
Úvod 
 
Komplexnost přístupu k analýze biologických látek (příprava vzorku, separace, detekce, analýza dat a 

jejich vzájemné vztahy) 
 

Kapitola 1. Příprava vzorku k analýze 
 
Příprava vzorku patří k základním úkonům při analýze biologických vzorků. Na jejím provedení záleží 

celkový úspěch analytického stanovení – a to jak z kvalitativního, tak i z kvantitativního hlediska. Volbou 
vhodné metody přípravy vzorku tedy rozhodujeme nejenom o přesnosti stanovení dané látky (analytu), ale vůbec 
o možnosti jejího určení. Při analýze biologických matricí se prakticky v žádném případě nevyhneme aplikaci 
některé z metod přípravy vzorků, v mnoha případech budeme jich muset použít i několik. 

Celý postup můžeme modelově chápat jako soubor jednotlivých operací, které volíme podle určitých 
požadavků, jako je např. komplexnost vzorku, množství sledovaného analytu s důrazem na množství jiných látek 
a jejich vlastnosti. Některé využívané postupy nám mohou připadat jako triviální, musíme si ale uvědomit 
požadavky praxe, kdy např. v klinické analýze pracujeme se značným množstvím vzorků, které musí být 
zpracovány v relativně krátkém čase. V tomto ohledu musíme navíc vzít v úvahu požadavky na automatizaci a 
přesnost z pohledu Správné laboratorní praxe (Good Laboratory Praktice – GLP). 

Systémově můžeme operace přípravy vzorků rozdělit do 3 kategorií (stručný přehled je zřejmý z Tab. 1): 
1) Uvolnění látek z biologické matrice 
2) Odstranění endogenních látek 
3) Zvýšení selektivity a citlivosti 

1.1 Uvolnění analytu z matrice 
Cílem této operace je uvolnit analyt (sledovanou látku) z biologické matrice, případně zvolit vhodné 

podmínky k jejímu rozštěpení tak, aby biologická matrice byla rozrušena a látka mohla být dále analyzována. 
Nejobvyklejší metodou rozrušení matrice je hydrolýza, a to obzvláště kyselá hydrolýza (úskalí), alkalická 

hydrolýza 
Enzymatická hydrolýza – jemnější metoda – využití např. při uvolnění analytu z jeho konjugované formy 

(např. steroidy s kys. glukuronovou, sulfátem). Je možné i provedení on-line (z angl., znamená provedení v 
průběhu analýzy, na rozdíl od off-line), když je enzym navázán (zakotven) na kolonu, kterou protéká daný 
vzorek. 

Častý případ – vazba zkoumané látky na protein či výzkum přímo proteinové matrice a jejich změn (věk 
Genomu x Proteomu). Vedle kyselé a alkalické hydrolýzy a relativně specifické enzymatické lze použít i 
specifické chemické štěpení, jako je např. štěpení CNBr. 

1.2 Eliminace rušivých endogenních látek a obohacení vzorku analytem 
Velmi důležité – vzorky jsou vždy komplikované směsi a proto musíme velmi často odstranit interferující 

složky, a to jak makromolekulární, tak i nízkomolekulární. 
Lze použít širokého spektra metod – rozhodovací diagram viz fólie 
 
K odstranění vysokomolekulárních látek se nejčastěji používá 3 hlavních metod a jejich modifikací: 
Precipitace, dialýza a ultrafiltrace 

Precipitace – jedna z nejstarších metod. Popis viz blána. Biol. vzorky (plasma, moč) – odstranění vysoké 
koncentrace proteinů před analýzou drog, ale i ochrana kolony, kapilár, zachování účinnosti HPLC 
Je nutné vzít v úvahu i možnost okluze sledované látky v bílkovinném precipitátu 
Kyseliny –interakce s proteiny – vznikají nerozpustné soli s kationtovou formou proteinů v nízkých pH 

hodnotách; při použití v silných kyselinách musí být látka stabilní při nízkých pH 
Nevýhody: velký objem rozpouštědel (cena, živ. prostředí), vzorku, ne on-line, automatizace 

Dialýza – odstranění malých molekul z proteinu a jiných makromolekul na základě rozdílných difúzních poměrů 
skrz polopropustnou membránu (membrána omezuje velikost molekuly) 
Difúze je pomalý proces řízený koncentračním gradientem, důležitost výběru velikosti pórů membrány - 

cut-off 5-30.000 (100.000 Da) 
Může být použita i v on-line systému a automatizována 
Modifikace 

Elektrodialýza – aplikace napětí na iontově výměnou membránu způsobuje positivní nebo negativní náboj 
→ výsledek: selektivní pohyb kationů nebo aniontů do zóny koncentrace v závislosti na aplikovaném 
proudu 

