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1 Úvod 
 

V souladu s rostoucími požadavky na kvalitu léčiv roste i význam chirálních separací. Stále více jsou 

preferovány látky opticky čisté. Je to z důvodů bezpečnosti, zvýšení účinnosti, optimalizace účinku a doby 

působení, zpřesnění dávkování a omezení nebo odstranění nežádoucích účinků léčiv. Proto chirální separace patří 

mezi významnou oblast analytické chemie. 

Nejprogresivnější a nejrozšířenější metodou v oblasti chemické analýzy, kterou lze úspěšně využít i pro 

chirální separace, je vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). Tato metoda je poměrně rychlá, jednoduchá 

a účinná a umožňuje oddělit od sebe optické izomery za pomoci chirálních stacionárních fází. Jako chirální 

stacionární fáze našli uplatnění především cyklodextriny, makrocyklická antibiotika, crown-ethery, proteiny, 

cyklofruktany, polysacharidy, Pirklovy fáze a iontově-výměnné a ligand-výměnné fáze.  

V minulosti se pro chirální i nechirální stacionární fáze využíval jako nosič především oxid křemičitý. 

V současnosti se výzkum zaměřuje i na možnost využít dalších materiálů. Jedním z těchto materiálů je i oxid 

zirkoničitý, který má ovšem odlišné chemické vlastnosti, což se významně projevuje v samotné separaci. Oxid 

zirkoničitý se používá jako nosič i pro chirální stacionární fáze. Tato práce se zaměřuje na separační schopnosti 3,5-

dimethylfenylkarbamátu celulózy ukotveného na oxidu zirkoničitém. 
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2 Teoretická část 
 
2.1 Chirální separace 

2.1.1 Chiralita a význam chirálních separací 

 Sloučeniny, které mají stejnou konstituci, ale liší se uspořádáním atomů a vazeb v prostoru se nazývají 

stereoisomery. Stereoisomery se dále dělí na konformační a konfigurační isomery. Konfiguračními isomery jsou na 

diastereomery a enantiomery1. Chirální je molekula mající zrcadlový obraz, který se s ní nekryje (není s ní 

ztotožnitelný) a dvě formy zrcadlový obrazů chirální molekuly se nazývají enantiomery2. Enantiomery mají 

v nechirálním prostředí stejné fyzikální a chemické vlastnosti (kromě směru, ve kterém stáčí rovinu polarizovaného 

světla). Chirální molekula má jedno nebo více stereogenních center, kterými jsou nejčastěji uhlíky (chirální může 

být i dusík, síra a fosfor). Ze stereogenních uhlíků směřují vazby ke čtyřem různým substituentům3,4. Aktuální 

konfigurace v prostoru na chirálním centru je označována podle Cahn-Ingold-Prelogova systému jako (R) nebo (S)
1. 

Konfigurace se určí tak, že se substituentům přiřadí čísla podle klesající priority a jestliže uspořádání skupin podle 

klesající priority postupuje ve směru pohybu hodinových ručiček, díváme-li se ve směru vazby vedoucí ke skupině 

s nejnižší prioritou, označuje se enantiomer (R). Jestliže uspořádání skupin podle klesající priority postupuje proti 

směru pohybu hodinových ručiček, díváme-li se ve směru vazby vedoucí ke skupině s nejnižší prioritou, označuje se 

enantiomer (S). Jinými prefixy jsou (+) a (–). Enantiomer, který stáčí rovinu polarizovaného světla ve směru 

hodinových ručiček se označuje jako (+) a enantiomer otáčející rovinu polarizovaného světla proti pohybu 

hodinových ručiček se označuje jako (–)2. Starší označení D a L se již nepoužívá1. Racemát je směs stejného 

množství těchto dvou enantiomerů3,4. 

Význam a užitek z rozlišení enantiomerů začal s objevem chirality v roce 1809, kdy Haüy a Pasteur 

zkoumali  preferenční destrukci kyseliny vinné pomocí Penicillium glaucum
5
.
 

Chirální rozlišení má uplatnění v mnoha chemických odvětvích, které se zabývají bioaktivními látkami, 

především výzkumem nových léčiv, vývojem agrochemikálií, potravinářských přídatných látek, aromat apod. Avšak 

nejvýznamnější rozvoj v oblasti chirálních technologií byl podnícen potřebami ve vývoji nových léčiv ve 

farmaceutickém průmyslu, protože většina nově vyvinutých látek, které mohou být potenciálními léčivy, jsou látky 

chirální6. 

 Jednotlivé enantiomery z páru obvykle vykazují odlišné farmakologické profily (buď z pohledu 

farmakokinetiky, farmakodynamiky nebo v obou těchto oblastech)6. Rozdíly často závisí na tom, jestli se centrum 

chirality léčiva nachází v těsné blízkosti místa vazby na protein4. 

Z hlediska farmakodynamiky je jeden z enantiomerů „neaktivní“ (má mnohem nižší afinitu k cílovému 

receptoru), ale není to nezbytně inertní látka bez efektů in vivo. Benefit léčiva může být vázán na jeden enantiomer, 

zatímco jeho párový enantiomer může mít nějaký (nižší) účinek, nemusí mít žádný účinek, nebo může mít opačný 

účinek než aktivní enantiomer, nebo může mít úplně odlišný farmakologický účinek4.  

Z hlediska farmakokinetiky jsou absorpce, distribuce, metabolismus a eliminace děje, které zahrnují 

interakce s proteiny. Na základě odlišné schopnosti každého enantiomeru z páru interagovat s těmito proteiny 

dochází odlišnostem ve farmakokinetických parametrech4. 
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Důvodů k výrobě chirálně specifických léčiv je tedy několik:  

•
 větší bezpečnost a účinek díky větší receptorové selektivitě  

•
 snížené riziko vedlejších účinků  

•
 delší nebo kratší trvání účinku díky farmakokinetickým vlastnostem a tudíž možnost vhodnějšího 

dávkování  

•
 snížení interindividuální  odpovědi kvůli polymorfismu v oblasti metabolismu 

•
 snížení rizika potenciálních lékových interakcí4  

 

Toto rozpoznání rozdílů ve farmakologické aktivitě enantiomerů vytvořilo potřebu podávat je – a tudíž 

i získávat je – jako izolované enantiomery. Ke komerční výrobě izolovaných enantiomerů mohou být použity dva 

různé přístupy: enantioselektivní syntéza požadovaného enantiomeru nebo separace obou izomerů z racemické 

směsi. Separace enantiomerů z racemické směsi, pokud pouze jeden enantiomer je žádoucí, znamená důležitý pokles 

ve výtěžku během produkce cílové molekuly. U enantioselektivní syntézy jsou hlavní nevýhodou náklady a čas, 

který je potřebný k vývoji syntetického postupu požadovaného enantiomeru7. 

2.1.2 Metody používané v chirálních separacích 

Před rozvojem chirálních chromatografických metod byla krystalizace jedním z mála existujících způsobů 

jak rozdělit enantiomery. Ale tato technika je velmi vzdálena tomu, aby mohla být všeobecně používána7. 

Většina chirálních separací prvně zaznamenaných v literatuře byla založena na iniciální reakci chirální 

molekuly s chirálně čistým derivatizačním činidlem. Při této reakci vznikají dva diastereomery, jeden pro každý ze 

dvou enantiomerů v původním vzorku. Výsledné dva diastereomery pak mohou být separovány např. pomocí běžné 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Tento celkový postup se označuje jako nepřímé metody chirální 

analýzy. Od roku 1980 byly chirální separace prováděny hlavně za použití chirálních stacionárních fází (CSP). 

Použití CSP bez derivatizace se označuje jako přímá metoda chirální analýzy. Metoda se považuje za přímou, 

jestliže zahrnuje aktuální chromatografickou separaci molekul, které jsou navzájem chirálně příbuzné (ne molekul 

převedených na kovalentní diastereomericky příbuzné látky) a to bez ohledu na to, jestli byly derivatizovány reakcí 

s achirálním činidlem. Jiný typ přímé metody využívá chirálních aditiv mobilní fáze, které tvoří dočasné 

diastereomerické komplexy s analytem. Rozdělení diastereomerických komplexů je pak opět možné např. pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie3. 

 

Princip metod používaných v chirálních separacích: 

Všechny enantioselektivní techniky jsou založeny na tom, že se směs enantiomerů podrobí rozlišení 

v chirálním prostředí. Toto prostředí je obyčejně vytvořeno přítomností chirálního selektoru schopného interagovat 

s oběma enantiomery s rozdílnou afinitou. Tyto rozdíly ve spojení enantiomeru se selektorem nakonec vyústí 

v požadovanou separaci7. 
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Rozdělení metod používaných v chirálních separacích: 

Krystalizační metody 

Enantioselektivní membrány 

Elektroforetické metody 

Chromatografické metody 

 

2.1.2.1 Krystalizační metody 

Pouze ty sloučeniny, které se chovají jako konglomeráty (tvoří různé krystaly pro každý z enantiomerů), 

mohou být rozděleny z racemické směsi. Děje se tak naočkováním roztoku krystaly jednoho z enantiomerů 

(preferenční krystalizace) nebo užitím chirálního prostředí. Chirální prostředí může být vytvořeno použitím 

chirálního rozpouštědla při krystalizaci. Většina těchto rozpouštěděl je však organických, a proto nejsou vhodná pro 

vysoce polární sloučeniny. Tudíž se často používají přídavky chirálních látek –„ko-soluty“7. 

Výskyt konglomerátů v přírodě není běžný. Příležitostně může být pravděpodobnost zisku konglomerátu 

zvýšena převedením požadované sloučeniny na sůl. Racemické sloučeniny mohou být navíc během krystalizace 

obohaceny o neracemické směsi. V tomto případě úspěch a výtěžek obohacení závisí na složení výchozí směsi. 

Krystalizace se často používá v kombinaci s jinými enantioselektivními metodami, jako jsou enantioselektivní 

syntéza, simulated moving bed a podobně 7. 

2.1.2.2 Enantioselektivní membrány 

Pro separaci směsí enantiomerů rozlišujeme dva základní membránové procesy: a) přímá separace užitím 

enantioselektivní membrány, b) separace kde neselektivní membrána napomáhá enantioselektivnímu procesu. 

Nejpřímější metodou je aplikovat enantioselektivní membránu, což umožňuje selektivní transport jednoho 

z enantiomerů. Těmito membránami mohou být buď husté polymery nebo kapaliny. V druhém případě může být 

kapalná membrána chirální nebo může obsahovat chirální aditivum (přenašeč)7.  

Membránou zprostředkovaná separace enantiomerů se zdá slibnou díky nesrovnatelným výhodám nad 

tradičními separačními metodami, jako jsou nízká spotřeba energie, snadné převedení do průmyslového měřítka 

a nepřetržitý provoz7.  

2.1.2.3 Elektroforetické metody 

Elektroforéza spočívá v migraci elektricky nabitých částic ve stejnosměrném elektrickém poli. Toto 

elektrické pole se vytváří vkládáním stejnosměrného napětí mezi dvě elektrody. Nabité částice se pohybují směrem 

k opačně nabité elektrodě 8. K separaci dochází v důsledku různé pohyblivosti iontů v elektrickém poli, které putují 

k detektoru, kde je jejich průchod zaznamenáván9.  

Elektroforéza se původně se prováděla na desce v nevodivém médiu, jako jsou polyakrylamid a agar. 

Později se začaly používat kapiláry a jako médium roztoky elektrolytů. Elektroforézu lze tedy s výhodou využívat 
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pro analyty rozpustné ve vodě. V případě chirálních separací se přidává chirální selektor do základního elektrolytu, 

nebo je zabudován do gelu, navázán na nosič nebo imobilizován na stěnách kapiláry7. 

 

Kapilární zónová elektroforéza (CZE) je díky své jednoduchosti a všestrannosti nejpoužívanější 

elektroforetickou metodou. Využívá se rovněž k chirálním separacím, i když ne v takovém rozsahu jako 

vysokúčinná kapalinová chromatografie a plynová chromatografie. Chirální analýza pomocí CZE spočívá 

v ovlivnění selektivity  přídavkem chirálního selektoru do pohyblivého pufru. Jako chirální selektory se používají: 

cyklodextriny, crown-ethery, žlučové soli a komplexy Cu2+ a aspartátu10.  
 

