
 1 

  

 

Ćwiczenie 3 

Derywatyzacja - testowanie różnych odczynników do derywatyzacji  

 

Wstęp  

Próbki środowiskowe ze względu na złożoność matryc, różnorodność występujących 

związków czy zakres stężeń potencjalnych analitów są najczęściej bardzo skomplikowanym 

materiałem badawczym. Często, pomimo zastosowania różnych technik izolacji                            

i wzbogacania, oznaczanie niektórych substancji w postaci niezmodyfikowanej jest 

niemożliwe. W takich przypadkach pomocna staje się derywatyzacja analitów. 

 

1. Derywatyzacja  

Derywatyzacja polega na przeprowadzeniu analitów w odpowiednie pochodne                               

o właściwościach umożliwiających ich oznaczenie. W wyniku reakcji derywatyzacji 

substancje, które są przedmiotem analizy uzyskują właściwości odpowiednie dla danej 

metody analitycznej. Proces derywatyzacji przedstawiono na Rys. 1. 

 

 

Rys. 1. Schemat reakcji derywatyzacji (Jacek Namieśnik, Zygmunt Jamrógiewicz, Michał Pilarczyk, 

Liberto Torres Przygotowanie próbek środowiskowych do analiz WNT Warszawa, 2000) 
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Znakowanie analitów zachodzi na silnie kwasowych lub zasadowych centrach analitu, 

powodując zdecydowane zmniejszenie jego polarnego charakteru. W konsekwencji następuje 

zdecydowany wzrost lipofilowości znakowanych substancji i powstaje możliwość 

rozdzielenia składników mieszanin związków o charakterze polarnym i jonowym (m.in. 

alkoholi, kwasów karboksylowych, amin, aminokwasów, lipidów, cukrów, aflatoksyn czy 

pestycydów) na kolumnach z odwróconą fazą. Derywatyzacja analitów wpływa istotnie na 

podstawowe parametry procesu chromatograficznego, takie jak selektywność, rozdzielczość, 

kształt sygnału chromatograficznego. 

Technikę derywatyzacji wykorzystuje się głównie w celu: 

 zwiększenia lub zmniejszenia lotności analitów, 

 zwiększenia stabilności termicznej analitów, aby zapobiec ich rozkładowi w trakcie 

procesu chromatograficznego, 

 zwiększenia czułości bądź specyficzności oznaczenia przez wprowadzenie odpowiednich 

grup funkcyjnych, 

 zmianę polarności analitów, przez zablokowanie grup funkcyjnych, 

 uzyskanie barwnego produktu reakcji bądź zmiany barwy analitu, co umożliwia 

zastosowanie prostych metod kolorymetrycznych, 

 specyficznego zatrzymania analitu na warstwie nośnika pokrytego reagentem 

(wzbogacenia). 

 

1.2. Odczynniki do derywatyzacji 

Odczynnik służący do przekształcania analitu w pochodną powinien zawierać w sobie 

dwie grupy funkcyjne:  

a) reaktywną, która bierze udział w reakcji derywatyzacji analitu i 

b) sygnałową, umożliwiającą  detekcje końcowa i wpływającą na czułość metody.  

Ponadto ze związkiem badanym powinien reagować ilościowo i szybko, nie dawać reakcji 

ubocznych, a jego nadmiar powinien być łatwo usuwany ze środowiska reakcji.  

Istnieją następujące możliwości przeprowadzenia procesu derywatyzacji:  

1. Prosta reakcja (fotochemiczna, termiczna, katalityczna, elektrochemiczna) nie 

wymagająca odczynnika derywatyzującego. 

A → B  

A  →  B + C + D 

2. Chemiczna reakcja analitu A z odczynnikiem derywatyzującym B 
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A   + B   →   C 

A  +  B  → C + D 

3. Wieloetapowa derywatyzacja analitu A 

A  + B  → C + D  → E + ………….. 

