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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy 

Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

Student: Lenka Hungerová 

Název diplomové práce: GC analýza léčiv s využitím iontové kapaliny jako stacionární 

fáze II 

Tato práce se zabývala analýzou vzorků ibuprofenu a jeho čtyř lékopisných nečistot po 

derivatizaci alkylchloroformiáty pomocí plynové chromatografie (GC). Práce navazuje 

na diplomovou práci Karolíny Bärové (2018), která tyto vzorky testovala na jedné koloně 

s nepolární stacionární fází a třech kolonách s iontovou kapalinou jako polární stacionární 

fází. V této práci byly využity tři další kolony s iontovými kapalinami, které vykazovaly 

vyšší polaritu než kolony použité K. Bärovou. 

Byla snaha popsat retenční mechanismy, které se zde projevovaly, a na všech kolonách 

co nejlépe optimalizovat podmínky použité metody. V návaznosti na předchozí pokusy 

byly také vyzkoušeny další možnosti pro zlepšení výtěžnosti extrakce derivátů do 

nepolárního rozpouštědla. 

Z výsledků lze vyvodit, že všechny tři kolony s iontovou kapalinou jako stacionární fází 

se dají využít k analýze těchto vzorků. Na všech kolonách se podařilo dostatečně 

optimalizovat podmínky metody.  

Výtěžek extrakce do nepolárního rozpouštědla se ani přes velké úsilí nezvýšil nad 86 %. 

Nejlépe ze všech pokusů se jeví použití n-hexanu s přídavkem 100 µl vody nebo 0,1mol/l 

HCl, u kterého dochází k extrakci v průměru zmiňovaných 86 %.  

Klíčová slova: plynová chromatografie, iontové kapaliny, ibuprofen, nečistoty 

ibuprofenu, alkylchloroformiáty 

 

  



 

 

Abstract 

Charles university in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical chemistry and Pharmaceutical analysis 

Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

Student: Lenka Hungerová 

Title of thesis: GC analysis of drugs using ionic liquid as a stationary phase II 

This thesis dealt with analysis of ibuprofen and its four pharmacopoeial impurities 

samples after derivatization by alkylchloroformates by gas chromatography (GC). The 

thesis builds on a thesis by Karolína Bärová (2018), who tested these samples on one 

column with a nonpolar stationary phase and on three columns with ionic liquid as a polar 

stationary phase. Three other columns with ionic liquids were used in this thesis, which 

showed higher polarity than the columns used by K. Bärová. 

There was an effort to describe the retention mechanisms, that were manifested here, and 

to optimize the conditions of the method on all the three columns. Following the previous 

experiments other options for improvement of the extraction yield of the derivatives into 

a nonpolar solvent were tested. 

The results indicate that all the three columns with ionic liquid as stationary phase can be 

used for analysis of these samples. The conditions of the method were optimized enough 

on all the columns. 

The extraction yield into the nonpolar solvent did not increase above 86 % despite the 

great effort. The best of all experiments seems to be the use of n-hexane with the addition 

of 100 µl of water or 0,1mol/l HCl, with an average extraction of 86 %. 

Key words: gas chromatography, ionic liquids, ibuprofen, ibuprofen impurities, 

alkylchloroformates  



 

 

Seznam použitých zkratek 

AUC plocha pod křivkou/píkem (area under curve) 

CAS Chemical Abstract Service 

EI elektronová ionizace 

GC plynová chromatografie (gas chromatography) 

GLC plynová rozdělovací chromatografie (gas-liquid chromatography) 

GSC plynová adsorpční chromatografie (gas-solid chromatography) 

HFBCF 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylchloroformiát 

HFBOH 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol 

iBCF isobutylchloroformiát 

iBOH isobutanol 

IBU ibuprofen 

IL iontové kapaliny (ionic liquids) 

log P logaritmus rozdělovacího koeficientu P 

MF mobilní fáze 

MS hmotnostní spektrometrie (mass spectrometry) 

m/z poměr hmotnosti a náboje 

NSA nesteroidní antiflogistika 

SF stacionární fáze 

PEG polyethylenglykolové 

PSX polysiloxanové 
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1 ÚVOD 
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Plynová chromatografie (GC) je v dnešní době často využívanou analytickou metodou. 

Pomocí GC lze analyzovat a účinně separovat látky plynné nebo těkavé. Je také 

použitelná pro látky, které lze převést na plynné nebo těkavé deriváty vhodnou 

derivatizační reakcí. Ve spojení s hmotnostní spektrometrií (MS) se jedná o dnes již 

rutinní metodu, během které lze v jednom kroku látky separovat a zároveň detekovat. 

Iontové kapaliny (IL) jsou tvořeny solemi, které obsahují organický kation a anorganický 

nebo organický anion. V současné době mají tyto látky široké využití v různých, nejen 

chemických odvětvích.  

V rámci této práce byl analyzován ibuprofen a jeho čtyři lékopisné nečistoty pomocí GC. 

Byly použity celkem tři různé kolony, které využily IL jako polární stacionární fázi. 

Ibuprofen a jeho nečistoty byly derivatizovány pomocí isobutylchloroformiátu nebo 

2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylchloroformiátu.   

V rámci možností byla snaha vysvětlit retenční mechanismy a na všech kolonách 

optimalizovat podmínky dané metody pro rychlejší a efektivnější analýzu. Dále se 

navázalo na předcházející pokusy o převedení derivátů ibuprofenu do nepolárního 

rozpouštědla, u kterých byly vyzkoušeny nové modifikace. 

  



12 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1 Chromatografie 

Chromatografie je značně využívaná separační metoda, která umožňuje analýzu směsí 

a zároveň kvalitativní i kvantitativní hodnocení jejich složek. Dělení směsi je založeno na 

různé rychlosti pohybu látek v prostředí dvou nemísitelných fází – fáze stacionární 

(nepohyblivá) a fáze mobilní (pohyblivá). Během chromatografického procesu dochází 

k opakovanému vzniku rovnovážných stavů mezi separovanými látkami a stacionární, 

resp. mobilní fází. Dělení tak probíhá v závislosti na rozdílné afinitě jednotlivých složek 

směsí k mobilní či stacionární fázi. [1, 2, 3] 

2.1.1 Typy chromatografie 

Chromatografii lze rozdělit na základě několika kritérií. Podle pracovní techniky 

chromatografie dělíme na: 

 eluční chromatografie (vymývání látek elučním činidlem), 

 vytěsňovací chromatografie (celý vzorek je tlačen před vytěsňovacím činidlem), 

 frontální (vzorek je zároveň mobilní fází). 

Podle separačního procesu můžeme rozdělit na: 

 adsorpční chromatografie (adsorbování dělených látek na aktivní povrch), 

 rozdělovací chromatografie (rozpustnost dělených látek v SF a MF), 

ionexová chromatografie (coulombické přitahování opačných nábojů), 

gelová chromatografie (zachytávání různě velkých molekul v porézním materiálu), 

 afinitní chromatografie (specifické interakce, často nevazebné povahy). 

Podle účelu dělíme na analytickou a preparativní. Podle typu mobilní fáze pak dělíme na 

chromatografii plynovou, u které je mobilní fází inertní plyn, a na chromatografii 

kapalinovou, u které je mobilní fází kapalina. [1, 2] 

2.2 Plynová chromatografie 

Plynovou chromatografii je možné využít primárně pro analýzu látek plynných, případně 

látek těkavých, které lze zahřátím převést na plyn, aniž by došlo k jejich rozkladu. 

U látek, které se zvýšenou teplotou rozkládají, je vhodné provést tzv. derivatizaci, tedy 

chemickou reakci, při které vznikají těkavé deriváty analyzovaných látek. Derivatizace 

budou popsány v samostatné kapitole. [1] 
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Během GC analýzy dochází k nástřiku mikrolitrových objemů vzorků do předehřátého 

injekčního portu, kde okamžitě dochází k přechodu do plynného skupenství. Páry vzorku 

jsou následně transportovány nosným plynem z injekčního portu do GC kolony, jejíž 

vnitřní stěna je potažena stacionární fází. Různé složky vzorku prochází kolonou rozdílně 

rychle v závislosti na jejich těkavosti a míře afinity ke stacionární fázi. Na konci kolony 

je umístěn detektor pro analýzu jednotlivých složek. [3] 

Výsledkem GC analýzy je graf – chromatogram. Pokud dojde při analýze k rozdělení 

všech n-složek vzorku, obsahuje chromatogram n-elučních křivek (píků). Podle polohy 

píku je možné odhadnout identitu látky, podle plochy píku se určuje koncentrace složky 

ve vzorku. [4] 

2.2.1 Instrumentace GC 

Na Obrázku 1 je zobrazeno schéma plynového chromatografu. Základními složkami jsou 

zásobník nosného plynu (mobilní fáze, většinou v tlakové lahvi), regulátor průtoku, 

injektor (místo nástřiku vzorku a nosného plynu, je vyhříván na teplotu dostatečnou 

k okamžitému zplynění vzorku), kolona obsahující stacionární fázi, která se nachází 

v termostatu udržujícím dostatečnou teplotu, detektor, zesilovač signálu z detektoru 

a obvykle počítač s programem pro zpracování výsledků analýzy. 

 

Obrázek 1: Schéma plynového chromatografu [5] 



15 

 

2.2.1.1 Nosný plyn (mobilní fáze) 

Mobilní fází je v plynové chromatografii inertní nosný plyn, který je uchováván 

v tlakových lahvích. Nejčastěji používanými plyny jsou dusík, helium, vodík, popř. 

argon.  Je důležité, aby kvalita chromatografické separace byla co nejvyšší, tj. aby co 

nejméně docházelo k rozmývání zón jednotlivých složek analytu, a tedy píky byly co 

nejužší. To vše je možné ovlivnit optimalizací rychlosti průtoku nosného plynu. Rychlost 

průtoku totiž ovlivňuje dobu pobytu látek v koloně, během kterého dochází k difuznímu 

rozšiřování (rozmývání) zón. K rozmývání zón pak přispívá způsob toku nosného plynu 

kolonou, difuze v mobilní i stacionární fázi a odpor proti převodu hmoty v MF i SF. [3, 

4, 6] 

Nosný plyn pro GC musí splňovat vysokou čistotu – často je překročena hodnota 

99,99 %.  V plynu se nesmí vyskytovat žádná vlhkost ani kyslík. Obojí by mohlo vést 

k poškození stacionární fáze. Při jeho výběru se dále zohledňuje viskozita plynu, možná 

reaktivita se vzorkem, typ používaného detektoru, cena a bezpečnost použití daného 

plynu (výbušnost). [7, 8] 

Vodík a dusík jsou na rozdíl od helia relativně levné plyny. Dusík, stejně jako helium, 

umožňuje účinné dělení analyzovaných látek, ale za nižší průtokové rychlosti než 

zmíněné helium – trvání analýzy je tedy delší. Hlavní nevýhodou vodíku je jeho 

výbušnost. Nejvýhodněji z hlediska kvality analýzy a bezpečnosti se tedy jeví helium, 

avšak jeho nevýhodou je vysoká cena. [3, 9] 

2.2.1.2 Regulátory tlaku a průtoku 

Jedná se o elektronické regulační zařízení, které slouží k ovládání průtoku a tlaku nosného 

plynu. Regulátor zajišťuje konstantní průtok plynu kolonou a detektorem bez ohledu 

na typ plynu, teplotu a rozměry kolony. Tlak je proměnnou veličinou, která se nastaví 

automaticky podle viskozity nosného plynu, vnitřního průměru a délky kolony tak, aby 

výsledný průtok kolonou byl konstantní. [4, 7] 

2.2.1.3 Dávkování vzorku, injektor 

Vzorky v GC jsou kapaliny, případně plyny, které jsou uloženy ve vialkách. Dávkování 

vzorků může probíhat ručně, což je ale méně přesné a časově náročné, nebo automaticky 

pomocí autosampleru řízeného počítačem. [8] 

Injektor je místem vstupu analyzovaného vzorku do přístroje. Nástřik se provádí pomocí 

speciální stříkačky přes septum, které odděluje injektor od vnějšího prostoru. Součástí je 
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také skleněná vložka (liner), ve které dochází k rychlému odpaření vzorku pomocí vysoké 

teploty a k promíchání par vzorku s nosným plynem. Mezi injektor a samotnou kolonu je 

zařazen tzv. splitter (dělič toku), který umožňuje projít jen části odpařeného vzorku na 

kolonu. Dochází k rozdělení vzorku podle splitovacího poměru, kdy část vzorku 

pokračuje na kolonu a část odchází splitovacím ventilem pryč. Tato metoda se používá 

častěji z důvodu menší kapacity kolon. Technika nástřiku bez splitu (splitless) se používá 

při stopové analýze nebo pro analýzu směsí, jejichž složky se výrazně liší v bodu varu. 