2.1.2.4 Chromatografické metody 

Princip chromatografických metod 

Chromatografie využívá dělení analyzovaných látek mezi dvěma fázemi, z nichž jedna je stacionární -

 nepohyblivá a druhá je mobilní – pohyblivá. V průběhu chromatografického procesu dochází k postupnému, 

mnohokrát opakovanému vytváření rovnovážných stavů dělených látek mezi stacionární fází, která je v koloně nebo 

plošné vrstvě, a mobilní fází, která unáší separované látky. K separaci tedy dochází na základě různé afinity 

dělených látek ke stacionární a mobilní fázi11. 

Chromatografické metody používané pro chirální separace: 

• Plynová chromatografie 

• Subkritická a superkritická fluidní chromatografie 

• Kapalinová chromatografie - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

                                         -   Simulated moving bed 

 

Plynová chromatografie 

Plynová chromatografie (GC) má podobné výhody jako vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

(viz níže). Na rozdíl od HPLC některé detektory používané pro GC dosahují vyšších citlivostí, ale metoda je 

využitelná pouze pro analýzu těkavých látek, které lze zahřátím převést na páry. Navíc u látek, které se zvýšenou 

teplotou rozkládají, je nutné provést před samotnou analýzou derivatizaci za vzniku těkavých derivátů 

analyzovaných látek11. V oblasti chirálních separací má tedy plynová chromatografie omezené využití na těkavé 

racemáty jako jsou anestetika, feromony a  monoterpeny7.  

Většina separací enantiomerů byla provedena s využitím chirálních stacionárních fázích odvozených od 

cyklodextrinů7.  
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Subkritická a superkritická fluidní chromatografie  

Superkritická fluidní chromatografie (SFC) pracuje za užití mobilní fáze při teplotách a tlacích nad 

kritickým bodem (superkritická) nebo právě pod kritickým bodem (subkritická). SFC vykazuje některé rysy, které 

mohou být výhodné pro aplikaci separací do průmyslového měřítka. Jednou ze zajímavých vlastností této techniky 

je nízká viskozita použitého rozpouštědla kombinovaná s vysokým difuzním koeficientem rozpuštěné látky, což 

vede k vyšší účinnosti a kratším časům potřebným k analýze než u HPLC. Hlavní výhodou ve srovnání s HPLC je 

nižší spotřeba rozpouštědel. Jedním z velkých nedostatků HPLC převedené do průmyslového měřítka je, že produkt 

musí být převeden zpět ze zředěného roztoku a rozpouštědlo recyklováno, aby byl proces levnější. V tomto smyslu 

může být SFC výhodnější, protože nevyžaduje po chromatografickém procesu tolik manipulace se vzorkem. Užití 

SFC je limitováno na sloučeniny, které jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech (oxid uhličitý)7. 

 

Simulated moving bed (SMB)  

 Samotný přístroj se skládá ze série několika kolon spojených za sebou do kruhu způsobem hlava- pata. 

Dále rozlišujeme místa: a) kde je dodávána mobilní fáze (eluent), b) kde je nastřikována matečná směs pro 

zpracování, c) sběrné místo pro látku unášenou mobilní fází (rafinát), d) sběrné místo pro látku zadržovanou 

stacionární fází (extrakt). Tato čtyři místa se pohybují podél kruhu, stejným směrem jako mobilní fáze, takže 

napodobují relativní protiproudný pohyb mezi mobilní a stacionární fází (viz obr. č. 1). Tak vytváří kompatibilní 

kontinuální nástřik směsi, která má být přečištěna, a obnovu dvou rozdílných frakcí chromatografickým procesem7. 

Typy chirálních stacionárních fází musí splňovat ty samé požadavky jako u běžných HPLC separací, ale 

někdy mohou být nutné odlišné velikosti částic silikagelu. V případě SMB systému byly nejčastěji studovány 

chirální stacionární fáze odvozené od polysacharidů. Nicméně některé separace mohou být také provedeny pomocí 

chirálních stacionárních fází odvozených od polyakrylamidů, Pirklových chirálních stacionárních fází a derivátů 

cyklodextrinu7.  

Výhodou této metody je nízká spotřeba rozpouštědel a vysoká produktivita. Naopak nevýhodou je vysoká 

pořizovací cena7. 

 

 

  

Obr. č. 1: Schéma SMB
12
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Vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

Při analytickém hodnocení léčiv je vysokoúčinná kapalinová chromatografie používána velmi často. Jde 

o separační metodu, která umožňuje současně jak kvalitativní, tak kvantitativní hodnocení separovaných složek 

směsi s vysokou selektivitou, citlivostí a v relativně krátkém čase. Pro analýzu postačuje velmi malé množství 

vzorku a pro rutinní použití (velké série vzorků) je možno metodu plně automatizovat. Z HPLC záznamu lze získat 

detailní informace o identitě, obsahu i čistotě analyzovaného léčiva. Na rozdíl od GC umožňuje analýzu málo 

těkavých a termicky labilních látek13. Jako mobilní fázi lze užít široké množství rozpouštědel – polárních 

i nepolárních11. 

Dělení látek nastává mezi stacionární fází naplněnou v koloně a mobilní fází procházející kolonou za 

vysokého tlaku14. Schéma vysokoúčinného kapalinového chromatografu (viz obr. č. 2). 

 

 

Obr. č. 2: Schéma HPLC
15
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2.2 Instrumentace HPLC 

Zásobník mobilní fáze 

Zpravidla jsou 1 - 4. Je to většinou skleněný zásobník, kde dochází k filtraci a případně i termostatování 

mobilní fáze a u starších typů k odplynění. Součástí nových přístrojů je odplyňovač (degaser)11,16.  

Pro odplynění mobilní fáze může být použito několik způsobů: odplynění vakuem, ultrazvukem nebo 

probubláváním inertním plynem např. dusík nebo helium17. 

HPLC analýzu lze realizovat za konstatního složení mobilní fáze v průběhu celé analýzy, 

tzv. izokratická eluce. U některých směsí látek však tímto způsobem nelze dosáhnout optimálního dělení, zejména 

jestliže se jednotlivé složky směsi svými elučními parametry významně liší. Je-li v průběhu analýzy programově 

měněno složení mobilní fáze, jedná se o tzv. gradientovou eluci, při které se k jedné mobilní fázi plynule přimíchává 

rostoucí množství druhé mobilní fáze s větším elučním účinkem11,14. 

Vysokotlaké čerpadlo  

Konstantní průtokovou rychlostí čerpá mobilní fázi nastaveného složení přes kolonu do detektoru11. Musí 

být schopno dodávat v podstatě libovolnou mobilní fázi v rozmezí tlaků cca 0 - 40 MPa a průtoků 0 - 10 ml/min. 

Obecně je kladen důraz hlavně na konstantnost a reprodukovatelnost nastaveného průtoku, což je nezbytné pro 

dosažení reprodukovatelných časů16. 

Dávkovač vzorku 

Dávkovač vzorku umožňuje nadávkovat roztok vzorku na kolonu11. Zařízení musí být schopno bez 

zastavení průtoku dávkovat co nejpřesněji libovolné objemy vzorků, a to za poměrně vysokých tlaků. Obecným 

požadavkem je reprodukovatelnost nástřiku a malé (nejlépe nulové) mrtvé objemy, aby bylo možno vyloučit 

vzájemnou kontaminaci vzorků16. 

Dnes se používá především automatický dávkovač (autosampler). Provádí automatické dávkování vzorku 

na kolonu. Buď je vzorek dávkován pomocí vícecestného (většinou šesticestného) ventilu nebo pomocí několika 

třícestných ventilů2. Je vhodný zejména tam, kde se sériově analyzuje větší množství vzorků a kde se klade důraz na 

co největší reprodukovatelnost. Obvykle lze naprogramovat počet nástřiků každého vzorku, objem nástřiku, dobu 

analýzy apod. K zamezení kontamiace vzorků se používá oplach jehly a to jak vnitřní tak vnější oplach2. Zásobníky 

obvykle pojmou 20 - 200 vzorků a zásobníky lze zpravidla termostatovat16.  

Kolona 

Chromatografické kolony lze rozdělit na 3 typy - analytické, preparativní a mikrokolony16. Analytické 

kolony mají nejčastěji délku 5-25 cm o vnitřním průměru 2,1 - 4,6 mm, jsou zpravidla zhotoveny z nerezové oceli. 

Kolony jsou naplněny vhodnými sorbenty. Náplň kolony musí být naprosto homogenní a rovnoměrná. Spoje mezi 

kolonou, dávkovacím zařízením a detektorem jsou kapilární (vnitřní průměr 0,5 mm), nejčastěji také z nerezové 

oceli11,14. Tyto kolony bývají plněny sorbenty o zrnění 3 - 5 µm (v poslední době se prosazují stále menší částice 

2,4 µm) a dosahují vysokých účinností. Po mechanické stránce musí kolony splňovat poměrně vysoké požadavky -

 odolnost vůči používaným tlakům, inertnost, hladký vnitřní povrch16. 
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Pro práci v semipreparativním měřítku se používá kolon o vnitřním průměru 8 - 25 mm, jejichž konstrukce 

je v podstatě shodná s analytickými. Kolony s vnitřním průměrem 50 mm a více vyžadují speciální preparativní 

pumpy a detektory16. 

Mikrokolony mají vnitřní průměr 0,3 - 1 mm. Výhodou mikrokolon je malá spotřeba vzorku i mobilní fáze, 

vyšší dosažitelná citlivost detekce a menší spotřeba sorbentů16. 

Stacionární fáze 

Chemicky vázané stacionární fáze – na hydroxylové skupiny na povrchu silikagelových částic jsou vhodnou 

chemickou reakcí navázány různé radikály. Nejčastěji se jedná o uhlovodíkové řetězce obsahující zpravidla 18 

(případně 8) uhlíkových atomů. Jde o nepolární chemicky vázané fáze – reverzní fáze. Anebo radikál obsahuje 

tříuhlíkatý řetězec zakončený skupinami –NH2, –CN aj. Jde o středně polární fáze11. 

 

Silikagel a oxid hlinitý – jako HPLC sorbenty se rovněž používají silikagel a oxid hlinitý – polární sorbenty, i když 

daleko méně než chemicky vázané stacionární fáze11. 
 

Ionexy  – používají se pro potřeby iontově výměnné chromatografie11. 

 

Chirální stacionární fáze – chirální substance je chemicky vázaná na nosič stacionární fáze, nebo je touto substancí 

nosič potažen3. 

Detektory 

Po detektoru se požaduje, aby poskytoval maximální odezvu na žádanou látku a minimální na různé vnější 

vlivy – změny teploty, pulzace průtoku, změny složení mobilní fáze apod.16. 

 

Spektrofotometrické detektory 

Jsou to nejužívanější detektory, protože jsou relativně jednoduché, nejsou drahé, jsou spolehlivé a umožňují 

detekovat širokou škálu látek v různých rozpouštědlech. Proměřují absorbanci elektromagnetického záření určité 

vlnové délky u složek eluátu protékajícího celou detektoru. Základní požadavek je vybrat vlnovou délku pro danou 

rozpuštěnou látku tak, aby ji látka absorbovala co nejvíce a komponenty mobilní fáze co nejméně.  K detekci léčiv 

se využívá především UV oblast spektra, mnohem méně viditelná a minimálně IČ oblast spektra. V praxi se 

uplatňují především UV detektory, event. UV-VIS detektory. Nejužívanější UV detektory jsou: 

- UV-VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou (má dva různé zdroje a dvě nezávislé optické 

systémy umožňují měření UV i VIS oblasti v oblasti od 190 do 900 nm) 

- scanning UV detektor (snímající během několika sekund absorpční spektrum v maximu píku 

hodnoceného léčiva) 

- diode array detektor (tyto detektory snímají téměř okamžitě – každých 10 ms – kompletní 

UV spektrum, výsledkem je tedy trojdimenzionální záznam – čas, absorpce, vlnová délka)11,16,17. 

