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1 Seznam použitých symbolů
Použité zkratky
CS
CE
ACE
PreMCE
DAD
IS
OS
TU
HVL

chirální selektor
kapilární elektroforéza
afinitní kapilární elektroforéza
tlakem zprostředkovaná metoda CE
detektor diodového pole
iontová síla
sulfatovaný-γ-cyklodextrin : Octakis(2,3-dihydroxy-6-Osulfo)cyclomaltooctaose, octasodium salt
thiomočovina
Haarhoff-van der Linde funkce

Charakteristika systému, obecné konstanty

ε
η
κC
χ
zi

index i zastupuje enantiomer R a S / případně píky eluované
v pořadí 1, 2
intenzita elektrického pole
aplikované napětí
délka kapiláry
délka kapiláry k detektoru
proudová hustota
zeta potenciál
Faradayova konstanta
Planckova konstanta
Boltzmannova konstanta
univerzální plynová konstanta
termodynamická teplota
permitivita prostředí
viskozita prostředí
vodivost
transmisní faktor
absolutní hodnota náboje analytu

c

Koncentrace

ci
ci (t )

koncentrace enantiomeru

i = R, S / 1,2
E
U
l
lD
j

ζ
F
h
kb
R
T

c

t =0
i

koncentrace analytu v čase t
koncentrace analytu na počátku separace

ci0

koncentrace volného analytu

ciCS

koncentrace komplexu analyt-chirální selektor
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0
cCS

c

TOT
CS

koncentrace volného chirálního selektoru
celková analytická koncentrace chirálního selektoru

D

Difúzní koeficient

Di

difúzní koeficient

k

Rychlostní konstanta

ki

rychlostní konstanta interkonverze

k

0
i

rychlostní konstanta v achirálním prostředí

k

CS
i

rychlostní konstanta v chirálním prostředí

k glob

globální rychlostní konstanta

k

app
i

zdánlivá rychlostní konstanta

k

ue
i

aproximativní rychlostní konstanta

Komplexační konstanta; Distribuční konstanta; Rovnovážná
K

rychlostní konstanta

Ki
K

´
i

K

R

komplexační konstanta analytu s chirálním selektorem
distribuční konstanta analytu
rovnovážná rychlostní konstanta

µ

Mobilita

µ EOF
µ eff
µ i0
µ iCS

mobilita elektroosmotického toku

µ lim

limitní mobilita

n

Látkové množství

ni0
n

CS
i

efektivní mobilita analytu
mobilita volného analytu
mobilita komplexu analyt-chirální selektor

látkové množství volného analytu
látkové množství komplexu analyt-chirální selektor

t , t´

Čas

t Ri

migrační čas analytu
relaxační čas
migrační čas píků elektroosmotického markeru

τ

t1 , t 2
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t OS

migrační čas píku OS

tN
tT

doba aplikace napětí
čas počátku aplikace závěrečného tlaku

v

Rychlost

v EOF
v eff
vi0

rychlost elektroosmotického toku
efektivní rychlost analytu
rychlost volného analytu

viCS

rychlost komplexu analyt-chirální selektor

Charakteristiky interkonverzních systémů
H pm

V1 , V2
VP
Da
Ni

σi
P(t )

relativní výška plata, interkonverzní parametr
výška prvního, druhého píku analytu
výška interkonverzního plata
Damköhlerovo číslo
počet teoretických pater
rozptyl separovaného píku
interkonverzní profil
distribuční funkce neinterkonvergovaných analytů

Φ i´ (t )
Ψi´´ (t , t´)

pravděpodobnostní hustotní funkce interkonvergovaných analytů

α

chromatografický separační faktor

Termodynamické parametry
∆X ieq
X =G/H /S
∆ R ,S ∆X ieq
X =G/H /S
∆X i#,app
X =G/H /S
∆X i#
X =G/H /S

