymeru. Cylindr představuje elektrodu, z jejíhož povrchu, na 

který je vloženo elektrické napětí, jsou odtahována nanovlákna v několika proudech. 

Tím je zajištěna vyšší produktivita výroby nanovláken [12]. 

 Byla vypracována studie, která srovnává vliv koncentrace roztoku, elektrody 

a použitého napětí na produkci nanovláken hedvábí při výrobě klasickým 

elektrospinningem a elektrospinningem, využívajícím právě rotující cylindr [12]. 

 

Vliv koncentrace fibroinu 

Koncentrace roztoku hraje obecně při elektrospinningu důležitou roli. Ve zmiňované 

studii se sledoval vliv koncentrace fibroinu (nanovlákenný nosič), který spolu se 

sericinem tvoří hedvábná vlákna. Bylo dokázáno, že za stejných podmínek procesu 

výroby se v obou případech se vzrůstající koncentrací fibroinu zvyšoval i průměr 

nanovláken. U jehlového elektrospinningu dochází při nízké koncentraci roztoku 

k tvorbě kuliček, u elektrospinningu bez jehly pak k tvorbě nevláknité struktury [12]. 

 Koncentrace roztoku ovlivňuje také rychlost výroby. Pozorovatelné je to více 

u elektrospinningu bez jehly, kde se rychlost zvýšila z 0,8 g/h na 2,05 g/h při zvýšení 

koncentrace z 8% na 12% [12]. 

 

Vliv typu elektrody 

Na základě mikroskopické analýzy vyrobených nanovláken bylo zjištěno, že 

nanovlákna vznikající při obou typech elektrospinningu za stejných podmínek výroby 

jsou stejná. Rozdíly byly jen v jejich průměru. Nanovlákna vyrobená pomocí 

konvenčního elektrospinningu jej měla užší. Vědci se domnívají, že je to způsobeno 

vyšším odpařováním rozpouštědla při elektrospinningu bez jehly. Tím dochází ke 

vzrůstu koncentrace roztoku a následnému vzrůstu viskozity. Jak již bylo uvedeno, 

koncentrace výrazně ovlivňuje průměr nanovláken. Tedy při jejím vzrůstu se v tomto 

případě zvyšoval i průměr [12]. 

 S typem použité elektrody souvisí i rychlost výroby nanovláken 

a elektrospinning bez jehly se jeví jako rychlejší způsob výroby [12]. 
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Vliv použitého napětí 

Napětí při elektrospinningu je hlavním činitelem, který vede k tvorbě Taylorova kužele 

a protahování roztoku do vláken. Obecně byl během studie pozorován vyšší vliv napětí 

na produkci nanovláken elektrospinningem s cylindrem. Při experimentu se prokázalo, 

že napětí potřebné pro odtah vláken bylo u tohoto typu elektrospinningu vyšší než 

u toho s jehlou. Vyšší napětí a obecně jeho zvyšování vedlo k vyšší produkční rychlosti 

a se zvyšujícím se napětím z 35 kV na 50 kV se zmenšoval průměr nanovláken 

z 627 nm na 527 nm [12]. 

 

Srovnání těchto dvou typů elektrospinningu tedy ukázalo, že pomocí cylindrické 

elektrody lze s vyšší rychlostí produkce vyrábět nanovlákna stejné kvality, ale s vyšším 

průměrem a s nižší hustotou distribuce, než je tomu u jehlového elektrospinningu [12]. 

 

2.3.3. Polyamid 6 

Syntetické polymery jsou nejčastěji využívanými látkami, ze kterých jsou 

elektrospinningem vyráběny sorbenty pro SPE. Vlastnosti vyrobených nanovláken je 

předurčují pro různé možnosti využití. Díky různým parametrům při procesu výroby 

mohou mít vznikající nanovlákna zcela odlišné fyzikální i chemické vlastnosti ve 

srovnání s výchozím polymerem. Fyzikální vlastnosti, mezi něž se řadí mechanické, 

optické, elektrické a tepelné, jsou úzce spjaty s morfologií a strukturou vyrobených 

nanovláken. Je tedy nutné vědět, jak nanovlákna vypadají, aby mohly být predikovány 

jejich vlastnosti. K fyzikální charakterizaci slouží již zmiňované zobrazovací techniky 

s patřičným rozlišením, konkrétně SEM, TEM a BET [2] [13]. 

 Polyamid 6 byl syntetizován v roce 1952. Díky své vysoké odolnosti a pevnosti 

má široké využití. Vyrábí se z něj automobilové díly, elektrické a elektronické 

součástky, sportovní oblečení a vybavení, nábytek aj. Co se týče dalších vlastností, pro 

které je PA6 oblíben, lze jmenovat odolnost vůči hoření, vynikající dielektrické 

vlastnosti, chemickou odolnost, schopnost absorpce vody, nepropustnost pro kyslík 

a v neposlední řadě i cenovou dostupnost [14]. 

 

2.3.4. Doposud získané poznatky 

Využití nanovláken PA6 jako sorbentu při SPE se stalo námětem již  několika studií, 

které by mohly přispět k inovacím SPE [15]. 
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 Qian Xu a jeho tým spolupracovníků použily SPE s PA6 pro stanovení 

estrogenů ze vzorků říční vody. Obecně je SPE pro detekci syntetických estrogenů 

využívána velmi často. Pro nanovlákna z PA6 se vědci rozhodli, protože předpokládali 

dobrou extrakční účinnost díky nepolárním interakcím, ke kterým by mělo docházet 

mezi hydrofobními methylenovými skupinami řetězců PA6, a díky hydrofilním 

amidovým skupinám, jež umožňují lepší průnik rozpouštědla (vody) do sorbentu [15].  

 Podle výsledků této studie nanovlákna PA6 vykazovala velmi dobrou extrakční 

účinnost pro sledované analyty. V průběhu experimentu byla také sledována možnost 

použít tatáž nanovlákna vícekrát. Stejnou extrakční účinnost vykazovala nanovlákna po 

šest opakování. Po sedmém nanesení vzorku již byla o něco nižší. Další skutečností, na 

kterou se pozornost vědců zaměřila, bylo pH roztoků vzorků. Nejvyšší míra záchytu 

byla u vzorků s pH 7. Vědci se domnívají, že je to díky tomu, že se molekuly estrogenů 

při tomto pH nacházejí v neionizované podobě. Posledním, čím se vědci zabývali, byl 

vliv použitého eluentu. Z výsledků vyplynulo, že eluent může mít výrazný vliv na 

účinnost extrakce. Volba vhodného elučního činidla je závislá na povaze stanovovaného 

analytu [15]. 

 Nanovlákna se dají využít i jako sorbent pro mikroextrakční techniky. Díky 

jejich velkému specifickému povrchu stačí i malé množství sorbentu na to, aby byla 

extrakční účinnost dostačující. Mikroextrakce na pevné fázi (SPME) poskytuje oproti 

běžné SPE tu výhodu, že je snadnější, rychlejší, ekologičtější a jde lépe spojit 

s plynovou nebo kapalinovou chromatografií. Tuto techniku za použití nanovláken jako 

sorbentu zkoušela vědecká skupina pod vedením Habiba Bagheri. Ta využila tuto 

metodu pro stanovení fenolu a chlorofenolů ve vzorcích vod. Díky porézní struktuře, 

velkému povrchu a funkční skupině -CONH- mají polyamidová nanovlákna dobrý 

předpoklad být vhodným sorbentem pro polární i fenolické sloučeniny. V průběhu 

studie byl zkoumán vliv koncentrace polymeru na extrakční účinnost. Bylo prokázáno, 

že se extrakční účinnost zvyšovala při zvyšující se koncentraci polymeru do 20%. Po 

přesažení této koncentrace došlo k prudkému poklesu účinnosti. Vědci se domnívají, že 

je to způsobeno zhušťováním nanovláken a tím ke zmenšení jejich povrchu. Obecným 

výsledkem bylo, že se na nanovláknech lépe zachytávaly sloučeniny polárnější než 

nepolární [16]. 

 Jednou z dalších zajímavých studií je analýza ftalátů ve vodných vzorcích, na 

které pracovali vědci pod vedením Quian Xu. Hlavním cílem bylo srovnání extrakčních 

účinností běžné SPE se sorbentem C18 a SPE, kde sorbentem byla nanovlákna PA6. 



26 
 

Podle tohoto experimentu byly výsledky výtěžnosti srovnatelné. Nanovlákna coby 

sorbent však vykazují nižší detekční limit, vyšší přesnost a je možné je použít 

opakovaně. Navíc bylo spotřebováno nižší množství organických rozpouštědel [17]. 

Kromě těchto zmíněných studií existuje i celá řada dalších prací, v nichž jsou 

zkoumány vlastnosti i jiných druhů nanovláken.  

 

2.4. Parabeny 

Chemicky se jedná o estery p-hydroxybenzoové kyseliny, které se stejně jako ona 

využívají jako konzervační prostředky. Jejich schopnosti inhibovat růst kvasinek, plísní 

a bakterií se využívá v kosmetickém, farmaceutickém i potravinářském průmyslu. 

Používá se zejména methyl-, ethyl-, propyl-, butyl- a heptylparaben [18] [19]. 

Parabeny splňují na jednu stranu řadu požadavků na ideální konzervační 

prostředky. Jsou bezbarvé, bez zápachu, netěkavé a stabilní v širokém rozmezí pH. 

Jejich rozpustnost ve vodě klesá při zvyšujícím se počtem atomů v uhlíkovém řetězci 

esteru a naopak vzrůstá jejich rozpustnost v tucích, propylenglykolu a ethanolu. Navíc 

kromě plísní a kvasinek inhibují růst poměrně širokého spektra bakterií. Jedná se 

především o G+ mikroorganismy, méně jsou pak účinné na G- bakterie a  vůči 

pseudomonádám jsou téměř neúčinné. Mechanismus jejich bakteriostatického působení 

spočívá v narušení buněčné stěny. Čím více alkylů v uhlíkovém řetězci mají, tím jsou 

účinnější a to již v nízkých koncentracích. Ethylparaben dokáže například inhibovat 

i uvolňování toxinu z Clostridium botulinum a to v koncentraci 0,1% po dobu 4 týdnů  

[18] [19] [20]. 