Spektrofotometrické detektory jsou široce používané pro gradientovou eluci17. 
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Fluorimetrické detektory  

Jsou extrémně citlivé (10-9 až 10-12 g/ml). Jsou použitelné u přirozeně fluoreskujících sloučenin, nebo 

sloučenin, které je možno převést na fluoreskující deriváty. Použitá mobilní fáze nesmí fluoreskovat ani zhášet 

fluorescenci. Jsou vhodné také ke gradientové eluci11,17. 

 

Refraktometrické detektory  

Tyto detektory jsou univerzální, protože jakákoliv změna ve složení mobilní fáze vede ke změně indexu 

lomu. Jsou málo citlivé (10-6 g/ml) a jejich odezva je silně závislá na teplotě11,17. 

 

Elektrochemické detektory 

Mezi elektrochemické detektory se řadí polarografické, voltametrické a coulometrické. Jsou vysoce citlivé 

pro určité oxidovatelné a redukovatelné látky (10-9 až 10-12 g/ml), mají široký lineární dynamický rozsah a dobrou 

reprodukovatelnost, dokonce i při nízké koncentraci rozpuštěné látky. Jejich nevýhodami jsou závislost signálu na 

průtoku mobilní fáze a jejím složení, možnost pasivace elektrody adsorpcí rozpuštěné látky, produkty jejich reakcí 

s elektrodami nebo komponentami mobilní fáze, většinu nelze použít pro gradientovou eluci11,17. 

 

Spojení HPLC s hmotnostní spektrometrií  

Propojení musí spojovat dva odlišné přístroje, jeden pracuje při vysokých tlacích v kapalném prostředí 

a druhý za vysokého vakua. Mobilní fáze může navíc obsahovat rozpuštěné soli, které mohou mít korozivní efekt17. 

Po výstupu z HPLC kolony je nutno z eluentu odstranit mobilní fázi a molekuly léčiva v plynném stavu 

jsou v hmotnostní spektrometru ionizovány11. Děje se tak pomocí elektrospreje, chemické ionizace za 

atmosférického tlaku případně fotoionizace za atmosférického tlaku18. Nabité částice jsou v magnetickém nebo 

vysokofrekvenčním poli separovány podle poměru hmotnosti a náboje a detektor zaznamenává hmotnostní 

spektrum11. 

Hmotnostní spektrometr funguje jako vysoce citlivý a selektivní detektor a je také velmi finančně 

náročný11,17. 
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2.3 Chirální stacionární fáze 

2.3.1 Princip chirální separace 

Chirální rozlišení je založeno na schopnosti chirální stacionární fáze interagovat se dvěma enantiomery 

různě, což vede k jejich separaci. Za enantioseparací stojí schopnost analytu a chirální stacionární fáze tvořit 

dočasné diastereomerické komplexy prostřednictvím vodíkových vazeb, π-π interakcí, interakcí dipól-dipól, inkluzí 

a sterického bránění. Relativní síla vazeb diastereomerických komplexů určuje enantioselektivitu - jeden enantiomer 

je vázán silněji na CSP než druhý3. 

Teorie chirálního rozlišení: 

 První přístupy k racionalizaci chirálního rozlišení na molekulární úrovni vedly k představě rigidního 

geometrického modelu, který z biochemického a farmakologického hlediska prozkoumal Bentley19.  

Později postulovaný model „tříbodové interakce“ Eassonem a Stedmanem vysvětluje stereoselektivní 

vazbu chirální molekuly na proteinový receptor a jeho důsledek na fyziologickou aktivitu enantiomerů. Uvádí, že 

minimálně tři konfiguračně-závislé přitažlivé kontaktní místa mezi chirálním receptorem (o kterých se předpokládá, 

že se nachází v jedné rovině) a chirálním substrátem jsou nutná k chirálnímu rozlišení. Když se tři skupiny 

tetraedrického atomu uhlíku a, b, c vážou na povrch receptoru na specifických místech A, B, C. Je nemožné, že 

opačný enantiomer podstupuje odpovídající vazbu přes stejné tři kontaktní body. Existuje ještě čtvrtá podmínka, 

která nebyla výslovně stanovena Eassonem a Stedmanem: substrát může přistoupit k receptoru pouze z povrchu 

a nikoliv ze vnitř. Dnes se připouští, že ne všechny tři interakce musí být přitažlivé6. 

V neposlední řadě bylo zdůrazněno, že prostředí (molekuly rozpouštědla a povrch adsorbentu) se mohou 

také podílet na chirální separaci. Rozpouštědlo může zasahovat specifickým způsobem do interakcí mezi 

enantiomery a chirálním selektorem. Rozpouštědla vysoké polarity efektivně snižují sílu elektrostatických interakcí. 

Naproti tomu hydrofobní interakce jsou podstatné pouze ve vodném nebo hydro-organickém rozpouštědle. 

Hydrofobní prostředí může zesilovat účinek elektrostatických interakcí. Vodíkové vazby, které jsou chráněny 

hydrofobními zbytky, mohou být obzvlášť vhodné pro stabilizaci komplexů enantiomer-chirální selektor. Iontové 

interakce jsou poměrně silné, dokonce i v polárním protickém rozpouštědle, ale mohou být lehce oslabeny iontovým 

stíněním pomocí přídavku solí nebo iontů pufru. Pro svůj velký dosah mohou být účinné při zakládání prvního 

kontaktu mezi chirální stacionární fází a enantiomerem. S největší pravděpodobností nepřispívají ke 

stereoselektivitě. Vodíkové vazby, π-π interakce a interakce dipól-dipól se mohou častěji vyvíjet stereoselektivně6. 

 

Typy chirálních stacionárních fází: 

• Cyklodextriny 

• Makrocyklická antibiotika 

• Crown-ethery  

• Proteiny 
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• Pirklovy fáze 

• Iontově-výměnné a ligand-výměnné 

• Cyklofruktany 

• Polysacharidy 

2.3.2 Cyklodextriny 

Cyklodextrinové chirální stacionární fáze, které zavedl Armstrong a DeMond, jsou založeny na α-, β- a γ-

cyklodextrinech (α-CD, β-CD, γ-CD)20. Jsou to makrocyklické molekuly a obsahují 6, 7 nebo 8 glukopyranosových 

jednotek spojených přes α-1,4-vazby (struktura viz obr. č. 3), které získávají tvar komolého kuželu s dutinami 

o průměru 0,57;  0,78 respektive 0,95 nm3,6. Dutina sama o sobě je hydrofobní, zatímco kraje horní a dolní štěrbiny 

jsou hydrofilní, díky přítomnosti hydroxylových skupin. Cyklodextriny tak mohou tvořit inkluzní komplexy 

s množstvím organických molekul a chirální rozlišení může být podpořeno interakcemi mezi „hostitelskou“ 

hydroxylovou skupinou a funkční skupinou organické molekuly (analytu). Vhodná funkcionalizace cyklodextrinové 

hydroxylové skupiny může vylepšit chirální rozlišení zavedením dalších dipolárních a π-π interakcí3,6,21.  

β-CD a γ-CD jsou rigidní a mnohem stabilnější k různým rozpouštědlům. α-CD je méně rigidní a může se 

roztáhnout, aby přijal větší molekulu do cyklodextrinové dutiny. Rozměr molekuly analytu určuje, jestli se bude 

„hodit“ do cyklodextrinové dutiny. Jestliže hydrofobní část analytu je větší než dutina, je vazba inkluzního 

komplexu slabá nebo žádná a nedochází k chirálnímu rozlišení. Je-li naopak hydrofobní část analytu menší, pak 

vazba inkluzního komplexu je také slabší, protože interakce se stěnami dutiny jsou méně pravděpodobné3. 

 Požadavky na analyt: polární a aromatické skupiny3.Sloučeniny obsahující jeden kruh, jako je benzen, se 

separují na α-CD. Sloučeniny obsahující dva kruhy, jako je naftalen, se separují na β-CD a sloučeniny obsahující tři 

kruhy se separují na γ-CD3.  

Různé deriváty cyklodextrinů byly navázány na silikagel, buď přes etherovou vazbu (Cyclobond, od firmy 

ASTEC) nebo přes karbamátovou vazbu (ChiraDex a ChiraDex Gamma, od firmy Merck; Ultron ES-CD od firmy 

Shinwa)6. Způsob imobilizace cyklodextrinu na pevný nosič ovlivňuje stabilitu a chirální selektivitu CSP21. 

 CD kolony je možné použít v normal-phase (NP), reversed-phase (RP) i polárně-organickém módu (PO)3. 

 

 

Obr. č. 3: Struktura cyklodextrinu
6
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2.3.3 Makrocyklická antibiotika 

Jsou to makrocyklické přírodní sloučeniny se schopností tvořit inkluzní komplexy6. CSP založené na 

vankomycinu, teikoplaninu a ristocetinu A a aglykonu teikoplaninu jsou komerčně dostupné od firmy ASTEC 

a Supelco pod obchodními názvy Chirobiotic V, T, R a TAG (struktura vankomycinu viz obr. č. 4). Chirobiotic 

V a T jsou dostupné ve starší (V1, T1) a novější vazebné chemii (V2, T2) lišící se v pokrytí selektoru a v malém 

rozsahu také ve schopnostech enantioseparace. Některá další makrocyklická antibiotika jako rifamycin B a SV, 

avoparcin a CSP založené na degradačních produktech vankomycinu byly také široce používány jako chirální 

selektory6,22. 

Makrocyklické antibiotické CSP lze aplikovat v NP, RP i PO módu. PO mód se stal nejefektivnější, 

následovaný RP módem6,22. 

Pro jejich strukturu je společné heptapeptidové aglykonové jádro s aromatickými zbytky, které jsou 

vzájemně propojené tak, že tvoří strukturu koše s mělkými kapsami pro inkluzi komplexů. Uhlovodíková část je 

lokalizovaná na povrchu. Všechny tyto selektory mají množství stereogenních center a k nim přilehlých funkčních 

skupin zahrnujících vodíkové donor-akceptorové funkční skupiny, aromatické kruhy pro π-π-interakce, kyselé 

a bazické funkční skupiny, které mohou poskytovat elektrostatické interakce6,22. 

Požadavky na analyt: schopnost tvořit vodíkové vazby, π-π-interakce, interakce dipól-dipól a prostorový 

objemný substituent poblíž chirálního centra. Z látek, které obecně připadají v úvahu pro separaci na těchto fázích, 

jsou to kyseliny, aminokyseliny, aminy, amidy, estery, sulfoxidy a aminoalkoholy3,22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 4: Struktura vankomycinu
6 

2.3.4 Crown-ethery  

Jedná se o syntetické makrocyklické polyethery obsahující ethylenoxidový můstek (-CH2CH2O-). Počet 

ethylenoxidových můstků pak určuje specifickou velikost kavity, kterou crownethery tvoří. Atomy kyslíku vystupují 

jako donorové ligandy elektronů2. 
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Průkopnické práce s 18-crown-6 deriváty, ve kterých dva protilehlé ethyly byly nahrazeny 3,3´-difenyl-

1,1´-binaft-2,2´-ylovými zbytky (struktura viz obr. č. 5), ukázaly potenciál enantioselektivní tvorby komplexů 

s chirálními amoniovými sloučeninami na odpovídajících silikagelových a polystyrenových nosičích. Dalším 

strukturálním analogem těchto chirálních crown-etherů, který byl vyvinut později, byl (3,3´-difenyl-1,1´-binaft-2,2´-

yl)-20-crown-6 dynamicky potažený na oktadecyl-silikagelu. Byl zaveden na trh firmou Daicel jako Crownpack CR, 

který je stále dostupný. Protože crown-ethery jsou syntetického původu, jsou obě formy enantiomerů lehce 

dostupné. Označují se jako Crownpack CR (+) a CR (–) a poskytují opačné eluční pořadí. Později bylo 

syntetizováno mnoho jiných derivátů crown-etherů6. 

Požadavky na analyt: obecně CSPs odvozené od crown-etherů jsou v podstatě aplikovatelné na substance 

obsahující primární aminy, především aminokyseliny, ethery a amidy aminokyselin a di- a tripeptidy, 

aminoalkoholy a chirální léčiva obsahující volnou primární aminoskupinu. To může být v podstatě vysvětleno na 

základě molekulárního mechanismu rozlišení těchto CSP. To probíhá v silně kyselé vodné mobilní fázi (pH mezi 1 

a 3,5), které zajišťuje úplnou protonizaci funkční aminoskupiny analytu. Takto vzniklé chirální amoniové ionty se 

mohou enantioselektivně vázat na makrocyklický crown-ether díky tvorbě inkluzních komplexů řízené formací 

vodíkových vazeb mezi vodíky amoniového iontu a třemi kyslíky crown-etheru.  

