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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá chirální separací nově syntetizovaných
orthokonických antiferroelektrických kapalných krystalů za použití ultra-vysokoúčinné
kapalinové chromatografie. Studované látky se liší délkou alkyloxylového řetězce,
přítomností a/nebo pozicí atomu fluoru na benzenovém jádře a chirálním centrem. Separace
byly provedeny v reverzním separačním módu za využití chirální stacionární fáze na bázi
derivatizované amylosy. Nejprve byl zkoumán vliv průtoku mobilní fáze a teploty kolony
na účinnost separace. Za optimální teploty a průtoku byl studován vliv složení mobilní fáze
na enantioseparaci. Základ mobilní fáze tvořil acetonitril, k němu byla za izokratické eluce
přidávaná deionizovaná voda v různých poměrech. Dále byl zkoumán vliv struktury
studovaných analytů na rozlišení, retenci a enantioselektivitu, konkrétně přítomnost a pozice
atomu fluoru na benzenovém jádře, délka alkyloxylového řetězce a vliv rozdílného
chirálního centra. Za optimalizovaných chromatografických podmínek se podařilo rozdělit
všechny studované látky na základní linii.
Klíčová slova:

ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie,

enantioseparace, chirální stacionární fáze, reverzní mód
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kapalné krystaly,

Abstract
This bachelor thesis deals with the chiral separation of newly synthesized orthoconic
antiferroelectric liquid crystals using ultra-high performance liquid chromatography. These
studied compounds differ in the alkyloxy-spacer length, in the presence and/or position of
the fluorine atom on the phenyl ring and in the chiral center. The separation took place in a
reverse separation mode using a chiral stationary phase based on derivatized amylose. First,
the effect of mobile phase flow rate and column temperature on separation efficiency was
exanimated. The effect of the composition of the mobile phase on the enantioseparation were
studied at the optimum temperature and flow rate. The mobile phase was based on
acetonitrile, while deionized water was added gradually using isocratic elution. Furthermore,
the effect of chromatographic conditions and the structure of the studied analytes on
resolution and enantioselectivity was investigated, concretely the presence and position of
fluorine atom on phenyl ring, the length of alkyloxy-spacer and the effect of divergent chiral
center. Under optimized chromatography conditions we succeeded to separate all examined
substances on the base line.
Key words: ultra-high performance chromatography, liquid crystals, enantioseparation,
chiral stationary phase, reverse mode
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Seznam zkratek a symbolů
ACN

acetonitril (acetonitrile)

CE

kapilární elektroforéza (capillary electrochromatography)

CSF

chirální stacionární fáze (chiral stationary phase)

HETP

výškový ekvivalent teoretického patra (height equivalent to a theoretical

plate)
HPLC

vysokoúčinná

kapalinová

chromatografie

(high-performance

liquid

chromatograpfy)
LCM

kapalné krystaly (liquid crystalline materials)

MF

mobilní fáze (mobile phase)

OAFLC

orthokonické

antiferroelektrické

kapalné

krystaly

(orthoconic

antiferroelectric liquid crystals)
POM

polárně organický mód (polar organic mode)

SF

stacionární fáze (stationary phase)

SFC

superkritická fluidní chromatografie (supercritical fluid chromatography)

TLC

chromatografie na tenké vrstvě (thin-layer chromatography)

UHPLC

ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (ultra-high performance

liquid chromatography)
α

enantioselektivita

k1

retenční faktor prvního píku

k2

retenční faktor druhého píku

L

délka kolony

N

počet teoretických pater

R

rozlišení

tR

retenční čas

tR,1

retenční čas prvního píku

tR,2

retenční čas druhého píku

u

průtoková rychlost

w1

šířka prvního píku při základně

w2

šířka druhého píku při základně

w1/2

šířka píku v polovině jeho výšky
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1. Úvod
1.1 Kapalné krystaly
Kapalné krystaly (LCM), též nazývané mezogeny, jsou organické sloučeniny
schopné tvořit mezofázi, tedy stav, kdy má látka vlastnosti na pomezí mezi pevnou fází a
izotropní kapalinou [1]. Tyto látky jsou tekuté podobně jako kapalina, ale jejich molekuly
jsou pravidelně uspořádány a orientovány v prostoru podobně jako v pevných látkách.
Mezomorfní vlastnosti LCM závisí na jejich molekulární struktuře. Kapalné krystaly dělíme
na lyotropní a termotropní podle příčiny vzniku mezofáze. Lyotropní kapalné krystaly tvoří
mezofázi rozpuštěním látky ve vhodném rozpouštědle. U termotropních LCM dochází
k tvorbě mezofáze v určitém teplotním rozmezí, jako mezistupeň mezi pevným skupenstvím
a izotropní kapalinou. Lyotropní kapalné krystaly jsou zajímavé z pohledu biologického,
svojí roli hrají také v živých organismech. Na druhé straně termotropní kapalné krystaly jsou
zajímavé z hlediska jak základního výzkumu, tak z hlediska svých aplikací. Tento typ LCM
nachází své využití v elektronice, především v zobrazovacích technologiích, ale také
v lékařství [2,3].
Podle tvaru molekul lze termotropní kapalné krystaly rozdělit do několika skupin –
tyčinkovité, diskotické a lomené. Tyčinkovité (někdy též kalamitické) mezogeny obsahují
podlouhlé rigidní jádro, tvořené několika aromatickými kruhy spojenými přímo nebo
pomocí etherových či esterových vazeb; na koncích jádra se nachází flexibilní řetězce.
Tyčinkovité mezogeny procházejí během procesu zvyšování/snižování teploty běžně dvěma
typy mezofází – smektickou a nematickou. Molekuly ve smektické mezofázi jsou rozděleny
do paralelních vrstev, ve kterých jsou molekuly orientovány stejným směrem. V nematické
mezofázi molekuly nejsou uspořádány do vrstev, ale osy jednotlivých molekul směřují
přibližně stejným směrem [2]. Smektická mezofáze je tedy více organizovaná oproti
mezofázi nematické, jak můžeme vidět na Obr. 1.
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Obr. 1 (a) smektická a (b) nematická mezofáze

1.2 Chiralita
Molekulu nazýváme chirální, není-li ztotožnitelná se svým zrcadlovým obrazem.
To lze připodobnit ke vztahu mezi levou a pravou rukou. Chirální sloučenina nemá střed ani
rovinu symetrie. Chiralitu způsobuje přítomnost tzv. prvků chirality, mezi které patří chirální
centrum (centrální chiralita), chirální osa (axiální chiralita) a chirální rovina (planární
chiralita).
Dvě molekuly stejné látky, které se liší konfigurací chirálního centra nazýváme též
enantiomery. Podle pravidel priority dle Cahna, Ingolda a Preloga rozlišujeme dva typy
enantiomerů – (S) a (R). Tyto optické izomery mají v achirálním prostředí stejné chemické
a fyzikální vlastnosti jako jsou bod tání, bod varu či hustota. V chirálním prostředí jsou jejich
vlastnosti odlišné. Enantiomery mají schopnost stáčet rovinu polarizovaného světla. Optické
izomery stáčející rovinu polarizovaného světla doleva nazýváme levotočivé (-), naopak
látky, které stáčí rovinu polarizovaného světla doprava nazýváme pravotočivé (+). Směs, ve
které je zastoupení obou enantiomerů ekvivalentní se označuje jako racemická směs, ta
vykazuje nulovou optickou aktivitu [4,5].
Chirální sloučeniny jsou látky běžně se vyskytující v přírodě, v živých organismech.
Patří mezi ně například aminokyseliny (s výjimkou glycinu) či sacharidy. Je tedy zřejmé, že
stereochemie hraje v živých organismech velkou roli. Proto je tato oblast chemie zajímavá
především pro farmaceutický průmysl, neboť použití nesprávného enantiomeru může mít
rozsáhlé negativní následky. Z tohoto důvodu je velice důležité od sebe odlišit a odseparovat
jednotlivé enantiomery. K separaci chemických izomerů lze využít analytické metody jako
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superkritickou fluidní chromatografii (SFC), kapalinovou chromatografii (LC) či kapilární
elektroforézu (CE) za použití vhodného chirálního selektoru [6,7].