[4, 8] 

 

Obrázek 2 : Schéma split/splitless injektoru: S – septum, OS – oplach septa, NP – nosný plyn, 

SV – splitovací ventil, VB – vyhřívaný blok, NK – nástřiková komůrka, L – liner, K – kolona [4] 

2.2.1.4 Kolony 

V GC se kolona nachází v termostatovaném prostoru. Je možné použít dva typy kolon – 

náplňové a kapilární. Náplňové kolony jsou trubice o průměru 2–5 mm vyrobené 

z nerezové oceli nebo skla, které obsahují granulovaný sorbent (pro adsorpční GC) nebo 

nosič se zakotvenou kapalnou fází (pro rozdělovací GC). Délka těchto kolon se pohybuje 

od desítek centimetrů po několik metrů. Využití náplňových kolon v dnešní době klesá 

a jsou nahrazovány kapilárními kolonami, které mají vyšší účinnost. [4, 8]  

Kapilární kolony jsou tenké kapiláry z nerezové oceli nebo křemenného skla (vysoce 

inertní SiO2) stočené do šroubovice mající délku 10-100 m a vnitřní průměr 0,1-0,5 mm. 
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Na vnitřní straně kapiláry je nanesena tenká vrstva (0,1-0,5 µm) stacionární fáze. Vnější 

strana je potažena filmem polyimidu, který činí kapiláry poměrně flexibilní. Podle typu 

stacionární fáze rozlišujeme kapilární kolony WCOT (wall coated open tubular), u které 

je stacionární fází kapalina nanesená v tenké vrstvičce na vnitřní straně kapiláry, PLOT 

(porous layer open tubular), u které má SF částicový charakter a částice jsou na vnitřní 

straně rovnoměrně rozprostřeny, a SCOT (support layer open tubular), která na vnitřní 

straně kapiláry obsahuje částice, na kterých je ukotvená kapalná SF. [4, 8] 

Kovové kapilární kolony jsou samonosné, tedy k uložení do termostatu chromatografu 

není potřeba další pomocné prvky, skleněné kolony jsou uloženy volně zavěšené 

na hrazdičce, popř. postavené v pouzdru, nebo jsou upevněny v ochranném krytu. [6] 

2.2.1.5 Stacionární fáze 

Plynovou chromatografii lze rozlišit na systém plyn – pevná látka (GSC) a plyn – kapalina 

(GLC). Náplňové kolony se sorbentem, u kterých je stacionární fází pevná látka, jsou 

příkladem plynové adsorpční chromatografie. Plynová rozdělovací chromatografie 

využívá kapilárních kolon s kovalentně vázanou kapalinou jako SF a je zástupcem GLC. 

[10] 

Pevná stacionární fáze může být organický nebo anorganický polymer. Separace pak 

probíhá na základě různé adsorpce na povrch polymeru, nebo na základě procházení 

vzorku skrz póry polymeru. [3] 

Kapalné stacionární fáze jsou netěkavé organické sloučeniny. Tyto kapaliny musí být 

tepelně stabilní látky, které mají velmi nízkou tenzi par, často se jedná o polysiloxany 

nebo polyethylenglykoly. Oba typy látek jsou kapalné a chemicky stabilní po celou dobu 

teplotního rozmezí v rámci analýzy (často až nad 300 °C). Nízká tenze par je důležitá, 

aby se předešlo tzv. krvácení kolony (porušení a únik SF z kolony) v průběhu 

vysokoteplotní analýzy. [3] V současné době se také rozvíjí použití iontových kapalin 

jako SF v GC (více v samostatné kapitole). 

Podle polarity analyzovaného vzorku je důležité vybrat správnou stacionární fázi. Mezi 

nejméně polární stacionární fáze se řadí fáze dimethylsiloxanové, polárnější jsou pak ty, 

u kterých jsou methylové skupiny nahrazeny polárnějšími skupinami (např. fenylovými, 

kyanopropylovými). Polyethylenglykolové SF jsou obecně polárnější než fáze 

dimethylsiloxanové. [3] 
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2.2.1.6 Termostat 

Termostat v GC zaručuje udržení správné teploty po celou dobu analýzy. Teplota je 

kritickým parametrem, který ovlivňuje selektivitu separace. Pokud je teplota konstantní 

po celou dobu analýzy, jedná se o eluci isotermickou. Druhým typem je eluce s teplotním 

gradientem, u které je naprogramované postupné vzrůstání teploty.  Gradientová eluce je 

vhodná pro zkrácení času analýzy, pokud je rozdíl retenčních časů jednotlivých složek 

směsi příliš velký. [10] 

2.2.1.7 Detektor 

V GC je dostupné velké množství různých detektorů. Podle charakteru vzorku je třeba 

zvolit vhodný typ detektoru, který primárně určuje citlivost chromatografické analýzy. 

Teplota detektoru by měla být vždy vyšší, než je teplota plynu vycházejícího z kolony, 

aby se předešlo kondenzaci látek na stěnách detektoru. [1, 3, 10] 

Tepelně vodivostní detektor (TCD) obsahuje zahřívané odporové vlákno, které se 

ochlazuje procházejícím plynem, čímž se mění jeho elektrický odpor. Průchod 

analyzované látky se projeví změnou tepelné kapacity proudícího plynu (ve srovnání 

s protékáním čistě jen nosného plynu) a změnou vodivosti odporového vlákna. Tento typ 

detektoru je univerzální a nedestruktivní. [8, 10] 

U plamenově ionizačního detektoru (FID) je plyn z kolony přiváděn 

do kyslíkovodíkového plamene, kde dochází k chemiionizační reakci organických látek. 

Při této reakci se z organických látek uvolňují ionty, které jsou detekovány 

na polarizovaných elektrodách. Tento detektor je univerzální pro většinu organických 

látek (není citlivý na molekuly formaldehydu) a je nejpoužívanějším detektorem v GC. 

[1, 8, 10] 

Detektor elektronového záchytu (ECD) je selektivní ionizační detektor citlivý 

na elektronegativní atomy, zejména halogeny, popř. nitrolátky. Principem je ionizace 

nosného plynu β zářením, čímž vzniká konstantní elektronový (ionizační) proud. 

Elektronegativní atomy/skupiny v analyzovaných látkách zachytí část elektronů, dojde 

ke snížení ionizačního proudu a tato změna je měřenou veličinou. [1, 10] 

Hmotnostně spektrometrický detektor (MS) umožňuje nejen detekci přítomnosti 

analytu, ale i jeho identifikaci na základě hmotnostního spektra. Principem je ionizace 

neutrálního atomu/molekuly za vzniku iontů a jejich fragmentů, které jsou dále 
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separovány a detekovány na základě poměru hmotnosti a náboje iontu (m/z). Hmotnostní 

spektrometr bude blíže popsán v samostatné kapitole. [1, 10] 

Další typy detektorů, např. termoionizační, fotoionizační, plamenofotometrický, mají již 

menší využití, proto zde nebudou dále rozvedeny. [1] 

2.2.2 Retence 

Retence látek v koloně závisí jednak na teplotě a jednak na polaritě stacionární fáze, 

potažmo na mezimolekulárních interakcích. S rostoucí teplotou roste i podíl zplyněných 

substancí a retence v koloně tak klesá. Silné mezimolekulární interakce vedou k větší 

retenci. U nepolárních a málo polárních stacionárních fázích, resp. analytů, dochází pouze 

k hydrofobním interakcím (van der Wallsovy síly, jinak také disperzní síly). Tyto 

interakce jsou poměrně slabé, a proto je u nepolárních SF pořadí eluce závislé na těkavosti 

jednotlivých složek. [3, 9] 

Čím je SF polárnější, objevují se i silnější interakce dipól-dipól, případně i vodíkové 

vazby. Výsledné pořadí eluovaných látek poté závisí nejen na těkavosti, ale 

i na schopnosti látek interagovat na základě dočasných dipólů, dipól-dipól interakcí 

a vodíkových vazeb. [3, 9] 

2.2.3 Vyhodnocování dat 

Výsledkem analýzy pomocí GC je chromatogram, který můžeme vidět na Obrázku 3 níže. 

Osa x grafu vyjadřuje čas, osa y pak odezvu detektoru. [7] 

 

Obrázek 3 Chromatogram směsi n-alkanů [7] 

Kvalitativní analýza je většinou založena na shodě retenčních časů analyzované látky 

a standardu. Retenční čas hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá 

retenčnímu času hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku. [8] 
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Při kvantitativní analýze se sleduje plocha pod píkem (AUC) analyzované látky. 

Ke stanovení obsahu látky se často využívají metody normalizace, vnitřního standardu 

nebo absolutní kalibrace. [4] 

Pokud je odezva detektoru lineární, plocha či výška píku je úměrná množství látky 

ve vzorku a je možné určit množství či koncentraci dané látky ve vzorku. K tomu je 

možné využít kalibrační graf. Pro zjištění množství látky ve vzorku je potřeba kalibrovat 

signál detektoru. Změří se závislost AUC dané látky na množství či koncentraci dané 

složky a sestrojí se graf. Tato závislost lze vyjádřit rovnicí 𝑦 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑥, kde x je 

koncentrace standardu, y je odezva/plocha píku, a je úsek na ose y a b je směrnice přímky. 

[7] 

2.3 Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie je metoda, která stanovuje relativní četnost iontů v závislosti 

na poměru hmotnosti k náboji iontu (m/z). K tomuto účelu je nutné převést molekuly 

na kladně nebo záporně nabité ionty. Je to tedy metoda destrukční, spotřeba látky 

k analýze je však velmi malá. [11, 12] 

Výsledkem této analýzy je záznam relativních intenzit jednotlivých iontů, který je 

uspořádán do grafu v závislosti na m/z iontů. Tomuto grafu se říká hmotnostní spektrum. 

MS je metoda velmi citlivá, umožňuje identifikaci látek v množství kolem 10-9 g 

a detekovat v množství kolem 10-15 g. [12, 13] 

2.3.1 Hmotnostní spektrometr 

Hmotnostní spektrometr je iontově optické zařízení, které ze směsi plynných molekul, 

jejich nenabitých fragmentů a iontů separuje nabité částice podle poměru m/z. V průběhu 

ionizace získají ionty téměř vždy dostatečné množství vibrační energie k tomu, aby 

alespoň do určité míry mohly dále fragmentovat. Registrací molekulárních 

a fragmentových iontů se získá hmotnostní spektrum, které je charakteristické pro danou 

látku. [12] 

Základními částmi hmotnostního spektrometru jsou iontový zdroj, hmotnostní analyzátor 

a detektor. Iontový zdroj slouží k převedení neutrálních molekul na nabité částice. Jeho 

složení se liší v závislosti na typu ionizace. Hmotnostní analyzátor slouží k separaci iontů 

v plynném stavu za vysokého vakua podle poměru m/z. Detektor pak slouží k detekci 

iontů po jejich rozdělení a k určení relativní intenzity (četnosti) jednotlivých iontů. 
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Hmotnostní analyzátor a detektor jsou umístěny ve vakuu. Další důležité části 

hmotnostního spektrometru jsou zařízení pro zavádění vzorků, iontová optika 

pro urychlení a fokusaci iontů a počítač na ovládání a ladění přístroje, sběr, ukládání 

a zpracování dat. [12, 13] 

 

Obrázek 4 Schéma hmotnostního spektrometru [12] 

Podrobněji budou dále popsány pouze ty typy jednotlivých složek hmotnostního 

spektrometru, které byly využity v experimentální části této práce. 

2.3.2 Způsoby ionizace, iontové zdroje 

Iontové zdroje nejen tvoří ionty, ale musí také zrychlovat putování iontů do hmotnostního 

analyzátoru. Ionizační účinnost zdroje musí být dostatečně velká, aby velký podíl částic 

neutrálního vzorku byl převeden na ionty schopné analýzy v hmotnostním spektru. 

Iontový zdroj se často nachází v prostoru vakua, neboť ve vakuu snadno nastane ionizace 

a vzniklé ionty nejsou neutralizovány vzájemnými srážkami. [14] 

Ionizačních technik je v současné době široká škála. Volba optimální techniky závisí na 

povaze analyzované látky (polaritě, těkavosti, rozpustnosti, velikosti, tepelné stabilitě 

apod.), případně na použité separační technice. Pro většinu látek je možné použít více 

ionizačních technik. [15] 

Pro relativně těkavé látky, především pak plyny, jsou vhodné tzv. tvrdé ionizační 

techniky, mezi které patří např. elektronová ionizace (EI). Při těchto technikách vznikají 

pouze molekulární ionty, případně jejich fragmenty. Ionizovaná molekula během 

ionizace získá nadbytek energie, což se projeví fragmentací molekulového iontu na menší 

části (fragmentové ionty). Při zvolené ionizační energii (70 eV) vznikají 

reprodukovatelná spektra, díky kterým se dají vytvořit knihovny spekter. Knihovny 

spekter pak slouží k identifikaci neznámých vzorků porovnáním spekter. [12, 14, 15] 

Pro ionizaci labilních a netěkavých látek je lepší zvolit z tzv. měkkých ionizačních 

technik, u kterých není nutné látku zplynit a do plynného stavu se dostávají až ionty. 
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Patří sem především ionizace za atmosférického tlaku (API), mezi které se řadí 

elektrosprejová ionizace (ESI), chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) 

a fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI). Při použití měkkých technik často 

vznikají kromě molekulárních iontů i ionty aduktové ([M+H]+, [M-H]-, [M+CH5]
+, 

[M+NH4]
+, [M+HCOO]- apod.) [12, 16] 