 

 

Obr. č. 5: derivát (S)-18-crown-6-etheru
22

                                                     

2.3.5 Proteiny 

Široký okruh látek typu proteinů poskytuje chirální rozlišení, protože všechny proteiny mají jistou 

schopnost chirální diskriminace. Díky existenci řady alternativ v poslední době význam těchto CSP poněkud 

poklesl. Nyní jsou komerčně dostupné chirální stacionární fáze založené na bovinním sérovém albuminu, lidském 

sérovém albuminu, α1-glykoproteinu, ovomukoidu, cellobiohydroláze, avidinu a pepsinu. Tyto proteiny byly 

kovalentně navázány na široko-porézní silikagel a polymerní nosiče a v případě lidského sérového albuminu byl 

použit jako vhodná alternativa i monolitický silikagel. Speciální výhodou imobilizovaných proteinových kolon je, že 

jsou kompatibilní s pufrovanou vodnou mobilní fází široce užívanou v mnoha biologických aplikacích. Jsou méně 

vhodné pro aplikaci ve větším měřítku kvůli nízké kapacitě. Jejich účinnost je průměrná nebo nízká díky 

limitovanému přenosu hmoty. Hlavním nedostatkem je chemická a biologická nestabilita. Příznivě ji může 
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ovlivňovat přítomnost disulfidových můstků. Omezení existují v obsahu organických modifikátorů v mobilní fázi 

a v rozsahu pH a teploty3,6,22. 

Jako nejdůležitější interakce mezi proteinem a rozpuštěným enantiomerem se jeví hydrofobní 

a elektrostatické interakce. Hydrofobní interakce molekul analytu s proteinem jsou ovlivněny především 

procentuálním zastoupením organické složky v mobilní fázi. Jak procenta vzrůstají, retence na těchto kolonách 

obecně klesá. Elektrostatické interakce molekul vzorku s proteinovou fází zahrnují primárně iontově výměnný 

proces. Rozhodujícím faktorem pro kontrolu retence a selektivity je pH mobilní fáze, protože imobilizovaná 

proteinová fáze přejímá náboj nad nebo pod pI (izoelektrický bod) proteinu. Když dominují elektrostatické 

interakce, vzrůst pH zvýší retenci u kyselin a sníží retenci pro bazické látky. Pokud převládají hydrofobní interakce, 

je tomu naopak3. 

2.3.6 Pirklovy (donor-akceptorové) CSP 

Tuto skupinu CSPs tvoří neutrální syntetické nízkomolekulární látky (struktura viz obr. č. 6). Typická pro 

tyto fáze je přítomnost π-donorových a π-akceptorových skupin a díky nim jsou schopné velmi účinně aktivovat 

donor-akceptorové vazby, jako jsou π-π interakce, vodíkové vazby a interakce dipól-dipól. Objemné a strukturální 

elementy mohou tvořit efektivní sterické bariéry spouštějící nebo zesilující enatioselektivní potenciál. Jednou 

z výhod těchto kolon je, že mnoho z nich je dostupných v obou enantiomerických formách, což vede k převrácení 

elučního pořadí enantiomerů3,6. 

Teorie reciprocity je základem pro racionální návrh Pirklových stacionárních fází. Dle této teorie je chirální 

rozlišení reciproká veličina, jestliže chirální stacionární fáze Y může separovat enantiomery sloučeniny X, pak 

sloučenina X může fungovat jako CSP k rozlišení sloučeniny Y a příbuzných látek3. 

 

1. π-akceptorové kolony - jsou obecně efektivní pro rozlišení aromatických enantiomerů, které jsou považovány 

za donory π-elektronů. Vhodné jsou pro analyty, jako jsou amidy, aminy, hydroxyly3. 

2. π-donorové kolony - např. naftalenový (méně pak fenylový) kruh je silným donorem π-elektronů. Tyto CSP 

byly racionálně navrženy k separaci enantiomerů aminů, aminoalkoholů, aminokyselin, karboxylových 

kyselin a thiolů. Osvědčili v separaci 3,5-dinitrofenylkarbamátu a derivátů močoviny3. 

3. π-donor-akceptorové - obsahují π-baze a π-kyseliny. Jsou velmi univerzální a mohou být použity v NP i RP 

módu3. 

 

Obr. č. 6: Příklad struktury CSP Pirklova typu
22 
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2.3.7 Iontově-výměnné a ligand-výměnné 

Iontově-výměnné CSP dělíme na aniontově-výměnné CSP založené na derivátech alkaloidů chinovníku pro 

separaci enantiomerů chirálních kyselin a kationtově-výměnné CSP založené na chirálních aminosulfonových 

a karboxylových kyselinách pro separaci bazí a CSP na bázi „zwitteriontu“ (příklad struktury viz obr. č. 7). Ten 

kombinuje strukturální elementy obou předchozích s možností aplikace na kyseliny, baze, látky s kladným 

i záporným nábojem – zwitterionty, nederivatizované biogenní i syntetické aminokyseliny a peptidy. Doposud byly 

komerčně vyráběné převážně chirální anexy odvozené od alkaloidů chinovníku (Chiralpak QN-AX a Chiralpak QD-

 AX od Chiral Technologies)6. 

Tyto kolony jsou aplikovatelné na chirální separaci kyselých látek především v PO a RP módu. Ve slabě 

kyselých mobilních fázích se dusík, který je součástí alkaloidu, protonizuje a vystupuje jako fixovaný náboj 

chirálního anexu. Tudíž anionty pufru soupeří s analytem v místě náboje anexu. Proto změny v koncentraci 

protiiontu mohou být využity k úpravě retence, nemají však téměř žádný vliv na selektivitu. Také druh protiointu má 

významný vliv na retenci díky odlišnostem v afinitě k fixovanému náboji chirálního anexu6. 

Ostatní variabilní podmínky s vlivem na selektivitu jsou především pH (v RP módu) a poměr kyselina-báze 

(v PO módu), které ovlivňují stupeň ionizace selektoru. Další vliv na selektivitu mají typ analytu, ionty pufru a typ 

a obsah organického rozpouštědla6. 

Ligand-výměnné CSP - podstatou separace je vznik reverzibilní koordinační vazby mezi analytem 

a koordinační sférou iontu kovu. Tak se vytváří trojice ion kovu/selektor/analyt (struktura viz obr. č. 8). Během 

chromatografického procesu jsou koordinační ligandy reverzibilně nahrazovány jinými ligandy mobilní fáze, jako je 

voda, amonium aj. Aplikovatelnost tohoto typu CSP je odvozena od přítomnosti kov-chelatující funkční skupiny 

u selektoru i analytu. Vhodnými strukturálními vlastnostmi analytu jsou dvojvazné nebo trojvazné ligandy se dvěma 

nebo třemi elektron-donorovými funkčními skupinami jako hydroxyl, amino a karboxylové funkční skupiny hlavně  

α-aminokyseliny, aminoalkoholy a α-hydroxykyseliny. Chelatující iont může být Cu2+, Zn2+, Ni2+. Často 

používanými typy selektorů jsou cyklické aminokyseliny jako prolin a hydroxyprolin, stejně jako aminokyseliny 

obsahující síru odvozené od cysteinu a penicillaminu. Chelatující selektory jsou buď kovalentně vázané na silikagel 

a částice organického polymeru nebo dynamicky potažené na RP materiálu přes lipofilní část chirálního selektoru6.  

Optimalizace podmínek zahrnuje kromě pH mobilní fáze také typ a koncentrace solí pufru, povahu a obsah 

organického modifikátoru, teplotu a koncentraci iontu kovu v mobilní fázi6. 

 

                            

Obr .č. 7: Příklad struktury iontově výměnné CSP
6
                       Obr. č. 8: Příklad struktury ligand-výměnné CSP

6
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2.3.8 Cyklofruktany 

Jedná se o relativně malou skupinu makrocyklických oligosacharidů. Skládají se ze šesti nebo více D-

fruktofuranosových jednotek spojených vazbou β-1,2. Každá fruktofuranosová jednotka obsahuje čtyři stereogenní 

centra a tři hydroxylové skupiny. Tyto hydroxylové skupiny navázané v polohách 3 a 6 směřují vně a tvoří 

hydrofilní část molekuly23,24. 

Počet fruktofuranosových jednotek označují zkratky CF6, CF7 a CF8, které jsou spirálovitě uspořádány 

kolem centrálního makrocyklickém kruhu. Tento centrální kruh má stejnou strukturu jako crown-ethery 

(viz obr. č. 9), který je hydrofobní23,24. 

Jako nadějná struktura pro chirální separace se ukázal CF6 respektive jeho deriváty. Předpokládá se totiž, 

že derivatizací CF6 dochází k narušení intramolekulárních vodíkových vazeb, což způsobí částečnou relaxaci 

molekuly. Tím se exponuje centrální crown-etherový kruh a jiná místa pro vodíkové vazby, která přispívají 

k chirálnímu rozlišení. CF6 byl derivatizován alifatickými nebo aromatickými substituenty (s nízkým stupněm 

substituce). Z alifatických derivátů se osvědčil především isopropylkarbamát a methylkarbamát pro separaci 

primárních aminů. CF6 substituovaný aromatickými substituenty výborně separoval sekundární a terciární aminy, 

alkoholy a kyseliny23. 

Tyto CSP lze použít v NP, RP i PO módu, ale nejefektivnější se jeví NP a PO mód. Všechny CSP odvozené 

od CF6 jsou extrémě stabilní ve všech běžných organických rozpouštědlech 23. 

 

Obr. č. 9: Molekulární struktura CF6
24 

 

2.3.9 Polysacharidy 

Polysacharidové chirální selektory, mají vedoucí postavení mezi chirálními stacionárními fázemi díky 

svým pozoruhodným rozlišovacím schopnostem5. Co se týče chromatografické separace a mechanismu rozlišení, 

patří polysacharidové CSP mezi nejdůkladněji prozkoumané. Modifikované polysacharidy vykazují mnohem lepší 

chromatografické a enantioselektivní vlastnosti než přírodní polysacharidy. Bylo připraveno přes 200 

polysacharidových derivátů, jako jsou celulóza, amylóza, chitin, chitosan, galaktosamin, curdlan, dextran, xylan 
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a inulin. Deriváty celulózy a amylózy vykazovaly lepší rozlišovací schopnosti než ostatní25. Oba polysacharidy 

obsahují glukosové jednotky spojené do polymerických řetězců D-(+)glukózy pomocí β-1,4 (celulóza) a α-1,4 

(amylóza) glykosidických vazeb. Stupeň polymerace celulózy se pohybuje obecně kolem 2 000-14 000 jednotek, 

podobně u amylózy více než 1 000 jednotek. Každá jednotka glukózy se nachází v židličkové konformaci. V případě 

celulózy leží řetězce vedle sebe lineárně, zatímco amylóza tvoří helikální strukturu. Amylóza tak vytvářítvoří 

mnohem více štěrbin pro chirální rozlišení5.  

2.3.9.1 Princip chirálního rozlišení na polysacharidových CSP: 

Vyjímečné vlastnosti těchto chirálních stacionárních fází pramení především z hierarchicky uspořádané 

chirality, která vychází z: 

1. molekulární chirality - díky přítomnosti několika stereogenních center na glukopyranosových jednotkách. 

2. konformační chirality - díky helikální struktuře, kterou tvoří kostra polymeru. 

3. supramolekulární chirality - vyplývající ze seřazení přilehlých řetězců polymeru, tvořící uspořádané 

oblasti6. 

Hlavním chirálním vazebným místem jsou polární karbonylové skupiny esterů, které mohou interagovat 

s racemáty pomocí vodíkových vazeb a interakcí dipól-dipól. U fenylkarbamátových derivátů celulózy je 

nejdůležitějším adsorpčním místem polární karbamátová funkční skupina schopná interagovat s racemátem pomocí 

vodíkových vazeb –NH– a >C=O skupin a interakcí dipól-dipól na >C=O. π-π interakce mezi fenylem 

fenylkarbamátu a aromatickými jádry racemátu mohou také hrát významnou roli5,25. 

