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K R ZYSZTOF K O ŁO D ZIEJC ZY K

CECHY UŻYTKOWE I KRYTERIA DOBORU DETEKTORÓW
WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ HPLC
STOSOWANYCH DO BADAŃ SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI

Streszczenie
W artykule przedstawiono przegląd detektorów HPLC, używanych w analizach składników żywności,
przeznaczony dla początkujących analityków. Omówiono zasady działania i podstawowe właściwości
detektorów spektrofotometrycznych UV-Vis, refraktometrycznych (RI), elektrochemicznych, fluorescen
cyjnych i m asowych w raz z kryteriami ich doboru do konkretnych analiz. Podano przykłady analiz HPLC
składników żywności.

W ysokospraw na chrom atografia cieczowa HPLC jest obecnie popularną techniką
analizy instrum entalnej i znajduje bardzo wiele zastosow ań do analizy różnorodnych
substancji. W procesie analizy chrom atograficznej niezm iernie w ażny je st dobór od
powiedniej m etody, na co obok zastosow ania odpowiedniej kolum ny i właściwej fazy
ruchomej składa się w ybór odpow iedniego detektora. N ie jest to zadanie łatwe,
w szczególności dla niedośw iadczonego analityka. A rtykuł ten skierow any jest przede
w szystkim do rozpoczynających prace z aparaturą HPLC, a jego celem je st przybliże
nie w łaściw ości w spółcześnie stosow anych detektorów, a przez to ułatw ienie w łaści
wego doboru tej istotnej części aparatu HPLC.
A parat do w ysokospraw nej chrom atografii cieczowej HPLC to zespół urządzeń
składający się z pom py lub układu pom p i m ieszalników gradientow ych, z zaw oru
nastrzykow ego często zw anego inżektorem , kolum ny, detektora i urządzenia rejestru
jącego, czyli rejestratora, integratora łub obecnie najczęściej używ anego kom putera
w raz z odpow iednim oprogram ow aniem [1, 3], D etektor jest urządzeniem pozw alają
cym zarejestrow ać i zidentyfikow ać substancje rozdzielane na kolum nie chrom atogra
ficznej. W yodrębniony składnik próbki niesiony przez fazę ruchom ą trafia do detektora
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i jego kom órki pom iarow ej, gdzie ulega oddziaływ aniom fizykochem icznym , które są
w odpow iedni sposób rejestrowane. O ddziaływ ania te to najczęściej procesy optyczne
(załam anie światła, absorpcja, fluorescencja) [1, 2, 3]. W ykorzystuje się też reakcje
elektrochem iczne czy spektroskopię m asow ą [1, 7],
Idealny detektor pow inien charakteryzować się zarówno dużą czułością, pozw a
lającą na rejestrow anie niew ielkich ilości substancji, jak rów nież w ysoką selektyw no
ścią. Pow inien rów nież charakteryzow ać się stabilnością pozbawionej szum u linii ze
rowej oraz nie w ykazyw ać czułości na zm iany fazy ruchomej. Detektory stosowane
w praktyce nigdy nie w ykazują cech detektora idealnego, dlatego ważna je st znajo
m ość cech poszczególnych typów detektorów i dobór odpow iedniego do danego ro
dzaju oznaczenia [1,3 ].
D etektory m ożna podzielić na dwie podstaw ow e grupy: 1) ogólne - rejestrujące
każdą zm ianę we w łaściw ościach fizycznych fazy ruchom ej, inaczej m ówiąc dokonu
jące pom iaru różnicow ego w łaściw ości wspólnej dla próbki i fazy ruchomej, np.
w spółczynnik załam ania światła, konduktywność; 2 ) specyficzne - rejestrujące cha
rakterystyczne w łaściw ości analizowanej substancji, takie ja k fluorescencja czy ak
tyw ność elektrochem iczna, przy czym rejestrow any sygnał jest mało zależny lub nie
zależny od fazy ruchomej [1 ,2 , 3], Jedynym stosowanym w praktyce przykładem de
tektora pierw szego rodzaju jest detektor refraktom etryczny [2 ], natom iast drugi typ to
detektory absorpcyjne, spektrofotom etryczne, fluorescencyjne, elektrochem iczne czy
oparte na spektroskopii masowej [1, 3], Podstawowe w łaściw ości detektorów zesta
w iono w tab. 1 .
Tabela 1
W łaściwości detektorów HPLC.
Properties o f HPLC detectors.