2.3.2.1 Elektronová ionizace 

Elektronová ionizace (EI) je nejstarší a zároveň nejtvrdší ionizační technikou. Elektrony 

pro ionizaci se získávají z rozžhavené katody (wolfram, rhenium). Anoda je pak umístěna 

tak, aby svazek elektronů mohl procházet přes ionizační oblast. Energii elektronů určuje 

jejich urychlovací potenciál (napětí mezi emitorem – katodou – a lapačem elektronů – 

anodou, obvykle 70 eV). Pokud se emitovaný elektron přiblíží k valenčním elektronům 

molekuly, dojde k ovlivnění jejich magnetických polí, což vede k uvolnění valenčního 

elektronu a tím vzniku radikálkationtu M+ •. Schematicky lze psát:  

𝑒− + 𝑀 →  𝑀+∙ + 2𝑒−  [13, 14] 

S rostoucí energií elektronů je molekula schopna elektrony zachytit za vzniku záporného 

iontu, při větší energii pak dochází k fragmentaci molekuly. [11] 

Vzniklé ionty jsou vytěsňovací elektrodou vypuzeny z iontového zdroje a jsou 

fokusovány a urychleny do hmotnostního analyzátoru. Ionizace je závislá na energii 

elektronu i na energii molekuly. Energie elektronů je určena jejich urychlovacím 

potenciálem, energie molekuly pak závisí na teplotě iontového zdroje. Nejpoužívanější 

urychlující energií je 70 eV, neboť v rozmezí 50–100 eV je vzhled spektra relativně 

nezávislý na zvolené energii. Jednotná hodnota urychlující energie byla zvolena také 

z důvodu tvorby knihoven EI spekter a možnosti jejich vzájemného porovnávání. [11, 15] 

 

Obrázek 5 Schéma elektronové ionizace [13] 
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Elektronová ionizace se používá při spojení plynové chromatografie s hmotnostně 

spektrometrickým detektorem kvůli možnosti porovnání s knihovnami spekter, 

strukturním informacím o analyzovaných látkách a dobře popsaným pravidlům 

fragmentace. [13]   

2.3.3 Způsoby dělení iontů, hmotnostní analyzátory 

Hmotnostní analyzátor dělí ionty v plynné fázi za vakua podle poměru m/z. Kvalita 

rozlišení se udává jako rozlišovací schopnost. Analyzátorů byla vyvinuta celá řada, avšak 

všechny využívají statické nebo dynamické elektrické nebo magnetické pole, případně 

jejich kombinace. Separace iontů pak může probíhat na základě různých principů: 

a) zakřivení dráhy letu v magnetickém/elektrickém poli (magnetický nebo 

elektrostatický analyzátor), 

b) různá stabilita oscilací iontů v dvoj- nebo trojrozměrné kombinaci 

stejnosměrného a vysokofrekvenčního střídavého napětí (kvadrupól, iontová 

past), 

c) různá doba letu iontů v oblasti bez pole (analyzátor doby letu), 

d) různá absorpce energie při cykloidálním pohybu iontů v kombinovaném 

magnetickém a elektrickém poli (iontová cyklotronová rezonance). [13, 15, 16] 

Podle způsobu dělení iontů můžeme analyzátory rozdělit na několik skupin. Zaprvé to 

jsou skenující analyzátory, které kontinuálně v čase separují a vysílají k detektoru ionty 

s určitou hodnotou m/z. Mezi tyto patří kvadrupólové analyzátory nebo sektorové 

přístroje. Další skupinou jsou iontové pasti, které zadržují ionty pomocí napětí na 

elektrodách a následně je analyzují. Průletový analyzátor pak propouští všechny ionty 

současně do letové trubice a měří čas potřebný pro překonání určité vzdálenosti. [13, 16] 

2.3.3.1 Kvadrupól 

Kvadrupólový analyzátor je pravděpodobně nejrozšířenějším hmotnostním 

analyzátorem, neboť je poměrně jednoduchý a levný. Je založen na využití kombinace 

stejnosměrného a střídavého elektrického pole, která vytváří hmotnostní filtr pro ionty 

vstupující do tohoto kombinovaného pole. Kvadrupól je tvořen čtyřmi kovovými tyčemi 

– elektrodami, na něž je vloženo stejnosměrné napětí, u tyčí v diagonále stejné polarity 

(kladné nebo záporné). Na všechny tyče je superponováno vysokofrekvenční střídavé 

napětí. [11, 13, 16] 
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Ion je převeden do středu osy kvadrupólu a začne oscilovat. Na základě velikosti 

stejnosměrného napětí (U) a amplitudy střídavého napětí (V) v daném okamžiku se ionty 

s určitou hodnotou m/z pohybují po stabilní trajektorii (jejich oscilace jsou stabilní) dále 

k detektoru. Ionty s nestabilní trajektorií na detektor nedopadnou. Plynulou změnou 

(skenováním) hodnot U a V (jejich poměr je konstantní) jsou postupně propuštěny 

všechny ionty a zaznamenáno spektrum. [13, 16] 

Analyzátor může pracovat buď ve skenovacím režimu, kdy se kontinuálně mění 

elektrické pole, což umožňuje proměřit všechny hodnoty m/z v krátkém časovém úseku, 

nebo se nastaví elektrické pole kvadrupólu tak, aby procházely ionty pouze s příslušnou 

velikostí m/z – tzv. SIM (selected/single ion monitoring). První režim je méně citlivý, ale 

umožňuje sledování všech vzniklých iontů a má tedy velký skenovací rozsah. Druhý 

režim se naopak využívá pro kvantifikaci a stopovou analýzu známých struktur. [13, 16] 

 

Obrázek 6 Schéma kvadrupólu [16] 

2.3.4 Způsoby detekce iontů 

Ionty vybrané hmotnostním analyzátorem jsou zaznamenány detektorem a signál je 

převeden do digitálního formátu. Detektory jsou používány u všech typů analyzátorů 

kromě Orbitrapu a iontové cyklotronové resonance s Fourierovou transformací, kde je 

v analyzátoru prováděna i detekce. [13, 16] 

Detektor generuje signál z dopadajících iontů, které buď tvoří sekundární elektrony a ty 

se dále zesilují, nebo přímo indukují proud. Elektrický proud vzniká při srážce iontu 

s dynodou a následně je zesilován pomocí násobičů. [13, 16] 

Elektronový násobič je nejběžnějším detektorem. Principem zesílení iontového proudu 

je využití kaskádové sekundární emise elektronů z dynod po dopadu iontů na povrch 

první (konverzní) dynody. Tyto elektrony jsou zesilovány systémem dynod nebo 

opakovanými kolizemi na průběžně zakřivené dynodě. [11, 13] 
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Při použití fotonásobiče ionty dopadají na konverzní dynodu, ze které se uvolní 

elektrony. Uvolněné elektrony dále putují na fosforovou destičku, čímž uvolní fotony, 

které se zesílí ve fotonásobiči. [13] 

U Faradayovy klece naráží dopadající ionty na povrch dynody, která emituje elektrony 

a indukuje se proud. Ten je následně zesílen a zaznamenán. Velikost proudu je úměrná 

počtu iontů a počtu nábojů na ion, který dopadl na dynodu. [11, 13] 

2.3.5 Spojení GC/MS 

Spojení hmotnostní spektrometrie a separačních technik jako je plynová chromatografie 

je velmi výhodné z důvodu možnosti separace a identifikace v jednom kroku. 

V současnosti se jedná o zcela rutinní metodu, která se používá téměř výhradně 

s kapilárními kolonami. Nosný plyn s analytem se zavádí přímo do iontového zdroje 

ve vakuu, jedná se o tzv. bezeztrátový přenos. Vakuový systém pak odstraní přebytečný 

nosný plyn. Riziku kondenzace par vzorku na stěnách konce kapiláry (tzv. interface) je 

zamezeno temperováním kolony, interface a iontového zdroje. [11, 13] 

V tomto spojení se jako iontové zdroje nejčastěji používají elektronové nebo chemické 

ionizace. Použití EI umožňuje přímé softwarové porovnání naměřených spekter 

s databází hmotnostních spekter. Je ale nutné kriticky porovnat každé spektrum, neboť ne 

všechna spektra jsou v knihovně (nově syntetizované látky, sekundární metabolity apod.). 

V těchto případech je pak knihovní porovnání vodítkem pro určení látky (základní píky 

spektra), dokončení interpretace látek je pak na operátorovi podle fragmentačních 

mechanismů, spekter podobných látek a vlastních zkušeností. Jako hmotnostní analyzátor 

se pak používá kvadrupól, iontová past, analyzátor doby letu, případně trojitý kvadrupól. 

[12, 13] 

 

Obrázek 7 Schéma přímého spojení GC/MS [11] 
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2.3.6 Hmotnostní spektra 

Hmotnostní spektra jsou obvykle uváděna v normalizovaném stavu. Nejintenzivnějšímu 

píku je tedy přiřazena relativní intenzita 100 % a intenzity ostatních píků se dopočítávají. 

Osa y vyjadřuje relativní intenzitu, osa x pak poměr m/z. Vzhledem k tomu, že ve většině 

případů je náboj roven jedné, pak hodnota m/z odpovídá přímo hmotnosti iontu. [12] 

Pro interpretaci spektra se nejprve určí ionty, které souvisí s analytem, a zbylé se vyloučí. 

Následně se stanoví molární hmotnost (molekulární pík M+ pro EI, adukty [M+H]+, 

[M+Na]+, [M+K]+ pro měkké ionizační techniky, nebo deprotonované molekuly [M-H]- ) 

a odhadnou se prvky, které jsou ve spektru přítomny. V dalším kroku se určí elementární 

složení na základě měření přesné hmoty, spektrum se porovná s knihovnou a pokud 

spektrum není přítomné, nalezne se alespoň spektrum podobné. Nakonec se zjišťují 

fragmentační mechanismy. [15] 

 

Obrázek 8 Hmotnostní spektrum dekanolu [15] 

2.4 Derivatizace 

Sloučeniny, které se teplem rozkládají nebo jsou netěkavé, lze pomocí GC analyzovat 

po derivatizaci, tedy převedení na stabilní a těkavé deriváty. Derivatizací se také někdy 

zvyšuje citlivost detekce, zlepšuje se separace a snižuje se chvostování píků. Často se 

derivatizují sloučeniny, které obsahují funkční skupinu s aktivním vodíkem, 

jako -SH, -OH, -NH a -COOH, protože tyto mají tendence tvořit mezimolekulární 

vodíkové vazby. [17, 18, 19] 

Derivatizační reagent (činidlo) je látka, která je použita k chemické modifikaci 

analyzované substance za vzniku nové sloučeniny, která má vhodné vlastnosti 

pro analýzu pomocí GC. Tato látka musí splňovat určitá kritéria, která jsou vodítky při 
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výběru vhodného derivatizačního činidla. Reagent by měl zderivatizovat více než 95 % 

analytu. Neměl by způsobit žádné přeskupování nebo strukturální alternace sloučeniny 

během tvorby derivátu ani ztrátu vzorku během reakce. Vzniklý derivát by neměl 

interagovat s kolonou a měl by být stabilní během celého času analýzy. [18] 

V GC se používají tři základní typy reakcí, a to alkylace, u které je hlavní metodou 

esterifikace, silylace a acylace. [18]  

2.4.1 Alkylace 

Alkylační reakce jsou nejvíce používané jako první krok pro další derivatizace nebo jako 

ochrana určitého aktivního vodíku v molekule vzorku. Dochází k nahrazení aktivního 

vodíku alifatickou nebo alifaticko-aromatickou skupinou. Tato náhrada je důležitá, neboť 

derivát má oproti mateřské substanci nižší polaritu. [18, 19] 

Alkylace slabě kyselých skupin (alkoholy) vyžaduje silně bazické katalyzátory, kdežto 

u více kyselých skupin, jako jsou karboxylové kyseliny a fenoly, postačí katalyzátory 

méně bazické. [19] 

Chromatografické využití těchto reakcí spočívá v převedení organických kyselin na jejich 

estery, které nejen že jsou těkavé a stabilní, ale podávají také lepší chromatografické 

výsledky než volné kyseliny. Alkylační reakce dávají vznik kromě esterům také etherům, 

tihoetherům, N-alkylaminům, amidům a sulfonamidům. S rostoucí aciditou aktivního 

vodíku musí být použito silnější alkylační činidlo. Čím jsou podmínky reakce náročnější, 

tím víc je limitována selektivita a použitelnost této metody. [19, 20] 

 

Obrázek 9 Chemická reakce – esterifikace [19] 

Nejčastěji používanou alkylační metodou je esterifikace (reakce výše). Ta slouží 

k převedení organických kyselin na estery za přítomnosti alkoholu v kyselém prostředí. 

[19] 

2.4.2 Silylace 

Silylace je pravděpodobně nejvíce rozšířená metoda derivatizace pro GC. Během reakce 

dochází k začlenění silylové skupiny (obvykle trimethylsilyl) do molekuly, zpravidla jako 
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náhrada aktivního vodíku. Silylační činidla poskytují dva žádoucí výsledky – zvyšují 

těkavost analytu a snižují adsorpci povrchu (redukují vznik vodíkových vazeb). Silylové 

deriváty jsou tedy více těkavé, méně polární a termostabilní. Proto je tato metoda velmi 

vhodná pro netěkavé vzorky určené k GC analýze. [18, 19, 20] 

 

Obrázek 10 Reakční schéma silylace [18] 

Silylace probíhá formou nukleofilní substituce, během které vzniká bimolekulární 

přechodný stav. Skupina opouštějící silylovou sloučeninu (X) se musí snadno odštěpit 

z přechodného stavu, měla by mít malou bazicitu, schopnost stabilizovat negativní náboj 

v přechodném stavu a slabé nebo žádné zpětné vazby ke křemíkovému atomu. Zároveň 

musí poskytovat dostatečnou stabilitu v kombinaci s alkylsilylovou skupinou, aby bylo 

umožněno dlouhodobé skladování derivatizačního činidla pro použití dle potřeby. [18, 

19]  

2.4.3 Acylace 

Derivatizace pomocí acylace obsahuje zavedení acylové skupiny do organické molekuly. 

