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Úvod 

 
HPLC patrí medzi účinné metódy analýzy mnoho-

zložkových zmesí. Napriek tomu sa často musia použiť 
zložité postupy na úpravu a čistenie vzorky pred stanove-
ním analytov vo vzorkách so zložitou matricou. Na tento 
účel sa v súčasnej dobe vo veľkej miere používajú extra-
kčné techniky ako je extrakcia tuhou fázou (SPE). Použí-
vané SPE sorbenty sú mnohokrát málo selektívne pre sle-
dované analyty a to môže spôsobovať problémy pri ich 
využití na analýzu zložitých vzoriek. V poslednom desať-
ročí sa objavili inovácie v prístupoch k spracovaniu vzo-
riek, pred samotným stanovením analytu, z hľadiska selek-
tívnej a špecifickej sorpcie analytu. Extrakcia tuhou fázou 
v spojení s využitím polymérov s odtlačkami molekúl 
(MIP) predstavuje jeden z perspektívnych smerov v oblasti 
vývoja nových sorpčných materiálov. Polyméry s odtlač-
kami molekúl sú syntetické materiály s umelo vytvorený-
mi interakčnými miestami schopnými prednostne viazať 
sledovaný analyt v prítomnosti iných zlúčenín. Pri prípra-
ve sa zvyčajne vytvárajú komplexy medzi molekulami 
analytu (templátu) a monomérom pomocou kovalentných 
alebo nekovalentných väzieb1. 

Kumaríny patria do skupiny aromatických látok vy-
skytujúcich sa vo voľnej forme alebo glykozidicky viazané 
v zlúčeninách. Získavajú sa extrakciou z rastlinných zdro-
jov pomocou organických rozpúšťadiel. V odbornej litera-
túre je popísaných viac ako 150 rastlinných druhov 
z  30 čeľadí rastlín, ktoré obsahujú kumaríny. Vzhľadom 
na substitučné možnosti molekuly kumarínu je známy 
veľký počet derivátov kumarínu, syntetických alebo prí-
rodných, a takáto štruktúrna rôznorodosť je dôvodom 
mnohých biologických vlastností: zabraňujú zrážaniu krvi, 
tlmia kŕče, podporujú srdcovú činnosť, ovplyvňujú vstre-
bávanie vápnika, odpudzujú hmyz a iné. Jedným z najčas-
tejšie sa vyskytujúcich prírodných derivátov kumarínu je 
umbeliferón (7-hydroxykumarín). Vyznačuje sa schopnos-
ťou absorbovať ultrafialové žiarenie zo slnka2,3. 

Cieľom práce bola príprava a testovanie sorpčných 
vlastností polymérov s odtlačkami molekúl pripravených 
pre templát umbeliferón a ich použitie, ako sorbentu pri 
extrakcii tuhou fázou, na analýzu rastlinných vzoriek. Sle-
doval sa vplyv porogénu a rozpúšťadla analytu na sorpčnú 
kapacitu polyméru. Pomocou štruktúrne podobných zlúčenín 
sa prešetrila selektivita polyméru s odtlačkom molekuly. 

Experimentálna časť 
 
HPLC separácie a testovanie polymérov s odtlačkami 

molekúl boli uskutočnené pomocou kvapalinového chro-
matografu (Agilent technologies, seria 1100), ktorý obsa-
hoval vysokotlakové čerpadlo, dávkovací ventil Rheodyne 
s objemom slučky 20 l a detektor s diódovým poľom. Na 
separáciu kumarínov sa použila chromatografická kolóna 
Separon SGX C18 (150  4,6 mm I.D., 5 m) a mobilná 
fáza acetonitril/0,3% kyselina octová (25/75, v/v) pri prie-
toku 0,5 ml min–1. Na detekciu sa použil detektor diódové-
ho poľa v rozsahu vlnových dĺžok 190–400 nm.  