A  + B  +  C →   D  + E 

 

Analit można przekształcić w odpowiednią pochodną przed wprowadzeniem go na kolumnę 

chromatograficzną (pre-column derivatisation), w komorze dozownika chromatografu lub 

przed detekcją (post-column derivatisation) (Rys. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Schematyczne przedstawienie podstawowych sposobów przekształcenia analitów w pochodne 

(Jacek Namieśnik, Wojciech Chrzanowski, Patrycja Szpinek Nowe horyzonty i wyzwania                         

w analityce i monitoringu środowiskowym Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu 

Środowiskowego (CEERM), Gdańsk, 2003). 

 

Częstym rozwiązaniem jest łączenie techniki mikroekstakcji do fazy stałej (SPME)                         

z procesem derywatyzacji analiów. (Rys. 3). 
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Rys. 3. Bezpośrednia derywatyzacja w próbce (matrycy) w technice SPME: A) pobieranie w fazie 

nadpowierzchniowej, B) pobieranie w próbce (Trends in Analytical Chemistry, Vol. 23, No. 8, 

2004). 

 

W praktyce laboratoryjnej procesy derywatyzacji analitów są ważnym elementów 

metod analitycznych wykorzystanych do oznaczania zarówno składników organicznych jak            

i nieorganicznych. 

 

1.2.2. Podstawowe typy reakcji derywatyzacji 

Działanie niektórych odczynników do derywatyzacji polega na wymianie atomu 

wodoru związanego z heteroatomem na taką grupę funkcyjną, która nie tworzy wiązań 

wodorowych. W wyniku tego otrzymuje się związki o dużo większej lotności i mniejszej 

polarności, co wpływa korzystnie na przebieg rozdzielenia w przypadku zastosowania 

chromatografii gazowej. Do grup funkcyjnych, które przekształca się w pochodne, należą 

także grupy ulegające enolizacji, takie jak aldehydy i ketony. W tym przypadku grupę 

karbonylową przekształca się w odpowiednie hydrazony lub oksymy. 

W analityce związków organicznych stosuje się najczęściej następujące sposoby 

derywatyzacji: 

sililowanie – otrzymane pochodne charakteryzują się większą lotnością, stabilnością 

oraz mniejszą polarnością niż substancje wyjściowe, pochodne uzyskuje się głównie 

zastępując atomy wodoru w grupach –OH, –SH, –NH, –COOH, –NOH, –SOH, –POH, –

CONH2, –NH2, grupą trimetylosililową, do najczęściej stosowanych odczynników 

sililujących należą: N-trimetylosililoimidazol (TMSIM), N,O-bis-

(trimetylosililo)trifluoroacetamid (BSTFA), trimetylochlorosilan (TMCS). 
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acylowanie –  proces ten jest stosowany w celu zablokowania grup –OH, –SH, –NH. 

Jako odczynniki derywatyzujące często stosuje się bezwodniki kwasowe, halogenki i imidki 

acylowe. Podczas procesu acylowania tworzą się produkty uboczne o charakterze kwasowym 

(np. HCl), usuwa się je lub neutralizuje prowadząc reakcje w rozpuszczalnikach zasadowych 

(pirydyna, trimetyloamina, trietyloamina), 

alkilowanie – polega na tworzeniu pochodnych przez zastąpienie aktywnych atomu 

cząsteczki substratu grupą alkilową odczynnika alkilującego. Wprowadzenie grupy alkilowej 

do cząsteczki analitu powoduje niewielki wzrost masy cząsteczkowej przy zmniejszeniu 

polarności i związanym z tym zwiększeniem lotności, metoda ta pozwala na użycie prostego 

detektora FID, bądź też detektora ECD dzięki wykorzystaniu odczynników zawierających 

atomy halogenu. Najprostszą metodą alkilowania jest metylowanie (diazometan lub jego 

pochodne).  W przypadku oznaczania związków metaloorganicznych z wykorzystaniem 

metody GLC, stosuje się odczynniki Grignarda. Metodą alkilowania coraz częściej stosowaną 

jest alkilowanie międzyfazowe (Phase Transfer Alkilation).  W metodzie tej wykorzystuje się 

dwie niemieszające się fazy: organiczną i wodną. Analit rozpuszczony jest w fazie wodnej, a 

reagent derywatyzujący w fazie organicznej. Po dodaniu soli tetraalkiloamoniowej tworzy  się 

para jonowa, rozpuszczalna w fazie organicznej, znajdujący się w tej fazie odczynnik 

derywatyzujący reaguje z utworzoną parą jonową.  