Opět dochází k náhradě aktivního vodíku v molekule. V případě organických kyselin je 

acylová skupina zavedena na úkor hydroxylové skupiny. Ostatní sloučeniny obsahující 

aktivní vodík (-OH, -NH, -SH) jsou převedeny na estery, amidy a thioestery. Acylace je 

velmi důležitým typem derivatizace, protože velká část organických molekul obsahuje 

hydroxy- nebo aminoskupinu. [18, 19] 

Acylace je v GC oblíbenou reakcí, neboť dává vznik těkavým derivátům z vysoce 

polárních a netěkavých sloučenin, jako jsou například aminokyseliny. Tyto deriváty často 

termolabilních sloučenin jsou díky zavedení protektivní skupiny do molekuly stabilnější. 

Derivatizace také snižuje adsorpci povrchu, a tedy vylepšuje výsledný vzhled píků 

na chromatogramu. Navíc acylderiváty mohou tvořit fragmentační vzorce sloučenin 

pro MS, které jsou pak jasně čitelné a podávají užitečné informace o struktuře těchto 

látek. [18, 19] 
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Obrázek 11 Chemická reakce – acylace [18] 

Reakce využívá karboxylové kyseliny, případně jejich deriváty jako jsou anhydridy nebo 

halogenderiváty, nebo reaktivní acylderiváty (např. acylované imidazoly). Podle různých 

faktorů se volí vhodné derivatizační činidlo. Tato činidla jsou často fluorovaná, neboť 

fluor v molekule zaručuje stabilní a těkavé deriváty vhodné pro GC analýzu. Kyselá 

povaha těchto činidel vede k tomu, že veškeré zbytky činidel a případné vedlejší produkty 

reakcí musí být ze vzorku odstraněny před samotnou GC analýzou, protože by mohlo 

dojít k poničení chromatografické kolony. [3, 19, 20] 

2.4.4 Alkylchloroformylace 

Derivatizace pomocí alkylchloroformiátů – alkylchloroformylace – se řadí do skupiny 

acylací. Alkylchloroformiáty jsou univerzální derivatizační činidla, obzvláště pro 

aminoskupiny a karboxylové kyseliny, a mohou působit i ve vodném prostředí. Při reakci 

s karboxylovými kyselinami dochází ke vzniku smíšených anhydridů. Následně dochází 

k alkoholýze a ke vzniku esteru za přítomnosti báze jako katalyzátoru. Jako báze je 

obvykle používán pyridin, avšak 3-pikolin, 4-(dimethylamino)pyridin 

a N-methylpiperidin se také jeví jako vhodná volba. Aby došlo k alkoholýze, je nutné 

přidat do reakce alkohol. Hydrolýza alkylchloroformiátu může také vést k uvolnění 

alkoholu, a proto je vhodné použít alkohol, který se shoduje s alkylovou skupinou 

použitého činidla, např. methanol a methylchloroformiát, jinak by mohlo dojít ke vzniku 

směsi různých esterů a na chromatogramu by se mohlo objevit více píků. Uvádí se také, 

že vzniklé produkty lze poměrně snadno vytřepat do nepolárního rozpouštědla. [21, 22] 

 

Obrázek 12 Reakce s využitím alkylchloroformiátu 
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2.5 Iontové kapaliny 

Iontové kapaliny jsou látky, které se skládají z organického kationtu a anorganického 

nebo organického aniontu. Bod tání těchto látek je nižší než 100 °C, u některých je 

dokonce blízký laboratorní teplotě (tzv. room temperature ionic liquids). Předchůdci 

iontových kapalin byly nízkotající anorganické soli (molten salts), jejichž teploty tání 

však přesahovaly 100 °C, byly korozivní a velmi viskózní. [23, 24, 25] 

Sloučeniny, které mají iontový charakter a zároveň nízký bod tání, jsou soli, ve kterých 

nedochází ke koordinaci mezi kationtem a aniontem. Takové soli mají objemné ionty 

(kation i anion) a jejich náboj je delokalizován. Jako kationty se často používají 

sloučeniny obsahující kvartérní atom dusíku (pyridinové, imidazoliové, amoniové a další 

soli), síry (sulfoniové soli), případně fosforu (fosfoniové soli). Anionty pak bývají různé 

anorganické (tetrachloroaluminát, tetrafluoroborát, hexafluorofosfát) nebo organické 

sloučeniny (acetát, trifluoracetát, trifluormethansulfonát a další). [23, 24, 26] 

2.5.1 Vývoj 

Historicky první připravenou iontovou kapalinou je ethylamonium-nitrát (bod tání 

12 °C), o jehož přípravě informoval Paul Walden již v roce 1914. Později ve 20. století 

byly zkoumány iontové kapaliny na bázi tetrachloroaluminátů. Tyto jsou pak označovány 

jako iontové kapaliny první generace. Jejich nevýhoda však spočívala v nestálosti 

na vzduchu a citlivosti na vlhkost, a proto byly vyvinuty IL druhé generace, které 

využívaly nekoordinující atomy odolné vůči hydrolýze a oxidaci. Zároveň probíhal 

výzkum takových IL, které by sloužily nejen jako rozpouštědla, ale také jako např. 

katalyzátory nebo chelatační činidla, někdy označovaných jako IL třetí generace. [23, 26, 

27] 

2.5.2 Vlastnosti iontových kapalin 

Hlavními výhodnými vlastnostmi iontových kapalin je prakticky nulová tenze par, nízká 

toxicita, vysoká termostabilita, nehořlavost a široké teplotní rozmezí, ve kterém jsou 

kapalné. Fyzikální a chemické vlastnosti IL mohou být podle záměru využití 

optimalizovány výběrem vhodných kationtů a aniontů, a proto si IL vysloužily označení 

„designer solvents“ (volně přeloženo jako designová rozpouštědla). [23, 28] 

Důležité vlastnosti pro separační techniky, a tedy i pro GC, jsou bod tání, viskozita, tenze 

par a termostabilita. [29] 
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2.5.2.1 Bod tání 

Důležitý vliv na bod tání má v molekule IL kation, což bylo zjištěno porovnáním bodů 

tání různých chloridů. Chloridy alkalických kovů mají vysoké body tání, kdežto chloridy 

s vhodným organickým (a tedy objemným) kationtem tají při mnohem nižších teplotách. 

Vlastnosti kationtu, které zapříčiňují nízký bod tání, jsou nízká symetrie, slabé 

intermolekulární interakce (snaha vyhnout se tvorbě vodíkových můstků) a dobrá 

distribuce náboje v kationtu. Zjistilo se, že také anion má vliv na bot tání IL. Při porovnání 

různých solí se stejným kationtem byl vyvozen závěr, že s rostoucí velikostí aniontu 

se stejným nábojem dochází ke snížení bodu tání. [28] 

Některé IL vykazují vlastnosti podchlazené kapaliny, což jim dovoluje zůstat kapalné 

i přes zchlazení na teplotu nižší, než je jejich bod tání. Prodloužení alkylového řetězce 

obvykle snižuje bod tání, dokud nedosáhne minima. [30] 

2.5.2.2 Viskozita 

Viskozita IL je silně závislá na složení a pohybuje se v poměrně širokém rozmezí. 

Ovlivnit lze rozvětveností a kompaktností alkylového řetězce a záměnou aniontu. Vliv 

na viskozitu má také teplota, případně i přítomnost malých množství nečistot. 

Se zvyšující se teplotou viskozita IL klesá. Poměrně vysoká viskozita je hlavní 

nevýhodou projevující se při jejich použití. [23, 26, 29] 

2.5.2.3 Tenze par a termostabilita 

IL téměř nemají měřitelnou tenzi par, což je jedna z jejich největších výhod. Bylo 

zjištěno, že tenze par klesá s prodlužujícím se alkylovým řetězcem, avšak nebyla nalezena 

čistá korelace mezi bodem tání a tenzí par. [28, 29] 

Obecně lze říct, že termostabilita roste s rostoucí velikostí aniontu. IL s méně 

nukleofilními nebo koordinačními anionty jsou obvykle nejvíce termostabilní. Volba 

kationtu je také podstatná pro optimalizaci termostability IL. Sloučeniny na základě 

amoniových solí vykazují nejmenší stabilitu. Naopak IL odvozené od imidazoliového 

kationtu bývají stabilnější. Dikationtové IL s imidazoliovým a pyrrolidiniovým 

kationtem jsou stabilní i při teplotách o 100–150 °C vyšších, než při kterých jsou stabilní 

jejich monokationtové analogy. [23, 30] 

2.5.3 Využití iontových kapalin 

Bylo zjištěno, že některé reakce probíhají v IL ve vysokých výtěžcích a rychleji 

v porovnání s běžnými organickými rozpouštědly. Výhodou je také možnost recyklace 
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IL a v mnoha případech i snazší izolace produktu z reakční směsi. IL se tak dají použít 

jako rozpouštědla pro některé organické syntézy, případně jako katalyzátory. [23, 26] 

Kromě syntéz je možné IL využít i v analytické chemii. To zahrnuje použití jako přídavek 

mobilní fáze v kapalinové chromatografii nebo jako stacionární fáze v plynové 

chromatografii. Dalšími možnostmi využití IL je při mikroextrakci mezi kapalnou 

a pevnou fází, případně při extrakci kapalina-kapalina. [24] 

2.5.4 Iontové kapaliny jako stacionární fáze v GC 

Pro svoji dobrou stabilitu jako kapaliny při nízkých i vysokých teplotách jsou IL 

využívány jako stacionární fáze pro GC. Ve srovnání s běžně používanými 

polysiloxanovými (PSX) a polyethylenglykolovými (PEG) SF mají IL vyšší teplotní 

limity, delší životnost, méně často u nich dochází ke krvácení kolony a jsou odolnější 

vůči škodlivým vlivům vlhkosti a kyslíku. Jejich polarita je stejná nebo vyšší v porovnání 

s PSX a PEG (viz Obrázek 13 – vpravo kolony s IL, vlevo kolony s jinými SF). [24, 31] 

 

Obrázek 13 Polarita SF v GC [32] 

Na selektivitu separace má vliv tzv. fenomén teplotního efektu. Vyšší teplota při analýze 

má za následek sníženou retenci všech analytů, neboť vysoká teplota oslabuje všechny 

interakce mezi SF a analytem. Selektivita je pak ovlivněna různě rychlým zeslabením 

těchto interakcí. Disperzní interakce, které se nejvíce projevují u alkanů, slábnou 

s rostoucí teplotou rychleji než interakce dipól-dipól, které se vyskytují u aromatických 

sloučenin. Nejvíce se tento fenomén projevuje u kolon s vysoce a extrémně polární SF 

(zelené a modré pole na Obrázku 13). [32] 
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2.5.4.1 Používané IL v GC 

Jako SF se využívají různé typy IL. První použité byly SF na bázi nízkotajících solí 

(molten salts). SF s ethylamonium nitrátem se chovala jako polární SF a vykazovala 

silnější interakce se sloučeninami, které mají funkční skupiny tvořící dipóly nebo 

vodíkové vazby. U později vyvinutých SF s více substituovanými amoniovými solemi 

dominoval retenční mechanismus na základě rozdělení mezi plyn a kapalinu, případně 

u některých sloučenin mechanismus adsorpce. [30] 

IL s kvartérním dusíkem se často využívají jako SF. Nejvíce využívané jsou imidazoliové 

IL, protože na rozdíl od pyridiniových a pyrrolidiniových mají nižší bod tání. Ve srovnání 

se SF s IL na bázi amoniových solí mají imidazoliové vyšší viskozitu, širší kapalné 

rozpětí a větší termostabilitu. U těchto IL se projevila dvojí povaha selektivity. To 

znamená, že jsou schopné rozdělit nepolární sloučeniny jako nepolární SF a stejně tak 

i polární sloučeniny jako polární SF. [30] 

Pro zlepšení kapalného rozsahu a termostability byly vyvinuty dikationtové IL. Dále se 

využívají IL na bázi fosfoniových solí, které podobně jako imidazoliové soli vykazují 

dvojí povahu selektivity, avšak jsou méně polární. Novějšími typy IL jsou tzv. TSILs 

(task-specific ionic liquids), které jsou určené pro specifické využití, případně 

polymerizované IL, které jsou stabilní i při velmi vysokých teplotách. [30] 

V praktické části této práce byly využity dikationtové IL na bázi imidazoliových solí. 

