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Abstrakt

     Bakalářská práce se zabývá chirálním herbicidem mecopropem a jeho stanovením 

metodou vysoce účinné kapalinové chromatografie s použitím chirální stacionární fáze na 

bázi teikoplaninu. Teoretická část je zaměřena na obecná fakta o chiralitě, chirálních 

pesticidech, o problematice jejich používání a vlivu na životní prostředí. Také se zabývá

jejich stanovením výše zmíněnou metodou a uvádí několik příkladů předchozích separací. 

Experimentální část je založena na optimalizaci enantioseparační metody a sledování

změn v enantiomerním poměru mecopropu v různých vzorcích vody při různém způsobu 

skladování.

Abstract

     This Barchelor´s project deals with chiral herbicide mecoprop and its determination by 

high-performance liquid chromatography method with teicoplanin based chiral stationary 

phase. The teoretical part focus on basic facts conserning chirality, chiral pesticides and

problems related to their usage and effects to the enviroment. It also involves the ways of

their determination by the above mentioned method and gives several examples of 

previous separations. The experimental part is based on method optimalization and 

determination of changes in mecoprop enantiomeric ratio in various water samples during 

different storage conditions.   
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1. Úvod 

     V dnešní době životní prostředí podléhá velkému znečištění vlivem průmyslu, dopravy

a jiných lidských aktivit. Mnohé používané látky, které se dostávají do přírody, jsou 

perzistentní a bioakumulativní, hromadí se v potravinovém řetězci a mohou být 

nebezpečné nejen pro živočichy, ale i pro člověka. Je-li látka chirální, je třeba zvažovat 

možnost zásadně odlišného chování jednotlivých enantiomerů. 

     Nebezpečí chirálních polutantů tkví právě v jejich rozdílném prostorovém uspořádání, 

které je zodpovědné za rozdílnou reaktivitu a tím i za rozdílné účinky a degradaci 

v organismech a životním prostředí. Protože se často stává, že jeden enantiomer je pro 

daný účel vhodný a druhý ne, je mnoho chirálních látek, především léčiv, vyráběno ve 

formě enantiomerně čistých směsí. V případě pesticidů se zvláště z ekonomických 

důvodů často aplikují směsi enantiomerů, čímž dochází ke zbytečnému zatěžování 

životního prostředí dalšími chemikáliemi. Je proto vhodné zvážit, kdy je aplikace čistého 

enantiomeru výhodná, kdy nezbytná a kdy spíše zbytečná.

     Jedním z chirálních pesticidů mecoprop, působící jako herbicid. Je velmi používaný, a 

proto je nutné stanovovat jeho koncentrace a průběh degradace v životním prostředí, 

hlavně v půdě a ve vodě. 

     Experimentální část této práce je věnována právě stanovení enantiomerů mecopropu ve 

vodě. Racemát mecopropu byl přidán do různých vzorků vod a po dobu čtyř týdnů byly 

vzorky analyzovány metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie, za účelem 

zjištění změn v enantiomerním poměru, které by ukázaly samovolnou degradaci 

enantiomerů pesticidu bez přídavku bakteriálních kolonií.
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2. Teoretická část

2.1 Pesticidy

     Pesticidy jsou chemické látky používané proti škodlivým živočichům, plevelům a 

houbám. Dělí se do skupin podle toho, proti čemu působí. Nejznámější jsou herbicidy 

používané proti plevelům, insekticidy proti hmyzu a fungicidy proti houbám. Dalšími 

skupinami jsou například rodenticidy proti hlodavcům, repelenty nebo regulátory růstu.

     Podle způsobu působení se pesticidy dělí na systémové a kontaktní. Kontaktní 

zůstávají na povrchu rostlin nebo škůdců, systémové se vstřebávají do pletiv a tkání a 

chrání tak i nové výhonky nebo naopak zabraňují jejich vzniku. Jsou účinnější i proto, že 

nemohou být odneseny větrem nebo spláchnuty deštěm. 1 

     Pesticidy také lze rozdělit podle chemického složení na organofosfáty, karbamáty,

organochlorové sloučeniny, syntetické pyrethroidy, fenoly, morfoliny, azoly a aniliny

nebo podle způsobu výroby na přírodní, syntetické a biopesticidy. 2

     Používání těchto látek, hlavně chlorovaných uhlovodíků, s sebou však nese velkou 

ekologickou zátěž pro životní prostředí. Obrovskou aféru vyvolala roku 1963 kniha 