1.3 Chirální kapalné krystaly
Chiralita je dnes jedním z důležitých témat výzkumu kapalných krystalů. Přidáním
centra chirality do struktury molekuly získají LCM nové mezomorfní vlastnosti [3].
Přítomnost chirálního centra dává těmto sloučeninám potenciál tvořit zcela nová, specifická
uspořádání mezofází [8]. Smektická i nematická mezofáze chirálních molekul tvoří novou
supramolekulární strukturu – helix (šroubovici) [3]. Krok šroubovice (helical pitch) –
vzdálenost dvou bodů ve vertikální rovině po dokončení otáčky – je důležitá vlastnost
chirálních mezofází; určuje vlnovou délku světla, která bude při ozáření materiálu odražena,
zbylé vlnové délky jsou propuštěny. Krok šroubovice a další mezomorfní vlastnosti
materiálu jsou funkcí teploty a také optické čistoty chirálních LCM [9]. Optická čistota značí
poměr enantiomerů v dané látce, opticky čistá chirální látka neobsahuje žádnou příměs
druhého enantiomeru [4,10]. Vysoká citlivost těchto látek na změnu teploty je využívána
v medicíně a v nejrůznějších aplikacích, například v displejích.

1.4 Chromatografie
Chromatografie je analytická separační metoda, umožňující separovat směsi látek.
Jedná se o metodu, kdy jsou jednotlivé komponenty směsi rozděleny mezi dvě nemísitelné
fáze: z nichž jedna je stacionární, tj. ukotvena na místě (stacionární fáze, SF), zatímco druhá
(mobilní fáze, MF) ji smáčí a prochází přes ni v určitém směru. Chromatografický proces
nastává v důsledku opakované sorpce a desorpce analytu na stacionární fázi během jeho
pohybu skrz chromatografický systém pomocí plynutí mobilní fáze. Dochází
k opakovanému ustanovení rozdělovací rovnováhy všech látek směsi mezi oběma fázemi.
K separaci dochází díky rozdílným hodnotám distribučních konstant jednotlivých složek
vzorku [11,12]. Čím vyšší je hodnota distribuční konstanty dané látky, tím delší dobu setrvají
její molekuly v SF, a tím větší je hodnota retenčního času [13].
Hlavní chromatografické metody lze rozdělit na základě rozdílných vlastností
mobilní fáze. V plynové chromatografii je MF inertní plyn (helium), v případě superkritické
fluidní chromatografie se jedná o superkritickou kapalinu. Jako MF pro kapalinovou
chromatografii se užívají kapaliny nízké viskozity. Stacionární fáze jsou obvykle porézní
homogenní částice oxidu křemičitého pokryté vhodnou chemikálií. Stacionární fáze je
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uzavřena v tubě zvané kolona, která je uzpůsobena tak, aby odolala běžně používaným
provozním vysokým tlakům [12]. V případě, kdy je stacionární fáze nanesena v tenké vrstvě
na hliníkovou či skleněnou destičku, mluvíme o tzv. chromatografii na tenké vrstvě (TLC).

1.4.1 Separační mód
Na základě složení mobilní a stacionární fáze může separace probíhat v několika
módech; pro separace tyčinkovitých LCM se v praxi běžně využívají pouze tři:
1) Normální mód
2) Polárně organický mód (POM)
3) Reverzní mód
Normální mód. Mobilní fáze je tvořena nepolárním organickým rozpouštědlem
(toluen, hexan, heptan) s přídavkem modifikátoru mobilní fáze, jako jsou například alkoholy
(methanol, ethanol), acetonitril, ethery (diethylether) nebo chlorované uhlovodíky
(chloroform). Uplatňují se zde dipólové a π-π interakce a vodíkové vazby. V tomto módu se
jako MF používá nejčastěji směs n-alkanů (hexan, heptan) s přídavkem nižších alkoholů.
Polárně organický mód (POM). V tomto případě je mobilní fáze složena směsí
organických rozpouštědel, jako jsou acetonitril a methanol, někdy s přídavkem organické
báze (diethylamin, ethylendiamin) či organické kyseliny (kyselina octová, mravenčí,
trifluoroctová). V polárně organickém módu se uplatňují iontové interakce, vodíková vazba,
π-π a dipólové interakce. Výhodou tohoto separačního módu je možnost snadného spojení
separace s MS detekcí.
Reverzní mód. Pro reverzní mód je typické použití vodné nebo pufrované MF,
většinou ve směsích s acetonitrilem nebo s vodou mísitelnými alkoholy (methanol, propan2-ol). Mobilní fáze je v tomto případě více polární než fáze stacionární. V reverzním módu
se uplatňují především hydrofobní a disperzní interakce [14].

1.4.2 Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) představuje stěžejní metodu
v separaci enantiomerů [15]. Jedná se o metodu s širokým uplatněním pro nejrůznější látky,
včetně léčiv. Na konci 20. století byl Jorgensonem [16] použit termín UHPLC (ultravysokoúčinná kapalinová chromatografie). Jeho skupina jako první popsala použití kolon
naplněných neporézními částicemi na bázi oxidu křemičitého o velikosti 1,0-1,5 µm
v systému, který byl kompatibilní s velmi vysokými tlaky (v roce 1997 až do 4 100 bar,
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60 000 psi) [17]. První komerčně dostupný přístroj uvedla na trh v roce 2004 firma Waters
jako ultra-účinnou kapalinovou chromatografii pod názvem Acquity UPLC®, který
dosahuje hodnot tlaku okolo 1 000 bar (15 000 psi), zatímco metoda HPLC poskytuje tlaky
okolo 400 bar (5 800 psi) [18]. Princip obou technik je stejný, avšak liší se účinností.
Přechod od metody HPLC využívající kolony naplněné částicemi o velikosti 3-5
µm, k metodě systém UHPLC využívající částice o velikosti menší než 2 µm, vede ke
zkrácení doby analýzy a úspoře mobilní fáze [19]. I přes třikrát až desetkrát rychlejší analýzu
zůstává zachováno vysoké rozlišení a přesnost této techniky. Zároveň je zkrácena doba
ekvilibrace kolony a zvýšena účinnost a tím i citlivost metody. UHPLC se stala atraktivní ve
vývoji metod, kde je žádoucí nejen rychlá analýza, ale také pohotové reakce na změny
chromatografických podmínek. Tyto výhody jsou významné pro rychlé testování kolon,
mobilních fází a optimalizaci metod [20]. UHPLC tak začala velice rychle nahrazovat
metodu HPLC, a to jak v akademické sféře, tak v průmyslu. Zájem o tuto techniku stále
roste.
Velikost částic a mechanická pevnost pod vysokými tlaky nejsou jedinými
požadavky, které jsou kladeny na stacionární fázi. Dalšími požadavky jsou vysoká chemická
stabilita (široké rozmezí pH) a možnost zavedení nových modifikací pro získání odlišné
selektivity separace. Základním materiálem stacionárních fází je silikagel, anebo hybridní
materiál. Od něho se odvíjí teplotní a chemická stabilita [14].
Na Obr. 2 je znázorněna van Deemterova křivka pro různé velikosti částic
stacionární fáze [21]. Jedná se o vztah mezi lineární rychlostí (průtokem) a výškovým
ekvivalentem teoretického patra (HETP). Hodnota HETP je silně ovlivněna velikostí částic
stacionární fáze a její minimální hodnota signalizuje nejvyšší účinnost separace. Z průběhu
křivky pro částice 1,7 µm je patrné nejen to, že se snižující se velikostí částic dochází
k významnému zvýšení účinnosti (minimum hodnoty HETP), ale minimum HETP je také
posunuto k vyšším hodnotám lineární průtokové rychlosti. Ta pokrývá širší rozsah lineárních
průtokových rychlostí, což umožňuje použití vyšších průtoků mobilní fáze a tím pádem
rychlejší separaci při zachování stejné účinnosti separace.
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Obr. 2 Van Deemterova křivka pro rozdílné velikosti částic [21]