Všechny tyto kolony pochází od společnosti Supelco. Jedná se o kolony SLB-IL 82, 

SLB-IL 100 a SLB-IL 111. Všechny měly stejné rozměry, a to délku 30 m, vnitřní průměr 

kapiláry 0,25 mm a tloušťku filmu 0,2 µm. 
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Kolona SLB-IL 82:  

IL: 1,12-di(2,3-dimethylimidazolium)dodekan bis(trifluoromethylsulfonyl)imid  

Teplotní limit: 50-270 °C 

Využití: mírně polárnější než polysiloxanové SF s vysokým procentem 

kyanopropylových skupin, vhodné pro analýzu neutrálních a středně bazických 

sloučenin. [32] 

 

Obrázek 14 SLB-IL 82 [33] 

Kolona SLB-IL 100: 

IL: 1,9-di(3-vinylimidazolium)nonan bis(trifluoromethylsulfonyl)imid 

Teplotní limit: do 230 °C 

Využití: první komerčně dostupná IL kolona na trhu, selektivita/polarita téměř 

totožná s TCEP (1,2,3-tris(2-kyanoethoxy)propan) SF, vhodné pro analýzu 

neutrálních a polarizovatelných (obsahující dvojné a/nebo trojné C-C vazby) 

sloučenin. [32] 

 

Obrázek 15 SLB-IL 100 [33] 

Kolona SLB-IL 111: 

IL: 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentan bis(trifluoromethylsulfonyl)imid 

Teplotní limit: 50-270 °C 
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Využití: selektivita nejvíc ortogonální k nepolárním a středně polárním SF, vhodné 

pro separaci polarizovatelných složek z nepolárních analytů, také vhodné pro metodu 

GCxGC. [32] 

 

Obrázek 16 SLB-IL 111 [33] 

2.6 Ibuprofen a jeho nečistoty 

Ibuprofen (IBU) je léčivo, které se řadí mezi nesteroidní antiflogistika (NSA). Pro svoje 

analgetické, antipyretické a antiagregační schopnosti je často využíván v léčbě bolesti, 

horečky, revmatoidní artritidy, osteoartritidy a dysmenorey. IBU je při perorálním podání 

snášen lépe než některá jiná NSA a dobře se vstřebává i z rektální aplikace. Kromě těchto 

cest podání existují i topické přípravky s IBU (krémy, gely). [34] 

Následuje přehled informací o ibuprofenu a jeho vybraných lékopisných nečistotách. 

2.6.1 Ibuprofen 

 

Obrázek 17 Ibuprofen 

Název: kyselina (2RS)-2-(4-isobutylfenyl)propanová CAS: 15687-27-1 

Teplota tání: 75 °C až 78 °C [35], 75-77,5 °C [36] 

Teplota varu: 157 °C [36], 154-157 °C [37] 

Mr: 206,29 g/mol [37] Log P: 3,97 [36] 

Sledované hodnoty m/z: 117, 119, 161, 262, 388 
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Vlastnosti: bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly, prakticky 

nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, v methanolu a v dichlormethanu, 

rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů a uhličitanů. [35] 

2.6.2 Nečistota B 

a enantiomer 

Obrázek 18 Nečistota B 

Název: kyselina (2RS)-2-(4-butylfenyl)propanová CAS: 3585-49-7 

Teplota varu: 143-145 °C při 0,3-0,5 Torr [38], 400,6 °C (ChemDraw) 

Mr: 206,29 g/mol [39] Log P: 3,906 [34] 

Sledované hodnoty m/z: 117, 119, 161, 262, 388 

Vlastnosti: bezbarvá olejovitá kapalina [39] 

2.6.3 Nečistota E 

 

Obrázek 19 Nečistota E 

Název: 1-(4-isobutylfenyl)ethan-1-on CAS: 38861-78-8 

Teplota varu: 286 °C (ChemDraw) 

Mr: 176,26 g/mol [40] Log P: 3 (ChemDraw) 

Sledované hodnoty m/z: 119, 161 

Vlastnosti: čirá bezbarvá až světle žlutá olejovitá kapalina [40], vzniká radikálově 

indukovanou dekarboxylací, kterou následuje oxidace, má nežádoucí účinky na centrální 

nervovou soustavu a vykazuje vysokou dermální absorpci. [34] 
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2.6.4 Nečistota F 

 

Obrázek 20 Nečistota F 

Název: kyselina 3-(4-isobutylfenyl)propanová CAS: 65322-85-2 

Teplota varu: 400,6 °C (ChemDraw) 

Mr: 206,29 g/mol [41] Log P: 3,709 [42] 

Sledované hodnoty m/z: 117, 119, 163, 262, 388 

Vlastnosti: téměř bílá až světle béžová pevná látka. [43] 

2.6.5 Nečistota J 

a enantiomer 

Obrázek 21 Nečistota J 

Název: kyselina (2RS)-2-[4-(2-methylpropanoyl)fenyl]propanová CAS: 38861-78-8 

Teplota varu: 454,1 °C (ChemDraw) 

Mr: 220,27 g/mol [44] Log P: 2,63 (ChemDraw) 

Sledované hodnoty m/z: 119, 233, 359 

Vlastnosti: bílá pevná látka, která vzniká oxidací IBU. [34, 45] 
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3 CÍL PRÁCE 
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Cílem této práce bylo: 

- provést analýzu IBU a jeho vybraných lékopisných nečistot po vhodné derivatizaci 

na třech různých kolonách s IL, 

- pokusit se vysvětlit retenční mechanismy, 

- na každé z použitých kolon co nejlépe optimalizovat podmínky metody, 

- zkusit upravit podmínky vytřepávání vzorků do nepolárního rozpouštědla pro lepší 

výtěžnost. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1 Použité přístroje, chemikálie a další pomůcky 

4.1.1 Přístroje 

Plynový chromatograf – GC-2010 Shimadzu, Shimadzu Corporation, Japonsko, 

hmotnostní spektrometr – GCMS-QP2010 Plus, Shimadzu Corporation, Japonsko, 

analytické váhy – Sartorius, Sartorius AG, Německo, 

třepačka – P-LAB, WX Vortex, Velp scientifica, Itálie, 

ultrazvuková lázeň – K 10, Kraintek, Slovensko. 

4.1.2 Chemikálie 

Ibuprofen – p.a., Sigma, USA, 

(2RS)-2-(4-butylfenyl)propanová kyselina (nečistota B) – Ph.Eur. referenční standard, 

EDQM, Francie, 

4-isobutylacetofenon (nečistota E) – 98 %, Lancaster, UK, 

3-(4-(2-methylpropyl)fenyl)propanová kyselina (nečistota F) – lékopisná nečistota F 

IBU, sekundární farmaceutický standard, ceriftikovaný referenční materiál, 

Sigma-Aldrich, 

(2RS)-2-(4-(2-methylpropanoyl)fenyl)propanová kyselina (nečistota J) – lékopisná 

nečistota J IBU, referenční standard dle lékopisu Spojených států amerických (USP), 

Sigma-Aldrich, 

acetonitril – 100,00 %, VWR International, Francie, 

pyridin – p.a, Penta, ČR, 

isobutanol (iBOH) – pfa (99,5%), Reachim, Ruská federace, 

isobutylchloroformiát (iBCF) – 98 %, Aldrich Chemistry, Maďarsko, 

2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol (HFBOH) – 98 %, Aldrich Chemistry, Rus. fed., 

2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylchloroformiát (HFBCF) – 99 %, Aneclab s.r.o., ČR, 

n-hexan – p.a., Balex, ČR, 

isooktan pro UV spektroskopii – Lachema n.p., ČR, 

kyselina chlorovodíková 0,1 mol/l RS, ČL 2017, 
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voda upravená reverzní osmózou – MilliQ RG, Millipore, USA, 

isopropanol – 99,9 %, Lichrosolv, Německo. 

4.1.3 Počítačové programy 

GCMSsolution Version 4.45 SP1, Shimadzu Corporation 

ChemDraw professional 18.0, PerklinElmer 

4.1.4 Chromatografické kolony 

SLB-IL 82 Capillary GC Column, 30 m × 0,25 mm × 0,2 µm, Supelco, USA, 

SLB-IL 100 Capillary GC Column, 30 m × 0,25 mm × 0,2 µm, Supelco, USA, 

SLB-IL 111 Capillary GC Column, 30 m × 0,25 mm × 0,2 µm, Supelco, USA. 

4.1.5 Laboratorní pomůcky 

Automatické pipety a mikropipety, špičky, vialky se septy a víčky, mikrozkumavky 

Eppendorf, zkumavky, odměrné baňky 5ml a 25ml, zátky, kádinky, laboratorní lžičky, 

injekční stříkačka s jehlou, pomůcky potřebné k výměně GC kolony, ochranné rukavice. 

4.2 Příprava roztoků 

4.2.1 Reakční směs s isobutylalkoholem 

Tato reakční směs sloužila k derivatizaci pomocí isobutylchloroformiátu. Pro její 

přípravu bylo potřeba do 25ml odměrné baňky přenést 1 ml iBOH, 2 ml pyridinu a po 

rysku doplnit acetonitrilem. Vše se lehce protřepalo pro dokonalé smísení. 

4.2.2 Reakční směs s heptafluorobutylalkoholem 

Druhá reakční směs sloužila k derivatizaci vzorků IBU a jeho nečistot pomocí 

2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylchloroformiátu. Do 5ml odměrné baňky se přeneslo 0,2 ml 

HFBOH, 0,4 ml pyridinu a po rysku se doplnilo acetonitrilem. Vše se lehce protřepalo 

pro smísení. 

4.2.3 Roztoky IBU a jeho nečistot 

Roztok IBU o koncentraci 1 mg/ml byl připraven navážením 6,38 mg IBU do zkumavky 

a následně naředěním 6,38 ml acetonitrilu. 

Roztok nečistoty E byl připraven v 10ml odměrné baňce. 10 µl nečistoty E se odměřilo 

do baňky a doplnilo se po rysku acetonitrilem.  
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Roztoky nečistot B, F a J o koncentraci 1 mg/ml byly připraveny s použitím acetonitrilu 

jako rozpouštědla. 

4.3 Příprava vzorků 

V rámci této práce jsem připravovala deriváty IBU a jeho nečistot s použitím iBCF nebo 

HFBCF a příslušných reakčních směsí. Pro kvantitativní hodnocení potřebné ke zjištění 

výtěžnosti vytřepávání do nepolární fáze jsem připravila vzorky k sestrojení kalibrační 

křivky. Dále jsem připravovala různě obměňované vytřepávané vzorky. 

4.3.1 Derivatizace HFBCF  

Při derivatizaci pomocí HFBCF bylo připraveno celkem sedm různých vzorků.  

- vzorek obsahující IBU i všechny nečistoty: do vialky se pomocí automatické 

pipety přeneslo po 4 µl roztoků IBU a jednotlivých nečistot, přidalo se 490 µl 

reakční směsi s HFBOH, 5 µl HFBCF a následně se na 1 minutu vialka ponořila 

do ultrazvukové lázně. 

- vzorky obsahující po jedné nečistotě nebo IBU: do vialky se přenesly 4 µl roztoku 

IBU nebo příslušné nečistoty, dále se přidalo 6 µl acetonitrilu, 500 µl reakční směsi 

s HFBOH a 5 µl HFBCF. Vialka se následně na 1 minutu ponořila do ultrazvukové 

lázně. 

- vzorek blank pro kontrolu: do vialky se přeneslo 10 µl acetonitrilu, 500 µl reakční 

směsi s HFBOH, 5 µl HFBCF a vialka se na 1 minutu ponořila do ultrazvukové 

lázně. 

 

Obrázek 22 HFBCF derivát IBU 

Na Obrázku 22 je znázorněný derivát IBU s použitím HFBCF. U nečistot B, F a J 

docházelo k derivatizaci obdobně. Nečistota E neobsahuje karboxylovou funkční 

skupinu, a derivatizační reakce tak neprobíhá. 
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4.3.2 Derivatizace iBCF – základní vzorky 

Tyto vzorky sloužily k porovnání jednotlivých kolon a k optimalizaci podmínek metody 

na jednotlivých kolonách. Bylo připraveno celkem sedm různých vzorků. 

- vzorek obsahující IBU i všechny nečistoty: do vialky se přeneslo po 4 µl roztoků 

IBU a jednotlivých nečistot, přidalo se 490 µl reakční směsi s iBOH, 4 µl iBCF 

a vialka se na 1 minutu ponořila do ultrazvukové lázně. 

- vzorky obsahující po jedné nečistotě nebo IBU: do vialky se přenesly 4 µl roztoku 

IBU nebo jedné z nečistot, přidalo se 6 µl acetonitrilu, 500 µl reakční směsi s iBOH 

a vialka se na 1 minutu ponořila do ultrazvukové lázně. 

- vzorek blank pro kontrolu: do vialky se přeneslo 10 µl acetonitrilu, 500 µl reakční 

směsi s iBOH a 5 µl iBCF. Vialka se na 1 minutu ponořila do ultrazvukové lázně. 

 

Obrázek 23 iBCF derivát IBU 

Na Obrázku 23 je znázorněný derivát IBU s použitím iBCF. Nečistoty B, F a J byly 

derivatizovány obdobně. U nečistoty E z důvodu chybějící karboxylové skupiny 

k derivatizační reakci nedochází. 

4.3.3 Derivatizace iBCF – kalibrační křivka 

Vzorků pro sestavení kalibrační křivky bylo připraveno celkem deset. V následující 

tabulce (Tabulka 1) je složení jednotlivých vzorků, všechny byly připraveny ve vialkách. 

Veškerá množství jsou uvedena v mikrolitrech. 