Na druhou stranu v současnosti probíhají studie zabývající se souvislostí 

parabenů s výskytem rakoviny prsu. Zatím se však nedospělo k žádným uspokojivým 

výsledkům. Na čem se však studie shodují, je mírná estrogenní aktivita parabenů 

a jejich alergenní potenciál [21].  

 V důsledku toho se od jejich používání pomalu upouští. I tak se s nimi však lze 

stále setkat v kosmetických produktech, jako jsou deodoranty, řasenky, šampóny 

a sprchové gely. Dále ve farmacii v topických léčivých přípravcích či i v parenterálních 

lékových formách obsahujících antibiotika, kortikosteroidy, lokální anestetika 

radiofarmaka, vitaminy aj. Od roku 1932 se využívají jako konzervanty 

i v potravinářském průmyslu [18] [22].  

Struktury parabenů použitých pro účely diplomové práce jsou na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Vzorce parabenů použitých v diplomové práci 

 

2.5. Steroidy 

Jedná se o deriváty čtyřkruhového uhlíkatého systému zvaného 

cyklopentanoperhydrofenanthren. Steroidy jsou hojně zastoupeny v tělech živočichů. 

Jejich výchozí sloučeninou je cholesterol, který je nedílnou součástí membrán 

živočišných buněk. Tvoří se z něj vitaminy skupiny D, žlučové kyseliny a steroidní 

hormony, které se rozlišují na skupinu hormonů pohlavních a hormonů kůry nadledvin. 

To všechno jsou látky pro živočišný organismus nepostradatelné. Vitamin D je důležitý 
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pro správný růst kostí, žlučové kyseliny napomáhají trávit potravu, pohlavní hormony 

zajišťují růst a vývoj pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních znaků, hormony 

kůry nadledvin zasahují do metabolismu [23]. 

 Zejména hormony se steroidní strukturou mají široké uplatnění v terapii různých 

onemocnění. Pohlavní hormony a jejich deriváty slouží jako substituční terapie, 

antikoncepce, postkoitální antikoncepce, využívají se k léčbě hormondependentních 

nádorů prostaty, některých typů aplastické anémie, hypogonadismu, neplodnosti aj.  

Hormony kůry nadledvin se dělí na glukokortikoidy a mineralokortikoidy, 

přičemž významné indikace mají především glukokortikoidy. Ty se používají pro své 

protizánětlivé a imunosupresivní účinky. Využívají se v léčbě lokálních zánětů, při 

akutních alergických reakcích a v transplantologii. Dále hrají roli v neonatologii pro 

dozrání fetálních orgánů nebo jako antiemetika.  

Na obrázku 2 lze vidět struktury steroidních sloučenin použitých v diplomové 

práci. 
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Obrázek 2: Vzorce steroidů použitých v diplomové práci 

 

2.6. Flavonoidy 

Jedná se o jedny z nejznámějších sekundárních metabolitů rostlin. Základem struktury 

je 2-fenylchroman, od kterého se podle stupně oxidace pyranového kruhu rozlišují 

flavony, flavanony, flavonoly, dihydroflavonoly, flavan-3-oly, flavan-3,4-dioly, 

chalkony a aurony. Nejvýznamnější jsou pak zástupci ze skupiny flavonů, flavonolů 

a flavanonů. Biogeneticky příbuzné flavonoidům jsou izoflavonoidy a antokyany [24] 

[25]. 
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Flavonoidy se nacházejí zejména v cévnatých rostlinách. V současnosti bylo 

identifikováno více než 4000 látek. Jednotlivé flavonoidy se vzájemně liší počtem 

a polohou substituentů, napojením cukrů nebo organických kyselin [25]. 

Většina z nich jsou glykosidicky vázané a rozpustné v buněčné šťávě vakuol. 

Lipofilní methoxyderiváty lze najít i v silicích. V rostlinném organizmu jim je 

přisuzována účast v oxidačně-redukčních pochodech [24]. 

 Terapeutické využití této skupiny látek je velmi široké. Mají schopnost 

normalizovat permeabilitu, působí antiedematicky a antioxidačně. Jsou inhibitory 

hyaluronidázy, čímž brání rozšiřování mikrobiálních toxinů v tkáních a jsou proto 

podpůrnými prostředky při léčbě infekčních onemocnění. Některé mají diuretické, 

spazmolytické či cholagogní účinky, rozšiřují cévy a snižují krevní tlak, působí 

protizánětlivě a podporují imunostimulační účinky vitaminu C. U flavanonů s volnou 

hydroxylovou skupinou v poloze 7 byl prokázán i účinek analgetický a přes pozitivní 

allosterickou modulaci GABA receptoru mohou někteří zástupci flavonoidů vykazovat 

i účinek anxiolytický až mírně sedativní [24] [25] [26]. Strukturu flavonoidů použitých 

při experimentu lze vidět na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Vzorce flavonoidů použitých v diplomové práci 

 

2.7. Fenoxykarb a permethrin  

Obě látky patří mezi insekticidy. Fenoxykarb se strukturně řadí mezi růstové regulátory 

hmyzu a permethrin mezi pyrethroidy. Obě látky se používají i v humánní a veterinární 

medicíně jako antiektoparazitika [27]. 

Pyrethroidy jsou syntetické deriváty pyrethrinu. Ten je jedním z 6 esterů 

obsažených v prášku ze sušených květů různých druhů rostliny Chrysanthemum, 

nejčastěji Chrysanthemum cincerariaefolium. Tento prášek se odborně označuje jako 

pyrethrum a kromě pyrethrinu I a II, které jsou insekticidně nejúčinnější, obsahuje 

i cinerin I, cinerin II, jasmolin I a jasmolin II. Používá se v podobě stabilizovaných 

extraktů v alkoholu. Mechanizmus účinku tohoto extraktu a syntetických pyrethroidů je 

založen na blokádě transportu Na
+
 a K

+
, čímž působí paralyticky na nervovou soustavu 

parazita [23] [27] [28]. 

Fenoxykarb se v praxi často kombinuje právě s permethrinem. Jeho 

mechanizmus účinku spočívá v blokádě vývoje vajíček a larev, čímž naruší biologický 

cyklus vývoje hmyzu. Struktury jsou znázorněny na obrázku 4. 
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Fenoxykarb 

 
 

Permethrin 

 

Obrázek 4: Vzorce fenoxykarbu a permethrinu  

 

2.8. Hydroxypyren 

Hydroxypyren se strukturně řadí do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků. 

Těm je jakožto perzistentním organickým polutantům věnována v posledních třech 

desetiletích velká pozornost. Představují problém nejen z hlediska ochrany životního 

prostředí, ale obávané je i jejich negativní působení na zdraví zvířat a lidí. Dle dosud 

provedených studií vykazují některé látky z této skupiny karcinogenní a mutagenní 

vlastnosti, přičemž podle průzkumů přijme každý člověk denně okolo 3 μg PAHs. Jsou 

přijímány s potravinami pěstovanými v jimi znečištěné půdě, s masem, kdy vznikají při 

jeho uzení a grilování, a dokonce jsou vdechovány coby plynné látky přítomné ve 

vzduchu [29] [30]. Na obrázku 5 je znázorněna struktura hydroxypyrenu. 

  

 

Hydroxypyren 

Obrázek 5: Struktura hydroxypyrenu  
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. Přístrojové vybavení, pomůcky a materiál 

Nanovlákna: polyamid 6 ve třech provedeních, daných jinými výrobními parametry 

PA6 plošná hmotnost 5,04 g/m
2
, navážka 26,6 mg (typ A) 

PA6 plošná hmotnost 3,90 g/m
2
, navážka 23,1 mg (typ B)  

PA6 plošná hmotnost 0,75 g/m
2
, navážka 29,5 mg (typ C) 

Nanovlákna byla poskytnuta Technickou univerzitou v Liberci. Byla vyrobena pomocí 

technologie Nanospider™. 

SPE kolonky: Waters Oasis® 1 ml (Waters, Česká republika) pro typ A a B 

 Supelco® 3 ml (Sigma-Aldrich, Česká republika) pro typ C 

 Waters Oasis® HLB 1 ml (Waters, Česká republika) - hydrofilně-lipofilně 

vyvážený sorbent (Hydrophilic-Lipophilic Balance) s hydrofilním 

vinylpyrrolidonem a lipofilním divinylbenzenem 

Manifold: Visiprep vacuum SPE manifold Sigma-Aldrich, Česká republika 

Kapalinový chromatograf: LC 2010 Shimadzu, Japonsko; chromatografický software 

Class VP 6.13, Shimadzu, Japonsko 

Chromatografická kolona: Supelco Discovery C18 - stacionární fáze tvořená 

oktadecylsilikagelem s velikostí částic 5 μm v koloně o rozměrech 10x4,6 cm, Sigma-

Aldrich, Česká republika 

Analytické váhy: Sartorius, Německo 

Ultrazvuková lázeň: Sonorex Digitec, Bandelin, Německo 

Pomůcky k filtraci: membránové filtry MS® Nylon Syringe Filter 0,45 μm; injekční 

stříkačky 

Filtrační zařízení pro filtraci mobilní fáze: Millipore, USA 
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Ostatní pomůcky: kádinky, odměrné baňky, automatické pipety a příslušné pipetovací 

špičky, kovová kopistka 

 

3.2. Výroba SPE kolonek pro nanovlákennou extrakci 

Z dodané textilie tvořené nanovlákny byl vždy vystřižen dostatečně velký kus výše 

uvedené hmotnosti. Ten byl pak vpraven do prázdné SPE kolonky buď typu Waters 

Oasis® 1 ml nebo Supelco® 3 ml tak, aby tvořil souvislou vrstvu zpravidla 0,5 až 1,0 cm 

vysokou. Na povrch sorbentu z nanovláken byla přidána frita z polypropylenu. 

Nanovlákna typu A byla vložena do kolonky Waters Oasis® 1 ml, ta samá kolonka byla 

zvolena pro nanovlákna typu B a nanovlákny typu C byla vyplněna kolonka Supelco® 

3 ml.  

 Vždy před začátkem práce byla nanovlákna aktivována 2 ml ACN, promyta 2 ml 

vody a následně byl dávkován vzorek. Nanovlákna v cartridgích se mezi jednotlivými 

měřeními uchovávala ponořená do 10% vodného roztoku methanolu, aby nevyschla 

a zachovala si shodné vlastnosti po celou dobu experimentu. 