Pomocí van Deemterovy teorie popisující děje, které přispívají k rozmývání
elučních zón separovaných látek, lze výškový ekvivalent teoretického patra vyjádřit pomocí
souhrnné van Deemterovy rovnice (1) stávající se ze tří dílčích příspěvků – A, B, C.

𝐻𝐸𝑇𝑃 = 𝐴 +

𝐵
+𝐶∙𝑢
𝑢

(1)

Prvním dějem ovlivňujícím rozmývání zón separovaných látek je tzv. Eddyho
difúze (vířivá difúze) A, která souvisí s nehomogenitou stacionární fáze. Závisí na rozměrech
částic a na pravidelnosti jejich uspořádání v koloně. Příspěvek B symbolizuje podélnou
difúzi analytu v MF a C reprezentuje odpor proti převodu hmoty mezi mobilní a stacionární
fází. Symbol u představuje lineární průtokovou rychlost. Tyto tři příspěvky přispívají
k celkovému rozmývání elučních zón.
K minimalizování příspěvku A dochází použitím kolony naplněné pravidelně
uspořádanými částicemi malé velikosti. Vliv příspěvku B lze snížit prací s vyššími průtoky.
Snížení příspěvku C je možné použitím nižších průtoků, částic malé velkosti a zahříváním
kolony na vyšší teplotu. Součtem jednotlivých příspěvků A, B a C lze získat
charakteristickou van Deemterovu křivku. Minimum této křivky odpovídá nejnižší hodnotě
HETP a tedy optimální účinnosti separace. Nejlepší účinnosti je dosaženo při průtokové
rychlosti MF v minimu této křivky [14].
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Mírou účinnosti kolony je veličina zvaná počet teoretických pater, N. Jedná se
o veličinu, která indikuje optimální separační podmínky, jako je teplota a délka kolony nebo
průtok mobilní fáze. Lze ji vyjádřit vztahem (2), kde tR představuje retenční čas analytu a
w1/2 reprezentuje šířku píku v polovině jeho výšky.

2

𝑡𝑅
𝑁 = 5,545 ∙ (
)
𝑤1/2

(2)

Výškový ekvivalent teoretického patra, HETP, lze definovat jako délku kolony
připadající na jedno patro. HETP se vypočítá ze vzorce (3), kde L reprezentuje délku kolony
a N počet teoretických pater.

𝐻𝐸𝑇𝑃 =

𝐿
𝑁

(3)

Čím je větší hodnota N, tím je menší výškový ekvivalent teoretického patra a tím
více efektivní je separace. Účinnost separace závisí mimo jiné na délce a teplotě kolony,
velikosti částic a průtoku mobilní fáze.
Hlavním cílem separace je co nejlepší rozdělení separovaných látek v co nejkratším
čase. Mírou kvality separace dvou sousedních píků je veličina rozlišení, R, které lze
vypočítat z následujícího vztahu (4), kde tR,1 a tR,2 představují retenční časy píků 1 a 2.
Symboly w1 a w2 reprezentují šířku píku 1 a 2 při základně.

𝑅1,2 =

2 ∙ (𝑡𝑅,2 − 𝑡𝑅,1 )
𝑤1 + 𝑤2

(4)

Čím vyšší hodnota rozlišení je, tím je separace účinnější. Hodnota R ≥ 1,5
signalizuje separaci na základní linii; R ≥ 2,0 pak představuje úplnou separaci dvou analytů.
Jedním z parametrů, které ovlivňují rozlišení je selektivita, α. Selektivita
představuje schopnost systému rozlišovat dvě látky ve vzorku. Pokud separujeme
enantiomery jedné látky, potom se jedná o tzv. enantioselektivitu. Enantioselektivita může
být vypočtena pomocí vztahu (5), kde k2 symbolizuje retenční faktor enantiomeru, který
eluuje jako druhý a symbol k1 reprezentuje retenční faktor enantiomeru, který eluuje jako
první.
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𝛼=

𝑘2
𝑘1

(5)