Tabulka 1 Rozpis složení vzorků pro kalibrační křivku 

IBU acetonitril reakční směs s iBOH iBCF 

2 8 500 5 

3 7 500 5 
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IBU acetonitril reakční směs s iBOH iBCF 

4 6 500 5 

5 5 500 5 

6 4 500 5 

7 3 500 5 

8,5 1,5 500 5 

10 0 500 5 

15 0 495 5 

20 0 490 5 

Všechny vzorky se následně na 1 minutu ponořily do ultrazvukové lázně. 

4.3.4 Derivatizace iBCF – vytřepávání do nepolárního rozpouštědla 

Primárně byly připraveny vzorky smísením 10 µl roztoku IBU, 500 µl reakční směsi 

s iBOH a 5 µl iBCF v mikrozkumavkách Eppendorf. Následně byly na 1 minutu 

ponořeny do ultrazvukové lázně. Nejprve se k takto připravenému vzorku přidalo 600 µl 

buď isooktanu nebo n-hexanu, vzorek se následně 1 minutu třepal na třepačce a k analýze 

se do vialek zvlášť odebrala horní (nepolární) a spodní (polární) vrstva.  

Na všech kolonách byly dále analyzovány vzorky s přídavkem 100 µl vody 

k nepolárnímu rozpouštědlu (isooktan/n-hexan). Následovalo 1minutové třepání 

a rozdělení do vialek podle vrstev. Protože se výsledky vytřepávání jevily nahodilé, bylo 

na poslední testované koloně nastříknuta série 6 stejných vzorků s přídavkem 100 µl vody 

s isooktanem nebo hexanem.  

U dalších vzorků bylo 100 µl vody nahrazeno 100 µl HCl o koncentraci 0,1 mol/l. Těchto 

vzorků bylo také připraveno 6 od každého nepolárního rozpouštědla. Po 1 minutě třepání 

byla do vialek odebrána pouze horní vrstva, protože nebylo jisté, zda HCl ve vzorku 

nemůže poškodit kolonu. 

Aby se ověřilo, zda je přídavek 100 µl vody nebo HCl optimální množství, připravilo se 

vždy po 3 vzorkách s přidáním 25 nebo 50 µl vody nebo HCl k nepolárnímu rozpouštědlu. 
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4.4 Chromatografické podmínky analýzy 

Na všech kolonách se vycházelo ze základní metody, jejíž podmínky jsou uvedeny 

v Tabulce 2. Hodnota x u teploty se odvíjela od maximální teploty každé kolony. Byla 

nastavena vždy teplota o 10 °C nižší, než byla uváděná maximální teplota kolony. 

Koncová teplota byla držena po dobu 3 minut, aby došlo k úplné eluci všech složek 

analytu. 

Tabulka 2 Podmínky základní metody 

teplotní gradient [°C/min] teplota [°C] 
čas, po který je držena 

teplota [min] 

- 80 1,5 

15 x 3,0 

V rámci optimalizace podmínek metody na jednotlivých kolonách se měnily hodnoty 

teplotního gradientu, počáteční teploty a času, po který je držena daná teplota. Na všech 

kolonách byly provedeny nejprve stejné obměny, ze kterých se vybrala nejvhodnější 

kombinace, a ta se případně dále upravila. Obměny jsou uvedeny v Tabulce 3. 

Tabulka 3 Obměny základní metody 

čas, po který je držena teplota [min] 0 1 2,5 4  

počáteční teplota [°C] 60 70 90 100 

teplotní gradient [°C/mil] 5 7,5 10 20 22,5 25 

Další podmínky, které zůstávaly neměnné, jsou popsány níže. 

Nosný plyn: He Detektor: MS 

Tlak plynu: 64,9 kPa Ionizační mód: EI 

Teplota injektoru: 250 °C Teplota iontového zdroje: 210 °C 

Velikost nástřiku: 1 µl Teplota interface: 250 °C 

Celkový průtok kolonou: 9,0 ml/min 

Lineární rychlost: 36,8 cm/s 

Split: 5,0 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1 Linearita 

Na každé z kolon byla ověřena linearita metody pro ibuprofen sestrojením kalibrační 

křivky. Ta později také sloužila k vyhodnocení výtěžnosti vytřepávaných vzorků. 

Z Obrázků 24-26 a z matematického vyjádření křivek je zřejmé, že vztah mezi 

koncentrací analytu a odezvou detektoru je lineární. 

 

Obrázek 24 Kalibrační křivka – kolona SLB-IL 82 

 

 

Obrázek 25 Kalibrační křivka – kolona SLB-IL 100 
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Obrázek 26 Kalibrační křivka – kolona SLB-IL 111 

5.2 Porovnání kolon – heptafluorobutylchloroformiáty 

Analýza těchto derivátů pomocí základní metody nepotřebovala na žádné z kolon další 

úpravy podmínek. Byl proměřen vzorek obsahující roztok IBU i všech nečistot. Následně 

byly proměřeny vzorky obsahující po jednom analytu, aby byla možná identifikace 

jednotlivých píků na chromatogramu vzorku obsahujícího všechny složky. Aby se 

vyloučily drobné odchylky a určily se případné píky z reakčních činidel nebo 

rozpouštědel, byl proměřen i blank. 

Na všech kolonách byly sledovány hodnoty m/z: 117, 119, 161, 163, 359, 388. 

Kolona SLB-IL 82: 

Teplotní režim základní metody pro tuto kolonu je popsán v Tabulce 4. 

Tabulka 4 Teplotní režim – kolona SLB-IL 82 

teplotní gradient [°C/min] teplota [°C] 
čas, po který je držena 

teplota [min] 

- 80 1,5 

15 260 3 

Celkový čas analýzy: 16,5 min 

y = 288786x + 118644
R² = 0,9985

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

0 5 10 15 20

p
lo

ch
a 

p
o

d
 p

ík
e

m

objem roztoku IBU [µl]

SLB-IL 111



50 

 

 

Obrázek 27 Chromatogram HFBCF vzorků – kolona SLB-IL 82 

Na chromatogramu je patrné, že píky všech složek jsou zřetelně oddělené. Navíc všechny 

složky analyzovaného vzorku byly eluovány před 12. minutou, takže je tato metoda 

i poměrně rychlá.  

Kolona SLB-IL 100: 

Teplotní režim základní metody pro tuto kolonu je popsán v Tabulce 5. 

Tabulka 5 Teplotní režim – kolona SLB-IL 100 

teplotní gradient [°C/min] teplota [°C] 
čas, po který je držena 

teplota [min] 

- 80 1,5 

15 220 3 

Celkový čas analýzy: 13,8 min 

 

Obrázek 28 Chromatogram HFBCF vzorků – kolona SLB-IL 100 
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Na chromatogramu jsou píky všech složek vzorku jasně oddělené. Všechny složky byly 

eluovány do 11. minuty, metoda je tedy časově méně náročná. 

Kolona SLB-IL 111: 

Teplotní režim základní metody pro tuto kolonu je popsán v Tabulce 6. 

Tabulka 6 Teplotní režim – kolona SLB-IL 111 

teplotní gradient [°C/min] teplota [°C] 
čas, po který je držena 

teplota [min] 

- 80 1,5 

15 260 3 

Celkový čas analýzy: 16,5 min 

 

Obrázek 29 Chromatogram HFBCF vzorků – kolona SLB-IL 111 

Píky všech složek jsou zřetelně oddělené. Všechny složky byly eluovány před 11. 

minutou, lze tedy říct, že i tato metoda je časově méně náročná. 

5.3 Porovnání kolon – isobutylchloroformiáty 

Analýza probíhala obdobně jako s deriváty HFBCF. Nejprve byl proměřen vzorek 

obsahující roztok IBU i všech nečistot a následně vzorky obsahující jednotlivé analyty 

pro identifikaci píků na chromatogramu prvního vzorku. Nakonec byl proměřen vzorek 

blank pro kontrolu. 

Na všech kolonách byly sledovány hodnoty m/z: 117, 119, 161, 163, 233, 262. 

Kolona SLB-IL 82: 

Teplotní režim základní metody pro tuto kolonu je popsán výše v Tabulce 4. 
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Obrázek 30 Chromatogram iBCF vzorků – kolona SLB-IL 82 

Z chromatogramu je patrné, že vzorky IBU a nečistota E téměř koeluovaly. Nečistota J 

navíc eluuje až po téměř 3 minutách po nečistotě F, což není ideální z časového hlediska. 

Základní metoda proto pro iBCF deriváty není vhodná a je potřeba ji dále optimalizovat. 

Kolona SLB-IL 100: 

Teplotní režim základní metody pro tuto kolonu je popsán výše v Tabulce 5. 

 

Obrázek 31 Chromatogram iBCF vzorků – kolona SLB-IL 100 

Na chromatogramu je vidět koeluce nečistot B a E. Nečistota J eluovala více jak 3 minuty 

po nečistotě F. Je tedy patrné, že ani u této kolony není základní metoda pro iBCF deriváty 

vhodná a je potřeba ji dále optimalizovat, aby došlo k rozdělení píků nečistot B a E a aby 

se pík nečistoty J přiblížil ke zbytku píků. 

Kolona SLB-IL 111: 

Teplotní režim základní metody pro tuto kolonu je popsán výše v Tabulce 6.  
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Obrázek 32 Chromatogram iBCF vzorků – kolona SLB-IL 111 

Všechny píky se na chromatogramu jeví zřetelně oddělené. Pík nečistoty J je však příliš 

vzdálen od ostatních píků, a tak by bylo vhodnější metodu upravit, aby se tento pík 

přiblížil.  

Při porovnání chromatogramů iBCF derivátů a HFBCF derivátů je zřejmé, že využití 

HFBCF jako derivatizačního činidla je vhodnější. Všechny složky HFBCF vzorků eluují 

odděleně a poměrně rychle. Na rozdíl od iBCF vzorků mají na stejných kolonách nižší 

eluční teploty, a tedy i retenční čas je kratší. Tato skutečnost je pravděpodobně dána vyšší 

těkavostí fluorovaných derivátů, jak je uvedeno v literatuře. [3, 19] Poloha nečistoty E 

zůstává v rámci jedné kolony stejná při použití iBCF i HFBCF, neboť nepodléhá 

derivatizaci. 

5.4 Retenční mechanismy 

Prostudováním příslušné literatury [30, 46, 47, 48] jsme zjistili, že faktory ovlivňující 

retenční vlastnosti jednotlivých analytů jsou komplexní, a ne vždy jsou přesně 

vysvětlitelné. Dosažené výsledky však podporují vysvětlení mechanismů uvedené v práci 

K.Bärové [49]. 

Velký vliv na retenci má samozřejmě těkavost, resp. teplota varu jednotlivých analytů. 

Pořadí eluovaných složek tedy primárně závisí na teplotě varu (viz Tabulka 7). Určitý 

vliv má také rozdělovací koeficient log P, resp. polarita daného analytu. Na nepolárních 

SF se více zadržují analyty s vysokým log P a na polárních naopak analyty s nižším log P.  



54 

 

Tabulka 7 Vlastnosti vzorků IBU, jeho nečistot a jejich derivátů 

 

U polárních SF musíme také uvažovat vliv možných mezimolekulárních interakcí jako 

jsou disperzní interakce, interakce dipól-dipól nebo tvorba vodíkových vazeb. [3] 

S rostoucí teplotou ovšem všechny interakce slábnou. Disperzní síly jsou oslabovány 

rychleji než dipólové interakce v důsledku tzv. fenoménu teplotního efektu. [32] 

Na použitých kolonách s velmi polárními SF se dá uvažovat, že pořadí eluovaných látek 

je určeno kombinací vlivů teploty varu, log P a mezimolekulárních interakcí. Z hlediska 

polarity by se tedy dalo uvažovat, že vyšší retenční čas se objeví u nečistot E a J, naopak 

méně zadržovat se budou nečistoty B, F a IBU. U všech vzorků podléhajících derivatizaci 

pak dochází vlivem fenoménu teplotního efektu k rychlému oslabování disperzních 

interakcí, a tedy menší zádrži na koloně. Je tedy pravděpodobné, že bez tohoto efektu by 

retenční čas nečistoty J byl ještě vyšší. V kombinaci s teplotami varu se pak vysvětluje 

výsledné pořadí eluovaných vzorků. 

Pro přesný výpočet retenčních časů by se dalo uvažovat využití teorie LSER (Abrahamův 

solvatační model), která je vyjádřena rovnicí: log𝑘 = 𝑙𝐿 + 𝑒𝐸 + 𝑠𝑆 + 𝑏𝐵 + 𝑐 (logk je 

logaritmus retenčního faktoru). Velká písmena v této rovnici označují deskriptory 

(parametry) daného analytu, jako je přebytková molární refrakce (E), deskriptor 

polarizovatelnosti (S), celková acidita vodíkové vazby analytu (A), celková bazicita 

vodíkové vazby analytu (B) a logaritmus rozdělovacího koeficientu plyn-hexadekan (L), 

a malá písmena pak regresní koeficienty (vlastnosti) separačního prostředí, tedy SF, MF 

a teploty. [50]  

 IBU neč. B neč. E neč. F neč. J 

bez der. 
tv: 400,18 °C 

log P: 3,75 

tv: 400,62 °C 

log P: 3,84 

tv: 286,10 °C 

log P: 3 

tv: 400,62 °C 

log P: 3,6 

tv: 454,05 °C 

log P: 2,63 

iBCF 
tv: 403,97 °C 

log P: 5,24 

tv: 404,41°C 

log P: 5,33 

tv: 404,41 °C 

log P: 5,09 

tv: 457,84 °C 

log P: 4,12 

HFBCF 
tv: 389,61 °C 

log P: 6,2 

tv: 390,05 °C 

log P: 6,29 

tv: 390,05 °C 

log P: 6,05 

tv: 443,48 °C 

log P: 5,08 
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Vzhledem k tomu, že hodnoty deskriptorů použitých analytů nejsou dostupné a stejně tak 

regresivní koeficienty SF nelze přesně určit (hodnoty jsou sice dohledatelné, avšak jsou 

stanovené za konstantních podmínek, a tedy za použití izotermické eluce), je tento model 

pro určení retence poměrně složitý. 