Během procesu chirální separace enantiomery stereogenně vstupují do chirální štěrbiny polysacharidu 

a jsou stabilizovány pomocí výše zmíněných různých typů interakcí různého významu5. 

Polysacharidové chirální stacionární fáze je možné používat v NP, RP i PO módu. Pro použití v RP módu 

je třeba použít takový typ nosiče, který stabilizuje chirální stacionární fázi26. 

 

2.3.9.2 Deriváty celulózy a amylózy používané jako chirální stacionární fáze 

Estery celulózy 

První CSP odvozenou od polysacharidů byl mikrokrystalický triacetát celulózy jako čistý polymer, který 

vyvinul Hesse a Hagel v roce 1973. Čistý triacetát celulózy vykazuje odlišné rozlišovací schopnosti než triacetát 

celulózy potažený na silikagelu25. 

U tribenzoátu celulózy závisí jeho rozlišovací schopnosti na substituci na fenylovém jádře. Benzoáty 

s elektron-dodávajícími substituenty, jako jsou methylové skupiny, mají silnější rozlišovací schopnosti než elektron-

odtahující substituenty, jako je třeba chlor27,28. Silný donor elektronů, jako je methoxy skupina, není vhodný, kvůli 

své vysoké polaritě28. 

Alkylkarbymáty celulózy a amylózy  

Methyl- a isopropylkarbamát vykazují nízké rozlišovací schopnosti, což může být způsobeno tím, že tyto 

deriváty netvoří řádnou vyšší strukturu25. 
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Benzylkarbamáty celulózy a amylózy 

Z těchto derivátů pouze 1-fenylethylkarbamát a 1-fenylpropylkarbamát udrží vyšší strukturu 

polysacharidového derivátu, která je vhodná k dosažení efektivního chirálního rozlišení27. 

Fenylkarbamáty celulózy a amylózy 

Celulóza a amylóza se dají snadno převést na tris(fenylkarbamátové) deriváty. Většina tris(fenylkarbamátů) 

tvoří na rozdíl od alkylkarbamátů lyotropní tekuté krystaly 25. Mohou rozdělit široký okruh racemátů, které ve své 

struktuře obsahují různé funkční skupiny. Jejich rozlišovací schopnost značně závisí na substituentech na fenylovém 

jádře28. Obecně zavedení elektrony-dodávajících methylových skupin a elektrony-odtahujících halogenidových 

skupin do metha- a para- pozice na fenylovém kruhu zlepšuje chirální rozlišení u mnoha racemátů. Pro 

fenylkarbamáty celulózy platí, že substituce v poloze ortho- snižuje schopnost chirálního rozlišení. Naproti tomu 

substituce v ortho- poloze u fenylkarbamátů amylózy relativně zlepšuje rozlišovací schopnosti25. 

 

Tris(3,5-dichlorofenylkarbamát) celulózy – obecně prokázal vynikající separační schopnosti25. 

 

Tris(3,5-dimethylfenylkarbamát) celulózy a amylózy – CDMPC a ADMPC 

 Tyto deriváty vykazují vynikající rozlišovací schopnosti pro široký okruh racemátů. Na CDMPC bylo 

rozděleno velké množství sloučenin aromatické uhlovodíky, axiální a planární asymetrické sloučeniny, sloučeniny 

obsahující kov, chirální síru nebo fosfor, kyano- nebo karbonylové sloučeniny, aminy, karboxylové kyseliny 

alkoholy, deriváty aminokyselin a ethery a mnoho léčiv jako třeba β-blokátory28.  

Enantiomery nerozdělené na CDMPC mohou být odděleny na ADMPC a naopak. Některé enantiomery 

jsou na těchto fázích eluovány v opačném pořadí28.  

Přehled derivátů je uveden v tabulce č. 1. 
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Tabulka č. 1: Přehled derivátů polysacharidů s výraznými rozlišovacími schopnostmi3,5,25 

Název derivátu Obchodní název Distributor

Estery celulózy mikrokrystalický triacetát celulózy Chiralcel CA-1 Daicel

Cellulose triacetate Merck

Cellulose Cel-AC-40XF Macherey-Nagel

Estery celulózy triacetát celulózy Chiralcel OA Daicel

tribenzoát celulózy Chiralcel OB Daicel

tris(4-methylbenzoát) celulózy Chiralcel OJ Daicel

Fenylkarbamáty celulózy trisfenylkarbamát celulózy Chiralcel OC Daicel

tris(3,5-dimethylfenylkarbamát) celulózy Chiralcel OD Daicel

Chiralcel OD-R** Daicel

Chiralpak IB* Daicel

 CelluCoat Kromasil

Nucleocel-Delta Macherey Nagel 

Nucleocel-Delta-S Macherey Nagel 

Nucleocel-Delta-RP** Macherey Nagel 

Nucleocel-Delta-RP-S** Macherey Nagel 

Eurocel 01 Knauer

tris(3,5-dichlorfenylkarbamát) celulózy Chiralpak IC* Daicel

tris(4-chlorfenylkarbamát) celulózy Chiralcel OF Daicel

tris(4-methylfenylkarbamát) celulózy Chiralcel OG Daicel

Fenylkarbamáty amylózy tris(3,5-dimethylfenylkarbamát) amylózy Chiralpak AD Daicel

Chiralpak IA* Daicel

AmyCoat, AmyCoat RP** Kromasil

Nucleocel-Alpha Macherey Nagel 

Nucleocel-Alpha-S Macherey Nagel 

Nucleocel-Alpha-RP-S** Macherey Nagel 

Europak 01 Knauer

tris((S)-1-fenylethylkarbamát) amylózy Chiralpak AS Daicel

Alkylkarbamáty celulózy triscyklohexylkarbamát celulózy

trisnorbornylkarbamát celulózy

Alkylkarbamáty amylózy triscyklohexylkarbamát amylózy

trisnorbornylkarbamát amylózy

Benzylkarbamáty celulózy tris(1-fenylethylkarbamát) celulózy

tris(1-fenylpropylkarbamát) celulózy

Benzylkarbamáty amylózy tris(1-fenylethylkarbamát) amylózy

tris(1-fenylpropylkarbamát) amylózy  

Pozn.: * Chirální stacionární fáze imobilizovaná 

** Chirální stacionární fáze pro použití v reversed-phase módu 
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2.3.9.3 Potažené a imobilizované chirální stacionární fáze 

Podle způsobu upevnění chirálního selektoru na nosič se rozlišují: 

1. potažené CSP (chirální selektor je fyzikálně potažen na nosiči) 

2. imobilizované CSP (chirální selektor je kovalentně navázán na nosič) 

Mnoho sloučenin se dá rozdělit na potahovaných i imobilizovaných chirálních stacionárních fázích, 

zatímco některé racemáty mohou být rozděleny za stejných podmínek pouze na potažených nebo pouze na 

imobilizovaných formách. Imobilizované chirální stacionární fáze mají, oproti potaženým, výhodu v možnosti 

používat širší okruh rozpouštědel. Rozpouštědla jako tetrahydrofuran (THF), chloroform, dichloromethan, aceton, 

ethylacetát a methylterc-butylether není možné používat u potažených chirálních stacionárních fází, protože by 

mohly rozpouštět polysacharidové deriváty3,5. Standardní směsí rozpouštědel pro potažené CSP jsou 

hexan (heptan)/alkohol. Tolerovaná jsou i polární rozpouštědla jako ethanol, metanol, acetonitril26. 

 

 

CDMPC potažená na silikagelu 

Bylo zjištěno, že vliv na separaci má i charakter nosiče - velikost pórů silikagelu; množství CDMPC, 

kterým je silikagel potažen a podmínky, za nichž byl silikagel potažen CSP jako použitá rozpouštědla a teplota 

kolony. Obecně platí tyto závěry: CSP připravená za pomoci silikagelu, který má velký rozměr pórů a malý povrch 

prokázal vyšší schopnost rozlišení. Množství CDMPC potažené na silikagelu ovlivňuje schopnost chirálního 

rozlišení a závisí na typu separovaného racemátu. Se zvyšujícím se množstvím CDMPC na silikagelu se zvyšuje 

i zátěžová kapacita racemickým vzorkem. Potažení CDMPC za použití acetonu jako rozpouštědla poskytuje 

v mnoha případech lepší selektivitu než za použití tetrahydrofuranu nebo směsi dichlormethanu s fenolem29. 

 

CDMPC a ADMPC imobilizované na silikagelu 

ADMPC a CDMPC se komerčně vyrábí imobilizované na 3-aminopropyl silikagelu prostřednictvím 

diisokyanátu, kde diisokyanát vystupuje jako „spojka“. Optická rozlišovací schopnost těchto fází je ovlivněna 

stupněm imobilizace diisokyanátem během přípravy30. 

U imobilizovaného ADMPC je optická rozlišovací schopnost mírně horší než u potažených a závisí také na 

tom, jestli byl derivát amylózy navázán regioselektivně a jestli byl navázán v pozici 2,3 nebo 6 amylózy. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo, pokud byl navázán regioselektivně v pozici 630. 

U imobilizovaného CDMPC byly také zaznamenány lepší výsledky u regioselektivní vazby, závislost 

enantioseparace na poloze glukózové jednotky pro imobilizaci, nebyl zaznamenán30. 

Imobilizované fáze vykazují nižší rozlišovací schopnosti než potažené CSP za stejných podmínek, ale 

vzhledem k tomu, že pro imobilizované lze použít širší okruh rozpouštědel, tak celkově bývá dosaženo lepších 

výsledků30. 

Komerčně jsou tyto fáze vyráběny pod názvy Chiralpack IA, IB a IC (viz tabulka č. 1)26. Mohou být 

použity v NP, RP i PO módu6. 
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2.3.9.4 Vývoj chromatografických podmínek pro chirální separace na polysacharidových chirálních 

stacionárních fázích se silikagelem jako nosičem a vliv jednotlivých faktorů na separaci 

 

Složení mobilní fáze 

Hexan modifikovaný malým množstvím alkoholu jako je propan-2-ol je doporučováno jako mobilní fáze 

potažené polysacharidové kolony3. Použití dalších rozpouštědel jako tetrahydrofuran (THF), chloroform, 

dichloromethan, aceton, ethylacetát a methylterc-butyl ether není možné (imobilizovaná/potažená - bylo zmíněno 

výše). Jako u všech NP separací vzrůst koncentrace polárního modifikátoru snižuje retenci. Chvostování píků 

bazických sloučenin může být potlačeno přidáním bazického organického modifikátoru jako je dimethylamin nebo 

trimethylamin do mobilní fáze. Se vzrůstající molekulovou hmotností a objemností alkoholu, co by modifikátoru 

mobilní fáze, se zlepšuje rozlišení. Čím má alkohol vyšší molekulovou hmotnost, tím má nižší tendenci reagovat 

pomocí vodíkových vazeb s chirální stacionární fází a poskytuje vyšší rozlišení sloučenin, které také soutěží 

o chirální aktivní místa. U některých kolon mohou být použita i aprotická rozpouštědla k dalšímu zlepšení 

selektivity. Ve srovnání s běžně používanými alkoholy, aprotické modifikátory mobilní fáze dále snižují kompetici 

analytu pro místa vodíkových vazeb na chirální stacionární fázi3. 

 

Vliv teploty a tlaku 

Se stacionární fází se může pracovat v rozmezí teplot od 0-40 °C3. Snižováním teploty se prodlužuje 

retenční čas29. Běžně se doporučuje užít takových průtoků, při nichž tlak na koloně nepřekročí 50 bar. 29 bar je 

doporučováno pro optimální životnost kolony3,31. 
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2.4 Zirkoniové kolony v chirálních separacích 

Silikagel je nejrozšířenější nosič pro HPLC stacionární fáze pro svou pevnost, široké spektrum rozměrů 

pórů a částic, strukturu pórů a dobře známou chemii křemíku. Ale za určitých podmínek může být silikagel 

nestabilní a rozpouštět se v mobilní fázi se ztrátou navázaného ligandu32. 