1.5 Chirální separace
Pro mnoho aplikací chirálních látek je zásadní ověřit, zda je ve vzorku přítomen
pouze žádaný enantiomer, případně v jakém poměru jsou přítomny oba enantiomery.
Optické izomery se z hlediska fyzikálně-chemických vlastností chovají jako dvě identické
látky, proto je potřeba k jejich identifikaci či separaci použít specifických technik. Optickou
čistotu látek lze stanovit pomocí chromatografie – rozdělením enantiomerů a porovnáním
jejich signálů. Jednotlivé enantiomery lze od sebe odseparovat specifickým typem separace,
který se nazývá enantioseparace, nebo též chirální separace. K separaci enantiomerů nelze
užít běžné stacionární fáze (C18, silikagel), neboť separace na nich probíhá mechanismem,
který se neliší pro dva enantiomery jedné látky. K separaci enantiomerů je potřeba separaci
provádět v chirálním prostředí (přímá enantioseparace), nebo enantiomery převést na látky
separovatelné v achirálním prostředí, tj. látky lišící se fyzikálně-chemickými vlastnostmi
(nepřímá enantioseparace) [14].
V případě nepřímé separace, zvané též chirální derivatizace, dochází k tvorbě
diastereoisomerů chemickou reakcí mezi čistým chirálním činidlem a párem enantiomerů
prostřednictvím kovalentní vazby. Vzniklé diastereomery lze poté separovat na achirálních
stacionárních fázích [22]. Mezi nevýhody této metody patří experimentální náročnost,
nutnost použití opticky čistého derivatizačního činidla a také možnost, že dojde
k racemizaci. Jejími výhodami jsou dobrá selektivita diastereoizomerů a možnost použití
konvenčních chromatografických kolon [14].
Přímá metoda spočívá v použití tzv. chirálního selektoru. Chirální selektor je
opticky aktivní látka, která se dvěma enantiomery specificky interaguje tvorbou tzv.
transitního (přechodného) diastereomeru pomocí slabých nevazebných interakcí. Toho lze
dosáhnout zavedením chirálního selektoru přímo do separačního systému – buď jako
aditivum do mobilní fáze (tato metoda se v praxi téměř nevyžívá), nebo častěji použitím
chirální stacionární fáze (CSF) [23]. Transitní diastereoizomer pak vzniká reakcí mezi
chirálním selektorem a enantiomerem během chromatografického procesu. Po vstříknutí
vzorku, který obsahuje oba enantiomery dané látky, vznikají diastereomerní komplexy
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interakcí enantiomerů s chirálním selektorem CSF. K separaci jednotlivých enantiomerů
dochází na základě rozdílných hodnot konstant stability těchto diastereomerních komplexů.
Tvorba komplexu mezi chirální stacionární fází a analytem je řízena nekovalentními
interakcemi, jako například π-π interakce, vodíková vazba, van der Waalsovy interakce či
interakce elektrostatické [23]. Mezi výhody této metody patří rychlost separace, především
možnost analyzovat vzorky v původním stavu bez nutnosti derivatizace a snadná izolace
enantiomerů. Její hlavní nevýhodou je vyšší cena chirálních kolon oproti achirálním
kolonám. Přímá metoda s použitím chirální stacionární fáze je nejvíce užívanou metodou
[14,24].
Optimalizace enantioselektivní separace zahrnuje výběr vhodného separačního
módu, chirálního selektoru, složení a průtoku mobilní fáze a teploty.
V této práci byla použita metoda přímé enantioselektivní kapalinové chromatografie
za použití chirální stacionární fáze.

1.5.1 Chirální stacionární fáze
Výběr vhodné chirální stacionární fáze je klíčem k úspěšné enantioseparaci. Dnes
existuje velké množství druhů komerčně dostupných CSF. Nejvíce používané typy CSF
můžeme rozdělit do několika skupin, a to na základě povahy chirálního selektoru: chirální
selektory tvořené přírodními nebo syntetickými polymery, makrocyklické chirální selektory
a chirální selektory s malou molekulovou hmotností. Do první skupiny spadají
polysacharidové CSF na bázi amylosy nebo celulosy; dále proteinové selektory využívající
enzymy a proteiny plasmy nebo syntetické polymery složené z chirálních jednotek. Do
skupiny makrocyklických selektorů spadají cyklodextriny, makrocyklická antibiotika a
crown ethery. Třetí skupina, selektory s nízkou molekulovou hmotností, zahrnuje donorakceptorové CSF, chirální iontově-selektivní CSF a ligandové měniče [13].
Polysacharidové CSF
Polysacharidové chirální stacionární fáze se staly velmi populárními komerčně
dostupnými CSF díky jejich spolehlivosti, dostupnosti a toleranci k širokému rozsahu
mobilních fází. V minulosti bylo studováno mnoho chirálních selektorů na bázi
derivatizovaných polysacharidů, konkrétně se jedná o polysacharidy celulosa, amylosa,
chitosan, inulin, dextran, xylan a kurdlan [25]. Celulosa a amylosa se ukázaly jako
nejvýhodnějšími polysacharidy na základě jejich dobré chirální rozpoznávací schopnosti,
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dostupnosti v čisté formě a jednoduchosti v jejich zpracování [26]. Jedná se o lineární
helikální polysacharidy, složené z jednotek D-glukosy, které jsou spojeny kovalentní
vazbou. V případě celulosy se jedná o β(1→4), v případě amylosy o α(1→4) glykosidickou
vazbu. Volné hydroxylové skupiny obou polysacharidů jsou derivatizovány aromatickými
substituenty prostřednictvím karbamátové vazby za vzniku velkého množství různých
derivátů s odlišnou selektivitou a tím pádem i aplikovatelností [23]. Zcela nejběžněji
používaným derivátem je bezpochyby tris(3,5-dimethylfenylkarbamát), v mnoha případech
se ukázal jako nejlepší volbou pro široké pásmo použití. Mezi populární deriváty obsahující
chlor

patří

například

tris(3,5-dichlorfenylkarbamát)

nebo

tris(5-chlor-2-

methylfenylkarbamát). Jedná se o selektory s vysokou chirální rozpoznávací schopností
[15,27,28]; přítomnost chloru tj. prvku s vysokou elektronegativitou vede ke snížení
elektronové hustoty na zbytku chirálního selektoru a tudíž i ke změnám jeho interakcí
s analyty. Je známo, že nechlorované a chlorované chirální selektory vykazují pro některé
typy analytů komplementaritu [26]. Polysacharidové chirální stacionární fáze se staly
v HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) zdaleka nejpoužívanějšími fázemi, a to
díky své široké použitelnosti pro velké množství nejrůznějších struktur analytů [13,23,26].
Výjimečné

chirální

rozpoznávací

vlastnosti

polysacharidových

chirálních

stacionárních fází pocházejí z několika strukturálních zvláštností. Chirální stacionární fáze
na bázi polysacharidů vykazují různé stupně chirality: molekulární chiralita vzniká
v důsledku přítomnosti několika stereogenních center glukopyranosových jednotek a díky
spirálovému zákrutu polysacharidových řetězců dochází ke vzniku chirálních kavit [13].
V této práci byla k enantioseparaci OAFLC použita chirální stacionární fáze na bázi
amylosy, derivatizovaná pomocí 3-chlor-5-methylfenylkarbamátu za vzniku amylosy tris(3chlor-5-methylfenylkarbamátu), schéma struktury je znázorněno na Obr. 3Chyba! N
enalezen zdroj odkazů.. Tato CSF byla vybrána na základě výsledků zpracovaných Bc. N.
Archuletou [29], která se ve své práci zabývala chirální separací OAFLC v polárně
organickém módu, včetně porovnání účinnosti dvou kolon – CHIRALPAK® IA-U,
obsahující tris(3,5-dimethylfenylkarbamát) amylosy a CHIRALPAK® IG-U, obsahující
tris(3-chlor-5-methylfenylkarbamát) amylosy.
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Obr. 3 Struktura chirálního selektoru kolony Chiralpak IG-U vzniklého derivatizací hydroxylových skupin
amylosy (a) pomocí 3-chlor-5-methylfenylkarbamátu (b).