Na prípravu MIP a NIP sa do sklenej skúmavky sa 
navážilo 0,10 g umbeliferónu, 0,25 g kyseliny metakrylo-
vej, pridalo sa 2,34 g etylénglykoldimetakrylátu a 7,5 ml 
porogénu (etanol (MIP1, NIP1), acetonitril (MIP2, NIP2), 
chloroform (MIP3, NIP3) s prídavkom 30 mg azobisizo-
butyronitrilu. Zmes sa nechala polymerizovať na vodnom 
kúpeli pri teplote 60 °C 24 hodín. Výsledný produkt sa 
vysušil vákuom pri teplote 60 °C a preosial cez sito (40 m). 
Templát bol odstránený z polyméru Soxhletovou extra-
kciou zmesou metanol/kyselina octová (9/1 v/v, 100 ml, 
24 hodín). NIP sa pripravili rovnakým postupom ako MIP, 
ale bez pridania umbeliferónu tj. templátu, do polymeri-
začnej zmesi. 

Na prípravu HPLC kolóny sa 0,30 g NIP alebo MIP 
zmiešalo s metanolom a suspenziou sa naplnila trubica 
kolóny a následne sa premývala metanolom (prietok 
0,2 ml min–1). Naplnená kolóna sa zapojila do systému 
s vysokotlakovým čerpadlom a spektrofotometrickým 
detektorom. Pred meraním sa premyla rozpúšťadlom, 
v  ktorom bol pripravený roztok analytu (metanol/voda 1/1 
v/v, metanol, acetonitril/voda 1/1 v/v, acetonitril). Na ko-
lónu sa dávkoval roztok umbeliferónu s koncentráciou 
0,1 g ml–1. Eluát z kolóny sa monitoroval spektrofoto-
metrickým detektorom pri vlnovej dĺžke 323 nm pre rozto-
ky umbeliferónu. Po dosiahnutí prieniku sa analyt vymý-
val z kolóny premývaním so zmesou metanol/kyselina 
octová (9/1, v/v). 

Na prípravu SPE kolónky sa do plastovej trubice ko-
lóny pre SPE sa umiestnilo 0,10 g MIP resp. NIP. Kolónka 
sa kondicionovala premytím s 3 ml metanolu, 5 ml vody 
a následne sa aplikoval roztok referenčných látok alebo 
vzorky (2 ml). Kolónka sa premyla vodou (2 ml) a sušila 
vákuom (10 min). Analyt sa eluoval 3 ml roztoku metanol/
kyselina octová (9/1, v/v).  

Na prípravu vzorky sa k 1,0 g rozdrvenej sušenej 
rastlinnej vzorky pridalo 8 ml vody, následne sa zmes 
miešala pri laboratórnej teplote po dobu 60 min. Zmes sa 
prefiltrovala a filtrát sa dávkoval priamo do chromatogra-
fickej kolóny alebo sa použil na MIP-SPE extrakciu.  

 

VYUŽITIE POLYMÉRU S ODTLAČKOM MOLEKULY UMBELIFERÓNU  
PRI ANALÝZE RASTLINNÝCH VZORIEK  
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Výsledky a diskusia 
 
Polymér s odtlačkom molekuly pre templát umbelife-

rón (obr. 1) bol pripravený nekovalentným spôsobom pou-
žitím porogénov s rôznou polaritou (acetonitril, etanol, 
chloroform). Sorpčná kapacita pripraveného polyméru sa 
zisťovala metódou prienikovej krivky a zodpovedala 
množstvu umbeliferónu, ktorý sa naviazal na polymér (bez 
prieniku). Rovnakým postupom sa testovali MIP aj NIP 
sorbenty. Prienikové krivky pre MIP a NIP boli merané 
pre umbeliferón rozpustený v rozpúšťadlách metanol, 
acetonitril, metanol/voda (1/1, v/v), acetonitril/voda (1/1, 
v/v). Typický tvar prienikovej krivky možno vidieť na 
obr. 2. V prípade MIP3 a NIP3 prienik nastal pri 76 min 
resp. pri 18 min, čo zodpovedalo 401 a 132 g umbelife-
rónu naviazanému na 100 mg pripraveného polyméru. 
Hodnoty sorpčnej kapacity, zistené pre roztoky templátu 
v rôznych rozpúšťadlách sú uvedené v tab. I. Je zrejmé, že 