 

3.3. Parabeny 

3.3.1 Použité chemikálie 

 Butylparaben 

 Ethylparaben 

 Methylparaben 

 Propylparaben 

 Acetonitril (ACN) 

 

3.3.2. Příprava roztoků vzorků 

Do vialky byl vždy na analytických vahách odvážen 1 mg příslušného parabenu. Vzorek 

byl následně rozpuštěn v 1 ml ACN. Byla tak získána koncentrace vzorku v roztoku 

1 mg/ml. Tyto základní roztoky sloužily pro kvalitativní hodnocení píků při HPLC 

analýze. Z každé vialky bylo odebráno 0,2 ml vzorku a všechny byly smíchány 

dohromady ve zvláštní vialce a doplněny 0,2 ml ACN do 1 ml. Koncentrace 
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jednotlivých parabenů v jejich směsném roztoku byla 0,2 mg/ml. Ze SRP bylo 

odebráno 0,25 ml do odměrné baňky o objemu 25 ml. Po doplnění vodou byl získán 

roztok o koncentraci 0,002 mg/ml každého parabenu (SRP ve vodě). Tento roztok byl 

používán jako vzorek pro SPE a také pro nastavení parametrů HPLC analýzy. 

 Ze SRP bylo odebráno ještě 0,01 ml do vialky a zředěno ACN na 1 ml (SRP 

v ACN). Tak byla opět získána koncentrace 0,002 mg/ml. Tento roztok sloužil jako 

roztok kontrolní. Odezva detektoru při analýze vodného a acetonitrilového roztoku 

parabenů by měla být podobná s ohledem na použitá rozpouštědla. To bylo důkazem, že 

analyty jsou za užité koncentrace stejně rozpustné ve vodě i v ACN, žádný z analytů se 

nerozložil a rozpouštědlo neruší stanovení.  

 

3.3.3. Podmínky HPLC analýzy 

Analýza probíhala za laboratorní teploty na chromatografické koloně Supelco 

Discovery C18. Jako mobilní fáze byl použit ACN a voda za podmínek gradientové 

eluce. Z počátečního poměru 5:95 se složení lineárně měnilo po dobu 5 minut, kdy bylo 

dosaženo poměru ACN:voda 95:5. Následovala tříminutová ekvilibrace systému na 

výchozí podmínky. Rychlost průtoku byla 1 ml/min a objem nastřikovaného vzorku byl 

5 μl. Jako detektor byl použit UV-spektrofotometr a detekce probíhala při dvou 

vlnových délkách – 220 nm a 250 nm. Pro hodnocení výsledků pak byla vybrána ta, při 

které parabeny vykazovaly vyšší odezvu, což bylo 250 nm. 

 Při identifikaci jednotlivých látek pomocí základních roztoků na chromatogramu 

byly použity stejné podmínky, pouze nástřik byl 1 μl kvůli vyšší koncentraci analytu ve 

vzorku. 

 

3.3.4. Průběh měření 

Za podmínek uvedených v kapitole 3.3.3. byl pomocí HPLC nejprve analyzován 

směsný roztok parabenů ve vodě. Poté se analyzovaly základní roztoky látek, aby se 

zjistily jejich retenční časy a jednotlivé píky na chromatogramu směsného roztoku 

mohly být identifikovány. 

SPE se prováděla v manifoldu za podtlaku udržovaného kompresorem zpravidla 

v rozmezí -9 kPa až -10 kPa. Na kolonky s aktivovanými a vodou promytými 

nanovlákny typu A, B i C se nanesl 1 ml SRP ve vodě. Po prokapání vodného média se 

nanovlákna se zachycenými analyty nechala krátce vysušit působením podtlaku. Pak se 
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zadržené analyty eluovaly 1 ml ACN a získávaný eluát se jímal do vialky. Před novým 

nanesením vzorku se nanovlákna promyla 1 ml vody. 

Na každé kolonce se prováděla tři opakování. Nakonec se provedla SPE na dvou 

konvenčních SPE kolonkách Waters Oasis® HLB 1 ml. HLB sorbent byl nejprve 

aktivován 1 ml ACN, pak následoval 1 ml vody, 1 ml vzorku a 1 ml ACN na eluci. SPE 

se na klasických kolonkách prováděla pro porovnání. 

 Získané eluáty se poté analyzovaly pomocí HPLC za výše uvedených podmínek. 

 

3.4. Steroidy 

3.4.1. Použité chemikálie 

 Estron (ESTR) 

 Estradiol (ESTRD) 

 Ethinylestradiol (EESTRD) 

 Hydrokortizon (HC) 

 Hydrokortizon-acetát (HCA) 

 Progesteron (PROG) 

 Testosteron (TEST) 

 Triamcinolon (TC) 

 Triamcinolon-acetonid (TCA) 

 Acetonitril (ACN) 

 Methanol (MeOH) 

 

3.4.2. Příprava roztoků vzorků 

Při přípravě roztoků steroidů se postupovalo obdobně jako u parabenů s tím rozdílem, 

že bylo prováděno více měření. Bylo proto třeba větší množství základních roztoků. 

Místo 1 mg bylo tedy navažováno do odměrné baňky 5 mg každého steroidu. Ten byl 
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pak rozpuštěn v 5 ml rozpouštědla nebo jejich směsi, aby výchozí koncentrace byla opět 

1 mg/ml. 

 Většina steroidů byla velmi snadno rozpustná v ACN. Problém s rozpustností 

byl pouze u HCA, TC a ESTR. HCA byl rozpuštěn ve směsi ACN:voda v poměru 

4:1 (v/v) a výsledný roztok byl zfiltrován, TC a ESTR byly rozpuštěny ve směsi 

ACN:MeOH v poměru 1:1 (v/v). 

 Vzhledem k velkému množství zkoušených látek byly steroidy rozděleny 

do dvou skupin, aby se daly lépe analyzovat. Rozdělení do skupin proběhlo na základě 

retenčních časů tak, aby v žádné skupině nebyly látky se stejným nebo podobným 

retenčním časem, což by mohlo zhoršovat jejich identifikaci na chromatogramu 

a následné stanovení.  

Do prvního směsného roztoku steroidů byly po 1 ml pipetovány základní 

roztoky TEST, PROG, TCA, HCA a aby bylo dosaženo stejné koncentrace jako 

u následujícího roztoku, byl ke směsi přidán 1 ml ACN. Do druhého směsného roztoku 

steroidů byly opět po 1 ml napipetovány TC, HC, ESTR, ESTRD, EESTRD. Oba 

směsné roztoky měly koncentraci 0,2 mg/ml každého analytu. 2,5 ml SRS 1 bylo 

v odměrné baňce o objemu 25 ml doplněno vodu a vznikl tak SRS 1 ve vodě 

o koncentraci 0,02 mg/ml. Ze stejného roztoku bylo 0,1 ml doplněno do 1 ml ACN 

a vznikl tak SRS 1 v ACN rovněž o koncentraci 0,02 mg/ml. Stejným způsobem 

probíhala příprava roztoků SRS 2 ve vodě a SRS 2 v ACN. 

 Jednotlivé typy roztoků pak sloužily ke stejným účelům, jako tomu bylo 

u parabenů: základní roztoky steroidů o c = 1 mg/ml byly použity na určení retenčních 

časů a následnou identifikaci látek na chromatogramu. SRS 1 i 2 ve vodě se používaly 

jednak pro optimalizaci podmínek HPLC analýzy a jednak jako vzorky pro SPE, 

SRS 1 i 2 v ACN byly kontrolními roztoky. 

 

3.4.3. Podmínky HPLC analýzy 

Stejně jako u parabenů byla i u steroidů použita chromatografická kolona Supelco 

Discovery C18 a samotná analýza probíhala rovněž za gradientové eluce. Mobilní fázi 

tvořila směs ACN a vody o počátečním složení 5:95. Složení mobilní fáze bylo lineárně 

změněno na 95:5 během deseti minut a poté následovala ekvilibrace systému 

na původní podmínky po dobu dvou minut. Nástřik vzorku byl 5 μl, při určování 

retenčních časů kvůli vyšší koncentraci analytů ve vzorku opět 1 μl. Rychlost průtoku 

mobilní fáze byla 1 ml/min. Detekce probíhala při vlnových délkách 220 nm a 250 nm, 
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steroidy však vykazovaly lepší absorpci při 220 nm a proto byla tato vlnová délka 

použita pro hodnocení. 

 

3.4.4. Průběh měření 

Po zvolení optimálních podmínek HPLC analýzy za pomoci směsného roztoku, najití 

vhodné koncentrace zkoušeného roztoku a identifikaci jednotlivých látek 

na chromatogramu následovala SPE. Prováděla se se stejnými typy nanovláken, jako 

tomu bylo u parabenů a i postup a pořadí nanášených látek na nanovlákna byl shodný 

jako u předchozí skupiny. Eluce probíhala na každé kolonce třikrát, na klasickém HLB 

sorbentu dvakrát.  

 

3.5. Flavonoidy 

3.5.1. Použité chemikálie 

 Hesperetin (HE-TIN) 

 Hesperidin (HE-DIN) 

 Kempferol (KE) 

 Luteolin (LUT) 

 Naringenin (NA-GENIN) 

 Naringin (NA-GIN) 

 Quercetin (QUER) 

 Rutin (RU) 

 Acetonitril (ACN) 

 Dimethylsulfoxid (DMSO) 

 Kyselina mravenčí (FA) 

 Methanol (MeOH) 

 Octan amonný 
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3.5.2. Příprava roztoků vzorků 

5 mg každé z látek byl převeden do roztoku rozpuštěním v 5 ml MeOH s výjimkou 

hesperidinu, který byl rozpuštěn ve směsi MeOH:DMSO v poměru 4:1 (v/v). Stejně 

jako u předchozí skupiny byly látky rozděleny do dvou skupin v závislosti na jejich 

retenčních časech. Skupinu FLAV 1 tvořily naringin, naringenin, luteolin, hesperetin. 

Ostatní flavonoidy hesperidin, rutin, kempferol, quercetin byly zařazeny do skupiny 

FLAV 2. 