5.5 Optimalizace podmínek na jednotlivých kolonách 

Optimalizace podmínek základních metod probíhala pouze u iBCF derivátů. Změna 

počáteční teploty a času, po který je počáteční teplota držena, ovlivňovala pouze celkovou 

dobu analýzy. Čím vyšší byla počáteční teplota a čím kratší byl čas, po který byla držena, 

tím rychlejší byla celková analýza. Tyto parametry však neměly vliv na posun 

jednotlivých píků. Ty se daly ovlivnit změnou rychlosti vzrůstání teploty.  

U všech tří kolon bylo žádoucí přiblížit pík nečistoty J k píkům ostatních derivátů. Dalším 

problémem byla nečistota E, která měla tendenci koeluovat s dalšími složkami vzorku.  

Kolona SLB-IL 82: 

Na této koloně bylo potřeba rozdělit od sebe píky nečistoty E a IBU a pokusit se zkrátit 

retenční čas nečistoty J (viz Obrázek 30). Z obměn jednotlivých podmínek se nejvhodněji 

jevila kombinace počáteční teploty 100 °C, která byla držena po 0 minut a teplotní 

gradient 10 °C/min. To však neřešilo zkrácení retenčního času nečistoty J. Bylo tedy 

vyzkoušeno zvýšení teplotního gradientu po eluci IBU (teplota 190 °C). Po několika 

pokusech se nakonec dospělo k podmínkám uvedeným v Tabulce 8. 

Tabulka 8 Podmínky optimalizované metody – kolona SLB-IL 82 

teplotní gradient [°C/min] teplota [°C] čas, po který je držena 

teplota [min] 

- 100 0 

10 190 0 

120 260 3,0 

Celkový čas analýzy: 12,58 min 
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Obrázek 33 Chromatogram optimalizované metody – kolona SLB-IL 82 

I přes optimalizaci podmínek se retenční čas nečistoty J nepodařil zkrátit natolik, aby 

rozdíl retenčních časů nečistot J a F menší než 2 minuty. 

Kolona SLB-IL 100: 

Na této koloně bylo potřeba rozdělit od sebe píky nečistot B a E a zkrátit retenční čas 

nečistoty J (viz Obrázek 31). Nejvhodněji se jevilo nastavení počáteční teploty na 115 °C, 

její držení po dobu 0 minut a teplotní gradient 7,5 °C/min, při kterém byly píky nečistot 

B a E nejlépe rozděleny. Při tomto teplotním gradientu by však doba analýzy byla příliš 

dlouhá a nevyřešil by se problém s nečistotou J. Proto se od teploty 175 °C, do které již 

eluovaly IBU a nečistoty B a E, zvýšil teplotní gradient. Bylo také potřeba prodloužit čas, 

po který byla držena koncová teplota. Po několika pokusech se dospělo k podmínkám 

uvedeným v Tabulce 9. 

Tabulka 9 Podmínky optimalizované metody – kolona SLB-IL 100 

teplotní gradient [°C/min] teplota [°C] čas, po který je držena 

teplota [min] 

- 115 0 

7,5 175 0 

60 220 4,0 

Celkový čas analýzy: 12,7 min 
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Obrázek 34 Chromatogram optimalizované metody – kolona SLB-IL 100 

Retenční čas nečistoty J se nepodařilo zkrátit natolik, aby rozdíl retenčních časů nečistot 

J a F byl menší než 3 minuty. Ostatní píky již vycházely jasně oddělené. 

Kolona SLB-IL 111: 

U této kolony nebylo potřeba příliš měnit teplotní gradient z důvodu koelucí. Všechny 

píky se jevily relativně oddělené (viz Obrázek 32).  Retenční čas nečistoty J bylo třeba 

zkrátit. Počáteční teplota byla nastavena na 100 °C a držena po dobu 0 minut. Z pokusů 

se změnami teplotního gradientu se odvodila ideální hodnota 12,5 °C/min. Aby došlo 

ke zkrácení retenčního času nečistoty J, byl od teploty 190 °C, při které přibližně eluovala 

nečistota F, zvýšen gradient. Nakonec vzešly podmínky uvedené v Tabulce 10. 

Tabulka 10 Podmínky optimalizované metody – kolona SLB-IL 111 

teplotní gradient [°C/min] teplota [°C] čas, po který je držena 

teplota [min] 

- 100 0 

12,5 190 0 

120 260 3,0 

Celkový čas analýzy: 10,78 min 
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Obrázek 35 Chromatogram optimalizované metody – kolona SLB-IL 111 

Retenční čas nečistoty J se nepodařilo zkrátit natolik, aby rozdíl retenčních časů nečistot 

J a F byl kratší než 2 minuty. Se zvyšováním gradientu po eluci nečistoty F se pík 

nečistoty J příliš nepřibližoval.  

K. Bärová [49] u svých kolon s IL také řešila problém s velkým odstupem píku nečistoty 

J. Při jejích pokusech se jí na kolonách SLB-IL 59 a SLB-IL 61, které jsou méně polární 

než kolony použité v této práci, podařilo zkrátit rozdíl retenčních časů nečistoty J 

a předchozího píku na 1,5 minuty. U její poslední kolony (SLB-IL 76) byl rozdíl 

retenčních časů posledních píků zkrácen na 2 minuty. S koelucí se potýkala pouze 

v případě kolony SLB-IL 76, která byla z jejích kolon nejpolárnější a koeluci tak 

považovala za následek výraznějšího fenoménu teplotního efektu. Tato kolona se 

polaritou přibližovala kolonám použitým v této práci, nejvíce pak koloně SLB-IL 82, 

která bez optimalizace dávala podobné výsledky. Po optimalizaci však kolona SLB-IL 82 

poskytovala rychlejší analýzu ve srovnání s kolonou SLB-IL 76. 

5.6 Vytřepávání do nepolárního rozpouštědla 

Veškeré vedlejší produkty a zbytky reagencií by mohly mít nežádoucí účinky na kolonu 

nebo i jiné části přístroje. Bylo proto žádoucí tyto látky ze vzorku odstranit před samotnou 

analýzou. [51] Pro pokusy s vytřepáváním byl použit pouze vzorek IBU derivatizovaný 

pomocí iBCF.  

Podle dostupné literatury [21, 52, 53, 54] by produkty derivatizací pomocí 

alkylchloroformiátů měly být snadno vytřepatelné do nepolárního rozpouštědla, jako je 

n-hexan nebo isooktan. Na základě předchozích pokusů K. Bärové [49] byl na každé 

koloně analyzován vzorek vytřepaný do 600 µl isooktanu nebo n-hexanu. Stejně tak byl 
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analyzován vzorek vytřepaný do 600 µl isooktanu nebo n-hexanu s přídavkem 100 µl 

vody. Z těchto vzorků byly do vialek rozděleny vrstvy polární a nepolární fáze. 

Pro výpočet množství IBU byl jako 100 % použit vzorek s 10 µl roztoku IBU z kalibrační 

křivky. Výtěžnost vytřepávání na jednotlivých kolonách je uvedena v Tabulce 11. 

Tabulka 11 Výsledky vytřepávání 

kolona SLB-IL 82 SLB-IL 100 SLB-IL 111 

průměr [%] 

typ vzorku typ fáze množství derivátu [%] 

isooktan 
nepolární 39,77 44,86 49,74 44,79 

polární 43,52 44,29 49,48 45,76 

isooktan + 

voda 

nepolární 49,29 65,82 72,42 62,51 

polární 15,64 23,77 25,25 21,55 

n-hexan 

nepolární 65,1 65,9 64,73 65,24 

polární 39,57 52,37 45,34 45,76 

n-hexan + 

voda 

nepolární 85,45 91,05 79,25 85,25 

polární 13,87 16,07 21,19 17,04 

Jak je patrné z tabulky, procenta derivátu v dané fázi na různých kolonách kolísají. Lépe 

se ale vždy jeví vzorky s přídavkem 100 µl vody a s využitím n-hexanu jako nepolárního 

rozpouštědla. Výsledky vytřepávání K. Bärové [49] na jejích kolonách také poměrně 

kolísaly. Přesto však její pokusy s isooktanem a s isooktanem s přídavkem 100 µl vody 

podávaly v průměru o 20 % lepší výsledky v porovnání s výsledky na kolonách v této 

práci. Pokusy s n-hexanem naopak vycházely lépe na našich kolonách, a to v průměru 

o 10 %. Výsledky vytřepávání s n-hexanem s přídavkem 100 µl vody byly srovnatelné 

s prací Bärové. 

Pro podezření, zda hodnoty nejsou nahodilé, jsme vyzkoušeli připravit paralelně 6 vzorků 

od každého nepolárního rozpouštědla s přídavkem 100 µl vody. Tyto vzorky jsme 

zkoušeli pouze na jedné koloně (SLB-IL 111). Výsledky jsou zaznamenány v Tabulce 12. 
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Tabulka 12 Vytřepávání s přídavkem vody – 100 µl, 6 paralelních vzorků 

vzorek č. 1 2 3 4 5 6 průměr 

[%] 

RSD 

[%] rozpouštědlo fáze množství derivátu [%] 

isooktan 
N 75,67 71,09 67,65 63,20 67,93 72,80 69,72 11,87 

P 19,71 19,37 15,74 15,94 16,64 16,86 17,38 18,76 

n-hexan 
N 94,09 68,26 81,06 84,23 91,63 95,00 85,71 25,12 

P 15,04 13,46 16,71 16,64 16,73 16,16 15,79 18,06 

Z tabulky je patrné, že výtěžnost vytřepávání kolísá. Z porovnání průměrných hodnot 

však vychází lépe použití n-hexanu. 

Po prostudování pokusů Řimnáčové [52] jsme vyzkoušeli nahradit přídavek vody 

přídavkem kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol/l v množství taktéž 100 µl. 

Opět jsme připravili 6 paralelních vzorků s isooktanem nebo n-hexanem. Protože jsme si 

nebyli jisti, zda HCl v polární fázi nemůže mít škodlivý vliv na kolonu či jinou část 

přístroje, odebrala a analyzovala se pouze nepolární (horní) fáze. Výsledky jsou 

zaznamenány v Tabulce 13.  

Tabulka 13 Vytřepávání s přídavkem HCl – 100 µl, 6 paralelních vzorků 

vzorek č. 1 2 3 4 5 6 

průměr [%] 
RSD 

[%] rozpouštědlo množství derivátu [%] 

isooktan 66,35 62,09 65,96 68,89 77,76 74,08 69,19 18,28 

n-hexan 63,92 89,39 88,85 93,13 92,04 89,00 86,06 15,78 

I z této tabulky je patrné, že výtěžnost kolísá. Nelze tedy zaručit, že extrakce 

do nepolárního rozpouštědla proběhne kvantitativně. Z průměrných hodnot lze říct, že 

použití 100 µl HCl dává podobné výsledky jako použití stejného množství vody. 

Při použití isooktanu je výtěžnost téměř 70 %, u n-hexanu je pak vyšší, a to kolem 86 %. 

Abychom si potvrdili, že použité množství vody nebo HCl (100 µl) je nejvhodnější, 

zkusili jsme připravit po 3 paralelních vzorkách od každého nepolárního rozpouštědla 

s přídavkem 25 nebo 50 µl vody nebo HCl. Protože však došlo k opotřebení části MS 

pravděpodobně v důsledku analyzování i polárních fází se zbytky reagencií, byly 

po výměně opotřebené součástky nastříknuty pouze nepolární fáze u všech typů vzorků.  



61 

 

Tabulka 14 Vytřepávání s přídavkem vody - 25 nebo 50 µl, 3 paralelní vzorky 

vzorek č. 1 2 3 

průměr 

[%] 

RSD 

[%] rozpouštědlo 
množství 

vody [µl] 
množství derivátu [%] 

isooktan 
25 58,83 66,62 65,65 63,70 7,72 

50 71,55 60,27 57,04 62,95 14,25 

n-hexan 
25 70,74 68,11 69,35 69,40 2,31 

50 81,46 71,92 81,06 78,15 9,29 

 

Tabulka 15 Vytřepávání s přídavkem HCl - 25 nebo 50 µl, 3 paralelní vzorky 

vzorek č. 1 2 3 

průměr 

[%] 

RSD 

[%] rozpouštědlo 
množství 

HCl [µl] 
množství derivátu [%] 

isooktan 
25 53,82 65,71 55,78 58,44 14,38 

50 71,32 63,02 79,43 70,26 16,67 

n-hexan 
25 49,97 53,67 59,51 53,38 12,35 

50 89,31 85,23 72,15 82,23 14,16 

Podle výsledků v Tabulkách 14 a 15 je zjevné, že i zde docházelo ke kolísání výtěžnosti. 

Přídavky menšího množství vody nebo HCl nevedly ke zvýšení výtěžnosti, spíše naopak. 