porogén, v ktorom je polymér pripravený, má vplyv na 
tvorbu komplexu templát-monomér. Hodnota sorpčnej 
kapacity pripraveného polyméru v etanole ako porogéne 
(MIP1, NIP1) je veľmi nízka a z toho dôvodu etanol ako 
porogén nie je vhodný pre tento typ polyméru. Vyššia 
hodnota sorpčnej kapacity polyméru (MIP2, NIP2) sa 
dosiahla, keď sa ako porogén použil acetonitril. Najvyššia 
hodnota sorpčnej kapacity sa dosiahla, keď sa použil ne-
polárny porogén chloroform. Zdá sa, že polárnejší porogén 
(etanol) podporuje interakcie monomér-porogén a templát-
porogén, čím minimalizuje interakcie medzi monomérom 
a templátom. Hodnota sorpčnej kapacity polyméru, pripra-
veného v chloroforme naznačuje, že tento typ porogénu 
pravdepodobne optimalizuje nepolárne interakcie medzi 
monomérom a templátom4. 

a n = 3 

Tabuľka I 
Sorpčná kapacita a špecifická sorpčná kapacita pripravených polymérov 

 (Porogén) 
Rozpúšťadlo analytu 

Sorpčná kapacita Špecifická sorpčná kapacita 

(μg umbeliferónu/100 mg polyméru) 

MIP NIP MIP-NIP 

I (etanol) 
metanol 
metanol/voda (1/1, v/v) 
acetonitril 
acetonitril/voda (1/1,v/v) 

  
0,43 ± 0,03 

– 
0,23 ± 0,01 

– 

  
0,12 ± 0,01 

– 
0,11 ± 0,01 

– 

  
0,31 ± 0,03 

– 
0,12 ± 0,02 

– 

II (acetonitril) 
metanol 
metanol/voda (1/1, v/v) 
acetonitril 
acetonitril/voda (1/1,v/v) 

  
4,1 ± 0,1 
170 ± 15 

32 ± 2 
36 ± 3 

  
3,9 ± 0,1 

96 ± 7 
29 ± 1 
28 ± 2 

  
0,2 ± 0,1 
74 ± 16 

3 ± 2 
6 ± 2 

III (chloroform) 
metanol 
metanol/voda (1/1, v/v) 
acetonitril 
acetonitril/voda (1/1,v/v) 

  
8,3 ± 0,4 
401 ± 32 
119 ± 10 
178 ± 14 

  
4,1 ± 0,3 
132 ± 8 
38 ± 3 
43 ± 3 

  
4,2 ± 0,5 
269 ± 33 

81 ± 9 
135 ± 14 

Obr. 1. Štruktúra kumarínu a jeho niektorých derivátov 

R1 = R3 = H, R2 = OH umbeliferón 
R1 = H, R2 = R3 = OH dafnetín 
R1 = R2 = R3 = H kumarín 

Obr. 2. Prienikové krivky na stanovenie sorpčnej kapacity 
MIP a NIP 
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V práci sa sledoval aj vplyv rozpúšťadla umbeliferó-
nu použitého pri určení sorpčnej kapacity polyméru. Vý-
sledky uvedené v tab. I naznačujú, že rozpúšťadlo analytu 
použité pri zisťovaní sorpčnej kapacity má vplyv na sor-
pciu umbeliferónu na polymér.  

Povaha rozpúšťadla pre tento krok pravdepodobne 
ovplyvňovala napučiavanie polyméru, čo spôsobilo zmeny 
v dutinách a taktiež mohla ovplyvniť solvatačný proces. 
Z hodnôt špecifickej sorpčnej kapacity (tab. I) vidno, že 
najvyššia hodnota špecifickej kapacity sa dosiahla vtedy, 
ak sa na zistenie kapacity polymérov použil roztok umbe-
liferónu v rozpúšťadle metanol/voda (1/1, v/v). Hodnota 
špecifickej sorpčnej kapacity MIP pripraveného 
v chloroforme ako porogéne bola 269 g umbeli-
ferónu/100 mg polyméru. Vzhľadom na to, že najvyššie 
hodnoty sa dosiahli pre zmes metanol/voda (1/1, v/v), expe-
riment pre reálne vzorky bol uskutočnený v tejto zmesi. 