Ztráta organosilanů z povrchu silikagelu probíhá rychle vlivem hydrolýzy při pH nižším než 3 a vyšším než 

8, nebo při teplotě nad 40 °C33. Během posledního desetiletí si právě oxid zirkoničitý získal značnou pozornost jako 

nosič stacionární fáze pro HPLC. 

Oxid zirkoničitý může existovat v různých krystalických formách i amorfní formě. Hlavní výhodou oxidu 

zirkoničitého oproti fázím založeným na silikagelu je jejich jedinečná chromatografická selektivita kombinovaná 

s extrémní chemickou a termální stabilitou. Oxid zirkoničitý je kompletně stabilní v celém rozmezí pH a při 

teplotách kolony do 200°C. Částice oxidu zirkoničitého jsou dostupné v rozměrech od 3 µm (pro analytické účely) 

do 25 µm (pro preparativní účely). Vyznačuje se úzkým rozmezím rozměrů částic, vynikající porozitou a sférickým 

tvarem34. 

Chemie jeho povrchu je odlišná od silikagelu díky přítomnosti velkého množství míst, které se chovají jako 

Lewisovy kyseliny. Celkem se na povrchu oxidu zirkoničitého nachází tři typy chemicky důležitých: Brönstedovy 

kyseliny, Brönstedovy baze, Lewisovy kyseliny
33,34. 

2.4.1 CDMPC potažená na oxidu zirkoničitém 

Byly provedeny studie, kdy byl zkoumán vliv navázaného množství polymeru CDMPC na oxid zirkoničitý, 

aby byl zjištěn vliv zavedeného polymeru na selektivitu a účinnost kolony31. 

Je obecně známo, že čím větší je poměr chirální polymer/nosič, tím větší je selektivita k mnoha párům 

enantiomerů. Také účinnost kolony a tudíž i rozlišení závisí na množství navázaného polymeru. Nadměrné množství 

materiálu má vliv na „vnitročásticovou“ difúzi a může částečně blokovat póry a snižovat účinnost kolony. Tudíž 

nejvhodnější podmínky pro potažení budou stacionární fáze s vysokou zátěží CDMPC a jednotně potažené 

polymerem na vnitřním povrchu s minimálně blokovanými póry. Při nižší zátěži polymerem se polymer ukládá 

jednotně uvnitř pórů částic a prakticky bez blokády, ale materiál vykazuje nižší enantioselektivitu. Vyšší množství 

uchyceného chirálního polymeru na substrátu upřednostňuje selektivitu pro většinu racemátů, ale má nepříznivý 

dopad na integritu struktury pórů31. 

CDMPC potažený na oxidu zirkoničitém prokázal pozoruhodnou stabilitu při tlaku na koloně vyšším než 

150 bar. To je 3-krát více než maximální doporučená hodnota  tlaku pro komerčně vyráběný CDMPC na 

silikagelu31.  

2.4.1.1 Separace bazických látek 

Vliv mobilní fáze: 

Obecně se jako mobilní fáze pro polysacharidové kolony doporučuje hexan modifikovaný malým 

množstvím alkoholu, jako je propan-2-ol. S poklesem polarity rozpouštědla roste retenční čas analytu (v NP módu)3. 

A naopak  přítomnost alkoholu v mobilní fázi snižuje retenční časy. Předpokládá se, že se tak děje díky: 

a) kompetici silného rozpouštědla s analytem na polárních chirálních místech  
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b) vzrůstu rozpustnosti analytu v mobilní fázi 

c) změnám ve struktuře chirálních dutin mezi polysacharidovými řetězci 

d) nebo kombinace (a), (b) a/nebo (c).  

Snížení koncentrace propan-2-olu zvyšuje retenci obou enantiomerů, tyto změny ne vždy vedou ke zlepšení 

selektivity a rozlišení35. 

Aditiva mobilní fáze: 

 Některé bazické látky jsou silně zadržovány na koloně a nosiči a nemohou být eluovány, pokud 

nebylo k mobilní fázi přídáno bazické aditivum. Je tomu tak, protože centra zirkonia jsou silné Lewisovy kyseliny 

a za nevodných podmínek (v NP módu) aminoalkoholy a molekuly obsahující pouze aminovou skupinu interagují 

s Lewisovými kyselinami. Takový analyt je příkladem retence na achirálních nestereoselektivních místech35. 

Někdy ani bazické aditivum není schopno kompletně blokovat interakce mezi analytem a Lewisovými 

kyselinami na povrchu nosiče. V takovém případě obecně platí, že jakákoliv mobilní fáze, která bude snižovat silné 

interakce s „inertním“ nosičem bude indukovat zvýšení selektivity. Předpokládá se tedy, že pouze aditiva, která jsou 

chemicky vysoce analogické s analytem, mohou soupeřit o adsorpci na nosiči a tím bránit interakci analytu 

s povrchem nosiče35. 

Zvyšující se množství bazického aditiva vede k redukci chvostování, zlepšení symetrie píku a tím 

v důsledku ke zlepšení rozlišení35.  

 Vliv teploty: 

Rostoucí teplota má zpravidla negativní vliv na separaci. Retence i selektivita klesají s rostoucí teplotou, 

avšak účinnost kolony se výrazně nezlepšuje35.  

2.4.1.2 Srovnání CDMPC potaženého na oxidu zirkoničitém a silikagelu 

Zirkoniová kolona ukázala vysokou enantioselektivitu a stabilitu za NP podmínek a v konečném výsledku 

vykazuje srovnatelnou a někdy lepší enantioselektivitu než odpovídající silikagelová. Díky vyšší enantioselektivitě 

mohou být používány kratší kolony, které vedou ke snížení času potřebného k analýze a snížení spotřeby 

rozpouštědel36. 

2.4.2 CDMPC ukotvený na oxidu zirkoničitém 

Tato chirální stacionární fáze je vyráběna pod obchodním názvem ZirChrom®-CelluloZe. Kolona je typicky 

užívána v NP módu. Ve vodných mobilních fázích je stabilní v rozmezí pH od 1 do 8 a nedoporučuje se používání 

fluoridových a fosfátových pufrů. Jako optimální mobilní fázi doporučuje mobilní fázi obsahující metanol nebo 

trifluoroctovou kyselinu, což výrazně zvyšuje zdánlivý počet teoretických pater, snižuje retenční čas a zlepšuje 

enantioselektivitu. Pro dosažení nejlepších možných výsledků, pokud jsou v analyzovaném vzorku přítomny 

Lewisovy baze, se jako aditiva mobilní fáze přidává 20 mM acetát a ethanol37. Výrobce doporučuje kolonu používat 

za teplot do 50 °C. 
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2.4.3 Další chirální selektory na oxidu zirkoničitém  

Dále byly srovnávány schopnosti ADMPC potažené na oxidu zirkoničitém a na silikagelu. Přestože přímé 

srovnání těchto dvou materiálů není proveditelné kvůli fyzikálním odlišnostem porovnávaných kolon (různé 

průměry kolon, různé množství polymeru), byly separační schopnosti obou kolon srovnatelné, někdy dokonce lepší 

na ADMPC na oxidu zirkoničitém a to přestože na něm bylo ukotveno daleko menší množství polymeru38. 

Dále byly srovnávány stacionární fáze: 9-O-(phenyloxycarbonyl) chininu navázaný na „carbon-clad“ oxid 

zirkoničitý (QNCZ) a (3-triethoxysilylpropylkarbamát) chininu potažený na oxidu zirkoničitém (QNZ) a (3-

triethoxysilylpropylkarbamát) chininu na silikagel (QNS) v reversed-phase módu. QNCZ, která má na svém 

povrchu Lewisovy kyseliny překryté vrstvou uhlíku, vykazuje kratší retenční časy a lepší selektivitu než QNZ CSP. 

Retence je o něco delší, ale enantioselektivita je lepší na QNZ než na QNS39. 

Byla připravena i chirální stacionární fáze, kde jako polymer byl imobilizován bovinní sérový albumin na 

směsi oxidu magnesia a zirkonia pomocí fosfomycinu a glutarylaldehydu jako spojky40. 

Také tris(N-3,5-dimethylphenylkarbamát) celulózy potažený na směsi oxidu titaničitého a křemičitého, 

který byl připraven potažením nanočástic oxidu titaničitého na oxid křemičitý, je jednou z CSP využívající i jiné 

alternativy jako nosič. Tato CSP má dobré separační schopnosti, opakovatelnost i stabilitu41. 
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3  Cíl diplomové práce 
 
Stále více nových látek, které mají potenciál léčiv, jsou látky chirální. Proto neustále roste potřeba účinně 

od sebe oddělovat jednotlivé enantiomery. V diplomové práci jsem se zaměřila na využití HPLC v chirálních 

separacích.  

Konkrétním cílem bylo:  

• studium separačních možností 3,5-dimethylfenylkarbamátu celulózy ukotveného na oxidu        

zirkoničitém u několika vybraných racemátů (viz kap. 4.4 Seznam separovaných 

racemátů) 

• posoudit vliv změn ve složení mobilní fáze na chirální separaci 
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4 Experimentální část 
 

4.1 Přístroje, pomůcky, chemikálie 

Chromatografický systém : 

Kapalinový chromatogram Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, Německo 

 

- odplyňovač DGU 20 A3 

- pumpa LC 20 AD-A 

- pumpa LC 20 AD-B 

- autosampler SIL-20 AC 

- řídící jednotka  CMB-20 AC 

- detektor SPD-M20A 

- kolonový prostor CTO-20AC 

- software LC Solution Version 1.22 SP1 

 

Kolona: 

ZirChrom®-CelluloZe:  250 mm x 4.6 mm, 5 µm; ZirChrom Separations, Inc., Anoka, MN, USA  

(CSP: 3,5-dimethyfenylkarbamát celulózy)  

 

Přístroje: 

Analytické váhy, Sartorius, ČR 

Ultrazvuková lázeň K 10, Krainek, Slovensko 

Spektrofotometr  UV-2401 Shimadzu, Japonsko 

 

Pomůcky: 

- laboratorní sklo 

- mikropipeta 

- vialky 

 

Chemikálie: 

Ibuprofen - Sigma-Aldrich, Německo 

Ketoprofen - Sigma-Aldrich, Německo 

Omeprazol - Sigma-Aldrich, Německo 

Prilokain - Sigma-Aldrich, Německo 

Guaifenezin - Zentiva a.s., Česká republika 

Thiaprofenová kyselina - Sigma-Aldrich, Německo 
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Oxazepam - Sigma-Aldrich, Německo 

Tramadol - Sigma-Aldrich, Německo 

Atropin - Sigma-Aldrich, Německo 

Warfarin - Sigma-Aldrich, Německo 

Benzoin - Sigma-Aldrich, Německo 

 

Hexan - Merck, Česká republika 

Isopropylalkohol - Merck, Česká republika  

Kyselina trifluoroctová - Merck, Česká republika 

Etanol 96% - Merck, Česká republika 

Methanol - Merck, Česká republika 

Triethylamin - Merck, Česká republika 

Kyselina octová - Merck, Česká republika 

Acetonitril - Merck, Česká republika 

Ethanolamin - Merck, Česká republika 
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4.2 Příprava vzorků pro HPLC analýzu 

 

Roztoky vzorků byly připraveny třemi způsoby: 

 

A. Příprava zásobního roztoku rozpuštěním přibližně 1mg vzorku v 1ml směsi hexan-isopropylalkohol 

v poměru 8:2 (v/v). Rozpouštění bylo provedeno za pomoci ultrazvukové lázně. Pak bylo odebráno10 µl 

tohoto roztoku do odměrné baňky 5 ml a doplněno po značku isopropylalkoholem. 

B. Příprava zásobního roztoku rozpuštěním přibližně 1 mg vzorku v 1 ml směsi hexan-isopropylalkohol 

v poměru 8:2 (v/v). Rozpouštění bylo provedeno za pomoci ultrazvukové lázně. Pak bylo odebráno 400 µl 

tohoto roztoku do odměrné baňky 5 ml a doplněno po značku isopropylalkoholem. 

C. Rozpuštěním přibližně 1 mg vzorku v 1ml isopropylalkoholu. Rozpouštění bylo provedeno za pomoci 

ultrazvukové lázně. U některých vzorků byly koncentrace podle potřeby upraveny, konkrétní koncentrace 

jsou vždy uvedeny. 