Typ detektora
D etector type

Zakres
zastosowań
Range of
application

Zastawanie
w układach
gradientowych
Application at
concentration
gradient system

Koszt
Costs

Czułość
Sensitivity

Selektywność
Selectivity

UV-Vis

dobra

dobra

bardzo szeroki

tak

niski

UV-Vis DAD

dobra

bardzo dobra

bardzo szeroki

tak

wysoki

Fluorescencyjny

bardzo
dobra

bardzo dobra

wąski

tak

wysoki

refraktometryczny

bardzo
słaba,

słaba

szeroki

nie

średni

Elektrochemiczny

bardzo
dobra

bardzo dobra

rosnący

raczej nie

wysoki

słaba

bardzo dobra

wąski

możliwe

bardzo
wysoki

Spektroskop masowy
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D obór detektora w arunkow any jest rozdziałem próbki na kolum nie chrom atogra
ficznej [2], Jeżeli następuje pełny rozdział m ożliwe jest użycie zarów no detektora uni
wersalnego, reagującego na w szystkie składniki m ieszaniny, ja k i detektora specyficz
nego, rejestrującego tylko w ybrany składnik. Jeżeli rozdział nie je st pełny, w ów czas ze
w zględu na nakładanie się pików w detektorze uniw ersalnym należy stosować detektor
specyficzny dla danego składnika. K ryteria doboru detektora zw iązane są ściśle z po
stawionym celem analizy, tzn. oznaczenie w szystkich, kilku lub tylko jednego najw aż
niejszego składnika. Istotne znaczenie m a skład badanej próbki, tj. liczba składników
i ich w łaściw ości fizyczne i chem iczne oraz skuteczność rozdziału w danym układzie
chrom atograficznym . To znów wiąże się z typem stosowanej kolum ny, składem fazy
ruchomej oraz sposobem elucji (izokratyczny lub gradientowy) [1, 2],
D etektorem o szerokim zastosow aniu jest detektor absorpcyjny U V-Vis [1, 2, 4].
Prostota jego konstrukcji, stosunkowo niewielki koszt i duża liczba aplikacji czyni go
najbardziej popularnym w śród detektorów HPLC. D etektor taki jest zw ykle częścią
podstaw ow ego w yposażenia zestaw u HPLC [1, 2];. jest on rów nież szeroko stosowany
w badaniach składników żywności. [2] N ależy jednak pam iętać, że analizow any skład
nik m usi charakteryzow ać się absorpcją światła o długości fali z zakresu UV-Vis,
a więc nie jest m ożliw e zastosow anie tego detektora np. do oznaczania alkoholi, w tym
polioli oraz aldoz (np. glukozy, m altozy), natom iast niekiedy m oże być używ any do
oznaczania ketoz (np. fruktozy).

Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat detektora UV (jednopromieniowy).
Diagram o f U V detector (single-beam).

W układzie optycznym najprostszego detektora absorpcyjnego, światło o określo
nej długości fali ze źródła je st skupiane na kom órce pom iarow ej, przez k tó rą przepły
wa faza ruchom a (rys. 1) [1, 2, 3], N atężenie światła po przejściu przez kom órkę jęst
m ierzone przez fotodetektor. Z a źródłem św iatła znajduje się urządzenie regulacji dłu-
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gości fali. U lepszeniem takiego detektora jest układ dw uprom ieniowy, w którym pro
m ień św iatła je st rozszczepiany na dwa, przy czym jeden przechodzi przez kom órkę
pom iarow ą, drugi poprzez zw ierciadło i kom órkę odniesienia kierow any je st na foto
detektor odniesienia [4]. U kład odniesienia służy do w yelim inow ania zakłóceń pow o
dow anych przez tzw. d ry f i szumy. U kłady elektroniczne detektora w zm acniają słabe
sygnały do poziom u odpow iedniego dla integratora lub rejestratora, jednocześnie eli
m inując krótkotrw ałe szum y [4].
W iększość obecnie używ anych detektorów U V-Vis to detektory o zmiennej dłu
gości fali. W ybór długości fali zależy od m aksim um absorpcji oznaczanego składnika,
ja k rów nież od stosowanej fazy ruchomej. Przykład zastosow ania detektora U V przed
stawiono na rys. 2.

Rys. 2.

Fig. 2.