1.6 Studované chirální kapalné krystaly
Předkládaná bakalářská práce se zabývá termotropními tyčinkovitými kapalnými
krystaly, které byly syntetizovány v rámci rozsáhlé studie o vlivu struktury mezogenu na
jeho mezomorfní vlasnosti [30]. Jedná se o materiály, jejichž vývoj má za cíl připravit
kapalné krystaly tvořící smektickou mezofázi s molekulovým úhlem odklonu 45 ° orthokonické antiferroelektrické kapalné krystaly (OAFLC). Tato vlastnost je výhodná pro
řadu elektrooptických aplikací. Studované OAFLC se liší délkou postranního
alkyloxylového řetězce, přítomností, případně pozicí fluoru na benzenovém jádře a v
neposlední řadě také samotným chirálním centrem. Chirální centrum studovaných látek je
odvozeno od 2-oktanolu nebo 3-oktanolu. Obecnou strukturu těchto materiálů vidíme na
Obr. 4. Je zřejmé, že chirální část molekuly je mnohem menší než objemná achirální část,
separace těchto látek je tedy poměrně obtížná. Některé ze studovaných kapalných krystalů
se od ostatních liší přítomností atomu fluoru na benzenovém jádře. Je známo, že fluorované
OAFLC vykazují nižší viskozitu a vodivost a vyšší chemickou stabilitu než OAFLC bez
navázaného fluoru [8,31,32]. Poměrně malá velikost atomu fluoru umožňuje jeho navázání
do mnoha pozic ve struktuře LCM, aniž by došlo k poškození kapalně-krystalické povahy.
Tato rozmanitost dává možnost přizpůsobit vlastnosti kapalných krystalů dle potřeb a
využití. Vzhledem k větší velikosti atomu fluoru oproti atomu vodíku způsobuje jeho
přítomnost sterický efekt, který v kombinaci s vysokou polaritou vazby vede
k pozoruhodným změnám teplot tání, uspořádání mezofází a dalších fyzikálních vlastností
[33].
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Obr. 4 Obecný vzorec studovaných OAFLC, kde Cr značí počet atomů uhlíku alkyloxy-řetězce, X1 a X2 označují
substituci fluorem, možné kombinace HH, FH, HF a FF. Chirální centrum je odvozené od 2-oktanolu nebo 3-oktanolu, což je
uvedeno jako číslo v závorce zkratky

Enantioseparace látek s chirálním centrem odvozeným od 2-oktanolu byla již dříve
provedena za využití SFC [30,34].
Jednotlivé studované OAFLC jsou na základě své struktury označeny příslušnou
zkratkou. Příkladem může být sloučenina 6FH. Číslo šest značí počet atomů uhlíku
v postranním alkyloxylovém řetězci. Kombinace FH představuje substituci na benzenovém
jádře; dle Obr. 4, X1 = F, X2 = H. Podle chirálního centra rozlišujeme 6FH (2) – odvozený
od 2-oktanolu a 6FH (3) od 3-oktanolu. Jednotlivé struktury studovaných OAFLC a jejich
zkratky viz Příloha 1.
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1.7 Cíl práce
Cílem této bakalářské práce je studium enantioseparace OAFLC za použití systému
UHPLC s chirální stacionární fází na bázi derivatizovaného polysacharidu. Součástí práce
je vývoj metody pro enantioseparaci všech studovaných kapalně krystalických látek
zahrnující optimalizaci chromatografických podmínek, konkrétně průtoku mobilní fáze,
teploty kolony a složení mobilní fáze. Enantioseparace budou provedeny pomocí
jednoduchých mobilních fází bez použití pufrů a aditiv. V neposlední řadě bude v rámci
práce diskutován vliv struktury materiálů na jejich enantioseparaci, včetně dvou rozdílných
chirálních center.
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2. Experimentální část
2.1 Chemikálie
Acetonitril (Chromasolv, gradient grade, ≥99,9%, ACN) byl zakoupen u firmy
Sigma-Aldrich (St. Louis, USA). Deionizovaná voda byla připravena přečištěním na
systému Milli-Q Water Purification System. V práci bylo použito dvacet OAFLC, pro jejich
obecnou strukturu viz Obr. 4, str. 19. Jednotlivé OAFLC se liší délkou postranního
alkyloxylového řetězce (C2 až C7), přítomností, případně pozicí atomu fluoru na
benzenovém jádře (X1 a X2) a chirálním centrem (odvozené od 2-oktanolu nebo 3-oktanolu).
Všechny studované vzorky byly k dispozici jako racemická směs (R,S) a samotný (S)
enantiomer. Výjimkou jsou vzorky 2HH (2) a 2HF (2), které byly k dispozici ve formě
racemátu a jako čistý (R) enantiomer. Všechny studované látky byly syntetizovány na
Vojenské technické univerzitě ve Varšavě (Polsko) a jejich syntéza a charakterizace byly
publikovány v Ref. [8,34–37].

2.2 Instrumentace
Systém Acquity H-Class UPLC® byl dodán firmou Waters Corporation (Milford,
USA). Sestava se skládá z binárního čerpadla, autosampleru, detektoru s diodovým polem
(PDA) a kolonového termostatu. Chromatografický systém Waters® EmpowerTM byl použit
pro zpracování a vyhodnocení dat.
Použitá kolona CHIRALPAK® IG-U, s chirálním selektorem tris(3-chlor-5methylfenylkarbamátu) amylosy, byla zakoupena od firmy Daicel Corporation (Illkirch
Cedex, Francie). Struktura chirálního selektoru kolony je znázorněna na Obr. 3, str.18.
Rozměry kolony jsou 100 x 3,0 mm, velikost částic 1,6 µm.

2.3 Metodika práce
Vzorky studovaných OAFLC byly odvažovány pomocí analytických vah s přesností
na pět platných číslic a rozpuštěny v acetonitrilu. Konečná koncentrace vzorků byla 0,5
mg/ml.
UHPLC systém byl využit k separaci jednotlivých enantiomerů obsažených
v racemické směsi. Experimenty byly provedeny v polárně organickém a reverzním módu.
Teplota autosampleru byla nastavena na 10 °C. Jako optimální teplota kolony bylo zvoleno
40 °C. Optimální průtok mobilní fáze byl nastaven na 0,2 ml·min-1. Objem dávkovaného
vzorku byl 1 µl. Chromatogramy byly zaznamenány při vlnové délce 276 nm odpovídající
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absorpčnímu maximu látek. Hlavní složkou mobilní fáze byl acetonitril, jako kosolvent
sloužila deionizovaná voda. Poměr těchto látek se pohyboval od 100:0 až k 90:10
(acetonitril:voda, v/v).
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3. Výsledky a diskuze
3.1 Optimalizace chromatografických podmínek
V předkládané bakalářské práci byl studován vliv průtoku a teploty na
enantioseparace. V minulosti bylo zjištěno, že pro UHPLC enantioseparace kapalných
krystalů odvozených od kyseliny mléčné pomocí CSF s velikostí částic pod 2 µm je účinnost
chromatografického systému nejvyšší při velmi nízkých průtocích [38], přestože to není
v souladu s obecnou teorií UHPLC. Teplota má vliv na termodynamický a kinetický aspekt
chromatografického procesu probíhajícího v koloně. U enantioseparací je navíc teplota
zásadním faktorem, který komplexně ovlivňuje celý děj a může mít vliv nejen na retenci a
účinnost, ale především na enantioselektivitu. Z těchto důvodů je nutné optimalizovat
separační podmínky nalezením vhodného průtoku MF a teploty kolony.