Relativně dobré výsledky dala pouze kombinace n-hexanu s přídavkem 50 µl HCl, kde 

průměrná výtěžnost činila přibližně 82 %. I to je však méně než kombinace se 100 µl 

vody nebo HCl u n-hexanu. 
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6 ZÁVĚR 
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V této práci jsem porovnávala výsledky analýz IBU a jeho čtyř lékopisných nečistot 

derivatizovaných pomocí iBCF nebo HFBCF na třech kolonách s IL jako SF. Při 

porovnání výsledků analýzy pomocí základní metody s využitím derivátů iBCF a HFBCF 

se jako lepší varianta jevilo použití HFBCF. Nejen, že byly všechny píky oddělené, ale i 

čas potřebný pro eluci všech složek analytu byl kratší než při analýze derivátů iBCF. 

Fluorované deriváty eluovaly na všech kolonách nejpozději do 11,5 minuty. U derivátů 

iBCF došlo ve dvou ze tří případů ke koeluci dvou složek analytu a rozdíl retenčních časů 

posledního píku (nečistota J) a píku předchozího (nečistota F) se na všech kolonách 

pohyboval okolo 3 minut. 

Retenční mechanismy působící u kolon s IL jsou komplexní děje, které jsou ne snadno 

vysvětlitelné. Dospěla jsem k závěru, že výsledný retenční čas, a tedy i pořadí píků 

jednotlivých analytů, je dán kombinací teploty varu, polarity a různých interakcí mezi 

molekulami analytu a SF.  

Při pokusech o optimalizaci podmínek základní metody u derivátů iBCF, jsem dospěla 

k závěru, že u všech kolon lze podmínky optimalizovat natolik, aby došlo k rozdělení 

všech složek analyzovaného vzorku. Čas analýzy se podařilo zkrátit na nejdéle 

12,7 minuty. Bohužel se ani u jedné z kolon nepodařilo zmenšit rozdíl retenčních časů 

nečistot F a J pod 2 minuty.  

Pokusy o vytřepání do nepolárního rozpouštědla nepodávaly příliš dobré výsledky, které 

se navíc zdály nahodilé a jejich opakovatelnost se tak nedala zaručit. Přídavek 100 µl 

vody k 600 µl nepolárního rozpouštědla již byl použit v dřívějších pokusech K. Bärové. 

Vyzkoušela jsem nahradit vodu kyselinou chlorovodíkovou, případně použít menší 

množství vody či HCl. Jako nejlepší volba se jevilo použití 600 µl n-hexanu s přídavkem 

100 µl vody nebo HCl – výsledky s vodou i s HCl byly srovnatelné a průměrná výtěžnost 

se pohybovala okolo 86 %. Výtěžek s použitím isooktanu jako nepolárního rozpouštědla 

byl kolem 69 %.  
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[27] KOĖLʹ, Mikhkelʹ Nikolaevich. Ionic liquids in chemical analysis. Boca Raton: CRC 

Press, 2009. Analytical chemistry series (CRC Press). ISBN 9781420046465. 



67 

 

[28] WASSERSCHEID, Peter; KEIM, Wilhelm. Ionic liquids—new “solutions” for 

transition metal catalysis. Angewandte Chemie International Edition, 2000, 39.21: 3772-

3789. 

[29] BERTHOD, Alain; RUIZ-ÁNGEL, M. J.; CARDA-BROCH, Samuel. Recent 

advances on ionic liquid uses in separation techniques. Journal of Chromatography A, 

2018, 1559: 2-16. 

[30] YAO, Cong; ANDERSON, Jared L. Retention characteristics of organic compounds 

on molten salt and ionic liquid-based gas chromatography stationary phases. Journal of 

Chromatography A, 2009, 1216.10: 1658-1712. 

[31] SIDISKY, L.M.,  BANEY, G.A., DESORCIE, J.L., STENERSON, K.K., 

SHOLLENBERGER, D.L. Comparison of the Selectivity of Ionic Liquid Stationary 

Phases for the Analysis of FAME Isomers, [online]. Sigma-Aldrich, 2013. [cit. 2019-03-

11]. Dostupné z: https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-

aldrich/docs/Supelco/Posters/1/T413035H.pdf 

[32] Supelco Ionic Liquid GC Columns, Introduction to the Technology, [online]. 

Sigma-Aldrich, 2014. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: 

https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-

aldrich/docs/Supelco/Posters/1/ionic_liquid_gc_columns.pdf 

[33] NAN, He; ANDERSON, Jared L. Ionic liquid stationary phases for multidimensional 

gas chromatography. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2018. 

[34] KUČERA, R., et al. Use of the zirconia-based stationary phase for separation of 

ibuprofen and its impurities. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 2005, 

38.4: 609-618. 

[35] Council of Europe, Ibuprofen. In: Council of Europe, European Pharmacopoeia, 

Vol. 2. 9th Ed., EDQM, Strasbourg 2016. ISBN 978-92-871-8127-5 

[36] Ibuprofen, [online].  National Center for Biotechnology Information, [cit. 2019-03-

14]. Dostupné z: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3672 

[37] Ibuprofen, [online]. Elsevier Life Sciences. [cit. 2019-03-14]. Dostupné z: 

https://www.reaxys.com/#/results/substances/0/RX001__582425341441840035/UlgwM

DE9UyNIMDAzPUMjSDAwMj1S/list/1552399435681/1/desc/IDE.NUMREF/// 



68 

 

[38] (+/-) ibuprofen, [online]. Elsevier Life Sciences. [cit. 2019-03-14]. Dostupné z: 

https://www.reaxys.com/#/results/substances/0/RX001_3562420633631433229/UlgwM

DE9UyNIMDAzPUMjSDAwMT1S/list/1552467570394/1/desc/IDE.NUMREF/// 

[39] Ibuprofen Impurity B – CAS 3585-49-7, [online]. BOC Sciences. [cit. 2019-03-14]. 

Dostupné z: https://www.bocsci.com/ibuprofen-impurity-b-cas-3585-49-7-item-

179570.html 

[40] Ibuprofen Impurity E – CAS 38861-78-8, [online]. BOC Sciences. [cit. 2019-03-14]. 

Dostupné z: https://www.bocsci.com/ibuprofen-impurity-e-cas-38861-78-8-item-

301944.html 

[41] 3-(4’-isobutylphenyl)propionic acid, [online]. Elsevier Life Sciences. [cit. 2019-03-

14] Dostupné z: 

https://www.reaxys.com/#/results/substances/0/RX003_5706651282614307239/UlgwM

DM9UyNIMDA5PUMjSDAwOD1S/list/1552552625530/1/desc/IDE.NUMREF/// 

[42] KALAFUT, P., et al. An innovative approach to the analysis of 3-[4-(2-

methylpropyl) phenyl] propanoic acid as an impurity of ibuprofen on a carbon-coated 

zirconia stationary phase. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 2009, 

49.5: 1150-1156. 

[43] Ibuprfen impurity F – CAS 65322-85-2, [online]. BOC Sciences. [cit. 2019-03-14]. 

Dostupné z: https://www.bocsci.com/ibuprofen-impurity-f-cas-65322-85-2-item-

203057.html 

[44] 2-(4’-isobutyrylphenyl)propionic acid, [online]. Elsevier Life Sciences. [cit. 2019-

03-14]. Dostupné z: 

https://www.reaxys.com/#/results/substances/0/RX005_5706651282614307239/UlgwM

DU9UyNIMDExPUMjSDAxMz1S/list/1552554454259/1/desc/IDE.NUMREF/// 

[45] Ibuprofen impurity J – CAS 65813-55-0 [online]. BOC Sciences. [cit. 2019-03-14] 

Dostupné z: https://www.bocsci.com/ibuprofen-impurity-j-cas-65813-55-0-item-

147018.html 

[46] ZENG, Annie Xu, et al. Characterisation of capillary ionic liquid columns for gas 

chromatography–mass spectrometry analysis of fatty acid methyl esters. Analytica 

chimica acta, 2013, 803: 166-173. 



69 

 

[47] LIN, Chen-Chen; WASTA, Ziar; MJØS, Svein A. Evaluation of the retention pattern 

on ionic liquid columns for gas chromatographic analyses of fatty acid methyl esters. 

Journal of Chromatography A, 2014, 1350: 83-91. 

[48] RAJKÓ, Róbert, et al. Theoretical characterization of McReynolds’ constants. 

Analytica chimica acta, 2005, 554.1-2: 163-171. 

[49] BÄROVÁ, Karolína. GC analýza léčiv s využitím iontové kapaliny jako stacionární 

fáze I. 2018. 

[50] JIRKAL, Štěpán. Aplikace solvatačního modelu k popisu retence vybraných látek v 

kapalinové a plynové chromatografii. 2016. 

[51] Guide to Derivatization Reagents, [online]. Sigma-Aldrich. [cit. 2019-03-21]. 

Dostupné z: https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-

aldrich/docs/Supelco/Application_Notes/4537.pdf 

[52] ŘIMNÁČOVÁ, L.; HUŠEK, P.; ŠIMEK, P. A new method for immediate 

derivatization of hydroxyl groups by fluoroalkyl chloroformates and its application for 

the determination of sterols and tocopherols in human serum and amniotic fluid by gas 

chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 2014, 1339: 154-

167. 

[53] HUŠEK, Petr, et al. Fast esterification of fatty acids with alkyl chloroformates. 

Optimization and application in gas chromatography. Journal of High Resolution 

Chromatography, 1990, 13.9: 633-638. 

[54] VINCENTI, Marco, et al. Comparison of highly-fluorinated chloroformates as direct 

aqueous sample derivatizing agents for hydrophilic analytes and drinking-water 

disinfection by-products. Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2005, 

16.6: 803-813. 

 

  



70 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Schéma plynového chromatografu [5] ......................................................... 14 

Obrázek 2 : Schéma split/splitless injektoru: S – septum, OS – oplach septa, NP – nosný 

plyn, SV – splitovací ventil, VB – vyhřívaný blok, NK – nástřiková komůrka, L – liner, 

K – kolona [4] ................................................................................................................. 16 

Obrázek 3 Chromatogram směsi n-alkanů [7] ................................................................ 19 

Obrázek 4 Schéma hmotnostního spektrometru [12] ...................................................... 21 

Obrázek 5 Schéma elektronové ionizace [13] ................................................................. 22 

Obrázek 6 Schéma kvadrupólu [16] ................................................................................ 24 

Obrázek 7 Schéma přímého spojení GC/MS [11] ........................................................... 25 

Obrázek 8 Hmotnostní spektrum dekanolu [15] ............................................................. 26 

Obrázek 9 Chemická reakce – esterifikace [19] .............................................................. 27 

Obrázek 10 Reakční schéma silylace [18] ...................................................................... 28 

Obrázek 11 Chemická reakce – acylace [18] .................................................................. 29 

Obrázek 12 Reakce s využitím alkylchloroformiátu ....................................................... 29 

Obrázek 13 Polarita SF v GC [32] .................................................................................. 32 

Obrázek 14 SLB-IL 82 [33] ............................................................................................ 34 

Obrázek 15 SLB-IL 100 [33] .......................................................................................... 34 

Obrázek 16 SLB-IL 111 [33] .......................................................................................... 35 

Obrázek 17 Ibuprofen ...................................................................................................... 35 

Obrázek 18 Nečistota B ................................................................................................... 36 

Obrázek 19 Nečistota E ................................................................................................... 36 

Obrázek 20 Nečistota F ................................................................................................... 37 

Obrázek 21 Nečistota J .................................................................................................... 37 

Obrázek 22 HFBCF derivát IBU ..................................................................................... 43 

Obrázek 23 iBCF derivát IBU ......................................................................................... 44 

Obrázek 24 Kalibrační křivka – kolona SLB-IL 82 ........................................................ 48 

Obrázek 25 Kalibrační křivka – kolona SLB-IL 100 ...................................................... 48 

Obrázek 26 Kalibrační křivka – kolona SLB-IL 111 ...................................................... 49 

Obrázek 27 Chromatogram HFBCF vzorků – kolona SLB-IL 82 .................................. 50 

Obrázek 28 Chromatogram HFBCF vzorků – kolona SLB-IL 100 ................................ 50 

Obrázek 29 Chromatogram HFBCF vzorků – kolona SLB-IL 111 ................................ 51 

Obrázek 30 Chromatogram iBCF vzorků – kolona SLB-IL 82 ...................................... 52 



71 

 

Obrázek 31 Chromatogram iBCF vzorků – kolona SLB-IL 100 .................................... 52 

Obrázek 32 Chromatogram iBCF vzorků – kolona SLB-IL 111 .................................... 53 

Obrázek 33 Chromatogram optimalizované metody – kolona SLB-IL 82 ..................... 56 

Obrázek 34 Chromatogram optimalizované metody – kolona SLB-IL 100 ................... 57 

Obrázek 35 Chromatogram optimalizované metody – kolona SLB-IL 111 ................... 58 

 

Neocitované obrázky 12, 17–23 jsou dílem autorky práce, vytvořené v programu 

ChemDraw Proffesional, 18.0. 

Neocitované obrázky 24-26 jsou grafy vytvořené autorkou práce v programu Microsoft 

Excel. 

Neocitované obrázky 27-35 jsou chromatogramy vytvořené během měření analýz 

programem GCMSsolution, upravené v programu Malování. 