Mlčící jaro (Silent spring) od Rachael Carsonové. Pojednávala o ekologických 

problémech, které způsobilo rozsáhlé používání DDT [2,2-bis-(4-chlorfenyl)-1,1,1-

trichlorethan]. 3  Po pečlivých přezkoumáních a pokusech bylo používání DDT roku 1975 

podle Stockholmské úmluvy 4 zakázáno v mnoha vyspělých zemích, protože je to 

perzistentní a bioakumulativní látka, která se hromadí v potravním řetězci a u pokusných 

zvířat způsobovala mutace a výrazné hormonální změny. V rozvojových zemích je 

prozatím používání DDT nezbytné, protože neexistuje jiný, dostatečně dostupný a účinný 

insekticid např. proti malárii. 5

     Aby nedocházelo k tragédiím v souvislosti s aplikací perzistentních pesticidů, podléhá 

jejich výroba, nákup i používání přísné regulaci. U nás se touto regulací zabývají 

příslušné orgány Evropské unie, v Americe EPA (Enviromental protection agency) a 

samozřejmě má také každý stát své vlastní zákony a normy o nakládání s pesticidy. Mezi 

podstatné změny, které EU zavedla, patří např. zákaz používání pesticidů s mutagenními, 

karcinogenními a reprotoxickými účinky nebo zákaz leteckého rozprašování. 6
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2.2 Chiralita

   Chiralita je prostorově geometrická vlastnost molekuly. Tyto molekuly nejčastěji ve 

své struktuře obsahují tetraedrické uhlíkové atomy, ke kterým jsou navázány čtyři různé 

substituenty. Takový atom uhlíku je potom asymetrický, neboli chirální. Sloučenina se 

pak vyskytuje ve dvou různých strukturách, které nazýváme stereoizomery. 7, 8

     Stereoizomery jsou tedy molekuly jedné látky se stejným pořadím atomů a vazeb, které 

se však liší prostorovým uspořádáním. 9 Dále se dělí na enantiomery a diastereomery.

     Diastereomery mají minimálně dvě stereogenní centra a na jednom nebo více centrech 

mají stejné konfigurace. Liší se svými fyzikálními vlastnostmi.

     Enantiomery jsou stereoizomery, které si jsou navzájem zrcadlovými obrazy. Mají 

stejné chemické i fyzikální vlastnosti, ale liší se směrem stáčení roviny polarizovaného 

světla. 7 Enantiomer stáčející rovinu polarizovaného světla ve směru hodinových ručiček

se označuje jako (+), enantiomer otáčející rovinu proti jejich směru se označuje (-).

Konfigurace na chirálních centrech je označována symboly R (rectus = pravý) nebo S 

(sinister = levý). Pokud oba enantiomery smísíme ve stejném poměru, vzniká racemát, 

který  je opticky  neaktivní. 9

     Právě odlišná konformace je důvodem odlišného biologického chování a toxicity 

enantiomerů. Protože mnoho léčiv, chemikálií i látek používaných v potravinářském a 

zemědělském průmyslu má chirální centra, je nutné prozkoumat chování všech jejich 

stereoizomerů nejen v lidském těle, ale také v tělech ostatních organismů a v životním 

prostředí. 10

     Jako příklad odlišných vlastností způsobených rozdílnou konformací lze uvést chirální 

sloučeninu karvon, používanou v potravinářství. S-enantiomer má charakteristickou 

mátovou vůni, zatímco R-enantiomer má vůni kmínovou. 11 Velmi známý je incident 

s thalidomidem, který byl podávám ženám proti těhotenským nevolnostem. R-izomer je 

zdraví neškodný a působí jako sedativum, ale S-izomer je teratogení, což zapříčinilo, že 

se děti rodily bez rukou nebo nohou. 10, 12
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2.3 Chirální pesticidy

     Pokud má nějaký pesticid asymetrický uhlík, je časté, že jeho enantiomery mají různou 

účinnost na cílové organismy. Proto se výrobci snaží vyrábět čisté směsi účinnějšího 

enantiomeru, což přináší výhody jako větší účinnost, potřebu menších dávek a s tím 

spojené menší zatěžování životního prostředí a občas také nižší cenu. Samozřejmě je 

nutné vědět u obou enantiomerů, jak se chovají ve všech organismech, nejen těch 

cílových, a o jejich osudu v životním prostředí.

     Chirální pesticidy mají stejné fyzikální i chemické vlastnosti, ale jejich biologické 

vlastnosti mohou být naprosto odlišné. Odbourávání různých enantiomerů v životním 

prostředí nebo v organismech probíhá různými cestami, mnohdy dochází k 

přednostní degradaci pouze jednoho z nich. Také jejich rezidua mohou mít různou 

toxicitu, právě vlivem enantiomeru, ze kterého vznikly. 13 Proto je velmi důležité detailní 

prozkoumání efektů, které mají oba enantiomery na organismy a životní prostředí. 14

     První studie věnující se chirálním pesticidům se uskutečnily v 90. letech minulého 

století, ale i když se podniky začaly zajímat o možnost nevyrábět racemáty, ale spíš čisté 

enantiomery, ještě nebyly tak účinné separační metody, které by jim to umožnily ve 

větším měřítku. Dnes už naštěstí takovéto metody existují, takže mnoho pesticidů lze 

koupit jen jako enantiomerně čistou látku 13, ale i přesto je mnoho z nich stále prodáváno 

ve formě racemátu 14, i když je tak snížena jejich aktivita. 