3.1.1 Průtok
Vliv průtokové rychlosti mobilní fáze byl zkoumán ve zvoleném rozsahu 0,2 – 0,8
ml·min-1 s odstupy po 0,1 ml·min-1. Proměření závislosti pro průtok nižší než 0,2 ml·min-1
a vyšší než 0,8 ml·min-1 nebyl možný, a to z důvodu doporučených průtoků (0,2 – 0,85
ml·min-1) udávaných výrobcem kolony. Experimenty byly provedeny za konstantní teploty
(40 °C) a složení mobilní fáze (acetonitril:voda 99:1 (v/v)). Závislost HETP na průtoku byla
měřena pro dva vybrané vzorky 2HH (3) a 6FH (3), viz Obr. 5.
Je zde vidět patrný rozdíl mezi získanými výsledky v porovnání s obecným tvarem
Van Deemterovy křivky pro závislost HETP na lineární průtokové rychlosti, Obr. 2, pro
částice o velikosti 2 µm. Van Deemterova křivka obvykle obsahuje široký pás minima
HETP, který odpovídá optimálnímu průtoku mobilní fáze, a při nižším i vyšším průtoku, než
je optimum, je patrný pokles účinnosti. V našem případě hodnota HETP konstantně klesá
s klesajícím průtokem, a to pro obě testované látky v celém měřeném rozsahu průtoku MF.
V případě vzorku 6FH (3) byly získány příznivější výsledky pro všechny uvažované
průtoky. Počet teoretických pater pro průtok 0,2 ml·min-1 je 12776, pro průtok 0,8 ml·min-1
pak 6391. V porovnání s 2HH (3), počet teoretických pater při průtoku 0,2 ml·min-1 je
10586, při 0,8 ml·min-1 potom 5419. V obou případech tedy se zvýšením průtoku z 0,2 na
0,8 ml·min-1 klesla účinnost kolony zhruba na 50 %. Nejnižší testovaný průtok 0,2 ml·min-1
vykazoval nejvyšší účinnost kolony pro oba vzorky a byl zvolen jako optimální průtok pro
všechny další experimenty.
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Obr. 2, reprezentující van Deemterovu křivku pro různě velké částice, ukazuje
možnost velkého výběru vhodné průtokové rychlosti, aniž by došlo k snížení účinnosti
kolony. Z Obr. 5, který představuje naše experimentálně získané hodnoty, je však zřejmé, že
jediným možným optimálním průtokem pro enantioseparaci, je nejnižší možný, tedy 0,2
ml·min-1.
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Obr. 5 Vztah mezi hodnotou HETP a lineární rychlostí mobilní fáze pro vzorky 2HH (3) a 6FH (3) při teplotě
40 °C, mobilní fáze o složení ACN/voda 99:1 (v/v)

3.1.2 Teplota
Dále byla měřena závislost HETP na teplotě kolony. Zvýšená teplota snižuje
viskozitu mobilní fáze, tím pádem klesá tlak systému. Dále ovlivňuje rovnovážné konstanty
analytů, což vede k odlišným rychlostem eluce. V chirálních separacích s použitím CSF na
bázi derivatizovaných polysacharidů může díky změně teploty docházet ke konformační
změně hlavního řetězce polysacharidu, což se může projevit i změnou pořadí eluce
enantiomerů. Tento fenomén však v této studii nebyl pozorován – (S) enantiomer eluoval
vždy jako první a byl následován enantiomerem (R). Eluční pořadí enantiomerů bylo
ověřeno pro všechny OAFLC srovnáním retenčních časů obou píků získaných při analýze
racemického vzorku s retenčním časem čistého enantiomeru.
Teplotní závislost byla měřena v intervalu 10 až 40 °C s krokem 5 °C pro vybrané
látky (2HH (3) a 6FH (3)), při optimálním průtoku mobilní fáze 0,2 ml·min-1 a s mobilní fází
acetonitril:voda 99:1 (v/v); výsledky jsou zobrazeny v Obr. 6. Obě látky vykazují obdobné
24

chování v závislosti na měnící se teplotě kolony a hodnoty HETP pro oba vzorky jsou si
velice blízké. Nejnižší hodnoty HETP (odpovídající nejvyšším hodnotám počtu pater) byly
naměřeny pro teplotu 40 °C pro obě sloučeniny. Pro sloučeninu 2HH (3) při teplotě 10 °C
odpovídá hodnota počtu pater 2558, pro teplotu 40 °C pak 14197. Při teplotě 10 °C je
hodnota počtu pater sloučeniny 6FH (3) 2675 a 14845 pro teplotu 40 °C. V obou případech
se zvýšením teploty z 10 °C na 40 °C stoupla účinnost kolony přibližně 5,6 krát. Z grafu
závislosti je patrné, že s rostoucí teplotou se rozdíly hodnot HETP obou sloučenin při
jednotlivých zvýšeních teploty snižují a největší vliv teploty kolony na účinnost je
pozorován při nejnižších měřených teplotách. Širší rozsah teplot nebylo možné proměřit
z důvodu teplotní tolerance kolony (0–40 °C).
Jak můžeme vidět, citlivější látkou na změnu teploty je sloučenina 2HH (3), byť ne
příliš výrazně oproti 6FH (3). Teplota také souvisí s časem potřebným pro analýzu –
s rostoucí teplotou se hodnota retenčního času snižuje a zkracuje tak celkovou dobu analýzy.
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Obr. 6 Vztah mezi hodnotou HETP a teplotou kolony pro racemáty vzorků 2HH(3) a 6FH(3), průtok 0,2 ml·min1,

mobilní fáze o složení ACN/voda 99:1(v/v)

3.2 Vliv složení mobilní fáze na enantioseparaci
Separace v reverzním módu je hojně využívanou metodou, určenou především pro
analyty obsahující v molekule hydrofobní část. Mobilní fáze, která má vyšší polaritu než
stacionární fáze, unáší molekuly analytu, které interagují se stacionární fází pomocí slabých
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nekovalentních interakcí. Ustanovení rovnováhy mezi těmito fázemi závisí na složení MF,
povaze analytu a vlastnostech SF.
Studované OAFLC jsou vysoce hydrofobní materiály, jako hlavní složka mobilní
fáze byl proto zvolen acetonitril, ve kterém jsou dobře rozpustné a který má mimo jiné nižší
viskozitu než voda, což vede ke snížení tlaku systému při stejném průtoku. Zvýšení eluční
síly MF lze dosáhnout přidáním organického rozpouštědla nižší polarity, než jakou má
primární složka mobilní fáze. V této studii byla eluční síla snižována přídavky deionizované
vody do mobilní fáze, což se projevilo prodloužením retenčních časů analytů. Testované MF
byly: čistý acetonitril a acetonitril s 1, 2,5, 5 a 10% obsahem vody. Pro výsledky
enantioseparace viz Tab. 1.
Tab. 1 Rozlišení studovaných OAFLC v závislosti na množství vody v mobilní fázi

2HH(2)
2HF(2)
3FF(2)
4HH(2)
5HH(2)
5FH(2)
5FF(2)
6FH(2)
6FF(2)
7HH(2)

0
1,93
2,67
3,88
1,84
0,90
1,68
5,12

% vody v mobilní fázi
1
2,5
5
2,19
4,32
7,25
2,01
3,97
1,17
3,03
5,77
9,52
4,23
7,62
12,14
1,95
3,47
5,77
1,00
2,27
4,28
1,80
3,30
5,55
0,78
1,99
3,85
5,49
9,42
14,38

10
10,65
6,65
2,18
13,91
16,97
8,99
7,30
8,62
6,58
19,20

2HH(3)
2HF(3)
3FF(3)
4HH(3)
5HH(3)
5FH(3)
5FF(3)
6FH(3)
6FF(3)
7HH(3)