estryfikacja – jest to metoda często używana w analizie kwasów organicznych. 

Związki te ze względu na ich polarność, wywołują podczas procesu chromatografowania 

niekorzystne zjawisko ogonowania sygnałów. Estry są związkami o wiele mniej polarnymi, 

bardziej lotnymi i ich analiza jest łatwiejsza. Proces estryfikacji prowadzi się w obecności 

katalizatorów o charakterze kwasowym. 

 

1.3. Analit poddawany derywatyzacji - estron  

Estron (Rys. 4) to sterydowy hormon płciowy, jeden z estrogenów. Estrogeny to grupa 

żeńskich hormonów płciowych, które między innymi zapewniają prawidłowy rozwój i 

funkcjonowanie narządów rodnych. Do tej grupy hormonów steroidowych produkowanych na 

bazie cholesterolu zaliczane są: estradiol, estron i estriol. Synteza estrogenów zachodzi przede 

wszystkim w jajnikach, a w niewielkim stopniu także w innych tkankach. Po menopauzie 

czynność wydzielnicza jajników ustaje, poziom estrogenów spada, co prowadzi do ich 

niedoboru w organizmie. W medycynie, estrogeny wykorzystuje się w hormonalnej terapii 

zastępczej, której celem jest uzupełnienie niedoboru estrogenów. Tę metodę zaleca się w 
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łagodzeniu objawów naczynioworuchowych, w zaburzeniach układu kostnego, w atrofii 

układu moczowo-płciowego oraz w chorobach układu krążenia. 

HO

H

H

H

O

 

Rys. 4. Struktura chemiczna estronu. 

 

2. Część eksperymentalna  

 

2.1. Cel 

Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności przeprowadzania estronu w postać lotnej 

pochodnej z wykorzystaniem różnych odczynników do derywatyzacji.  

 

2.2. Wykonanie 

2.2.1. Warunki analizy chromatograficznej 

Chromatograf Trace 2000 series GC z detektorem FID 

Kolumna chromatograficzna RTX-5 30 m, 0,25 mm średnica wewnętrzna, 0,25 μm grubość 

fazy stacjonarnej,  

Program temperaturowy: 120 (1 mim.) - 300 °C (10 mim.), narost 12 °C/min, 

Temperatura dozownika: 250 °C, 

Temperatura detektora: 300 °C, 

Dzielnik przepływu: 1:10, 

Gaz nośny: argon, stały przepływ 1 mL/min, 

Powietrze: 350 kPa 

Wodór: 35 kPa. 

Powietrze: 350 kPa 

 

2.2.2. Analiza chromatograficzna 2-metyloantracenu 

Wykonać analizę chromatograficzną 1-2 μL roztworu 2-mtyloantracenu o stężeniu 100 

ppm w warunkach opisanych w rozdziale 2.2.1. Wykonać analizę chromatograficzną 1-2 μL 

roztworu estronu o stężeniu 50 ppm w warunkach opisanych w rozdziale 2.2.1. 
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2.2.3. Przeprowadzenie analitu w postać pochodnej trimetylosililowej za pomocą 

mieszaniny 99% BSTFA i 1% TMCS  

 

 

 

 

N,O-bis(trimetylosilylo)trifluoroacetamid                                trimetylochlorosilan 

   BSTFA                 TMCS 

50 μL roztworu estronu o stężeniu 50 ppm i 50 μL roztworu 2-metyloantracenu o 

stężeniu 100 ppm przenieść do buteleczki poj. 2 mL i odparować w strumieniu azotu do 

sucha. Dodać 50 μL roztworu odczynnika 99% BSTFA + 1% TMCS i ogrzewać w temp. 60°C 

przez 30 min. Drugą próbkę przygotować w identyczny sposób z wyjątkiem temperatury 

ogrzewania – w tym przypadku próbę ogrzewać w temperaturze 100 °C. Po ostudzeniu 

wykonać analizę GC w warunkach opisanych w rozdziale 2.2.1.  