rozdíl ve volné Gibbsově energii/ entalpii/ entropii analytu
v chirálním a achirálním prostředí
rozdíl Gibbsových energií/ entalpií/ entropií enantiomerů R, S
zdánlivá aktivační energie/ entalpie/ entropie interkonverze
aktivační energie/ entalpie/ entropie interkonverze
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2 Úvod
Chirální látky se vyskytují všude kolem nás. Lidský organismus je obecně chirálním
prostředím, stejně jako většina přírodních látek. Na nutnost studovat tyto látky upozornil
případ thalidomidu (obchodní název Contergan®), který byl v polovině minulého století
podáván těhotným ženám k tišení nevolností. Enantiomer R tohoto léčiva je skutečné
sedativum, kdežto enantiomer S má teratogenní a neurotoxické účinky, jež ale nebyly u
dobrovolníků prokázány, a proto byl lék podáván ve 48 zemích, což mělo za důsledek
narození téměř 12 000 postižených dětí. Od tohoto tragického případu byla zavedena
důsledná kontrola všech léčiv, které se vyskytují v chirální formě.
Jako další případy, které potvrzují odlišné vlastnosti enantiomerů, můžeme uvést např.
sotatol, jehož S-enantiomer je β-blokátor, zatímco jeho R-enantiomer je antiarytmikum, či
metolachlor, jehož S-enantiomer je herbicid, kdežto jeho R-enantiomer má fungicidní
účinek. S-limonen voní po citrónech a R-limonen po pomerančích. Proto je také důležité
studium chirality agrochemikálií či potravin.
Studium chirálních látek vyžaduje i rozvoj separačních technik. Jednou z rychle se
rozvíjejících technik je kapilární elektroforéza, která nabízí krátké separační časy, vysokou
účinnost a minimální spotřebu materiálu.
Velmi důležitým tématem souvisejícím s chirálními látkami je také interkonverze.
Interkonverze je proces, při němž jeden enantiomer přechází na druhý a naopak. Tento
proces má velký praktický význam, v mnoha případech probíhá samovolně při běžných
podmínkách. Takto může vznikat např. v lidském organismu i druhý enantiomer odlišných
vlastností.
Vytvoření a ověření vhodného matematického modelu nám umožňuje proniknout do
hloubky tohoto procesu a zaměřit se na důležité jevy. Určení rychlostních a
termodynamických parametrů interkonverze je nezbytné ke studiu interkonverze
enantiomerů jak v chirálním, tak i achirálním prostředí a umožňuje studovat například i
vliv chirálních selektorů či teploty na rychlost interkonverze. Tato data jsou základní
informací pro studium stabilizace enantiomerů.
V této práci upozorníme také na problém určování mobility elektroosmotického toku
v elektroforetických systémech obsahujících nabitý chirální selektor. Jeho přesné určení je
v takovýchto studiích nezbytné, bohužel ve valné většině prací zabývajících se obdobnou
tématikou naprosto opomíjené.
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3 Teoretický úvod
3.1 Chiralita
Pojem chirálita pochází z řeckého slova Χειρ (cheir) dlaň.
Již 1815 Jean Baptista Biot poprvé pozoroval rotaci rovinně polarizovaného světla při
průchodu krystalem křemene. Následně Louis Paster roku 1848 poprvé dedukoval, že tento
jev má molekulární příčinu. Provedl také první chirální separaci, když od sebe pod
mikroskopem oddělil krystalky vínanu sodno-amonného, poprvé tak demonstroval výskyt
chirálních molekul.
Při studiu chirálních systémů je třeba zavést několik pojmů1,2,3.

Stereoizomery jsou takové látky, které se liší pouze svým prostorovým uspořádáním,
zatímco počet a typ atomů či chemických vazeb zůstává konstantní. Toto vyžaduje
přítomnost prostorových motivů – tzv. stereogenních prvků4. Stereoizomery obecně nejsou
chirálními látkami. Chirálními jsou pouze tehdy nemají-li rotačně reflexní osu.

Chirální objekty definujeme jako všechny objekty, které nejsou ztotožnitelné
(prostřednictvím prosté rotace a/nebo translace objektu v prostoru jako celku, tedy
v případě molekul bez rozštěpení vazeb nebo změny dihedrálních úhlů) se svými
zrcadlovými obrazy. Achirální objekt je potom objekt, který ztotožnitelný je.

Obr. 1 Příklad chirálních objektů

Chiralita může být důsledkem některého z prvků chirality (chirální osa, chirální střed,
chirální rovina), nebo chirální výstavbou molekuly z achirálních částí (tzv. inherentní
chiralita). Pokud má látka pouze jedno chirální centrum, existují dva chirální
stereoizomery, enantiomery. Pokud má látka více chirálních center, tvoří enantiomery
pouze ta dvojice stereoizomerů, které se k sobě mají jako dva zrcadlové obrazy.
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Důležité je zmínit, že pojem chiralita se netýká samostatných atomů, či vazeb v molekule,
ale pouze molekuly jako celku.
Stereoizomery, které nejsou enantiomery se nazývají diastereoizomery.
U molekul s jedním prvkem chirality můžeme určovat tzv. absolutní konfiguraci
(označujeme R/S), u molekul s více prvky chirality používáme tzv. relativní konfiguraci
(označujeme Ra/Sa, ….,Rx/Sx podle počtu prvků chirality). Více prvků chirality
přítomných v molekule může vést k jejich vyrušení u molekuly jako celku. Toto není
možné u molekuly pouze s jedním prvkem chirality.