Vzorky byly uchovávány v lednici, aby se zabránilo možnému odpaření rozpouštědla a vykrystalizování. 

 

4.3 Příprava vzorků pro stanovení UV spekter separovaných látek 

Byly připraveny roztoky o koncentraci 50 µg/ml rozpuštěním analytu v isopropylakoholu. Bylo proměřeno 

jejich absorpční spektrum a na základě těchto spekter pak byly jednoznačně identifikovány píky při HPLC analýze.  
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4.4 Seznam separovaných racemátů 

 

 

Kyselé látky:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutrální látky: 
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Bazické látky: 
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4.5 Příprava mobilní fáze 

Pro HPLC analýzu byla připravena řada mobilních fází (viz kap. 5.6. Souhrn všech získaných výsledků). 

Mobilní fáze byla tvořena: 

a) rozpouštědlem a kyselým nebo bazickým aditivem  

b) dvěmi rozpouštědly ve stanoveném poměru, ke kterým bylo následně přidáno kyselé a/nebo 

bazické aditivum  

c) smícháním pouze dvou rozpouštědel.  

Mobilní fáze byla poté promíchána a odplyněna na ultrazvukové lázni. 

 

4.6 Výchozí nastavení chromatografických podmínek 

Teplota byla zvolena 25 °C. Průtok mobilní fáze byl u všech separací 1 ml/min. Na úvod byly zvoleny 

nástřiky vzorků 20 µl. V průběhu měření byly nástřiky a koncentrace vzorků podle potřeby upravovány, většina 

separací byla prováděna při koncentracích vzorků 1mg/ml s nástřiky od 1-5 µl. Látky byly detekovány při vlnových 

délkách 210 a 254 nm. Doba jedné analýzy byla nastavena na 30 min. 
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5 Výsledky a diskuse 
 
5.1 Chromatografické podmínky 

U kolony ZirChrom®-CelluloZe byly zkoumány její separační schopnosti u jedenácti vybraných racemátů. 

Možnosti chirálních separací byly zkoumány za použití několika mobilních fází. V normal-phase módu se jednalo 

především o směsi hexanu (HEX) a isopropylalkoholu (IPA) případně ethanolu (EtOH) v různých poměrech 

s přídavky kyselých aditiv-kyselina octová (AcOH), kyselina trifluoroctová (TFA) a bazických aditiv-triethylamin 

(TEA), 2-aminoethanol (AMEtOH). V polárně-organickém módu pak mobilní fáze tvořené ethanolem, methanolem 

(MetOH) nebo acetonitrilem (ACN). Do těchto mobilních fází byla také přidávána kyselá a bazická aditiva (všechna 

níže uvedená složení mobilních fází včetně koncentrace aditiv jsou uvedena v objemových procentech). 

Alespoň částečné separace se podařilo dosáhnout u čtyř racemátů: warfarinu, omeprazolu, prilokainu 

a atropinu. Přehled všech mobilních fází a výsledků je uveden v kap. 5.6. Souhrn všech získaných výsledků. 

 

5.2 Hodnocení chirální separace warfarinu 

V normal-phase módu za použití mobilní fáze HEX:IPA = 9:1 byly enantiomery odděleny až na základní 

čáru (obr. č. 11). Se zvýšením koncentrace polárního isopropylalkoholu HEX:IPA = 8:2 (obr. č. 12) se zkrátily 

retenční časy, ovšem poklesla také výrazně hodnota rozlišení. Při dalším zvyšování koncentrace isopropylalkoholu 

se rozlišení píků snižovalo. S přídavkem kyseliny trifluoroctové (obr. č. 13) do mobilní fáze HEX:IPA = 8:2 se 

hodnota rozlišení mírně zlepšila a při tom byly zachovány téměř stejné retenční časy.  

K úplnému oddělení enantiomerů, ale došlo pouze v prvním případě (HEX:IPA = 9:1). Další optimalizací 

chromatografických podmínek by se i ve zbývajících dvou případech, mohlo dosáhnout uspokojivého rozlišení 

a zároveň krátkých retenčních časů. 

Přídavkem kyseliny octové, která je v porovnání s trifluoroctovou kyselinou slabší, do mobilní fáze 

HEX:IPA = 8:2 (obr. č. 14) nebylo dosaženo lepších výsledků, než bez přídavku. 
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Obr. č. 11: 

Chromatografický záznam separace 

warfarinu I 

  

Mobilní fáze: 

 HEX:IPA = 9:1 

 

Koncentrace vzorku: 2 µg/ml 

(vzorek připraven způsobem A) 

Nástřik: 20 µl 

 

tR1=  7,287 min. 

tR2= 10,726 min. 

 

Rozlišení: Rs = 2,804 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 12: 

 Chromatografický záznam separace 

warfarinu II 

 

Mobilní fáze:  

HEX:IPA = 8:2 

 

Koncentrace vzorku: 0,08 mg/ml 

 

Nástřik: 20 µl 

(vzorek připraven způsobem B) 

 

tR1= 3,786 min. 

tR2= 4,321 min. 

 

Rozlišení: Rs = 1,443 
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Obr. č. 13: 

 Chromatografický záznam separace 

warfarinu III 

 

Mobilní fáze: 

HEX:IPA = 8:2 

TFA 0,1% 

 

Koncentrace vzorku: 0,08 mg/ml 

(vzorek připraven způsobem B) 

 

Nástřik: 20 µl 

 

tR1= 3,904 min. 

tR2= 4,428 min. 

 

Rozlišení: Rs = 1,640 

 

 

 

Obr. č. 14: 

Chromatografický záznam separace 

warfarinu VI 

  

Mobilní fáze: 

HEX:IPA = 8:2 

AcOH 0,1% 

 

Koncentrace vzorku: 0,1 mg/ml 

(vzorek připraven způsobem C–koncentrace 

upravena) 

 

Nástřik: 1 µl 

 

tR1 = 3,685 min. 

tR2 = 4,158 min. 

 

Rozlišení: Rs = 1,320 
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5.3 Hodnocení chirální separace prilokainu 

Částečné separace prilokainu bylo dosaženo v polárně-organickém módu za použití ethanolu s přídavkem 

trifluoroctové kyseliny (0,1%) jako mobilní fáze. Oba enantiomery byly eluovány s poměrně dlouhými retenčními 

časy (obr. č. 15). 

Náhradou kyseliny trifluoroctové za bazický triethylamin o stejné koncentraci (0,1%) se urychlila eluce 

bazického prilokainu (tR = 3,0 min.) ovšem bez chirální separace. Podobně náhradou ethanolu methanolem 

s přídavkem trifluoroctové kyseliny (0,1%) bylo dosaženo rychlejší eluce (tR = 4,1 min), ale bez chirální separace. 

Jistého náznaku chirální separace bylo také dosaženo za použití mobilní fáze hexan:ethanol v poměru 8:2, 

kdy tR1 = 13,1 min a tR2 = 13,3 min. 

 

 

 

Obr. č. 15: 

Chromatografický záznam separace 

prilokainu 

  

Mobilní fáze: 

EtOH 

TFA 0,1% 

 

Koncentrace vzorku: 1 mg/ml 

(vzorek připraven způsobem C) 

 

Nástřik: 1 µl 

 

tR1 = 22,156 min. 

tR2 = 23,123 min. 

 

Rozlišení: Rs = 0,554 
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5.4 Hodnocení chirální separace omeprazolu 

Omeprazol se podařilo částečně separovat v polárně-organickém módu za použití methanolu s přídavkem 

kyseliny trifluoroctové (0,1%) (obr. č. 16). V mobilní fázi tvořené methanolem s přídavkem kyseliny trifluoroctové 

(0,1%) a triethylaminu (0,1%) došlo k urychlení eluce slabě bazického omeprazolu, ale snížila se i schopnost 

chirální separace (obr. č. 17). 

 

 

 

 

Obr. č. 16: 

Chromatografický záznam separace 

omeprazolu 

 

Mobilní fáze: 

MetOH 

TFA 0,1% 

 

Koncentrace vzorku: 1 mg/ml 

(vzorek připraven způsobem C) 

 

Nástřik: 1 µl 

 

tR1= 5,878 min. 

tR2= 6,544 min. 

 

Rozlišení: Rs = 1,306 
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Obr. č. 17: 

Chromatografický záznam separace 

omeprazolu II 

 

Mobilní fáze:  

MetOH 

TFA 0,1%, TEA 0,1% 

 

Koncentrace vzorku: 1 mg/ml 

(vzorek připraven způsobem C) 

 

Nástřik: 1 µl 

 

tR1= 4,284min. 

tR2= 4,450 min. 

 

Rozlišení: Rs = 0,849 

 

 

 

 

5.5 Hodnocení chirální separace atropinu 

V případě atropinu byly v normal-phase módu zkoušeny mobilní fáze složené z hexanu a isopropylalkoholu 

v různých poměrech (9:1, 8:2, 7:3, 1:1). Tyto mobilní fáze ovšem nevedly k eluci atropinu. Přídavek bazického 

aminoethanolu (0,1%) přispěl k eluci i s „náznakem“, že látka by se mohla chirálně separovat (obr. č. 18). Následně 

byl poměr hexan:isopropylalkohol upraven na 95:5 (obr. č. 19) s lepším výsledkem. Další zvyšování koncentrace 

isopropylalkoholu v mobilní fázi vedlo k vymizení chirální separace. 

V polárně organickém módu byl atropin eluován, ale nedošlo k chirální separaci. 
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Obr. č. 18: 

Chromatografický záznam separace 

atropinu I 

 

Mobilní fáze: 

HEX:IPA = 9:1 

AMEtOH 0,1% 

 

Koncentrace vzorku: 1 mg/ml 

(vzorek připraven způsobem C) 

 

Nástřik: 1 µl 

 

tR1 = 7,075 min. 

tR2 = 7,256 min. 

 

Rozlišení: Rs = 0,321 

 

 

 

 

Obr. č. 19: 

Chromatografický záznam separace 

atropinu II 

 

Mobilní fáze: 

HEX:IPA = 95:5 

AMEtOH 0,1% 

 

Koncentrace vzorku: 1 mg/ml 

(vzorek připraven způsobem C) 

 

Nástřik: 1 µl 

 

tR1 = 10,991 min. 

tR2 = 11,490 min. 

 

Rozlišení: Rs = 0,662 
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5.6 Souhrn všech získaných výsledků 

V tabulce č. 2 jsou shrnuty výsledeky testování mobilních fází složených z hexanu a isopropylalkoholu 

v různém poměru. Pro mobilní fáze HEX:IPA = 9:1 byly použity vzorky připravené způsobem A a s nástřiky 20 µl. 

Pro mobilní fázi HEX:IPA = 1:1 byly připraveny vzorky způsobem B a nástřik byl zvýšen na 50 µl. Pro mobilní 

fáze HEX:IPA = 7:3 a HEX:IPA = 8:2 byly připraveny vzorky způsobem C a nástřiky 10-20 µl (pouze vzorek 

warfarinu byl připraven dle způsobu B). Pro ostatní mobilní fáze byly použity vzorky připravené způsobem C 

(pouze u warfainu byla koncentrace upravena na 0,1 mg/ml, a u guaifenenzinu a prilokainu 2 mg/ml), nástřiky byly 

1-5 µl. Koncentrace vzorků byly takto upravovány z důvodů lepší detekce látek. 

Za použití mobilních fází složených pouze z hexanu a isopropylalkoholu nebyla většina látek eluována. 

Přídavek bazického aditiva podpořil eluci některých bazických látek jako prilokain a atropin. V případě atropinu se 

podařilo dosáhnout i chirální separace. 

 

Tabulka č. 2 : Výsledky I 

 

 

 

V tabulce č. 3 jsou shrnuty další výsledky, kde mobilní fáze se skládají z hexanu a isopropylalkoholu 

a hexanu a ethanolu v poměru 8:2 s přídavkem různých kyselých a bazických aditiv. Byly použity vzorky připravené 

způsobem C (u warfarinu byla koncentrace upravena na 0,1 mg/ml, a u guaifenenzinu a prilokainu 2 mg/ml) 

a nástřiky se pohybovaly mezi 1-5 µl. V případě warfarinu byl u mobilních fází HEX:IPA a HEX:EtOH = 8:2 použit 

vzorek připravený způsobem B a nástřiky byly 20 a 10 µl.  