 

2.2.4. Przeprowadzenie analitu w postać pochodnej trimetylosililowej za pomocą 

MSTFA 

 

N-trimetylosilylo-N-metylo-trifluoroacetamid 

MSTFA 

50 μL roztworu estronu o stężeniu 50 ppm i 50 μL roztworu 2-metyloantracenu o 

stężeniu 100 ppm przenieść do buteleczki poj. 2 mL i odparować w strumieniu azotu do 

sucha. Dodać 50 μL roztworu odczynnika MSTFA i ogrzewać w temp. 60°C przez 30 min. Po 

ostudzeniu wykonać analizę GC w warunkach opisanych w rozdziale 2.2.1. 

 

2.2.5. Przeprowadzenie analitu w postać pochodnej metylowej za pomocą TMSD 
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stężeniu 100 ppm przenieść do buteleczki poj. 2 mL i odparować w strumieniu azotu do 

sucha. Dodać 220 μL roztworu 10% MeOH w acetonie oraz 30 μL odczynnika TMSD. 

Buteleczkę zamknąć i starannie wymieszać, po czym ogrzewać w temp. 60°C przez 30 min. 

Po ostudzeniu wykonać analizę GC w warunkach opisanych w rozdziale 2.2.1.  

 

Odczynniki i sprzęt laboratoryjny 

 roztwór estronu o stężeniu 50 ppm w metanolu, 

 roztwór 2-metyloantracenu o stężeniu 100 ppm w dichlorometanie, 

 dichlorometan do mycia strzykawki do GC, 

 odczynnik 99% BSTFA (N,O-bis(trimetylosilylo)trifluoroacetamid) +1% TMCS (trimetylochlorosilan), 

 odczynnik  MSTFA (N-trimetylosilylo-N-metylo-trifluoroacetamid), 

 odczynnik TMSD ((Trimetylosilylo)diazometan), 

 10% MeOH w acetonie (100 ml w kolbie stożkowej), 

 buteleczki  z nakrętkami poj. 2 mL 15 szt., 

 kolba miarowa 10 mL 2 szt., 

 strzykawka do GC 10 μL 1 szt, 

 strzykawka 100 μL 1 szt, 

 bloczek grzejny 1 szt., 

 taśma teflonowa, 

 pisak do pisania po szkle 1 szt., 

 zlewka 50 mL 2 szt., 

 dichlorometan 200 mL, 

 metanol 200 mL, 

 chromatograf gazowy 1 szt. 

 

Opracowanie wyników 

1. Dokładnie opisać część doświadczalną.  

2. Obliczyć wydajność procesów derywatyzacji korzystając ze wzoru: 

SIS

ISS

CA

CA
RRF




  

RRF – współczynnik odpowiedzi  

AS– pole powierzchni sygnału chromatograficznego analitu  

CIS – stężenie wzorca wewnętrznego - 2-metyloantracenu w próbce  

AIS –pole powierzchni sygnału chromatograficznego wzorca wewnętrznego  - 2-metyloantracenu 

CS – stężenie analitu – estronu w próbce. 

3. Porównać wydajność derywatyzacji wykonanej za pomocą mieszaniny 99% BSTFA i 1% 

TMCS w temperaturze 60 i 100°C.  
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4. Porównać wydajności procesu derywatyzacji estronu za pomocą różnych odczynników, po 

czym skomentować uzyskane wyniki. 
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