     Je odhadováno, že 25-30% 13, 14 dnes vyráběných pesticidů je chirálních. Mezi 

pesticidy, u kterých jsou používány jen aktivní enantiomery, patří například herbicidy 

mecoprop a dichlorprop (R-enantiomery), fungicid metalaxyl, regulátor růstu methopren

(S-enantiomery). 13 Dalšími důvody, proč separovat enantiomery od sebe, jsou kompletní 

inaktivita jednoho z enantiomerů (např. u mecopropu a dichlorpropu) nebo jiný styl 

působení na terčové organismy. Jeden enantiomer může působit jako regulátor růstu, 

druhý jako fungicid (triazoly, např. diclobutrazol). 14

2.3.1 Chlorofenoxykarboxylové kyseliny

     Tyto herbicidy působí jako růstové hormony. Po jejich aplikaci dojde k abnormálnímu 

růstu rostliny, který končí jejím odumřením. Do této skupiny patří látky jako 2,4-

dichlorfenoxyoctová kyselina (2,2-D), 2-methyl-4-chlorfenoxyoctová kyselina (MCPA), 

2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propionová kyselina (mecoprop, MCPP), 2-(2,4-
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dichlorfenoxy)propionová kyselina (2,4-DP; dichlorprop). Mecoprop i dichlorprop se 

vyskytují ve dvou enantiomerech, z nichž jen R-izomery mají herbicidní účinky. 1, 13, 15

     Chlorofenoxy herbicidy jsou označovány za poměrně bezpečné, co se týká 

chronických a akutních onemocnění, 16 ale také jsou označovány za pravděpodobné 

karcinogeny pro člověka. 17 Některé kyseliny a jejich deriváty dráždí pokožku, oči, 

dýchací a trávicí cesty. Požití velké dávky může způsobit metabolickou acidózu spojenou 

se svalovou slabostí a myotonií, dále selhání mnoha orgánů, včetně ledvin, popř. smrt. 18

2.3.2 Mecoprop

     Mecoprop, systematickým názvem kyselina 2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propionová

(obr. 1), je bílá až nahnědlá krystalická látka bez zápachu, hojně používaná jako herbicid 

proti plevelům, např. jeteli, jitroceli nebo břečťanu. 15 Oproti ostatním 

chlorofenoxykarboxylovým kyselinám působí pomalu, kolem 3 až 4 týdnů, proto je 

většinou používán ve směsích s jinými pesticidy. 16

Obr.1 Struktury R a S mecopropu

     Mecoprop je označován jako mírně toxický, akutní toxicita se projevuje až po poměrně 

velkých dávkách, chronická toxicita není prokázána. Při umírněném používání není 

toxický pro živočichy, byl prokázán jen minimální bioakumulační potenciál u ryb. Ve 

velkých perorálních dávkách ale působí jako teratogen a mutagen (zkoumáno na  

krysách). 15, 16 Po aplikaci rezidua setrvávají v půdě asi dva měsíce a podléhají 

bakteriálnímu rozkladu, proto se usuzuje pouze o minimální kontaminaci podzemních 

vod, pokud jsou dávky přiměřené. 15
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     Jedna ze studií, zabývajících se změnami v poměru enantiomerů způsobených

bakteriemi v prostředích o různých podmínkách, dospěla k zajímavým závěrům. Primárně 

je mecoprop degradován aerobními pochody, kdy degradaci podléhá rychleji S-

enantiomer (obr. 2 A). V redukčním sulfátovém, methanogením a redukčním železnatém

prostředí se enantiomerní poměr neměnil, docházelo k přirozené inhibici rozkladných 

pochodů. V redukčním nitrátovém prostředí docházelo pouze k anaerobní degradaci R-

enantiomeru na 4-chlor-2-methylfenol, 11 který je daleko více toxický (LC50 pro ryby na 

96 h je 2,3 – 6,6 mgl-1) 22 a další degradaci podléhal až po úplném vymizení R-

enantiomeru (obr. 2 B). V žádném prostředí nebyla zaznamenána přeměna jednoho 

enantiomeru na druhý. 19

    

Obr. 2 Chování enantiomerů mecopropu v A) aerobním a B) anaerobním prostředí, kde 1 

je R-enantiomer, 2 S-enantiomer a 3 značí 4-chlor-2-methylfenol 19
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2.4 Chirální separace

     Chirální separace je proces, kdy jsou od sebe oddělovány molekuly jedné látky 

s různou prostorovou konfigurací - stereoizomerií. Za účinné metody chirální separace 

jsou považovány kapilární elektroforéza, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, 

chromatografie na tenké vrstvě a plynová chromatografie, 20, 21 přičemž jsou všechny tyto 

separace založeny, zjednodušeně řečeno, na metodě klíče a zámku, 12 stejně jako 

enzymové reakce. 22

     Nejčastěji se pro popis mechanismu vazby enantiomeru na chirální fázi používá pro 

názornost a jednoduchost Eassonův-Stedmanův tříbodový model („three-point attachment 

model“) (obr. 3). Znázorňuje, že na povrchu receptoru musí být minimálně tři vazebná 

místa, A, B a C, aby se mohl navázat tetraedrální chirální uhlík třemi substituenty a, b, c. 