 Směsný roztok skupiny FLAV 1 byl vytvořen odebráním 1 ml každého roztoku 

a jejich následným smícháním v jedné vialce. Vznikl tak SRF 1 o koncentraci 

0,2 mg/ml. Stejným způsobem byl připraven i SRF 2, kde však pro dosažení stejné 

koncentrace bylo třeba doplnit 1 ml MeOH. Z 0,5 ml směsných roztoků se pak 

doplněním vodou do 25 ml vytvořil roztok vzorku SRF 1 a 2 ve vodě, doplněním 

0,02 ml do 1 ml MeOH pak SRF 1 a 2 v MeOH sloužící jako kontrolní roztok. Roztok 

vzorku i kontrolní roztok měly koncentraci 0,004 mg/ml. 

U flavonoidů se kromě vztahu struktury a míry záchytu a srovnávání účinnosti 

jednotlivých typů PA6 zkoumal i vliv pH vzorku na výtěžnost SPE. Proto byl 

ze směsného roztoku připraven roztok v kyselém prostředí doplněním 0,5 ml do 25 ml 

roztokem 0,1% kyseliny mravenčí, a roztok naředěný 10 mmol roztokem octanu 

amonného, který byl pro účely diplomové práce brán a označován jako roztok 

v zásaditém prostředí. Koncentrace tedy byla opět 0,004 mg/ml. Roztoky pak byly 

použity jako vzorky pro SPE.  

 

3.5.3. Podmínky HPLC analýzy 

Původně byla jako mobilní fáze navrhována kombinace MeOH a 0,1% kyseliny 

mravenčí. MeOH je slabším elučním činidlem než ACN a látky by se tak při pomalejší 

eluci mohly lépe na chromatogramu oddělit. Tento předpoklad však nebyl správný 

a proto byl opět použit ACN v kombinaci s kyselinou mravenčí místo vody. Výchozí 

složení mobilní fáze ACN:1% roztok kyseliny mravenčí se lineárně měnilo po dobu 

deseti minut z poměru 5:95 na 95:5 a čtyři minuty trvalo ustálení systému na původní 

podmínky. Teplota a rychlost průtoku mobilní fáze byly stejné jako v předchozích 

měřeních. Detekce probíhala UV-spektrofotometrem při vlnových délkách 280 nm, při 

které byla vyhodnocována skupina FLAV 1, a 350 nm pro skupinu FLAV 2. Objem 

nástřiku základních roztoků látek pro stanovení retenčních časů byl 1 μl, pro 

analyzované vzorky z SPE pak 20 μl. 
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3.5.4. Průběh měření 

Nejprve byl proměřen roztok vzorku ve vodě pro nastavení parametrů HPLC analýzy 

a zjištěny retenční časy jednotlivých flavonoidů proměřením základních roztoků. 

Následně byly flavonoidy rozděleny do již výše zmíněných skupin tak, aby v jedné 

skupině nebyly látky s podobnými retenčními časy a ideálně aby látky v dané skupině 

vykazovaly dobrou absorpci v podobném rozmezí vlnových délek. To se podařilo 

s výjimkou hesperidinu, který ač vykazuje vyšší absorpci při 280 nm, musel být zařazen 

do skupiny hodnocené při 350 nm, protože vykazoval koeluci s hesperetinem. 

 S roztoky vzorku ve vodě, 1% kyselinou mravenčí a 10 mmol octanu amonném 

pak byla provedena SPE na stejných typech nanovláken, jako tomu bylo v předchozích 

dvou skupinách látek. Po počátečním promytí kolonky 2 ml vody byl nanášen 1 ml 

vzorku, následovala eluce 1 ml MeOH, poté druhá eluce 1 ml MeOH a konečné promytí 

1 ml vody. Byly vyzkoušeny dvě eluce ve snaze zjistit, zda by se tím nezvýšila 

výtěžnost. Tento postup se opakoval vždy třikrát na kolonkách s nanovlákny typu A, B 

i C. Na kolonce Waters Oasis® byly zkoušeny jenom SRF ve vodě. 

 Následovala analýza eluátů pomocí HPLC ve spojení s UV-spektrofotometrem. 

Kvalita připravených roztoků byla testována před začátkem měření porovnáním 

zkoušeného roztoku vzorku se SRF 1 a 2 v MeOH. 

 

3.6. Fenoxykarb, permethrin a hydroxypyren 

3.6.1. Použité chemikálie 

 Fenoxykarb 

 Permethrin 

 Hydroxypyren 

 Methanol (MeOH) 

 Acetonitril (ACN) 

 

3.6.2. Příprava roztoků vzorků 

Převedení 1 mg látek do roztoku se provádělo pomocí MeOH. Koncentrace takto 

získaných základních roztoků, byla stejně jako u předchozích skupin látek 1 mg/ml. 
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Pomocí těchto roztoků byly určeny retenční časy látek důležité pro jejich identifikaci na 

chromatogramu. 

 Pro přípravu roztoku vzorku bylo odebráno 0,01 ml roztoku hydroxypyrenu 

a doplněno MeOH do 1 ml. Vznikl tak kontrolní roztok o c = 0,01 mg/ml. Dalších 

0,25 ml bylo doplněno do 25 ml 33% vodným roztokem MeOH. Pro ředění nemohla být 

použita samotná voda, protože jak hydroxypyren, tak fenoxykarb a permethrin jsou 

velmi lipofilní látky a ve vodě by mohlo dojít k jejich vysrážení. Koncentrace použitého 

rozpouštědla byla zvolena tak, aby se v něm analyty rozpustily, ale zároveň aby jím 

nebyly eluovány při nanesení vzorku na kolonku. Takto připravený roztok vzorku 

o koncentraci 0,01 mg/ml byl použit pro SPE a nastavení parametrů HPLC. 

 Směsný roztok fenoxykarbu a permethrinu vznikl odebráním vždy 0,5 ml 

základního roztoku a smícháním v jedné vialce. 10 μl tohoto směsného roztoku bylo 

naředěno na c = 0,005 mg/ml pomocí ACN a vznikl roztok kontrolní. Doplněním 

0,25 ml směsného roztoku do 25 ml 33% MeOH byl připraven roztok vzorku pro 

SPE. 

 

3.6.3. Podmínky HPLC analýzy 

Pro analýzu hydroxypyrenu byla použita gradientová eluce směsí ACN a vody. Obsah 

ACN ve směsi lineárně vzrůstal z 5% na 70% po dobu čtyř minut. Poté se systém dvě 

minuty ustaloval na původní složení mobilní fáze. Látka byla hodnocena 

spektrofotometricky při 250 nm. Nástřik vzorku pro určení retenčního času byl 1 μl, pro 

analýzu eluátů získaných SPE pak 10 μl. 

 U fenoxykarbu a permethrinu byla použita jako mobilní fáze opět směs ACN 

a vody. Počáteční poměr ACN:voda byl 5:95 a v průběhu pěti minut se lineárně změnil 

na poměr 80:20. Následovala tříminutová ekvilibrace. Detekce probíhala při 220 nm. 

Nástřiky byly stejného objemu jako u hydroxypyrenu: objem nástřiku základních 

roztoků pro stanovení retenčních časů byl 1 μl, pro analýzu eluátů získaných SPE pak 

10 μl. Teplota a rychlost průtoku mobilní fáze byly v obou případech stejné jako 

u ostatních skupin látek. 

 

3.6.4 Průběh měření 

Na začátku experimentu proběhlo nastavení parametrů HPLC analýzy pomocí roztoků 

vzorku. Následovalo určení retenčních časů látek ze základních roztoků. 
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 SPE probíhala na kolonkách s nanovlákny typu A, B i C a na klasické Waters 

Oasis® 1 ml s HLB sorbentem.  

 Pořadí nanášených látek po promytí kolonek od MeOH, ve kterém byly 

uchovávány, byl následující: 1 ml roztoku vzorku, 1 ml ACN jako elučního činidla, opět 

1 ml ACN pro druhou eluci a 1 ml vody pro vymytí zbytků ACN. Tento postup byl na 

každé kolonce třikrát opakován a získané eluáty následně analyzovány. Eluce se 

prováděla dvakrát kvůli vysoké lipofilitě látek. Výsledná výtěžnost se poté hodnotila 

jako součet výtěžností z první a druhé eluce. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Jak již bylo zmíněno, testování sorpční účinnosti nanovláken probíhalo na třech 

kolonkách, z nichž každá obsahovala jiný typ PA6 a jedna se lišila od zbylých dvou 

i objemem. Důvodem této rozmanitosti bylo kromě snahy najít co nejúčinnější kolonku 

z hlediska extrakce analytů, také vytvořit takovou konstrukci kolonky, na které by 

měření probíhalo optimálním způsobem. Zpočátku se musel vyřešit problém 

s rovnoměrným protékáním vzorku přes nanovlákna. Zde pomohlo zejména uchovávání 

náplně kolonek ve vodném roztoku MeOH, které zabránilo vysychání nanovláken. Tím 

se zamezilo nejen protékání vzorku mimo sorbent, ale zlepšila se i reprodukovatelnost 

měření. Reprodukovatelnost metody souvisela i s dalšími opatřeními, která měla zajistit, 

aby jednotlivá měření probíhala pokud možno za stejných podmínek. Bylo tedy nutné 

zautomatizovat zejména rychlost průtoku jednotlivých rozpouštědel a vzorků a také 

dobu sušení nanovláken po nanesení vzorku.  

Obecně vzato se nejlépe pracovalo s kolonkou, kde coby sorbent byla 

nanovlákna typu A. V následujících kapitolách je vidět, že mimo to poskytovala ve 

většině případů i nejlepší extrakční účinnost. U kolonky s nanovlákny typu B to bylo po 

obou stránkách horší. Vzorky jí velmi rychle protékaly, což by mohlo být jedním 

z důvodů, proč se na ní zachytávalo tak malé množství analytů ve srovnání s ostatními. 

Kolonka naplněná nanovlákny typu C se svou extrakční účinností blížila první kolonce, 

někdy vykazovala výsledky i o něco lepší. Problémem však byl příliš pomalý průtok 

nanášených látek. Kolonky s nanovlákny A a C byly připraveny silným natlačením 

nanovláken do prázdné cartridge, zatímco u kolonky typu B byla použitá síla menší. 