Mikrodialýza – vhodná pro malé objemy vzorků a také automatizaci. Pro on-line aplikace se používá 
dialyzačního vlákna. Př. – odstranění proteinů a dalších makromolekul od nízkomolekulárních látek 
on-line (fólie); odsolení surových produktů reakce polymerázy před CE; ve spojením s HPLC plně 
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automatizované stanovení verapamilu a jeho metabolitů; vlastní – stanovení Glu v mozkomíšním 
moku 

Jsou možné i různé kombinace, např. Mikrodialýza a SPE – zlepšení detektovatelnosti (př. 50 ug/l 
amoxilinu v séru) 

Ultrafiltrace – odstranění proteinů a velkých makromolekul (sérum, plasma, moč) 
Kuželovitá membrána v centrifugační zkumavce; vzorek – nahoru, centrifugace – pasáž molekul 

nenavázaných na makromolekuly a menší než exkluzní limit; také purifikace makromolekul od malých 
molekul (inorganické soli), frakcionace bílkovin 

 
Extrakce 
Extrakce kapalina-kapalina (LLE) 

S vodou nemísitelná organická fáze je přidána k vodné fázi; hydrofobnější – organická fáze 
Distribuční poměr závisí na výběru extrakčního činidla, pH, poměru fází; rozpouštědlo – méně polární, 

vysoce těkavé, nízká viskozita 
Důležitost kontroly pH:  1) neionizovat analyt (zůstat nenabitý) 

2) adjustací pH dojde k nabití analysu, zpětná extrakce analytu z organického 
média do vodného média (např. pro separaci a odstranění lipidů) 
3) adjustace pH: rozdělení na acid, neutral a basic frakce 

iontově-párující reagencie mohou zlepšit účinnost 
LLE se v současnosti používá hlavně k extrakci lipidů 
Nevýhody:  tvorba emulzí (přidat větší objem extrakčního činidla) 
  Velké objemy (ne mikroobjemy) vzorku 
  Velké množství organického rozpouštědla (environment) 
  Automatizace - ne 
V roce 1996 byla poprvé popsána mikroextrakce kapalina-kapalina
Při miniaturizaci extrakce kapalina-kapalina jsou používány systémy využívající kapky rozpouštědla na 

konci teflonového vlákna, nebo nověji na špičce nástřikové jehly chromatografického systému (typicky 
plynového chromatografu). Jako příklad takovéhoto systému může posloužit recentně popsaná tzv. extrakce na 
jedné kapce (jednokapková extrakce) – Single-drop Extraction (SDE). Schéma tohoto systému je zřejmé na obr. 
Postup je následující: do injekční (nástřikové) stříkačky jsou nataženy 2 μl hexanu, jehla je ponořena do 
vzorkové nádobky s vodným roztokem a poté je pístem stříkačky vytlačena 2 μl kapka rozpouštědla do vzorku. 
Po zhruba 15 minutách působení (extrahování) kapkou ve vodném roztoku je kapka opět pístem vtažena zpět, 
jehla je vytažena ze vzorkové nádobky a posléze je proveden normální nástřik do chromatografického přístroje. 
Celý proces extrakce musí být přesně opakován, kritickým faktorem opakovatelnosti (reproducibility) jsou 
teplota a čas extrakce. Tyto faktory musí být stále stejné, vždyť např. rovnováhy distribuce není dosaženo ani po 
45 minutách, ale dochází i ke zmenšování objemu kapky vlivem postupného rozpouštění organického 
rozpouštědla (během extrakčního procesu se jedná o ztrátu asi 10-15%). Z hlediska teploty extrakce s jejím 
zvyšováním vzrůstá množství extrahovaných látek, ale zároveň se i urychluje rozpouštění organické kapky. 
Proto se ideální teplota pohybuje okolo 40°C. 

Extrelut (viz obr.) 
 

Extrakce na pevné fázi (solid-phase extraction, SPE) 
Dominuje, nejpopulárnější 
Oproti LLE – signifikantní redukce objemu rozpouštědel a čas extrakce; vyšší účinnost; možnost 

automatizace a on-line postupu 
Fyzikální extrakční proces zahrnující kapalnou a pevnou fázi. Pevná fáze má vyšší afinitu k žádané látce 

než k rozpouštědlu ve kterém je analyt rozpuštěn – analyt zůstává a koncentruje se na povrchu 
Fólie – SepPak – průběh eluce 
Selektivita extrakce – výběr pevné fáze s větší afinitou k analytu než k dalším komponentům vzorku 

(mechanismy adsorpce – fólie); imunoafinitní – mechanizmus rozpoznání protilátka-antigen 
(mechanismus antipody-antigen recognition) 

Pevná fáze – buď silica nebo polymer potažený vázaným adsorbentem (adsorbenty – fólie) 
Schéma vývoje metody - fólie 
 

Membránová SPE 
Impregnace inertní PTFE matrice vázanou fází — redukce objemu sorbentu, eliminace kanálkování, 

nepřítomnost jemných částic v eluent, menší eluční objem 
Možnost automatizace (fólie) 
 