Pouze jeden z enantiomerů má takovou konfiguraci, aby se navázal na povrch chirální 

fáze, ten druhý se může navázat pouze na jedno vazebné místo. Pro vznik tří vazeb by 

musel přijít k receptoru z druhé strany, ale takováto interakce není možná, proto není 

vázán nebo interaguje slaběji, a tím se eluuje rychleji. 22  

         

Obr. 3  Eassonův-Stedmanův „three-point attachment model“ 22

     Tento princip se také uplatňuje u separací pomocí chirálních stacionárních fází, kde je 

na ni jeden enantiomer vázán silněji („ideal fit“), druhý slabě („non-ideal fit“). 22
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2.4.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)

     HPLC je analytická separační metoda, která využívá dělení sloučenin na základě různé

zádrže mezi stacionární a mobilní fází. V současné době je jednou z nejpopulárnějších 

separačních technik. 9

     Chromatografický systém zahrnuje tři prvky - mobilní fázi, vzorek a stacionární fázi. 

Mobilní fáze unáší složky vzorku ložiskem stacionární fáze, která je schopna zachytávat

složky vzorku z mobilní fáze nebo na jejím povrchu probíhá proces iontové výměny nebo 

má takovou strukturu, která umožňuje separaci složek vzorku na základě efektivních 

rozměrů jeho molekul (obr. 4). 24, 25

Obr. 4 Schéma průběhu zadržování analytů stacionární fází 23

     Mobilní fáze je vedena přes zařízení pro dávkování vzorku do chromatografické 

kolony, která je přímo spojena s detektorem. Z detektoru je pak signál veden do datové 

stanice s tiskárnou (obr. 5). 24, 25

Obr. 5 Schéma chromatografu pro HPLC 23
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     Chirální látky lze metodou HPLC separovat přímo pomocí chirální stacionární (CSP)

nebo mobilní fáze s chirálním aditivem nebo nepřímo po derivatizaci. 20

     Při nepřímé metodě se nejprve enantiomery převedou derivatizací na stálé

diastereoizomery a následně se separují na achirálních stacionárních fázích. 8

     Nejčastěji se však používá přímá separační metoda za využití CSP, kdy dochází ke 

vzniku přechodného diastereoizomerního páru. Výhody této metody spočívají v rychlosti, 

snadné izolaci čistých enantiomerů, snadném určení poměru enantiomerů pomocí ploch či 

výšek příslušných píků a nepotřebě chirální předúpravy vzorku. Nevýhodu použití CSP 

představuje vysoká cena a nebezpečí racemizace během separačního procesu.  

     První komerčně dostupná CSP byla uvedena na trh roku 1981 a následný vývoj 

pokračoval velmi prudce. Jen za poslední dvě desetiletí bylo vyrobeno několik stovek 

nových CSP, z toho asi 200 je komerčně dostupných. 10

     Dnes jsou nejvíce používanými typy CSP proteinové, cyklodextrinové, 

polysacharidové, Pirklovy stacionární fáze a makrocyklická antibiotika (vankomycin, 

teikoplanin, ristocetin A). Méně rozšířené jsou například fáze na bázi syntetických

polymerů. 9

2.4.2 Makrocyklická antibiotika

     Makrocyklická antibiotika (MA) jsou považována za velmi účinné chirální separátory, 

protože mají řadu chirálních center 20, 21 (např. teikoplanin jich má 23) 10, 21 a mnoho 

funkčních skupin. 21 To jim umožňuje různé interakce s analyty - vodíkové vazby,          

π−π interakce, inkluze, sterické interakce, dipólové interakce a jejich různé kombinace. 10,20,26   

Protože MA rozpoznají i malé změny v molekulární struktuře, jsou schopna separovat

řadu chirálních molekul. Proto jsou ideální např. pro studie metabolismu a stability    

léčiv. 27   

     MA CSP jsou jedním z nejnovějších druhů, poprvé byly použity Dr. D. W.

Armstrongem roku 1994. Dnes patří mezi nejpoužívanější asi šest stacionárních fází na 

bázi makrocyklických glykopeptidů (vancomycin V/V2, teicoplanin T/T2, teicoplanin 

aglykon (TAG) a ristocetin A). Všechny chirální selektory jsou kovalentně vázány na 

silikagelovou matrici. Tyto glykopeptidy svou strukturou tvoří tzv. aglykonový koš, který 

je sestavený z několika makrocyklických kruhů a heptapeptidového řetězce. Navíc 

vankomycin a teikoplanin obsahují řadu hydroxylem, respektive chlorem,

substituovaných aromatických kruhů. Jsou většinou dobře rozpustné ve vodě díky mnoha 

hydrofilním a ionizovatelným skupinám. Ionizovatelné skupiny jim také umožňují 
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interakci s ionizovatelnými analyty, a tím mohou přispívat k rozpoznání jednotlivých 

enantiomerů. 