Rozdział kwasów karboksylowych za pom ocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej, de
tektor UV 210 nm. Kwasy: 1 - pirogronowy, 2 - bursztynowy, 3 - octowy, 4 - propionowy.
Stężenia kwasów: po 5 g/dm3. Kolumna Aminex HPX 87 H, faza ruchoma: 0,004 M H2S 0 4,
temp. 50°C, przepływ 0,5 ml/min.
Separation o f carboxylic acids by high performance liquid chromatography, UV detector 210
nm. Acids: 1 - pyruvic, 2 - succinic, 3 - acetic, 4 - propionic. Concentration o f each acid: 5
g/dm3. Aminex HPX 87 H column, mobile phase: 0.004 M H 2S 0 4, temp. 50°C, flow rate 0.5
ml/min.

Stosunkow o now ym osiągnięciem w dziedzinie detektorów U V -Vis są detektory
spektrofotom etryczne pozw alające rejestrować w idm a absorpcyjne substancji rozdzie
lanych na kolum nie [1, 2], M a to szczególne znaczenie w przypadku analizowania
substancji o nieznanym składzie, gdzie nie w iadom o jakie m aksim um absorpcji w yka
zują oznaczane składniki. N ajw ażniejszym elem entem takiego detektora je st linijka
diodow a (ang. diode array), stąd też detektory te zw ane są detektoram i DAD. W oma-
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w ianym detektorze światło ze źródła Z jest rozszczepiane na dw a prom ienie, z których
jeden po skupieniu przechodzi przez kom órkę pom iarową, drugi przez kom órkę odnie
sienia. N astępnie po rozszczepieniu na siatce dyfrakcyjnej prom ienie kierow ane są na
linijki diodow e, odpow iednio pom iarow ą i odniesienia. Ponieważ rejestrow ane jest
dyskretne (nieciągłe) widm o absorpcyjne, m ożliwe jest otrzym ywanie chrom atogramów trójw ym iarow ych. W zw iązku z tym m ożliwe jest badanie czystości rozdziela
nych substancji, a także analiza ilościow a dwóch substancji o tym sam ym czasie reten
cji. D etektory DAD znajdują coraz więcej zastosowań, ciągle pow stają now e m etody
analizy z ich w ykorzystaniem , jednakże koszt takiego detektora jest ciągle zbyt w yso
ki. Ponadto rejestracja danych w ym aga bardziej skom plikow anego oprogram owania.
C iekaw ą alternatyw ą proponow aną przez producentów sprzętu są detektory po
siadające cechy użytkow e detektorów UV-Vis o zmiennej długości fali, jednakże
o budow ie opartej na technologii DAD, tzn. zamiast fotodetektora i urządzenia do re
gulacji długości fali w yposażone są w linijkę diodową. Urządzenia takie zw ykle cha
rakteryzują się param etram i lepszym i niż klasyczne detektory spektrofotom etryczne, a
ponadto d ają m ożliw ość rozbudow y do detektora diodowego w ykazującego w szystkie
cechy typow ego urządzenia DAD, czyli m ożliwość rejestracji w idm a absorpcyjnego

[V].
Innym typem detektora jest detektor fluorescencyjny [1, 2, 3], Jego zasada działa
nia oparta jest na zjaw isku oddaw ania przez cząsteczki wzbudzone energii w postaci
światła o określonej długości fali (czyli fluorescencji). Kom órka pom iarow a detektora
fluorescencyjnego ośw ietlana je st światłem o określonej długości fali. Światło em ito
w ane przez substancję przepływ ającą przez kom órkę jest skupiane filtrowane w ten
sposób, że określona długość fali (odpowiadająca emisji analizowanej substancji) trafia
na fotodiodę, skąd odbierany je st sygnał pom iarowy. W układzie optycznym znajduje
się też fotodioda odniesienia, na którą kierow any je st sygnał bezpośrednio ze źródła
światła. Pom im o, że czułość tego detektora jest znacznie w iększa niż czułość detektora
absorpcyjnego UV-Vis, detektor fluorescencyjny stosunkowo rzadko używ any jest
w badaniach składników żyw ności. Za jego pom ocą m ożna oznaczać tylko substancje
w ykazujące właściw ość fluorescencji lub ulegające derywatyzacji do takich substancji.
Ilość aplikacji dotyczących składników żyw ności jest niewielka.
Z asada działania detektora refraktom etrycznego oparta jest na refrakcji opisanej
rów naniem Lorentza-Lorentza i praw em Sneliusa, które wiąże w spółczynnik refrakcji
z kątem załam ania [5], W detektorze m ierzy się natężenie ośw ietlenia fotokom órki
przez prom ień załam any na kom órce pom iarowej, co zw iązane je st ze zm ianam i kąta
załam ania, które są proporcjonalne do w spółczynnika załam ania ośrodka, a w ięc do
stężenia substancji zawartej w fazie ruchomej (rys. 3) [1],
Prom ień ze źródła światła je st kierow any na elem ent zbudow any z kom órki po
m iarowej i kom órki odniesienia, następnie odbija się od zwierciadła, przechodzi przez
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płytkę regulacji zera i trafia na fotodiodę (fotodetektor) (rys. 3) [2], K om órkę odnie
sienia w ypełnia się czystą fazą ruchomą. Gdy przez kom órkę pom iarow ą przepływ a
faza ruchom a, w ykonuje się ustaw ienie zera, wówczas dioda naśw ietlana je st prom ie
niem o m aksym alnym natężeniu. Gdy w kom órce pom iarowej w raz z eluentem pojawi
się substancja, prom ień św ietlny ulegnie załam aniu, w zw iązku z tym na fotodiodę trafi
tylko część prom ienia. R óżnica w natężeniu oświetlenia, a więc różnica napięcia na
fotodiodzie je st w prost proporcjonalna do stężenia substancji w fazie ruchomej.