Na zistenie selektivity polyméru pripraveného 
v chloroforme ako porogéne (MIP3) sa použil umbeliferón 
a jemu štruktúrne podobné látky dafnetín a kumarín 
(obr. 1). Selektivita MIP sa vyhodnocovala na základe 
prítomnosti pásov v UV spektre pri vlnovej dĺžke 323 nm 
pre umbeliferón a dafnetín a pri 280 nm pre kumarín, kto-
ré zodpovedali ich absorpčným maximám. Z nameraných 
UV spektier (interval 210–400 nm) vyplynulo, že polymér 
pripravený pre umbeliferón bol selektívny pre molekulu 
templátu a pre štruktúrne podobnú látku dafnetín (v spek-
tre prítomné pásy pri vlnovej dĺžke 323 nm), kým selekti-
vita pre nederivatizovanú molekulu kumarínu bola veľmi 
nízka (v spektre neprítomný pás pri vlnovej dĺžke 
280 nm). Výsledky naznačujú, že MIP pripravený pre 
templát umbeliferónu je skupinovo selektívny aj pre ďal-
šie štruktúrne podobné kumaríny. 

Na kvantitatívne vyhodnotenie koncentrácie umbeli-
ferónu v extrakte rastlinnej vzorky sa použila metóda ka-
libračnej čiary. Kalibračná závislosť mala lineárny priebeh 
v rozsahu koncentrácií od 1 g ml–1 do 100 g ml–1. Do-
siahnutá medza detekcie pre umbeliferón (UV, 323 nm) 
bola 0,10 g ml–1 a medza stanovenia (UV, 323 nm) bola 
0,25 g ml–1. 

Pripravený polymér s odtlačkom molekuly sa testoval 
ako sorbent pre off-line SPE kumarínov z vodného extra-
ktu harmančeka pravého. Vhodným premývacim činidlom 
bola voda a na elúciu sa použila zmes metanol/kyselina 
octová (9/1, v/v). MIP-SPE extrakty sa analyzovali HPLC 
metódou so spektrofotometrickou detekciou. Výťažnosť 
extrakčného kroku na polyméri bola zistená porovnaním 
výsledkov stanovenia umbeliferónu získaných pre vzorky 
s použitím a bez použitia MIP-SPE. Hodnota výťažnosti 
pre testovanú rastlinnú vzorku bola viac ako 77 % (RSD < 
15 %). Zistená hodnota hmotnostnej koncentrácie umbelife-
rónu vo vzorke harmančeka pravého bola 58,1 ± 6,9 g g–1. 

Chromatografické záznamy vodných extraktov bez použi-
tia a s použitím MIP-SPE dokumentuje obr. 3. Je zrejmé, 
že interferujúce zložky boli odstránené a deriváty kumarí-
nu sa selektívne extrahovali. V prípade testovanej vzorky 
harmančeka bola v extrakte zistená prítomnosť umbelife-
rónu a herniarínu. 

 
 

Záver 
 
V práci sa testoval skupinovo selektívny polymér 

s odtlačkom molekuly pre stanovenie kumarínov 
v extrakte rastlinnej vzorky. Polymér bol pripravený neko-
valentným spôsobom. Študoval sa vplyv porogénu 
a rozpúšťadla vzorky na sorpčnú kapacitu polyméru. Poly-
mér pripravený v chloroforme bol schopný zachytiť 269 
g umbeliferónu/100 mg polyméru, čo je dostatočná kapa-
cita na analýzu rastlinných vzoriek. Off-line MIP-SPE 
extrakcia je vhodná metóda na prečistenie a selektívnu 
sorpciu kumarínu z rastlinných vzoriek. 
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Obr. 3. HPLC chromatografické záznamy extraktu harman-
čeka pravého bez použitia (a) a s použitím (b) MIP- SPE. 1 –
umbeliferón, 2 – herniarín 
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