     Při používání těchto CSP je potřeba dbát, aby pH pufru bylo v rozmezí 2,8 – 7,0, 

především z důvodu omezené stability silikagelového nosiče a vazby MA na něj. Hodnota 

pH mobilní fáze také ovlivňuje enantioselektivitu, protože různé interakce mají různou 

sílu podle vlastností prostředí. 10 Aby se dosáhlo co možná největší enantioselektivity, lze 

MA CSP používat ve třech elučních modech, a to v reverzním, normálním a s polárně 

organickou mobilní fází. 21,22

2.4.2.1 Teikoplanin

     Teikoplanin je glykopeptidové antibiotikum, používané proti grampozitivním 

bakteriím a využívané v chirálních separacích. Obsahuje čtyři spojené kruhy a tři 

monosacharidové struktury: D-mannosu a dva D-glukosaminy.

     Teikoplaninovými CSP lze separovat širokou škálu chirálních látek, např. 

aminokyseliny, cyklické aminy/amidy/imidy, peptidy, hydroxykarboxylové kyseliny, 

fenoly a látky obsahující síru. 27, 28

     Nejpoužívanější CSP na bázi teikoplaninu jsou T, T2, a TAG (obr. 6). Teikoplaninové 

CSP T a T2 jsou analogické, jen vyrobené jiným postupem. Díky tomu se liší pokrytím 

chirálním selektorem (teikoplanin T2 má vyšší pokrytí), což jim dává trochu rozdílné 

vlastnosti při separacích. 10  

      TAG je modifikovaná forma, která má stejný aglykonový koš, ale nemá tři cukerné 

struktury, a tudíž ani uhlovodíkový řetězec, který byl k jednomu z nich připojený. Díky 

tomu mizí stérické efekty těchto částí a molekula se tak stává lépe přístupnou pro analyty. 

Volné místo po odstraněných sacharidových strukturách nahrazují tři nové OH skupiny. 

TAG má díky rozdílnostem ve struktuře oproti teikoplaninu větší schopnost zadržovat 

analyty, ale díky tomu se také zvyšuje jejich eluční doba. 29
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Obr. 6 Struktury A) teikoplaninu a B) teikoplaninu aglykonu
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2.5 Enantiomerní separace mecopropu

     Protože mecoprop je velmi používaný chirální herbicid, je nutné znát jeho chování 

v životním prostředí. Proto je mnoho vědeckých prací zaměřeno právě na jeho 

enantiomerní přeměny a degradace v přírodě za různých podmínek a v různých 

bakteriálních kulturách. 19, 30, 31, 32, 33

     Ve většině článků autoři používali k separaci chirální kolonu Nucleodex α-PM a jejich 

mobilní fáze se skládala z methanolu a pufru 25 mM Na2HPO4 o pH 3. Průtok mobilní 

fáze byl vždy nastaven na 0,7 ml/min. 19, 30, 31, 32 Většinou se lišila vlnová délka, při které 

probíhala detekce. Podle Kilpiho 11 fenoxypropionové kyseliny v UV spektru absorbují 

v rozmezí 220 - 310 nm, přičemž autor mecoprop detekoval při vlnové délce 279 nm

kvůli možné interferenci s jinými zkoumanými látkami. 

     Williams a spol. 19 k separaci používali kolonu Nucleodex α-PM 200 x 4 mm, tj. 

cyklodextrinovou stacionární fázi, zrnění 5µm. Mobilní fáze se skládala z 65% methanolu 

a 35% pufru 25 mM Na2HPO4 o pH 3, později poměr změnili na 60% methanolu a 40% 

pufru. Detekce probíhala při 226 nm.

     Rügge a spol. 30 použili stejnou kolonu, ale jejich mobilní fáze se skládala z 70% 

methanolu a 30% pufru 25 mM Na2HPO4 o pH 3. Detekce probíhala při 230 nm a teplota 

byla nastavena na 45°C, aby došlo rychleji k eluci.

     Harrison a spol. 31 používali také stejnou kolonu a mobilní fázi, lišili se jen ve vlnové 

délce detekce, která byla 280 nm. R-enantiomer eluoval za 16 min, S-enantiomer za       

23 min.

     Zipper a spol. 32 používali jako chirální stacionární fázi opět methylovaný α-

cyklodextrin. Jejich mobilní fáze se skládala z 70% methanolu a 30% pufru 25 mM 

Na2HPO4 o pH 3. Detekce probíhala při 230 nm a R-enantiomer eluoval za 8,5 min.,       

S-enantiomer za 11,5 min. 