Rys. 3.
Fig. 3.

Schemat detektora RI.
Diagram o f RI detector.

D etektor refraktom etryczny (detektor RI - ang. refractive index) jest detektorem
o charakterze uniw ersalnym . Z tego w zględu charakteryzuje się m ałą czułością i w raż
liw ością na wiele czynników . Ta cecha decyduje, że jest to detektor nie nadający się do
pracy w układach gradientowych. Jeśli stosuje się w ieloskładnikow e fazy ruchome,
należy raczej sporządzić m ieszaninę i podaw ać j ą za pom ocą pom py izoktratycznej niż
korzystać z układu pom p i m ieszalników. N a pracę detektora duży w pływ m a pulsacja
pom py - w ym agania stawiane pom pie współpracującej z detektorem RI są pod tym
w zględem o w iele w yższe niż w przypadku pracy z innym i detektoram i. Jeśli w ukła
dzie stosuje się kilka połączonych szeregowo detektorów, detektor RI m usi zawsze być
ostatni w szeregu. [2] W przeciw nym razie opór pow odow any przez następny detektor
m ógłby stwarzać zakłócenia w przepływ ie fazy ruchomej w ypływającej z detektora RI,
co oddziaływ ałoby na sygnał. Niem niej w ażnym czynnikiem je st zachow anie stałej
tem peratury, dlatego też korzystne, a w niektórych przypadkach konieczne je st term o
statowanie. Pom im o tych w szystkich niedogodności detektor RI je st bardzo często
stosowany w badaniach żywności. Jest on niezbędny przy analizie cukrów, których nie
da się oznaczać przy użyciu detektora UV. W zw iązku z tym detektor RI pow inien być
częścią w yposażenia każdego laboratorium w ykonującego rutynow e oznaczenia cu
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krów, alkoholi i kw asów organicznych. Przykład zastosow ania detektora RI przedsta
w iono na rys. 4.
Zasada działania detektora elektrochem icznego opiera się na utlenianiu lub re
dukcji analizowanej substancji w kom órce przepływowej przy udziale przyłożonego
stałego potencjału [2, 6 ], K om pensacje zm ian pow odow anych utlenieniem lub redukcją
stanow ią sygnał pom iarow y. Zakres zastosow ania detektorów elektrochem icznych jest
dość szeroki. D etektor elektrochem iczny może pracować w trzech trybach: stałego
potencjału (DC m ode) - detektor klasyczny, stosuje się do oznaczania substancji łatwo
ulegających utlenianiu (np. fenol, am iny aromatyczne, tiole) lub redukcji (np. chinony,
nitrozoam iny); tryb pulsacyjny (pulse mode) - zastosow anie do substancji nie dających
się oznaczać w trybie DC, takich jak cukry, alkohole, niektóre aminy, am inokwasy
i zw iązki siarkowe; oraz tryb przem iatania (scan m ode) - zm ienny potencjał, inne,
specjalne zastosow ania. W ażnym czynnikiem jest też rodzaj elektrody stosowanej
w kom órce pom iarow ej. D etektor elektrochem iczny charakteryzuje się dużą czułością
w odniesieniu do substancji łatwo ulegających utlenianiu łub redukcji (np. pochodne
fenolow e), co przy potencjalnie szerokim zakresie zastosow ań czyni je bardzo cennym

Rys. 4.