Tím lze vysvětlit nejen podobné účinnosti kolonek typu A a C, ale i vyšší tlak při práci 

s těmito kolonkami. 

Koncentrace analytů pro měření byly voleny tak, aby byly co nejnižší a zároveň 

poskytovaly dostatečnou odezvu detektoru. Každá látka nebo skupina látek, vybraných 

pro otestování sorpční účinnosti PA6, byla nanášena na příslušnou kolonku obsahující 

nanovlákna vždy třikrát po sobě. Na kolonky Waters Oasis® s HLB sorbentem byly 

vzorky nanášeny dvakrát (byly použity vždy dvě kolonky). Získané eluáty se pro 

stanovení obsahu analytu podrobovaly HPLC analýze, jejíž podmínky byly 

optimalizovány vždy pro každou skupinu látek zvlášť. Zaznamenávala se plocha píků 

analyzovaných látek. Následoval výpočet výtěžnosti extrakce v procentech, která byla 

vztažena vždy ke kontrolním roztokům, tedy ke směsným roztokům látek v organickém 
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činidle (ACN nebo MeOH), dále stanovení směrodatné odchylky a relativní směrodatné 

odchylky. Mimo to byly sledovány změny v extrakční účinnosti nanovláken související 

s rozdíly v lipofilitě ve skupině parabenů, s rozdílnými strukturními rysy u steroidů 

a s různým pH vzorků flavonoidů. 

V průběhu experimentu byl také zkoušen vliv frity na míru záchytu analytů. 

Byla porovnávána extrakční účinnost mezi kolonkami obsahujícími frity a kolonkami 

bez frit. Kolonky, kde byla na nanovlákna ještě umístěna frita, vykazovaly ve všech 

případech lepší extrakční účinnost. Naskytla se tedy otázka, zda je to způsobeno 

zpomalením průtoku vzorku a tím i jeho delším kontaktem s nanovlákny, nebo zda je 

frita sama schopná analyty zadržovat. Frita byla tedy vložena do prázdné cartridge 

Waters Oasis® 1 ml a byla s ní provedena extrakce analytů stejným způsobem, jako se 

prováděla na kolonkách se sorbentem. Po analýze HPLC se ukázalo, že frita opravdu 

určité procento látek zachycuje. V některých případech byl množství látek zachycené na 

fritě vyšší než 20%. Ve snaze toto množství snížit, byla použita frita z jiného materiálu. 

Místo původní polypropylenové byla do cartridge Waters Oasis® 1 ml vložena frita 

polyethylenová. Opět byla provedena extrakce běžným způsobem a výsledky HPLC 

analýzy ukázaly, že se na tomto druhy frity skutečně zadržuje méně látek. Většinou se 

množství zachycených analytů pohybovalo mezi 5% až 10%. Vzhledem k tomu, že 

konvenční kolonky Waters Oasis® HLB však používají frity polypropylenové (dvě 

v každé kolonce), byly tyto frity použity i během tohoto experimentu s nanovlákny. 

 

4.1. Míra záchytu parabenů na polyamidu 6 

Parabeny byly první testovanou skupinou látek. Vybrány byly pro svou dobrou 

rozpustnost a jednoduchou molekulu, kdy tyto vlastnosti usnadnily průběh experimentu 

a mohla být věnována větší pozornost vlastnímu provedení SPE na nanovláknech, která 

v začátcích potřebovala vyladit drobné nedostatky.  

 Po HPLC analýze SRP v ACN byl získán následující chromatogram: 
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Obrázek 6: Chromatogram směsného roztoku parabenů v ACN 

 

4.1.1. Vliv lipofility látek na sorpci 

Pro experiment byly vybrány čtyři látky, u kterých díky prodlužujícímu se uhlíkovému 

řetězci vzrůstá lipofilita. Mohla zde být proto pozorována závislost mezi mírou 

záchytu látek na PA6 a jejich lipofilitou. Průběh celého analytického procesu je 

shrnut v kapitole 3.3.4. a podmínky HPLC analýzy pak v kapitole 3.3.3. Výsledky SPE 

parabenů jsou uvedeny zvlášť pro každou kolonku v tabulkách 1-3.  

Tabulka 1: Výsledky SPE parabenů na kolonce s nanovlákny typu A 

Nanovlákna typu A 

 Methylparaben Ethylparaben Propylparaben Butylparaben 

Výtěžnost [%] 50,20 72,62 93,63 99,94 

SMODCH 4,83 8,62 11,52 8,40 

RSD [%] 9,62 11,87 12,30 8,41 

 

Tabulka 2: Výsledky SPE parabenů na kolonce s nanovlákny typu B 

Nanovlákna typu B 

 Methylparaben Ethylparaben Propylparaben Butylparaben 

Výtěžnost [%] 16,87 25,54 29,99 35,67 

SMODCH 1,15 2,99 1,67 1,35 

RSD [%] 6,83 11,72 5,58 3,78 
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Tabulka 3: Výsledky SPE parabenů na kolonce s nanovlákny typu C 

Nanovlákna typu C 

 Methylparaben Ethylparaben Propylparaben Butylparaben 

Výtěžnost [%] 33,66 45,71 64,05 76,21 

SMODCH 4,07 5,59 6,08 5,24 

RSD [%] 12,08 12,23 9,50 6,88 

 

Z předchozích výsledků vyplývá, že na všech třech různých úpravách PA6 se lipofilní 

látky sorbují více než ty hydrofilní. Výsledky jsou pro lepší přehlednost uvedeny 

v tabulce 4, která kromě vlivu lipofility demonstruje i extrakční účinnost nanovláken. 

Ta je prokazatelně nejvyšší u typu A. Graficky jsou výsledky vyjádřeny v příloze 1. 

Tabulka 4: Srovnání extrakční účinnosti kolonek 

Výtěžnost jednotlivých kolonek [%] 

 Typ A Typ B Typ C Waters Oasis® 

Methylparaben 50,20 16,87 33,66 108,64 

Ethylparaben 72,62 25,54 45,71 106,10 

Propylparaben 93,63 29,99 64,05 98,67 

Butylparaben 99,93 35,67 76,21 92,25 

 

V tabulce 4 je také vidět opačný trend u konvenční kolonky Waters Oasis® HLB. U ní 

vyšší výtěžnost vykazují hydrofilnější sloučeniny. I přes to však vykazuje obecně vyšší 

účinnost extrakce než nanovlákna. 

 

4.2. Míra záchytu steroidů na polyamidu 6 

Skupina steroidů obsahovala několik testovaných zástupců různých struktur. Daly se 

tedy vypozorovat jisté vztahy mezi strukturou látek a mírou jejich záchytu. Dále 

byla u steroidů sledována mezidenní přesnost. Vzorky látek byly změřeny tři po sobě 

jdoucí dny a srovnával se vývoj RSD u jednotlivých látek. Obrázky 7 a 8 představují 

chromatogramy SRS 1 a 2. 
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Obrázek 7: Chromatogram směsného roztoku první skupiny steroidů v ACN 

 

Obrázek 8: Chromatogram směsného roztoku druhé skupiny steroidů v ACN 

 

4.2.1. Porovnání účinnosti kolonek pro určité strukturní typy látek 

SPE steroidů probíhala způsobem popsaným v kapitole 3.4.4. a následnou analýzu 

popisuje kapitola 3.4.3. Měření se v jednom dnu opakovalo na kolonkách s nanovlákny 

opět třikrát a jednotlivá měření pak probíhala ve třech po sobě následujících dnech. 

Z každé kolonky s nanovlákny tak bylo získáno 9 vialek s eluáty. Výstupem analýzy 

byly ty samé veličiny jako u parabenů. Výsledky jsou uvedeny pro každou skupinu 
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steroidů zvlášť v tabulkách 5 až 7. Pro pozorování mezidenní přesnosti jsou navíc RSD 

z jednotlivých dní shrnuty v tabulce 8. 

Tabulka 5: Výsledky měření první skupiny steroidů na nanovláknech typu A 

Nanovlákna typu A 

 TCA HCA TEST PROG 

1. den 

Výtěžnost [%] 59,90 65,25 70,24 100,36 

SMODCH 2,62 3,12 2,31 2,94 

RSD [%] 4,38 4,79 3,29 2,93 

2. den 

Výtěžnost [%] 69,27 66,43 70,23 94,55 

SMODCH 0,22 1,41 1,28 0,22 

RSD [%] 0,32 2,12 1,82 0,23 

3. den 

Výtěžnost [%] 57,82 60,55 65,31 88,99 

SMODCH 2,77 3,67 3,56 4,07 

RSD [%] 4,79 6,07 5,46 4,58 

 

Tabulka 6: Výsledky měření první skupiny steroidů na nanovláknech typu B 

Nanovlákna typu B 

 TCA HCA TEST PROG 

1. den 

Výtěžnost [%] 22,05 24,40 25,42 36,23 

SMODCH 1,62 2,40 2,77 3,29 

RSD [%] 7,33 9,83 10,90 9,09 

2. den 

Výtěžnost [%] 29,53 25,78 27,13 33,29 

SMODCH 0,07 0,69 0,66 1,45 

RSD [%] 0,24 2,68 2,43 4,36 

3. den 

Výtěžnost [%] 27,57 31,32 33,64 41,94 

SMODCH 2,81 2,76 2,11 3,07 

RSD [%] 10,20 8,80 6,28 7,31 
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Tabulka 7: Výsledky měření první skupiny steroidů na nanovláknech typu C 

Nanovlákna typu C 

 TCA HCA TEST PROG 

1. den 

Výtěžnost [%] 37,55 40,28 45,25 60,19 

SMODCH 1,04 2,31 1,88 2,88 

RSD [%] 2,77 5,75 4,15 4,78 

2. den 

Výtěžnost [%] 47,03 46,49 51,19 72,59 

SMODCH 2,80 3,98 3,65 0,45 

RSD [%] 5,96 8,57 7,13 0,62 

3. den 

Výtěžnost [%] 60,92 65,38 72,72 86,54 

SMODCH 1,22 6,01 3,88 2,16 

RSD [%] 2,00 9,19 5,34 2,49 

 

Z výsledků vyplývá, že nejvíce se ze SRS 1 na nanovláknech všech typů zachytávaly 

PROG a TEST. Mohlo by to být způsobeno jejich vyšší lipofilitou. Co se týká 

extrakční účinnosti, tak nejvyšší jako v předchozím případě, prokázala nanovlákna 

typu A. Následující tabulky 8 až 10 shrnují výsledky stejného měření pro SRS 2. 