   Guillaume a spol. 33 používali kolonu Astec Chirobiotic-T 150 x 4,6 mm s vázaným 

teikoplaninem a se zrněním 5µm. Mobilní fáze se skládala z 5*10-4 M citrátového pufru a 

methanolu.
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3. Experimentální část

3.1 Použité chemikálie 

Methanol Chromasolv  pro HPLC (99,9%) byl zakoupen od Sigma Aldrich (Praha, ČR), 

triethylamin (čistota > 99,5%) a kyselina octová (čistota > 99,5%) byly zakoupeny od 

firmy Fluka (Praha, ČR). Mecoprop byl získán rovněž od firmy Sigma Aldrich.

     Deionizovaná voda byla připravena filtrovacím systémem Mili-Q (Millipore, Milford, 

MA, USA).

3.2 Přístroje a pomůcky

     Všechna měření byla uskutečněna na kapalinovém chromatografu Delta Chrom SDS 

030 (Watrex, Praha, ČR), který se skládá z pumpy SDS 030 (Watrex, Praha, ČR), 

UV/VIS detektoru Delta Chrom UVD 200 (Watrex, Praha, ČR), dávkovacího ventilu 

Rheodyne 7125 s dávkovací smyčkou 20 µl (Cotati, CA, USA) a jednotky pro sběr a 

zpracování dat s počítačovým softwarem Clarity verze 2.1 (Data Apex, Praha, ČR). 

     Jako chirální stacionární fáze byly použity dvě kolony, Chirobiotic T2 a Chirobiotic 

TAG. Chirobiotic T2 je kovová kolona 250 mm x 4,6 mm naplněná teikoplaninem 

vázaným na silikagelový nosič, se zrněním 5 µm a velikostí pórů 8 nm.

Chirobiotic TAG je kovová kolona 250 mm x 4,6 mm, naplněná teikoplaninem

aglykonem vázaným na silikagelový nosič, se zrněním 5 µm a velikostí pórů 8 mm. Obě 

kolony byly zakoupeny od firmy Astec (Advanced Separation Technologies Inc.), 

Whipanny, NJ, USA.

     Dále byla použita ultrazvuková lázeň Ultrasonic LC 30 (Elma, Německo), k měření pH 

pufru pH metr PHM 220 s kombinovanou skleněnou elektrodou (Radiometer, Kodaň, 

Dánsko), k vážení mecopropu váhy Mettler AE 240 (Greifensee, Švýcarsko), 

spektrofotometr Hélios (Thermo Scientific, Anglie) k proměření spektra mecopropu a 

k dávkování do chromatografu injekční stříkačka Microlitter Syringe 702 o objemu 25 µl 

(Hamilton, Bonaduz, Švýcarsko).
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3.3 Příprava mobilní fáze a pufru

     Nejprve byla zkoušena jako mobilní fáze směs methanolu s vodou v různých poměrech 

na chirálních stacionárních fázích T2 a TAG.  

     Dále byla pouze na koloně TAG testována mobilní fáze skládající se z 1% 

triethylaminooctanového pufru (TEAA) o pH 4,2 s methanolem. Pufr byl připraven 

z deionizované vody a triethylaminu, na požadované pH byl upraven přídavkem kyseliny 

octové.

     Před použitím byly všechny mobilní fáze pro odvzdušnění 15 - 30 minut 

ultrazvukovány.

3.4 Odběr vody

     Všechny vzorky vody byly odebrány v Praze do litrových PET lahví a po transportu do 

laboratoře byly uchovány v lednici ve tmě při 4°C. Jeden vzorek byl odebrán z Vltavy u 

Palackého náměstí, dva z Kunratického lesa – jeden z Kunratického potoka, druhý ze 

studánky s pitnou vodou. 

3.5 Příprava a uchovávání vzorků

     Bylo připraveno deset roztoků mecopropu o hmotnostní koncentraci 0,1 mg/ml. 

Roztoky byly připraveny po dvojicích z tří odebraných vzorků vod, z užitkové a 

deionizované vody (Tab. 1). Pro lepší rozpuštění mecopropu byly roztoky ultrazvukovány 

po dobu jedné hodiny a před samotným dávkováním do systému byly pro odstranění 

nerozpuštěného herbicidu přefiltrovány přes 0,45 µm filtry Sartorius Minisart 

(Goettingen, Německo).

     Z každé dvojice stejných vzorků byl jeden uchováván v lednici ve tmě při 4°C, druhý 

byl vystaven světlu a proměnlivé denní i noční teplotě po dobu čtyř týdnů.     
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Tab. 1 Schéma odběru a uchovávání jednotlivých vzorků. 