2,35
1,07
3,22
4,12
2,14
1,22
2,30
1,30
5,63

2,47
1,15
3,36
4,33
2,19
1,29
2,47
1,32
5,96

9,19
6,36
2,37
12,47
15,20
7,94
6,67
7,64
6,23
17,43

4,02
2,27
5,49
7,00
3,34
2,34
3,26
2,21
8,69

6,18
3,90
1,37
8,52
10,64
5,17
4,04
5,04
3,79
12,83

Retenční faktor k, neboli hmotnostní distribuční poměr, je meřítkem interakce
analytu se stacionární fází. Udává, kolikrát více času stráví analyt adsorbovaný na SF oproti
MF. Obr. 7 reprezentuje závislost retenčního faktoru na přidané vodě v mobilní fázi pro
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analyt 2HH (2). Pokud je mobilní fáze složena pouze z acetonitrilu, nebo přídavek vody tvoří
pouze 1 %, je retenční faktor téměř konstantní (0,484 pro 100% ACN; 0,486 pro 99% ACN).
S rostoucím obsahem vody v MF dochází ke snižování eluční síly mobilní fáze a zvyšování
retenčního faktoru, což vede k prodlužování retenčních časů (3,44 min pro ACN/voda 100:0;
6,01 min pro ACN/voda 90:10) v souladu s teorií kapalinové chromatografie v reverzním
módu. Obdobné závislosti retenčního faktoru na složení mobilní fáze byly získány pro všech
dvacet testovaných látek. Se zvyšováním podílu vody v MF dochází také ke zvyšování
rozlišení pro všechny látky, viz Obr. 8.
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Obr. 7 Závislost retenčního faktoru látky 2HH (2) na množství přidané vody do MF; průtok 0,2 ml·min-1, teplota
kolony 40 °C
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Obr. 8 Vliv složení mobilní fáze na enantioseparaci racemické směsi 2HF (3). Průtok 0,2 ml·min-1, teplota
kolony 40 °C

3.3 Vliv přítomnosti fluoru na benzenovém jádře
Laterální substituce fluorem mění nejen kapalně krystalické vlastnosti mezogenů,
ale i jejich chromatografické chování, Tab. 1. Obr. 9 a Obr. 10 reprezentují srovnání dvou
skupin studovaných OAFLC, jejichž chirální centrum je odvozeno od 2-oktanolu. V obou
skupinách se jednotlivé analyty liší přítomností/pozicí atomu fluoru na benzenovém jádře.
V jedné skupině obsahuje alkyloxylový řetězec dva uhlíkové atomy a testované LCM – 2HH
(2) a 2HF (2) – se liší pouze substitucí fluorem na pozici X2. Ve druhé skupině s alkylovým
řetězcem obsahujícím pět atomů uhlíku jsou látky 5HH (2), 5FH (2) a 5FF (2) ilustrující
rozdíly mezi OAFLC bez laterální substituce fluorem, substitucí na pozici X1 a substitucí na
obou pozicích X1 a X2 najednou. Všechny analyty byly proměřeny za stejných podmínek
s použitím mobilní fáze, která obsahovala 5 % vody. Enantiomery látek 2HH (2) a 5HH (2)
jsou mnohem lépe odseparované v porovnání s analyty, které obsahují fluor na pozici X1
nebo X2. 5FH (2) je pak lépe separovaný v porovnání s 5FF (2); substituce fluorem na obou
pozicích tedy vede k dalšímu snížení enantioselektivity a rozlišení. Všechny analyty bez
laterální substituce fluorem bylo možné odseparovat na základní linii již ve 100%
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acetonitrilu. Naopak žádný z materiálů s fluorem na pozici X2 nebo dvěma fluory nebylo
možné úplně separovat bez přídavku vody do MF.
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Obr. 9 Vliv přítomnosti atomu fluoru na benzenovém jádře na rozlišení studovaných OAFLC. Mobilní fáze:
acetonitril/voda 95:5(v/v), průtok 0,2 ml·min-1, teplota kolony 40°C
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Obr. 10 Vliv přítomnosti atomu fluoru na benzenovém jádře na enantioselektivitu. Mobilní fáze:
acetonitril/voda 95:5(v/v), průtok 0,2 ml·min-1, teplota kolony 40°C
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Nejobtížněji separovatelnou látkou je 3FF. Pro obě chirální centra ji bylo možné
částečně rozseparovat až v 95% acetonitrilu, kdy rozlišení pro 3FF (2) je 1,17 a pro 3FF (3)
1,37; úplné enantioseparace bylo dosaženo s 10 % vody v MF.
Ve 100 % acetonitrilu nebylo separováno, nebo bylo rozseparováno pouze částečně
celkem osm vzorků, všechny tyto látky obsahovaly alespoň jeden atom fluoru na pozici X1/2.
Ostatních dvanáct analytů bylo separováno alespoň na základní linii s rozlišením ≥1,5. Látky
bez laterální substituce fluorem byly separovány mnohem lépe než ostatní, sedm z osmi
(s výjimkou 2HH(2)) bylo úplně rozseparováno s rozlišením ≥2,0 již s použitím čistého
acetonitrilu jako MF.

3.4 Vliv délky alkyloxylového řetězce
Vliv délky alkyloxylového řetězce OAFLC na enantioseparaci byl studován
porovnáním výsledků analogických látek (2HH, 4HH, 5HH, 7HH a 3FF, 5FF, 6FF), lišících
se pouze tímto parametrem, Tab. 1. Chirální centrum všech těchto látek je odvozeno od 2oktanolu. Vliv délky alkyloxylového řetězce na enantioseparaci byl obrovský, rozdíly mezi
jednotlivými látkami byly značné.
Na Obr. 11 je znázorněna závislost rozlišení na délce řetězce látek neobsahujících
atom fluoru. Jednotlivé enantiomery všech analytů byly odseparovány již ve 100%
acetonitrilu. S přídavkem vody do mobilní fáze rozlišení látek rostlo. Je zřejmé, že
nejvyšších hodnot R bylo dosaženo u 7HH (2) a to v každém složení mobilní fáze. V čistém
acetonitrilu jako MF je pro 2HH (2) hodnota rozlišení rovna 1,93 a pro 7HH (2) rovna 5,12.
V MF s nejvyšším podílem vody (ACN/voda 90:10, v/v) platí pro 2HH (2) rozlišení 10,7 a
pro 7HH (2) 19,2. Retenční časy všech analytů se s rostoucím alkyloxylovým řetězcem
prodlužují, a to bez ohledu na složení mobilní fáze, viz Obr. 12.
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Obr. 11 Závislost enantioseparace na délce alkyloxylového řetězce pro analyty 2HH, 4HH, 5HH a 7HH
odvozené od 2-oktanolu, pro všechna studovaná složení mobilní fáze (ACN/voda 100:0 až 90:10, v/v) o průtoku 0,2 ml·min1,
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Délka alkyloxylového řetězce
Obr. 12 Závislost logaritmu retenčního faktoru na délce alkyloxylového řetězce. Složení MF ACN/voda 100:0;
97,5:2,5; 90:10 (v/v). Průtok MF 0,2 ml·min-1, při teplotě 40 °C