Tabulka 8: Výsledky měření druhé skupiny steroidů na nanovláknech typu A 

Nanovlákna typu A 

 TC HC ESTRD EESTRD ESTR 

1. den 

Výtěžnost [%] 24,13 33,91 77,32 82,98 82,18 

SMODCH 0,25 3,59 1,09 2,15 6,57 

RSD [%] 1,05 10,57 1,41 2,59 7,99 

2. den 

Výtěžnost [%] 23,79 34,55 78,49 85,95 74,38 

SMODCH 0,81 1,53 6,62 8,09 6,55 

RSD [%] 3,40 4,84 8,44 9,42 8,81 

3. den 

Výtěžnost [%] 20,63 28,75 72,48 79,56 73,74 

SMODCH 0,30 0,26 1,82 2,47 1,44 

RSD [%] 1,46 0,90 2,51 3,11 1,95 
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Tabulka 9: Výsledky měření druhé skupiny steroidů na nanovláknech typu B 

Nanovlákna typu B 

 TC HC ESTRD EESTRD ESTR 

1. den 

Výtěžnost [%] 13,65 16,45 35,96 36,80 46,52 

SMODCH 1,09 1,04 1,52 0,22 2,16 

RSD [%] 7,97 6,29 4,23 0,59 5,07 

2. den 

Výtěžnost [%] 15,82 18,16 33,08 36,06 32,37 

SMODCH 0,50 0,39 3,67 3,67 3,15 

RSD [%] 3,13 2,13 11,10 10,18 9,74 

3. den 

Výtěžnost [%] 14,07 17,67 36,05 39,95 37,77 

SMODCH 0,89 1,31 3,67 4,15 3,70 

RSD [%] 6,35 7,42 10,19 10,40 9,79 

 

Tabulka 10: Výsledky měření druhé skupiny steroidů na nanovláknech typu C 

Nanovlákna typu C 

 TC HC ESTRD EESTRD ESTR 

1. den 

Výtěžnost [%] 35,99 33,71 81,74 89,21 78,79 

SMODCH 3,73 3,98 5,07 4,82 4,99 

RSD [%] 10,36 11,80 6,20 5,41 6,33 

2. den 

Výtěžnost [%] 48,29 51,31 96,27 100,80 88,61 

SMODCH 4,69 5,47 3,73 5,35 1,58 

RSD [%] 9,72 10,66 3,87 5,30 1,78 

3. den 

Výtěžnost [%] 54,09 56,08 99,66 104,69 101,07 

SMODCH 3,69 1,04 5,90 5,06 2,70 

RSD [%] 6,82 1,85 5,92 4,83 2,67 

 

Nejvyšší míru sorpce vykazoval na všech typech nanovláken EESTRD. Lze 

předpokládat, že by to mohlo být pro jeho trojnou vazbu, která vnáší do molekuly 

značnou lipofilitu. Vysokou výtěžnost vykazoval také ESTRD a ESTR. Vyšší 

výtěžnost u estrogenů by se dala zároveň vysvětlit přítomností fenolické skupiny 
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v molekule. Nejnižší výtěžnost byla u HC a TC, které pro přítomnost hydroxylových 

skupin, jsou hydrofilnější. Možná právě proto na nanovláknech vykazovaly tak nízkou 

míru sorpce. 

 U steroidů se tedy potvrdilo, že nanovlákna by mohla být vhodným sorbentem 

pro SPE spíše lipofilních látek než látek hydrofilních a že i velikost molekuly by 

mohla hrát roli. 

Tabulka 11: Výsledky měření steroidů na Waters Oasis® HLB 

Výtěžnost kolonky Waters Oasis s HLB sorbentem [%] 

 TC HC TCA HCA ESTR

D 

TEST EESTD ESTR PROG 

Waters 

Oasis®  
116,81 117,01 101,30 97,29 110,18 90,18 112,98 99,13 107,62 

 

V tabulce 11 jsou shrnuty výsledky z kolonky Waters Oasis® pro obě skupiny steroidů. 

I zde je patrné, že látky, které se na nanovláknech zadržovaly málo a dají se označit jako 

hydrofilnější se na HLB sorbentu drží lépe, i když už to neplatí bezvýhradně. Obecně 

vzato výtěžnost byla stejně jako u parabenů na Waters Oasis® lepší než 

na nanovláknech. 

 Pro lepší přehlednost shrnuje tabulka 12 výtěžnost látek na jednotlivých typech 

kolonek během jednoho dne. Byl vybrán den první, protože v rámci něj byla testována 

výtěžnost na konvenční kolonce Waters Oasis® HLB. Výtěžnost obou skupin 

dohromady je navíc znázorněna v grafu v příloze 2. 

Tabulka 12: Srovnání extrakční účinnosti kolonek  

Výtěžnost jednotlivých kolonek [%] 

 Typ A Typ B Typ C Waters Oasis® 

TC 23,79 15,82 48,29 116,81 

HC 31,55 18,16 51,31 117,01 

TCA 59,90 22,05 37,55 101,30 

HCA 65,25 24,40 40,28 97,29 

ESTRD 78,49 33,08 96,27 110,18 

TEST 70,24 25,42 45,25 90,18 

EESTRD 85,95 36,06 100,80 112,98 

ESTR 74,38 32,37 88,61 99,13 

PROG 100,36 36,23 60,19 107,62 
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4.2.2 Mezidenní přesnost 

Pro velké množství měření byly steroidy vhodnou skupinou pro pozorování mezidenní 

přesnosti. Pokud by se nanovlákna měla osvědčit jako nový sorbent, je nutné posoudit je 

z hlediska kvality poskytovaných výsledků. Jedním z mnoha parametrů, které se k tomu 

dají využít, je právě mezidenní přesnost. Ta byla vypočítána jako RSD z průměru 

výtěžností za tři po sobě jdoucí dny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 13.  

Tabulka 13: Mezidenní přesnost měření u skupiny steroidů 

 

Hodnoty mezidenní přesnosti ukazují, že reprodukovatelnost měření není ještě ve všech 

případech zcela ideální (mezidenní přesnost vyšší než 10% u kolonky typu B a C), ale 

získané zkušenosti s přípravou kolonek s nanovlákny a provedením celého procesu 

měření by příště mohly vést k lepším výsledkům. 

 

4.3. Míra záchytu flavonoidů na polyamidu 6 

Flavonoidy jsou poměrně složité struktury. Jedná se o rozsáhlou skupinu látek 

s rozdílnými fyzikálně chemickými vlastnostmi. V rámci diplomové práce byly 

testovány látky z různých skupin flavonoidů, zastoupeny byly ve formě glykosidů 

i aglykonů. Při měření jejich záchytu na nanovláknech se věnovala pozornost, jakým 

způsobem je ovlivněna extrakce při různém pH vzorku. Jeden z roztoků vzorků byl 

připraven ve vodě (pH 5), druhý v kyselém prostředí kyseliny mravenčí (pH 3) a třetí 

v prostředí octanu amonného (pH 7) (viz. kapitola 3.5.2.). Každý z těchto roztoků byl 

opět třikrát proměřen a výtěžnost byla vyhodnocena ve srovnání se standardem 

v MeOH. Jako v předchozích případech se tedy určovala průměrná výtěžnost, 

Mezidenní přesnost [%] 

 Typ A Typ B Typ C 

TC 8,45 1,78 10,31 

HC 8,23 3,94 8,19 

TCA 9,79 14,70 11,59 

HCA 4,85 13,48 7,15 

ESTRD 4,19 8,75 10,29 

TEST 4,15 15,10 6,16 

EESTRD 3,86 8,75 8,20 

ESTR 6,12 16,78 11,24 

PROG 6,01 11,84 9,33 
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SMODCH a RSD. Chromatogramy roztoků standardů obou skupin znázorňují obrázky 

9 a 10. 

 

Obrázek 9: Chromatogram směsného roztoku první skupiny flavonoidů v MeOH 

 

Obrázek 10: Chromatogram směsného roztoku druhé skupiny flavonoidů v MeOH 

 

4.3.1. Vliv pH vzorku na sorpci 

Následující tabulky ukazují výtěžnost SPE na jednotlivých typech nanovláken 

v různých prostředích. Hodnoty v tabulce jsou součtem výtěžností získaných dvojitým 

promytím nanovláken MeOH. Tabulka 12 až 14 je pro skupinu FLAV 1 měřenou při 
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280 nm, tabulky 15 až 17 znázorňují výsledky skupiny FLAV 2 detekovanou při 

350 nm. 