Číslo vzorku Typ vody Podmínky uchovávání

1 studánka světlo

2 studánka tma

3 potok světlo

4 potok tma

5 Vltava světlo

6 Vltava tma

7 užitková světlo

8 užitková tma

9 deionizovaná světlo

10 deionizovaná tma

3.6 Podmínky měření vodných roztoků

     Pro všechna měření zkoumaných vzorků byla použita mobilní fáze o složení 45% 

methanolu a 55%  1% TEAA pufru o pH 4,2. Rychlost průtoku mobilní fáze byla 

nastavena na 0,7 ml/min a detekce probíhala při vlnové délce 226 nm na koloně T2, pak 

byla na koloně TAG změněna na 230 nm. Protože kapalinový chromatograf nebyl 

vybaven termostatem, rychlost eluce se měnila v závislosti na teplotě, ale pouze nepatrně, 

přibližně o   0,5 - 1 min (rychlejší eluce odpovídala vyšší teplotě). 

     Tlak, při kterém probíhalo měření, se měnil v závislosti na mobilní fázi. Za použití 

methanolu s vodou se tlak pohyboval okolo 112 barrů, u mobilní fáze složené z pufru a 

methanolu se pohyboval v rozmezí 115 - 125 barrů, v závislosti na složení pufru (byl 

připravován několikrát) a na poměru methanolu s pufrem.  
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4. Výsledky a diskuze

4.1 Určení vlnové délky pro detekci mecopropu      

     Spektrum mecopropu (koncentrace vzorku byla 13 µg/ml) bylo proměřeno v rozmezí 

vlnových délek 200 – 320 nm. Mecoprop vykazoval absorpční maximum při 230 nm  

(obr. 7), proto byla tato vlnová délka zvolena pro detekci.
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Obr. 7 Spektrum absorbance mecopropu

4.2 Volba separačních podmínek

     Pro určení poměru enantiomerů mecopropu v roztoku bylo nutné nejdříve najít 

vhodnou mobilní fázi, ve které by docházelo k jejich separaci. K tomuto účelu byl použit 

roztok mecopropu o koncentraci 0,001 mg na 1 ml methanolu (při koncentraci 1mg/ml 

byl pík na chromatogamu moc velký a neostrý (obr. 8)).

     Nejprve byla vyzkoušena jako mobilní fáze směs methanolu s vodou v různých 

poměrech, ale k separaci nedocházelo ani na jedné z použitých kolon (T2 a TAG) (obr. 9 

a 10) a eluční doba se posouvala jen minimálně.
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Obr. 8 Chromatogram mecopropu o koncentraci 1mg/ml methanolu na koloně TAG, 

mobilní fáze složená z 60:40 methanolu a vody.
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Obr. 9 Chromatogramy získané na koloně T2, mobilní fáze MeOH:H2O. Nedocházelo 

k separaci enantiomerů, ani k výraznějším změnám v retenčních časech.
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Obr. 10 Chromatogramy mecopropu na koloně TAG při použití mobilní fáze 

MeOH:H2O. Nedocházelo k separaci enantiomerů, ani k posunu retenčních časů.

     Pro následující měření byla používána pouze kolona TAG. Jako další mobilní fáze 

byla testována směs 1% triethylaminooctanového pufru (TEAA) o pH 4,2 s methanolem. 

Při použití této mobilní fáze bylo nutné připravit roztok o koncentraci 1mg/ml, protože při 

koncentraci 0,001 mg/ml byly píky jednotlivých enantiomerů moc malé (obr. 11). 

    Jako výsledné složení mobilní fáze bylo vybráno 45% methanolu a 55% pufru, protože 

při větším množstvím methanolu se píky enantiomerů překrývaly se systémovými píky 

(docházelo k rychlejší eluci) a při menším množství methanolu byly retenční časy příliš 

dlouhé a píky se stávaly méně ostrými a tím i obtížněji vyhodnotitelnými (obr. 12 a 13).
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Obr. 11 Chromatogram separace roztoku mecopropu o koncentraci 0,001 mg/ml na 

koloně TAG, mobilní fáze  MeOH a pufr v poměru 60:40. 
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Obr. 12 Chromatogramy optimalizace metody na koloně TAG, mobilní fáze MeOH:pufr, 

koncentrace 1mg/ml. 
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Obr. 13 Chromatogramy separace po optimalizaci na koloně TAG, složení mobilní fáze 

MeOH:pufr.

4.3. Sledování vzorků

     Roztoky byly připraveny po dvojicích z tří venku odebraných vzorků vod, z užitkové a 

deionizované vody. Z každé dvojice stejných vzorků byl jeden uchováván v lednici ve 

tmě při 4°C, druhý byl vystaven světlu a proměnlivé teplotě. 