Odlišné chování lze sledovat u analytů obsahujících dva atomy fluoru na
benzenovém jádře, Obr. 13. Stejně jako u látek z první skupiny rozlišení i retence roste
s rostoucím přídavkem vody do mobilní fáze. Nejhůře separovatelný je vzorek 3FF, který
bylo možné částečně rozseparovat až při složení mobilní fáze ACN/voda 95:5 (v/v), kdy
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hodnota R odpovídá 1,17. V porovnání s analyty, které neobsahují atomy fluoru, zde však
nedochází ke zvyšování hodnoty R s rostoucí délkou alkyloxylového řetězce. Vzorek 5FF
(2) má v každém případě vyšší hodnotu rozlišení oproti 6FF (2). V případě 5FF (2) je rozdíl
mezi 100% a 99% acetonitrilem pouze nepatrný, a to 0,90 (ACN/voda 100:0) a 1,0
(ACN/voda 99:1, v/v).
Lze tedy konstatovat, že délka alkyloxylového řetězce je stejně jako laterální
substituce fluorem zásadním faktorem ovlivňujícím enantioseparaci. Výrazně kratší řetězec
vede ke slabší retenci analytu a nižším hodnotám rozlišení i enantioselektivity.
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Obr. 13 Závislost enantioseparace na délce alkyloxylového řetězce pro analyty 3FF, 5FF a 6FF odvozené od
2-oktanolu, pro všechna studovaná složení mobilní fáze (ACN/voda 100:0 až 90:10, v/v) o průtoku 0,2 ml·min-1, při teplotě
40 °C

3.5 Vliv chirálního centra
Tato práce se zabývá chirálními OAFLC, jejichž chirální centrum je odvozeno od
2-oktanolu nebo 3-oktanolu. Obr. 14 porovnává vybrané analyty, a to vždy obě chirální
centra, na základě hodnoty rozlišení v závislosti na množství přidané deionizované vody do
MF. Tyto sloučeniny byly vybrány tak, aby zde byly zástupci jak s dlouhým či krátkým
alkyloxylovým řetězcem, tak zástupci s různou laterální substitucí atomem fluoru.
Při složení mobilní fáze obsahující pouze acetonitril dochází k lepšímu rozdělení
LC, jejichž chirální centrum je odvozeno od 3-oktanolu, např. v případě 6FF (2) byly
enantiomery separovány tak málo, že nebylo možné vypočítat hodnotu rozlišení na rozdíl od
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6FF (3). Vyšší hodnoty rozlišení látek odvozených od 3-oktanolu oproti 2-oktanolu byly
naměřeny i s mobilní fází o složení ACN/voda 99:1. V tomto případě již bylo možné spočítat
rozlišení analytu 6FF (2). K separaci 3FF (oba typy chirálního centra) dochází až
s přídavkem vody do MF, kde její zastoupení činí alespoň 5 %, doté doby nelze jednotlivé
enantiomery separovat. Při použití mobilní fáze o složení ACN/voda 97,5:2,5 se u části látek
separují lépe vzorky odvozené od 2-oktanolu a dochází zde k postupnému obrácení trendu
při dalším zvyšování obsahu vody v MF. Pro MF s nejvyšším podílem vody (10 %) již pro
všechny látky (s výjimkou 3FF) platí, že OAFLC odvozené od 2-oktanolu se separují lépe
ve srovnání s látkami odvozenými od 3-oktanolu. Tento trend neplatí pouze pro 3FF, kdy
stále platí vyšší rozlišení u chirálního centra 3-oktanol (ACN/voda 95:5 a ACN/voda 90:10).
Při obsahu vody v mobilní fázi 2,5 % dochází k lepší separaci stále u chirálního centra
odvozeného od 3-oktanolu. Nepatrný zlom nastává při 5 % vody v MF, kdy jsou hodnoty
rozlišení rovny 3,85 (pro 6FF (2)) a 3,79 (pro 6FF (3)).
Závěrem lze konstatovat zásadní vliv chirálního centra na enantioseparaci
studovaných OAFLC. Při použití MF obsahující pouze acetonitril, či 1 % vody, dochází
ke snadnější separaci u látek, jejichž chirální centrum je odvozeno od 3-oktanolu (neplatí
pro 3FF a 6FF). Naopak použitím MF obsahující 2,5 % a více vody nastává snadnější
separace enantiomerů s chirálním centrem odvozeným od 2-oktanolu (neplatí pro 3FF).
Analyty s delším alkyloxylovým řetězcem bez navázaného atomu fluoru na benzenovém
jádře dosahují vyšších hodnot R oproti analytům s krátkým alkyloxylovým řetězcem, a to
bez ohledu na typ chirálního centra. Rozlišení klesá v řadě 7HH (2), 7HH (3), 5HH (2), 5HH
(3), 2HH (2), 2HH (3) pro mobilní fází ACN/voda 90:10(v/v). Naopak ve 100% acetonitrilu
klesá rozlišení v řadě: 7HH (3), 7HH (2), 5HH (3), 5HH (2), 2HH (3), 2HH (2). Rozlišení,
enantioselektivita a retence ve všech případech roste s rostoucím přídavkem vody v MF, což
je pravděpodobně způsobeno zvyšující se polaritou mobilní fáze.
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Obr. 14 Porovnání vlivu rozdílného chirálního centra studovaných OAFLC na enantioseparaci v závislosti na
obsahu vody v mobilní fázi. Průtok 0,2 ml·min-1, teplota kolony 40 °C; (a) vliv chirálního centra analytu 2HH; (b) vliv
chirálního centra analytu 7HH; (c) vliv chirálního centra analytu 5HH; (d) vliv chirálního centra analytu 5FH; (e) vliv
chirálního centra analytu 3FF; (f) vliv chirálního centra analytu 6FF
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4. Závěr
V rámci předkládané bakalářské práce byla vyvinuta metoda pro enantioseparaci
dvaceti nových racemických směsí orthokonických antiferroelektrických kapalných krystalů
za využití UHPLC v reverzním módu, na koloně Chiralpak IG-U obsahující tris(3,5dimethylfenylkarbamát)

amylosy

jako

chirální

selektor.

Byly

optimalizovány

chromatografické podmínky, konkrétně průtok mobilní fáze a teplota kolony. Měření byla
provedena pomocí jednoduché binární mobilní fáze, jejíž základ tvoři acetonitril, k němuž
byla za izokratické eluce přidávaná deionizovaná voda v různých poměrech. Všechny
studované látky se podařilo rozdělit na základní linii bez použití aditiv. Byly získány vysoké
hodnoty rozlišení a enantioselektivity (pro racemickou směs 7HH (2): R = 19,2 a α = 2,76
v mobilní fázi acetonitril/voda 90/10), což poukazuje na velký potenciál reverzního módu
pro analýzu kapalných krystalů. Bylo zjištěno, že enantioseparaci významně ovlivňuje
struktura látek, zejména pak přítomnost atomu fluoru na benzenovém jádře a délka
alkyloxylového řetězce. Pro všechny studované látky platí, že hodnoty retence, rozlišení a
selektivity rostou s rostoucím podílem vody v MF. Nejdelší doba nutná pro úplnou
enantioseparaci racemické směsi byla 6 minut.
Výsledky této práce jsou součástí publikace v časopise Monatshefte für Chemie –
Chemical Monthly [39].
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42