Ve špičkách automat. pipet - ZipTip (fólie) 
 

Imunosorbenty SPE 
Imobilizace protilátky (na silica nebo polymeru) 
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3 přístupy: kovalentní vazba, biotin-avidin kompletace a proteiny A a G bioafinita 
Imunoafinitní interakce je založena na specifickém rozpoznání protilátkami malého počtu AA antigenu — 

extrémně specifická 
On-line spřažení s HPLC 
 

Molekulárně vtištěné SPE (imprinted) 
Skláda se z vtištěného polymeru vytvořeného z vysoce zesíťovaného polymeru v přítomnosti vtištěné 

molekuly; po odstranění vtištěné molekuly může být polymer použit jako selektivně vázající medium 
pro vtištěné molekuly nebo látky strukturně podobné 

 
Mikroextrakce na pevné fázi (Solid-Phase Microextraction, SPME) 

je poměrně nová, ale již relativně standardně používaná extrakční metoda. Její základní princip je velmi 
jednoduchý – vhodný sorbent (adsorbent) je navázán na jemné “tyče“, jako jsou křemičitá vlákna nebo dráty. 
Tata vlákna jsou ponořena do vzorků a analyt je extrahován na obalené vlákno. Vlákno s koncentrovanými 
analyty je pak přemístěno do analytického přístroje (většinou GC, ale také HPLC), kde dojde k desorpci. Jsou 2 
typy desorpce: termální (pro GC aplikace) a mobilní fází (pro HPLC aplikace). Celý systém připomíná injekční 
stříkačku (Obr.). Jako adsorbenty se používají jak polární (polyakrylát, Carbowax; vhodné např. pro extrakci 
fenolů nebo karboxylových kyselin), tak nepolární (polydimethylsiloxan; vhodný např. pro extrakci uhlovodíků) 
látky. Metoda může být zatížena relativně značnou chybou, proto je výhodné pro analýzy použít interní standard 
s obdobnými extrakčními vlastnostmi jako má analyzovaný analyt. 

 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

On-line příprava vzorku zahrnuje spojení kolon pomocí přepínacího (vícecestného) ventilu řízeného 
počítačem (někdy může jít až o několikanásobné spojení) 

3 hlavní přístupy: 1) programování rozpouštědla – nemění se ani kolona ani sorbent; nejprve 
pracujeme v promývacím módu – analyt je zachycen na předkoloně, ostatní látky 
vymyty do odpadu, poté je zpětným vymytím vyeluován analyt, po skončení 
analýzy se musí opět systém ekvilibrovat 

 2) přepínání kolon – stále stejná mobilní fáze, mění se kolony; předkolona se 
použije k omezené separaci, zvolena náplň předklony tak, aby se analyt zachytil 
pouze na krátkou dobu, po dokončení eluce z předklony se přepne tok mobilní fáze 
tak, aby šel na analytickou kolonu, na ní se realizuje vlastní separace – odřezávání 
čela a srdce 

 3) přepínání kolon a programování rozpouštědla – analytická kolona pracuje s jinou 
mobilní fází než předkolona (př. IAE-anal.) 

Možnost využití různých principů HPLC – imunoafinitní, immobilized metal afinitní chromatografie 
(selektivní pro makromolekuly – interakce mezi kovovými ionty imobilizovanými na chromatografickém 
materiálu a volným párem elektronů dusík- nebo kyslík- obsahujícím aminovým bočním řetězce; kovové ionty 
jsou na chromatografickém materiálu „přidělány“ pomocí kompletace; desorpce 2 způsoby – změnou pH nebo 
vyšší koncentrací iontů – imidazol-kompetice), iontově-výměnná chromatografie, size-exclusion chromatografie 
(SEC-HPLC-MS, ale i odsolení) 

 
Superkritická fluidní extrakce (SFE) 

 
V současné době rozvoj – využívá extrakci pomocí tzv. superkritickými tekutinami 
Jako kapalina se používá většinou CO2 v superkritickém (nadkritickém) stavu (31ºC, 7,3 MPa); nízká 

polarita, rozpustnost ovlivňujeme změnou polarity přídavkami modifikátorů; rozpustnost stoupá, jestliže 
parametr rozpustnosti (charakteristika polarity superkritické tekutiny) sledované látky a superkritické kapaliny se 
k sobě blíží. Celé uspořádání je náročnější na technické provedení (jak ostatně napovídají i vyšší tlaky 
v nadkritickém stavu), vlastní extrakce probíhá v „pouzdře“ (cartridge) vybaveném restriktorem. V některých 
aplikacích může být v extračním pouzdře rovněž sorbent. S výhodou bývá kombinace SFE–SPE. 

 
 

Extrakce pevných materiálů: 
Soxhletova extrakce 
SFE 
Pressurized fluid extraction (PFE) – Accelerated solvent extraction (ASE) 
Microwave-assisted solvent extraction 
 

Filtrace – často důležitý poslední krok před vlastní analýzou 
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