Fig. 4.

Rozdział cukrów i poliolu za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Detektor RI.
1 - rafinoza 0,05g/dm3, 2 - laktoza 0,084 g/dm3, 3 - glukoza 0,062 g/dm3, 4 - galaktoza 0,064
g/dm3, 5 - ksylitol 0,068 g/dm3. Kolumna Aminex HPX 87 C, faza ruchoma: woda, temp. 85°C,
przepływ 0,4 ml/min.
Separation o f sugars and polyol by high performance liquid chromatography. RI detector.
1 - rafmose 0.05 g/dm3, 2 - lactose 0.084 g/dm3, 3 - glucose 0.062 g/dm3, 4 - galactose
0.064 g/dm3, 5 - xylitol 0.064 g/dm3. Aminex HPX 87 C column, mobile phase: water, temp.
85°C, flow rate 0.4 ml/min.
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narzędziem analizy. D etektory elektrochem iczne są dość podatne na zakłócenia elek
trochem iczne (zanieczyszczenia fazy ruchom ej), elektryczne (pochodzące od układów
elektronicznych: złe połączenia, złe uziem ienie itp.) czy m echaniczne (pulsacja pom 
py). W zw iązku z tym konieczny jest odpowiedni dobór urządzeń w spółpracujących.
Ponadto detektory elektrochem iczne i ich wym ienne kom órki pom iarow e charaktery
zują się w ysoką ceną.
Sprzężenie chrom atografii cieczowej ze spektroskopią m asową, podobnie jak
w przypadku GC-M S je st bardzo interesującym rozwiązaniem analitycznym [7], D e
tektory M S m ają potencjalnie szeroki zakres zastosow ań w analizach HPLC, również
do analizy składników żywności. Dysponując odpow iednią biblioteką w idm m asowych
analityk posiada bardzo duże m ożliwości identyfikacji. Pom im o to zastosow ania są
ograniczone ze względu na w ysoki koszt samego detektora. Jest to więc rozwiązanie
dla ściśle wyspecjalizow anych, dysponujących dużym budżetem laboratoriów. Ponadto
HPLC-M S jest techniką stosunkowo n o w ą tak wiec biblioteki widm ciągle są tw orzo
ne i nie sąjeszcze dostępne dla wszystkich grup m ożliwych do oznaczania substancji.

Rys. 5.

Fig. 5.

Rozdział amin i amninokwasów za pom ocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. D etek
tor elektrochemiczny pracujący w trybie stałonapięciowym. 1 - 3,4-dihydroksyfenyloamina
0,01 mM /dm3, 2 - tyrozyna 2 mM /dm3, 3 - 3-nitrotyrozyna 2 mM /dm3. Kolumna RP 18, faza
ruchoma: metanol, temp. 35°C, przepływ 0,5 ml/min.
Separation o f amines and amino acids by high performance liquid chromatography. Electroche
mical DC-mode detector. 1 - 3,4-dihydroxyphenylamine 0.01 mM /dm3, 2 - tyrosine 2 mM /dm3,
3 - 3-nitrotyrosine 2 mM /dm3. RP lô column, mobile phase: methanol, temp. 35°C, flow rate
0.5 ml/min.
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W śród innych detektorów HPLC, rzadziej łub nie stosow anych przy badaniach
żywności, m ożna w ym ienić detektory radioaktyw ności, detektory aktywności optycz
nej i detektory płom ieniow o-jonizacyjne [1, 3].
Przedstaw ione powyżej cechy i zw iązane z nim i kryteria doboru detektorów
HPLC są interesującym tem atem sam ym w sobie, ale należy podkreślić że stanow ią
one jedynie fragm ent m etodologicznej problem atyki analiz HPLC, uwzględniającej
w szystkie elem enty tej techniki badawczej.
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FUNCTIONAL FEATURES AND CHOICE CRITERIA OF HPLC DETECTORS USED
IN FOOD COMPONENTS ANALYSIS
Summary
Review o f HPLC detectors used in food components analysis, m eant for beginning analyst. The prin
ciples o f operation and basic properties o f spectrophotometric UV-Vis, refractive index (RI), electro
chemical, fluorescence, and mass detectors with criteria o f choice for particular analysis are discussed.
The examples o f HPLC analysis o f food components are given. | §