Z výsledků v tabulce 3 lze velmi těžko vyvodit obecný závěr. Dá se říct, že ethanol v mobilních fázích 

podpořil a urychlil eluci většiny racemátů kromě látek kyselých. Dosáhnout eluce i u kyselých látek se podařilo 

přídavkem kyselých aditiv. Částečné chirální separace se podařilo dosáhnout u prilokainu a omeprazolu v mobilní 

fázi HEX:EtOH = 8:2. 

 SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE 

HEX:IPA HEX:IPA HEX:IPA HEX:IPA HEX:IPA + 
AMEtOH 

HEX:IPA + 
AMEtOH 

HEX:IPA + 
AMEtOH NÁZEV 

ANALYTU 
9:1 8:2 7:3 1:1 9:1 + 0,1% 95:5 + 0,1% 8:2 + 0,1% 

ibuprofen neeluováno neeluováno neeluováno neeluováno …….. …….. ……… 

ketoprofen neeluováno ………. neeluováno neeluováno …….. …….. ……… 

thiaprofenová 
kyselina 

neeluováno neeluováno neeluováno …….. …….. ……. …….. 

warfarin CH.S. CH.S. CH.S CH.S. …….. …….. neeluováno 

guaifenezin neeluováno neeluováno neeluováno …….. …….. …….. …….. 

benzoin neeluováno neeluováno neeluováno bez CH.S. bez CH.S. …….. bez CH.S. 

oxazepam neeluováno bez CH.S bez CH.S. …….. ……. …….. …….. 

prilokain neeluováno neeluováno neeluováno neeluováno bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. 

atropin neeluováno neeluováno neeluováno neeluováno CH.S. CH.S. bez CH.S. 

omeprazol neeluováno ……….. bez CH.S. …….. ……. …… …….. 

tramadol neeluováno neeluováno neeluováno …….. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. 
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Tabulka č. 3: Výsledky II 

 

 SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE 

HEX:IPA 
+ TEA 

HEX:IPA 
+ AcOH 

HEX:IPA 
+ TFA 

HEXAN:EtOH 
+ TFA 

HEX:EtOH 
+ AcOH 

HEX:EtOH HEX:EtOH 
+ TEA NÁZEV 

ANALYTU 
8:2 + 0,1% 8:2 + 0,1% 8:2 + 0,1% 8:2 + 0,1% 8:2 + 0,1% 8:2 8:2 + 0,1% 

ibuprofen ……. bez CH.S. bez CH.S bez CH.S. bez CH.S. neeluováno neeluováno 

ketoprofen bez CH.S. bez CH.S. ……… bez CH.S. bez CH.S. neeluováno neeluováno 

thiaprofenová 
kyselina 

neeluováno bez CH.S. neeluováno neeluováno bez CH.S. neeluováno neeluováno 

warfarin neeluováno CH.S. CH.S. CH.S. CH.S. ……….. bez CH.S 

guaifenezin neeluováno neeluováno ………. neeluováno neeluováno bez CH.S. neeluováno 

benzoin bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S 

oxazepam neeluováno neeluováno bez CH.S. neeluováno neeluováno bez CH.S. neeluováno 

prilokain bez CH.S. neeluováno ……… neeluováno bez CH.S. CH.S. bez CH.S 

atropin neeluováno neeluováno ……… neeluováno neeluováno neeluováno neeluováno 

omeprazol neeluováno neeluováno ……… bez CH.S. bez CH.S. CH.S. bez CH.S 

tramadol bez CH.S. neeluováno ……… neeluováno bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S 

 

V tabulce č. 4 a prvním sloupečku tabulky č. 5 jsou zahrnuty výsledky naměřené s mobilními fázemi 

tvořenými methanolem a hexanem v poměru 3:7 (jiné poměry nebyly použity kvůli omezené mísitelnosti) a polárně-

organické mobilní fáze. Byly použity vzorky připravené způsobem C (u warfarinu byla koncentrace upravena na 0,1 

mg/ml a u guaifenenzinu a prilokainu 2 mg/ml) a nástřiky se pohybovaly mezi 1-5 µl. 

V PO-módu byla eluována většina látek v poměrně krátkých retenčních časech. Částečné chirální separace 

bylo dosaženo u omeprazolu a prilokainu. 

 

Tabulka č. 4: Výsledky III 

 

 SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE 

HEX:MetOH HEX:MetOH 
+ TFA 

EtOH + 
TFA 

EtOH + 
AcOH 

EtOH + 
TEA 

MetOH+ 
TFA 

MetOH + 
TFA +TEA NÁZEV 

ANALYTU 3:7 3:7 + 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% + 
0,1% 

ibuprofen neeluováno …….. bez CH.S. bez CH.S. neeluováno neeluováno neeluováno 

ketoprofen neeluováno bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. neeluováno bez CH.S. neeluováno 

thiaprofenová 
kyselina 

neeluováno ……. bez CH.S. bez CH.S. …….. bez CH.S. bez CH.S. 

warfarin bez CH.S. ……. bez CH.S. bez CH.S. …….. bez CH.S. bez CH.S. 

guaifenezin bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. neeluováno bez CH.S. bez CH.S. 

benzoin bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. 

oxazepam neeluováno …….. neeluováno neeluováno …….. bez CH.S. neeluováno 

prilokain bez CH.S. bez CH.S. CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. 

atropin bez CH.S. …….. …….. bez CH.S. bez CH.S. …….. …….. 

omeprazol bez CH.S. …….. neeluováno bez CH.S. bez CH.S. CH.S. CH.S. 

tramadol bez CH.S. …….. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. 
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V tabulce č. 5 jsou zahrnuty výsledky naměřené s mobilními fázemi tvořenými acetonitrilem. Byly použity 

vzorky připravené způsobem C (pouze u warfarinu byla koncentrace upravena na 0,1 mg/ml, a u guaifenenzinu 

a prilokainu 2 mg/ml). 

 

Tabulka č. 5: Výsledky IV 

 

 SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE 

MetOH + 
AcOH 

ACN + TFA ACN + TFA ACN + TFA ACN:EtOH + 
TFA 

ACN+ 
AMEtOH NÁZEV 

ANALYTU 
0,12% 0,05% 0,1% 0,25% 9:1+0,1% 0,1% 

ibuprofen bez CH.S. bez CH.S. neeluováno neeluováno bez CH.S. …….. 

ketoprofen bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. …….. 

thiaprofenová 
kyselina 

bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. …….. 

warfarin bez CH.S. …….. 
eluce v mrtvém 

ret.čase 
eluce v mrtvém 

ret. čase 
…….. bez CH.S. 

guaifenezin bez CH.S. …….. neeluováno neeluováno ……. neeluováno 

benzoin bez CH.S. …….. 
eluce v mrtvém 

ret.čase 
neeluováno bez CH.S. 

eluce v mrtvém 
ret.čase 

oxazepam neeluováno …….. neeluováno neeluováno …….. neeluováno 

prilokain bez CH.S. bez CH.S. neeluováno bez CH.S. bez CH.S. 
eluce v mrtvém 

ret.čase 

atropin bez CH.S. neeluováno bez CH.S. 
eluce v mrtvém 

ret. čase 
bez CH.S. bez CH.S. 

omeprazol bez CH.S. neeluováno bez CH.S. 
eluce v mrtvém 

ret. čase 
neeluováno neeluováno 

tramadol bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. bez CH.S. 
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6 Závěr 
 

Diplomová práce je úvodní studií zaměřenou na separační možnosti kolony ZirChrom®-CelluloZe, kde je 

jako CSP 3,5-dimethylfenylkarbamát celulózy ukotvený na oxidu zirkoničitém.  Z jedenácti testovaných racemátů 

se podařilo postupným testování různých mobilních fází (NP i PO mód) dosáhnout, alespoň částečné chirální 

separace u 4 racemátů warafrinu, omeprazolu, prilokainu a atropinu. K částečné separaci warfarinu docházelo v NP 

módu ve většině testovaných mobilních fázích. Separace na základní linii bylo dosaženo v mobilní fázi tvořené 

HEX:IPA = 9:1. V PO módu bylo dosaženo částečné separace omeprazolu a prilokainu. Prilokain byl nejlépe 

separován v mobilní fázi tvořené ethanolem s přídavkem TFA a omeprazol v mobilní nfázi tvořené methanolem 

s přídavkem TFA. Nejlepší separace atropinu se podařilo dosáhnout v mobilní fázi tvořené HEX:IPA = 95:5 

s přídavkem ethanolaminu. 

Obecně lze říct, že v NP módu bez přídavků kyselých a bazických látek se racemáty eluovaly jen velmi 

obtížně (jedinou výjimkou byl warfarin). S přídavkem kyselých aditiv se podařilo podpořit eluci kyselých látek 

a s přídavkem bazických aditiv eluci bazických látek. 

V PO módu byla, především za použití methanolu a ethanolu, eluována většina látek. S přídavkem 

bazických aditiv byla eluce bazických analytů ještě více urychlena. 
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Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují požadavky na kvalitu, účinnost a bezpečnost léčiv, roste i potřeba 

separace racemických léčiv na opticky čisté látky. V důsledku toho roste i význam chirálních separací, které jsou 

nezbytné v oblasti výroby i kontroly léčiv. 

Existuje několik metod, které se dají aplikovat v oblasti chirálních separací. Nejvýhodnější se jeví 

chromatografické metody, z nichž vedoucí postavení zaujímá vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). 

Tato metoda se neustále dynamicky rozvíjí. Klade se důraz především na vysokou účinnost a rychlé rozlišení 

enantiomerů. To vyžaduje stabilní chirální stacionární fáze (CSP) schopné dosáhnout oddělení enantiomerů až na 

základní čáru v co nejkratším čase. Aby chirální stacionární fáze mohla splnit takové požadavky, musí vykazovat 

vysokou selektivitu, účinnost a mechanickou odolnost. To vede k potřebě hledat nové možnosti v oblasti CSP. Nové 

alternativy jsou nálézány v chirálních selektorech, které jsou zodpovědné za samotnou enantioseparaci i v oblasti 

nosičů těchto CSP. Nejrozšířenějším nosičem se stal silikagel, ale vzhledem k jeho nedostatečné stabilitě za určitých 

podmínek (extrémní pH, teplota,…) se stále více obrací pozornost především k oxidu zirkoničitému, který vykazuje 

vysokou mechanickou pevnost. 

Tato práce se zabývá separačními možnostmi 3,5-dimethylfenylkarbamátu celulózy ukotveném na oxidu 

zirkoničitém a vlivem změn ve složení mobilní fáze na chirální separaci. Testováním několika mobilních fází 

v normal-phase i polárně-organickém módu s přídavky kyselých a bazických aditiv bylo dosaženo chirální separace 

u čtyř racemátů. Pouze v jednom případě došlo k separaci až na základní linii. 
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ABSTRACT 
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The need to obtain enantiomerically pure substance increases due to the permanent growing demands on 

quality, efficiency and safety of drugs. The importance of chiral separations, which are necessary in the area of drug 

production as well as drug analysis, raises as a consenquence of this trend. 

There are several methods, which are capable of chiral separations. The most favourable are 

chromatographic methods, where the high performance liquid chromatography (HPLC) occupies the leading 

position. This method is being constatntly developed. High efficiency and fast separation of enantiomers are the 

main driving forces. The main demands are stable chiral stationary phases (CSP), which are able to achieve baseline 

enantiomeric separation in the shortest time as possible. 

The chiral stationary phases have to prove high selectivity, efficiency and mechanic resistance. This 

phenomenon leads to the continual search for new options in the area of CSPs. New alternatives have been in chiral 

selectors, which are responsible for the nature of chiral separations, and also in support of these CSPs. The widely 

spread support became silica but due to its instability under some conditions (extreme pH, temperature,…) zirconia 

attracted attention. 

This diploma thesis deals with separation of selected enantiomers on cellulose 3,5-

dimethylphenylcarbamate anchored on zirconia and with impact of mobile phase changes on the chiral separation. 

Testing of several mobil phases with/without acidic and basic additives in normal-phase and reversed-phase mode 

led to the enantiomeric separations of four racemates. Only one of this racemate was baseline separated. 
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