Tabulka 14:Výsledky měření první skupiny flavonoidů na nanovláknech typu A 

Nanovlákna typu A 

 Naringin Luteolin Naringenin Hesperetin 

Voda 

Výtěžnost [%] 78,86 103,24 100,03 99,05 

SMODCH 6,42 6,99 7,27 6,68 

RSD [%] 8,15 6,77 7,27 6,75 

Kyselé pH 

Výtěžnost [%] 82,10 117,93 111,55 112,36 

SMODCH 7,10 0,91 3,24 3,60 

RSD [%] 8,65 0,77 2,91 3,20 

Zásadité pH 

Výtěžnost [%] 68,72 113,31 97,49 97,09 

SMODCH 7,12 15,20 3,98 4,06 

RSD [%] 10,36 13,41 4,09 4,18 

 

Tabulka 15: Výsledky měření první skupiny flavonoidů na nanovláknech typu B 

Nanovlákna typu B 

 Naringin Luteolin Naringenin Hesperetin 

Voda 

Výtěžnost [%] 30,31 34,10 37,74 39,88 

SMODCH 1,02 1,81 1,37 1,08 

RSD [%] 3,36 17,34 3,61 2,71 

Kyselé pH 

Výtěžnost [%] 32,47 45,65 43,45 46,73 

SMODCH 2,45 2,92 2,39 2,40 

RSD [%] 7,54 6,39 5,49 5,14 

Zásadité pH 

Výtěžnost [%] 25,11 37,39 33,96 35,52 

SMODCH 0,54 0,13 0,59 0,53 

RSD [%] 2,16 0,34 1,73 1,50 
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Tabulka 16: Výsledky měření první skupiny flavonoidů na nanovláknech typu C 

Nanovlákna typu C 

 Naringin Luteolin Naringenin Hesperetin 

Voda 

Výtěžnost [%] 108,65 114,33 122,62 119,59 

SMODCH 6,22 7,26 1,21 0,44 

RSD [%] 5,73 6,35 0,99 0,37 

Kyselé pH 

Výtěžnost [%] 108,11 109,57 137,69 135,14 

SMODCH 0,37 4,96 1,96 1,34 

RSD [%] 0,34 4,53 1,43 0,99 

Zásadité pH 

Výtěžnost [%] 107,11 108,85 109,63 109,26 

SMODCH 6,01 22,34 5,97 6,23 

RSD [%] 5,61 12,45 5,44 5,70 

 

Všechny flavonoidy z první skupiny vykazovaly lepší záchyt na nanovláknech 

v případě, že byly látky rozpuštěny v kyselém roztoku kyseliny mravenčí. U druhé 

skupiny látek nejsou výsledky tak jednoznačné. Lepší výsledky v kyselém prostředí 

poskytoval pouze hesperidin. Rutin a kempferol se lépe sorbovaly, pokud 

rozpouštědlem byla samotná voda a quercetin vykazoval na každém typu nanovláken 

jiný výsledek: na nanovláknech typu A je největší výtěžnost, pokud byl převeden do 

vodného roztoku, na typu B pokud byl v roztoku kyseliny mravenčí a na typu C 

v prostředí roztoku octanu amonného. 

 Výsledky u quercetinu by se daly vysvětlit ještě ne zcela dokonale zvládnutým 

provedením extrakce.  

Skutečnost, že flavonoidy poskytovaly lepší výsledky, jestliže byly rozpuštěny 

buď ve vodě, nebo v roztoku kyseliny, by mohla souviset s tím, že se jedná o slabě 

kyselé látky, které v těchto prostředích nebudou tolik ionizovány jako v prostředí 

zásaditějším. Nelze však vyvrátit ani možnost, že změny v sorpci při různém pH, 

mohou být způsobeny ovlivněním nanovláken a nikoli ovlivněním analytů. 

 Látky typu aglykon (hesperetin, naringenin, quercetin) vykazovaly vyšší 

retenci než odpovídající glykosid (hesperidin, naringin, rutin). Obecně by se dalo říci, 

že látky lipofilnější (hesperetin s methoxyskupinou a naringenin s nižším počtem 

hydroxylových skupin) opět vykazovaly oproti ostatním vyšší retenci.  
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Tabulka 17: Výsledky měření druhé skupiny flavonoidů na nanovláknech typu A 

Nanovlákna typu A 

 Rutin Hesperidin Kempferol Quercetin 

Voda 

Výtěžnost [%] 91,12 92,76 135,80 134,79 

SMODCH 7,94 9,05 0,79 8,57 

RSD [%] 8,71 9,75 0,58 6,35 

Kyselé pH 

Výtěžnost [%] 70,21 84,59 109,00 117,60 

SMODCH 2,94 4,13 4,04 4,57 

RSD [%] 4,19 4,88 3,70 3,89 

Zásadité pH 

Výtěžnost [%] 59,23 64,17 98,84 122,63 

SMODCH 1,75 2,80 5,22 3,04 

RSD [%] 2,95 4,36 5,28 2,48 

 

Tabulka 18: Výsledky měření druhé skupiny flavonoidů na nanovláknech typu B 

Nanovlákna typu B 

 Rutin Hesperidin Kempferol Quercetin 

Voda 

Výtěžnost [%] 32,09 31,28 34,60 41,13 

SMODCH 0,22 0,80 1,12 0,77 

RSD [%] 0,67 2,57 3,27 1,86 

Kyselé pH 

Výtěžnost [%] 31,30 40,80 31,74 46,52 

SMODCH 1,84 1,46 1,35 2,73 

RSD [%] 5,89 3,57 4,24 5,87 

Zásadité pH 

Výtěžnost [%] 22,77 30,98 29,68 41,45 

SMODCH 1,77 4,60 0,07 1,31 

RSD [%] 7,76 14,84 0,25 3,15 
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Tabulka 19: Výsledky měření druhé skupiny flavonoidů na nanovláknech typu C 

Nanovlákna typu C 

 Rutin Hesperidin Kempferol Quercetin 

Voda 

Výtěžnost [%] 112,87 94,95 91,55 110,85 

SMODCH 3,68 6,91 15,95 17,70 

RSD [%] 3,00 7,28 14,43 14,97 

Kyselé pH 

Výtěžnost [%] 115,43 131,66 92,45 111,80 

SMODCH 4,20 3,40 7,59 2,44 

RSD [%] 3,64 2,58 8,21 2,18 

Zásadité pH 

Výtěžnost [%] 111,71 95,00 75,33 131,52 

SMODCH 1,46 7,48 11,44 8,03 

RSD [%] 1,30 7,87 15,18 6,11 

 

U flavonoidů se nedá jednoznačně říct, který typ nanovláken byl nejlepší. Dobrou 

výtěžnost vykazovala nanovlákna typu A i typu C. V tabulce 18 je shrnuta výtěžnost 

kolonky Waters Oasis®. Na ní byly testovány jen roztoky vzorků ve vodě. I přesto, že 

byly prováděny dvě eluce MeOH, stačila na vymytí zachycených látek pouze eluce 

jedna, jejíž výtěžnost je uvedena v tabulce 20. Je zřejmé, že i pro tuto skupinu látek se 

HLB sorbent osvědčil více, než nanovlákna. Výtěžnosti obou skupin flavonoidů 

v různých prostředích demonstrují také přílohy 3 až 5. 

Tabulka 20: Výsledky měření flavonoidů na Waters Oasis® HLB 

Výtěžnost kolonky Waters Oasis s HLB sorbentem [%] 

 RU NA-GIN HE-DIN KE LUT QUER NA-GENIN HE-TIN 

Waters 

Oasis® 
110,44 113,34 109,30 99,11 78,50 103,52 106,19 104,04 

 

V tabulce 21 jsou shrnuty výsledky pro všechny typy kolonek. Jedná se o výtěžnost 

extrakce analytů z vodných vzorků.  
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Tabulka 21:Srovnání extrakční účinnosti kolonek 

Výtěžnost jednotlivých kolonek [%] 

 Typ A Typ B Typ C Waters 

Oasis® 

Rutin 91,12 32,09 112,87 110,44 

Naringin 78,86 30,31 108,65 113,34 

Kempferol 92,76 31,28 94,95 109,30 

Luteolin 103,24 31,20 114,33 99,11 

Hesperidin 135,80 34,60 91,55 78,50 

Quercetin 134,79 41,13 110,85 103,52 

Naringenin 100,03 37,94 122,62 106,19 

Hesperetin 99,05 39,88 119,59 104,04 

 

4.4. Míra záchytu fenoxykarbu, permethrinu a hydroxypyrenu 

Jedná se o sloučeniny, které jsou často sledovány jak v životním prostředí, tak 

v biologických materiálech. Proto jakékoli urychlení, usnadnění, zvýšení citlivosti nebo 

snížení nákladů na stanovení těchto látek ve vzorcích by bylo přínosem pro řadu 

analytických pracovišť. 

 

Obrázek 11: Chromatogram standardního roztoku fenoxykarbu a permethrinu v MeOH 
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Obrázek 12: Chromatogram standardního roztoku hydroxypyrenu v MeOH 

 

4.4.1. Extrakce na tuhou fázi fenoxykarbu, permethrinu a hydroxypyrenu 

Příprava vzorku a způsob provedení měření je podrobně popsán v kapitolách 3.6.2. 

a 3.6.4. Stejně jako u flavonoidů byly vyzkoušeny dvě eluce, kdy byl jako eluční činidlo 

použit ACN. Od permethrinu byl vyhodnocován jeho cis- i trans-izomer. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 22 až 25. 

Tabulka 22: Výsledky měření látek na nanovláknech typu A 

Nanovlákna typu A 

 Fenoxykarb Trans-permethrin Cis-permethrin Hydroxypyren 

Výtěžnost 1. eluce 56,34 31,96 29,93 68,71 

Výtěžnost 2. eluce 1,44 4,49 6,07 3,76 

Celková výtěžnost [%] 57,78 36,45 36,00 72,47 

SMODCH 3,02 1,02 1,55 2,72 

RSD [%] 5,23 2,80 4,31 3,75 
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Tabulka 23: Výsledky měření látek na nanovláknech typu B 

Nanovlákna typu B 

 Fenoxykarb Trans-permethrin Cis-permethrin Hydroxypyren 

Výtěžnost 1. eluce 26,00 22,18 21,04 27,19 

Výtěžnost 2. eluce 2,40 5,14 7,00 1,85 

Celková výtěžnost [%] 28,40 27,32 28,04 29,04 

SMODCH 1,61 0,41 0,83 1,17 

RSD [%] 5,67 1,49 2,96 4,01 

 

Tabulka 24: Výsledky měření látek na nanovláknech typu C 

Nanovlákna typu C 

 Fenoxykarb Trans-permethrin Cis-permethrin Hydroxypyren 

Výtěžnost 1. eluce 76,63 63,54 66,25 73,47 

Výtěžnost 2. eluce 8,34 12,81 14,37 12,56 

Celková výtěžnost [%] 84,97 76,35 80,62 86,03 

SMODCH 3,65 6,01 0,88 2,74 

RSD [%] 4,29 7,87 1,09 3,18 

 

Vzhledem k vysoké lipofilitě látek musely být i u kolonky Waters Oasis® na jejich 

úplné vymytí ze sorbentu použity dvě eluce. 

Tabulka 25: Výsledky měření látek na Waters Oasis® HLB 

Waters Oasis® 

 Fenoxykarb Trans-permethrin Cis-permethrin Hydroxypyren 

Výtěžnost 1. eluce 83,84 43,58 41,80 13,55 

Výtěžnost 2. eluce 1,43 4,24 5,71 52,75 

Celková výtěžnost [%] 85,27 47,82 47,51 66,30 

  

Pro všechny tři látky vykazovala nejvyšší extrakční účinnost nanovlákna typu C. 