     U každé dvojice vzorků bylo proměřeno pH (tab. 2). Nízké pH vzorků v deionizované 

vodě bylo způsobeno výraznou kyselostí mecopropu, a také samovolným rozpouštěním 

vzdušného oxidu uhličitého v deionizované vodě. V ostatních vzorcích mecoprop mohl 

interagovat s přítomnými rozpuštěnými látkami (projevily se pufrační účinky vod), a 

proto se neprojevila jeho kyselost. 
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Tab. 2 pH jednotlivých vzorků mecopropu

Vzorek pH

1, 2 7,93

3, 4 7,45

5, 6 7,20

7, 8 7,55

9, 10 3,53

    Účelem tohoto experimentu bylo zjistit, zda a jak rychle dochází k rozkladu 

jednotlivých enantiomerů mecopropu v různých vzorcích vody. Proto byly vzorky po

dobu čtyř týdnů přeměřovány, ale nebyla zaznamenána žádná změna v poměru

jednotlivých enantiomerů herbicidu, ani nedošlo ke zmenšení plochy píků na důkaz jeho 

degradace (obr. 14). V tabulce 3 jsou pro porovnání uvedeny naměřené plochy píků.

Výkyvy hodnot byly způsobeny spíš způsobem vyhodnocování ploch než degradací.    

Pro jistotu byly ještě vzorky číslo 1 a 3 přeměřeny po 8. týdnu, ale znovu u nich nebyla 

zaznamenána žádná změna. Z těchto výsledků lze usoudit, že v samotné vodě, která není 

obohacena o bakteriální kolonie, nedochází k samovolné degradaci mecopropu.

0 5 10 15 20

cas / min

 v den smíchání
 po 3. týdnu

Obr. 14 Chromatogramy mecopropu (vzorek č. 9) změřené za optimalizovaných 

separačních podmínek (viz obr. 13) hned po přípravě a po třech týdnech uchovávání.
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Tab. 3 Tabulka naměřených ploch píků. Ve čtvrtém týdnu byly proměřeny pouze vzorky 

uchovávané na světle, protože u nich byla větší možnost degradace nebo změny v poměru 

enantiomerů. (Naměření větší plochy některých píků v tomto týdnu bylo způsobeno 

odpařením menšího množství vody ze vzorků.)

Vzorek 0. týden 1. týden 2. týden 3. týden 4. týden

1 1. pík 1937,3 1941,8 1948,7 1940,9 2032,9

2. pík 1844,7 1824,0 1827,5 1816,1 1895,1

2 1. pík 2274,2 2265,2 2270,8 2284,5

2. pík 2102,9 2115,1 2166,9 2141,8

3 1. pík 2255,7 2246,8 2257,1 2247,0 2352,4

2. pík 2064,9 2067,9 2063,3 2065,9 2156,9

4 1. pík 2235,9 2243,4 2234,8 2223,4

2. pík 2129,0 2074,6 2068,8 2064,0

5 1. pík 2332,3 2310,5 2302,3 2295,3 2328,4

2. pík 2135,3 2121,3 2121,1 2137,1 2167,6

6 1. pík 2389,8 2384,8 2406,9 2375,6

2. pík 2323,0 2254,9 2311,3 2281,2

7 1. pík 2625,8 2607,6 2594,6 2631,6 2667,2

2. pík 2445,2 2468,5 2442,7 2424,0 2550,0

8 1. pík 2149,7 2174,5 2216,6 2214,2

2. pík 2108,9 2061,0 2101,3 2107,3

9 1. pík 1781,9 1772,2 1816,5 1811,2 1920,1

2. pík 1738,2 1726,1 1701,0 1811,2 1834,9

1

0

1. pík 1886,3 1836,1 1833,7 1806,1

2. pík 1710,0 1738,1 1724,6 1702,3
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5. Závěr

     Chirální látky jsou nezbytnou součástí našeho života, hlavně ve formě léčiv. Proto je 

nutné vědět, jestli pro nás a pro přírodu nejsou nebezpečné nejen samy o sobě, ale také

jejich deriváty nebo produkty rozkladu, které by mohly vznikat v tělech organismů nebo 

v životním prostředí.

     Mecoprop je v dnešní době velmi používaným herbicidem, a proto jeho koncentrace 

v přírodě neustále stoupá. Mnoho vědeckých studií se zabývalo tím, jak probíhá jeho 

rozklad v různých lokalitách a vždy tato degradace byla zapříčiněna bakteriemi, ať už 

uměle vypěstovanými nebo volně žijícími v přírodě. Nikdo však nezkoumal, jestli se tato 

látka také samovolně degraduje ve vodě, bez jakéhokoli přídavku bakteriálních kolonií. 

     Výsledkem experimentů, prováděných v této bakalářské práci, je zjištění, že k takovéto 

samovolné degradaci nedochází. Tento výsledek jen potvrzuje nutnost detekce této látky 

v životním prostředí a omezení jejího používání na nezbytné dávky, protože se sice 

rozloží v půdě, kde je dostatek bakterií, ale pokud se dostane do vodních toků, je 

pravděpodobné, že se bude akumulovat v organismech nebo usazeninách. Usazeniny 

samy o sobě nejsou nijak nebezpečné, ale pokud dojde například ke změně pH, mohou se 

látky v nich obsažené rozpustit a znečistit tak velké množství vody.  
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