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Analýza anorganických aniontů a kationů 
 

Biologické vzorky jsou natolik komplexní, že pouze výjimečně mohou být anorganické 
sloučeniny analyzovány přímo např. atomovou spektroskopií. 
Často je nezbytné oddělit sledované prvky jak od interferujících složek vzorkové matrice, tak 
i navzájem od sebe. 
2 další důvody proč spektroskopické techniky samy o sobě nejsou vhodné: určit jak kovy tak 
nekovy a oddělit rozdílné chemické formy prvku 
 
HPLC i CE techniky 
 
Zacházení se vzorkem 
A) Sběr – zamezit kontaminaci při sbírání vzorku! (nižší detekční limity), prach v laboratoří! 

např. bezkovové stříkačky pro sběr krve; nové nebo kyselinou čištěné kontejnery 
pro moč 

B) Uchovávání – neztratit, stabilita 
uchovat v originální formě (pro speciaci) 
-80°C nebo 2-4°C 
koncentrace rozpustného Ca v mléku vzrůstá během 1. dne chlazení (koloidní Ca do 

vodné fáze) 
přirozená proteolýza – ovlivnění speciace 
zmražení tekutých vzorků – lýza buněk (před zmražením např. filtrace) 

C) Příprava vzorku 
zředění (často jediná metoda) 
také deproteinizace (ultrafiltrace, centrifugace atd.) 
nebo uvolnění chemickými látkami (např. HCl, HClO4, komplexující činidlo) – uvolnění 

kovového vzorku z bílkoviny (navázaná forma) 
pevný vzorek – extrakce vodou (pufrem) 60°C, homogenizace ve vodě, centrifugace, filtrace 

supernatantu 
opět pozor při kombinaci s kyselinou na kontaminaci z prostředí! používat teflon 
digesce mikrovlnami, HNO3 a H2O2 – pro rostlinné i živočišné tkáně 
zpopelnění při 600-800°C 
pozor – prach v laboratoři – dusičnany 
prekoncentrace – ko-precipitace, extrakce komplexů prvků rozpouštědlem, SPE – výhody 
 další – např. organ. rozpouštědlo nemísitelné – musí se odpařit 
 neutralizace silně alkalického vzorku 
derivatizace – tvorba chelatačních komplexů (mají vysokou UV absorbanci nebo 

fluorescenci) – dithiokarbamáty, alkyl xantháty, 8-hydroxychinolin 
 
 
HPLC 
široce používané 
 
1) Iontová chromatografie (IC) – speciálně pro analýzy malých iontů; rutinní 
A) Aniony 
Dionex kolony: nízkokapacitní aglomerované iontově výměnné pryskyřice 
mobilní fáze – uhličitan, kyselý uhličitan 
v současnosti nové fáze 
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B) Kationy 
původně IC nebyla určena pro kovové ionty 
nejúspěšnější při použití komplexačních reakcí v mobilní fázi jako přídavný separační princip 
a) nejběžnější: separace na katexové koloně s nízkou kapacitou 
 eluce např. EDTA – kyselina dusičná 
b) dynamicky obalené iontové měniče tvořené sorpcí aniontového surfaktantu na RP kolonu, 

typicky – alkanesulfonáty v mobilní fázi 
c) RP obalená micelami žlučových solí – kombinace katexu a vytěsňování podle velikosti 

(size-exclusion interactions) 
 
2) RP (obrácená fáze) 
pro ionty ve formě chelátů – rychlá, vysoce citlivá; umožňuje selektivní určení různých 
kovových iontů 
z hlediska stability se chelatační činidlo přidává do mobilní fáze 
 
3) Koordinační chromatografie 
běžná s kation-výměnnou IC 
komplexující mobilní fáze 
pevná fáze – silikagel s vázanou iminodioctovou kyselinou 
 
4) Size-exclusion chromatography (gel-permeační; dělení podle molekulové hmotnosti) 
dělení proteinů obsahující kovové ionty 
 
 
Detekce 
 
A) Univerzální 

  vodivostní 
  UV/VIS, fluorescenční – předkolonová derivatizace 
 postkolonová derivatizace – chromogenní reagencie pro kationtovou analýzu: 

4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR) 
 elektrochemické jiné než vodivostní (amperometrické, koulometrie-

voltametrické) 
 
B) Specifická pro jednotlivé prvky 
spojení HPLC s ICP-MS (inductively coupled plasma – mass spectrometry) 
ale i jiná, např. ICP-AES  (inductively coupled plasma – atomic emission spectroscopy), AAS 
(absorbance spektrometry) 
 
 
Speciační analýzy – rozšiřující se oblast (viz obr.) 
 
 
Kapilární elektroforéza 
 
Kationty 
3 typy: nekomplexované, částečně komplexované (s α-hydroxyisomáselnou kyselinou – 
HIBA), plně komplexované (EDTA – před analýzou nebo v kapiláře) 
 
detekce 
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nepřímá UV – přídavek některých aromatických bází – imidazol, pyridin, 4-aminopyridin, ale 
i síran měďnatý 

nepřímý LIF (laserem indukovaná fluor.) – 2-aminopyridin 
vodivostní 
kovové komplexy – chromogenní nebo fluorescenční reag. 
 
Aniony 
anodický endoosmotický tok (EOF) – nutnost jeho obrácení přídavkem modifikátoru, např. 
positivně nabitým surfaktantem (cetyltriethylmmonium bromid); i komerční kity 
 
detekce 
nepřímá – přídavek chromanu 
nově popsán i vodivostní detektor 
 