Graficky lze výsledky vidět v příloze 6.  

 Po srovnání s výsledky SPE provedené na konvenční kolonce Waters Oasis® se 

ukázalo, že tento typ PA6 vykazoval vyšší účinnost než klasický HLB sorbent. 
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Tabulka 26: Srovnání extrakční účinnosti kolonek 

Výtěžnost jednotlivých kolonek [%] 

 Typ A Typ B Typ C Waters Oasis® 

Fenoxykarb 57,78 28,40 84,97 85,27 

Trans-permethrin 36,45 27,32 76,35 47,82 

Cis-permethrin 36,00 28,04 80,62 47,50 

Hydroxypyren 72,47 29,04 86,03 66,30 

 

4.5. Hodnocení přesnosti měření 

Každá nově vyvíjená metoda musí projít procesem validace. To znamená, že musí 

splňovat určitá kritéria, která zajišťují, že získané výsledky budou dostatečně relevantní. 

Cílem této práce sice nebylo proces měření validovat, ale přesto získané výsledky 

musely mít určitou výpovědní hodnotu. Snahou tedy bylo, jak již bylo zmíněno, 

dodržovat během experimentů určitý ustálený postup, aby měření probíhala za co 

nejvíce podobných podmínek a bylo tak dosaženo určité opakovatelnosti. 

Opakovatelnost je jedna z možností, jak může být přesnost vyjadřována. Podle definice 

se jedná o těsnost shody mezi navzájem nezávislými výsledky zkoušek získaných za 

podmínek opakovatelnosti, tedy za podmínek, kdy navzájem nezávislé výsledky 

zkoušek jsou získány opakovaným použitím téže zkušební metody na identickém 

materiálu, v téže laboratoři, týmž pracovníkem za použití týchž přístrojů a zařízení [31].   

 Míru přesnosti vyjadřuje relativní směrodatná odchylka. Ta byla počítána při 

každém měření, nejvíce pozornosti jí bylo věnováno u steroidů. U této skupiny látek 

probíhalo nejvíce měření právě pro získání optimální opakovatelnosti výsledků. Ta byla 

vyjádřena jako přesnost mezidenní. 

 Po prohlédnutí příslušných tabulek s výsledky je vidět, že u mnoha měření byla 

hodnota RSD pod 10%, což bylo považováno za uspokojivý výsledek. Faktem zůstává, 

že se RSD při měření na stejných typech nanovláken místy značně liší. Tato skutečnost 

může být způsobena jednak manuálním prováděním všech úkonů, přičemž automatizace 

metody by tedy mohla vést k přesnějším výsledkům, a svou roli mohla také sehrát 

příprava kolonek. V budoucnu by tedy nebylo špatné zaměřit se ve výzkumu právě na 

tyto dva faktory. 
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4.6. Možnost opakovaného využití nanovláken 

Jednou z nesporných výhod, kterou by nanovlákna měla, pokud by se podařilo uvést je 

do praxe coby SPE sorbent, je možnost jejich vícenásobného použití. Po celou dobu 

průběhu experimentů byla používána tatáž nanovlákna. Ta byla po skončení 

experimentální části z kolonek vyjmuta a zaslána na Technickou univerzitu v Liberci, 

kde byla prozkoumána elektronovým mikroskopem. Snahou bylo zjistit, jak se 

opakované používání podepsalo na jejich struktuře. Ze snímků lze vidět, že nanovlákna 

si zachovala původní strukturu a jediné, k čemu došlo, je jejich nabobtnání. Obecně to 

lze tedy považovat za velmi uspokojivý výsledek.  

 

Obrázek 13: Nanovlákna z polyamidu 6 před a po měření 
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5. ZÁVĚR 

V průběhu experimentu byla testována sorpční schopnost nanovláken typu polyamid 6 

na skupině parabenů, steroidů, flavonoidů a na fenoxykarbu, permethrinu 

a hydroxypyrenu. Experiment se zakládal na předešlých studiích, které poukázaly na 

potenciál této látky být vhodný sorbentem pro SPE. Polyamid 6 byl využíván ve třech 

různých plošných hmotnostech, u nichž byla vzájemně porovnávána extrakční účinnost 

pro jednotlivé typy látek. 

Byly popsány základní strukturní rysy a vlastnosti látek, které zvyšují míru 

sorpce. U všech testovaných skupin látek zvyšující se lipofilita vedla k vyšší extrakční 

účinnosti. Z toho vyplývá, že přítomnost lipofilních prvků ve struktuře sloučeniny 

rovněž vede k vyšší výtěžnosti extrakce. Míru retence na nanovláknech ovlivňuje 

pravděpodobně i molekulová hmotnost (Mr) sloučenin. U parabenů lze vidět, že záchyt 

analytů roste se zvyšující se molekulovou hmotností. Podobný trend lze sledovat 

i u steroidů. V této skupině tvoří výjimku estrogeny, které vykazují vyšší retenci, než by 

odpovídalo jejich Mr. Tato  skutečnost by mohla být dána přítomností fenolické skupiny 

v molekule estrogenů. U flavonoidů nebyl pozorován žádný vztah mezi retencí a Mr. 

Flavonoidy měly obecně vyšší retenci než jiné skupiny látek, což by se dalo opět 

vysvětlit přítomností fenolických skupin v jejich molekule. Zároveň bylo prokázáno, že 

aglykony měly vyšší retenci než glykosidy, které jsou více hydrofilní. U fenoxykarbu, 

permethrinu a hydroxypyrenu byla sledována opačná závislost retence a Mr – s rostoucí 

molekulovou hmotností látek, klesala míra jejich záchytu na polyamidu 6. Za 

povšimnutí také stojí drobné rozdíly v retenci cis- a trans-permethrinu. Mohlo by to být 

známkou toho, že i prostorové uspořádání molekuly může mít na extrakci látek vliv. 

Dále bylo sledováno chování nanovláken vzhledem k různému pH vzorků. 

Ukázalo se zde, že acidobazické vlastnosti prostředí mohou sehrát jistou roli v sorpční 

účinnosti. Nedá se však zatím říci, zda se jedná o důsledek změn na nanovláknech či 

změn ve struktuře extrahovaných látek, které vedou k vytvoření jiných vazebných sil 

a tím zlepšují extrakci. 

Extrakční účinnost připravených kolonek klesala úměrně s množstvím sorbentu 

v nich. Nejlepší extrakční účinnost poskytovala kolonka s nanovlákny typu C, pak 

s typem A, a nejhorší výsledky byly na kolonce s nanovlákny typu B. Opakovatelnost 

měření není zatím úplně ideální. Automatizací metody a optimalizací postupu přípravy 

kolonek by se však dala zlepšit. 
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Ve srovnání s HLB sorbentem vykazují PA6 nanovlákna lepší záchyt lipofilních 

látek, což bylo prokázáno na molekulách permethrinu a hydroxypyrenu. Navíc vykazují 

nanovlákna PA6 jistou míru selektivity. Zatímco HLB sorbent vykazuje pro všechny 

extrahované látky téměř vždy 100% retenci, škála retencí na nanovláknech je podstatně 

širší. To lze považovat jak za výhodu, tak nevýhodu v závislosti na cílech prováděné 

analýzy. 

Závěrem lze říci, že nanovlákna polyamid 6 jsou slibným sorbentem pro SPE, 

velkou výhodou je možnost opakovaného použití připravených kolonek. Přípravu 

a uspořádání kolonek je však do budoucna potřeba ještě optimalizovat, zejména 

s ohledem na opakovatelnost výsledků.  
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6. SEZNAM ZKRATEK 

ACN = acetonitril 

BET metoda = Brunauer, Emmett, Teller (zakladatelé metody) - metoda charakterizace 

povrchu založená na adsorpci a desorpci plynu 

CCD = Charge-Coupled Device - typ detektoru principem podobný diodovému poli  

DMSO = dimethysulfoxid 

EESTRD = ethinylestradiol 

ESTR = estron 

ESTRD = estradiol 

FLAV = skupina flavonoidů 

HC = hydrocortisone - hydrokortizon 

HCA = hydrocotisone-acetate - hydrokortizon-acetát 

HE-DIN = hesperidin 

HE-TIN = hesperetin 

HLB = Hydrophilic-Lipophilic Balance - hydrofilně-lipofilně vyvážený sorbent 

HPLC = high-performance liquid chromatography - vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie 

KE = kempferol 

LLE = liquid-liquid extraction - extrakce mezi dvěma kapalinami 

LU = luteolin 

MeOH = methanol 

MIP = moleculary imprinted polymer - molekulárně vtištěný polymer 

Mr = relativní molekulová hmotnost 
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NA-GENIN = naringenin 

NA-GIN = naringin 

PA6 = polyamid 6 

PAHs = polycyclic aromatic hydrocarbons - polycyklické aromatické uhlovodíky 

PEO = polyethylenoxid 

PROG = progesteron 

PVA = polyvinylalkohol 

QUER = quercetin 

RSD = relative standard deviation - relativní směrodatná odchylka 

RU = rutin 

SEM = scanning electron microscopy - skenovací elektronová mikroskopie 

SMODCH = směrodatná odchylka 

SPE = solid-phase extraction - extrakce na tuhou fázi 

SPE-PT = SPE-pipette tips - SPE-pipetovací špičky 

SPME = solid-phase microextration - mikroextrakce na tuhou fázi 

SRF = směsný roztok flavonoidů 

SRP = směsný roztok parabenů 

SRS = směsný roztok steroidů 

TC = triamcinolon 

TCA = triamcinolon-acetonid 

TEM = transmission electron microscopy - transmisní elektronová mikroskopie 

TEST = testosteron 

UV = ultraviolet - ultrafialový (spektrofotometr) 
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8. PŘÍLOHY 

Příloha 1: Graf procentuální výtěžnosti parabenů 

 

 

Příloha 2: Graf procentuální výtěžnosti steroidů 
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Příloha 3: Graf procentuální výtěžnosti flavonoidů ve vodě 

 

 

Příloha 4: Graf procentuální výtěžnosti flavonoidů v kyselém prostředí 
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Příloha 5: Graf procentuální výtěžnosti flavonoidů v zásaditém prostředí 

 

 

Příloha 6: Graf procentuální výtěžnosti silně lipofilních látek 
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