3.2 Chirální separace v elektroforetických systémech
Enantiomery vykazují v achirálním prostředí stejné fyzikální a chemické vlastnosti, proto
jsou na základě běžných separačních technik neodlišitelné, zatímco v chirálním prostředí
dochází ke stereoselektivnímu rozpoznávání enantiomerů. Chirálního prostředí obvykle
dosahujeme použitím různých chirálních selektorů (CS). Mezi CS a enantiomery se
uplatňují různé typy interakcí (elektrostatické, vodíkova vazba, coulombické, van der
Waalsovy,…), což umožňuje stereoselektivní rozlišení enantiomerů v chirálním prostředí
CS5. Při chirálním rozlišení se uplatňuje vždy více interakcí současně.
Od 60. let minulého století vzrůstá zájem o chirální separace, což je spojeno s jejich
důležitostí především ve farmaceutickém průmyslu. Mezi nejčastěji využívané metody
patři zejména kapalinová, plynová či superkritická fluidní chromatografie6,
posledních let vzrůstá zájem o metody elektroforetické6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

3.2.1 Chirální selektory
Chirální selektory můžeme rozdělit do několika skupin8,11:
1. cyklodextriny
2. chirální crown ethery
3. lineární oligo- a polysacharidy
4. proteiny
5. makrocyklická antibiotika
6. chirální calixareny
7. selektory založené na ligandové výměně
8. chirální surfaktanty
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7

a během

Mezi nejčastěji využívané chirální selektory v CE patří skupina cyklodextrinů9, 15, 16. Mezi
jejich nesporné výhody patří dostupnost, nízká cena, stabilita či rozpustnost (nikoliv v
případě nativního β-cyclodextrinu). Poprvé byla skupina cyclodextrinů objevena
Villiersem17 roku 1891 jako produkt bakterie Bacillus amylobacter v bramborovém
škrobu. Cyklodextriny jsou cyklické α-(1,4)-spojené oligomery α-D-glukopyranosy. Každý
D-glukopyranosový zbytek je v 4C konformaci. V analytické praxi se nejčastěji využívají
cyklodextriny obsahující 6, 7, nebo 8 α-D-glukopyranosových jednotek. Takové
cyklodextriny označujeme řeckými písmeny α,- β-, γ- viz . Obr. 2.

Obr. 2 Molekulová struktura nativních α-, β-, γ- cyclodextrinů, převzato z16

Tvar těchto cyklodextrinů je podobný zkrácenému kuželu s hydrofobní kavitou. Typické
rozměry nativních cyklodextrinů jsou uvedeny na Obr. 3. U substituovaných cyklodextrinů
se ale mohou lišit.

Obr. 3 Tvar a velikost nativních α-, β-, γ- cyklodextrinů v prostoru, převzato z16.

Hlavní mezimolekulové síly uplatňující se při interakci cyklodextrinů s analyty jsou
vodíková vazba, hydrofobní interakce, dipól-dipól a van der Waalsovy interakce.
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Významnou úlohu má v mechanismu chirálního rozlišení inkluze analytů do kavity
cyklodextrinu. Hydroxylové skupiny na povrchu cyklodextrinů umožňují nejen vznik
vodíké vazby, ale mohou být také snadno derivatizovány, což umožňuje zavést další
funkční skupiny na molekulu cyklodextrinu.

Cyklodextriny můžeme dle funkčních skupin rozdělit do následujících skupin:
1. neutrální: nativní cyklodextriny, heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-CD, heptakis(2,3,6-tri-Omnethyl)-β-CD, hydroxylpropyl-β-CD
2. záporně nabité: sulfatovaný β-CD, sulfobutyl-ether-β-CD, carboxymethyl-β-CD,
carboxyethyl-β-CD, succinal-β-CD
3. kladně nabité: cyklodextriny obsahující kvarterní amoniovou skupinu
4. amfoterní: zatím pouze cyklodextrin obsahující 2-hydroxylpropyltrimethylammonium
chlorid (stupeň substituce 2) a sodium acetát (stupeň substituce 2), glutoamino-βcyklodextrin
5. polymerní

3.2.2 Kapilární zónová elektroforéza
Kapilární zónová elektroforéza (CE) je hojně využívaná separační metoda s množstvím
praktických aplikací. Principem této metody je odlišná rychlost pohybu nabitých molekul
v elektrickém poli. Podrobnější popis elektroforetických metod a jejich aplikací můžeme
najít v literatuře9, 18, 19.
Základem je křemenná kapilára o vnitřním průměru 25 µm – 100 µm a délce 30 cm – 1 m.
Kapilára je naplněna základním elektrolytem a její konce jsou ponořeny ve vialkách se
stejným roztokem. Do vialek jsou také ponořeny elektrody, což umožňuje aplikovat napětí,
obvykle v rozmezí –30 kV až +30 kV. Na roztok v kapiláře tedy působí intenzita
elektrického pole, jejíž hodnota je dána rovnicí:

E=

U
l

(1)

kde U je aplikované napětí a l je celková délka kapiláry.
Rychlost pohybu molekul je dána jako
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v = µE

(2)

kde µ je elektroforetická mobilita. Rychlost pohybu molekul je zároveň rovna

v=

lD
tR

(3)

kde l D je délka kapiláry k detektoru a t R je migrační čas.
U nejčastěji používaných křemenných kapilár dochází k disociaci silanolových skupin na
jejich povrchu v závislosti na pH základního elektrolytu. Takto vzniká v blízkosti stěny
elektrická dvojvrstva, uvnitř které existuje potenciálový spád charakterizovaný hodnotou
tzv. zeta potenciálu ζ . Působením elektrického pole na difúzní část elektrické dvojvrstvy
vzniká tzv. elektroosmotický tok, což má za důsledek pohyb veškerého roztoku v kapiláře
jako celku. Tento tok v nepokryté křemenné kapiláře směřuje směrem ke katodě a jeho
rychlost se označuje jako rychlost elektroosmotického toku, v EOF . Pro celkovou rychlost
analytu poté platí vztah

v = v eff + v EOF

(4)

kde v eff je efektivní elektroforetická rychlost analytu. Stejný vztah je také možno psát pro
mobility

u = u eff + u EOF

kde

u eff

je

(5)

efektivní

elektroforetická

mobilita

analytu

a

u EOF

je

mobilita

elektroosmotického toku, pro kterou platí

u EOF =

εEζ
4πη

(6)

kde ε je permitivita prostředí roztoku a η je viskozita roztoku.
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3.2.3 Interakce enantiomerů s chirálními selektory
Chirální separace v kapilární elektroforéze jsou založeny na interakci enantiomerů analytu
s chirálními selektory. V typickém uspořádání je CS rozpuštěn v základním elektrolytu
vyplňujícím kapiláru. Po nástřiku vzorku a během celé separace dochází k ustavování
komplexační rovnováhy mezi enantiomery vzorku a přítomným CS. Podmínkou separace
enantiomerů je rozdílnost mobilit těchto komplexů a/nebo rozdílnost afinit obou
enantiomerů k použitému CS20. Komplexační rovnováhu mezi enantiomery a chirálními
selektory obvykle považujeme za nekonečně rychlou a v poměru 1:1.
Tuto interakci můžeme popsat následujícím vztahem

Ki =

c iCS

(7)

0
c i0 c CS

kde K i je komplexační konstanta pro i-tý enantiomer, kde i označuje buď enantiomer R,
nebo S, ciCS je koncentrace komplexu enantiomer-chirální selektor, c i0 je koncentrace
0
volného enantiomeru a cCS
je koncentrace volného chirálního selektoru. Budeme-li

uvažovat, že koncentrace analytu je vůči koncentraci chirálního selektoru malá, můžeme
aproximovat
0
tot
cCS
≅ c CS

(8)

tot
kde cCS
je celková analytická koncentrace chirálního selektoru.

Dále můžeme zavést zdánlivou distribuční konstantu
tot
K i´ = K i cCS

(9)

která udává poměr mezi koncentrací enantiomeru vázaného s chirálním selektorem a
volného enantiomeru

ciCS
K = 0
ci
´
i

(10)

16

Pro celkovou koncentraci enantiomeru v systému můžeme psát

(

tot
citot = ci0 1 + cCS
Ki

)

(11)

Rychlost enantiomeru v takovém prostředí je dána rovnicí:

v

eff
i

=

nics
n +n
0
i

CS
i

v

CS
i

+

ni0
n +n
0
i

CS
i

v i0

(12)

kde ni0 je látkové množství enantiomeru v achirálním prostředí, n iCS je látkové množství
komplexu enantiomer-chirální selektor, v i0 je rychlost enantiomeru v achirálním prostředí
a viCS je rychlost komplexu enantiomer-chirální selektor.
Analogický vztah platí i pro mobilitu enantiomeru uieff .
Z těchto vztahů Wren a Rowe21 roku 1992 odvodili vztah pro závislost mobility
enantiomeru na koncentraci chirálního selektoru

µ ieff =

µ i0 + K i´ µ iCS
1 + K i´

,

(13)

kde µ iCS je mobilita komplexu analyt-chirální selektor a µ i0 je mobilita volného analytu.

Komplexační konstanty se v elektroforetických systémech určují pomocí mnoha metod:
afinitní kapilární zónová elektroforéza (ACE), Humelova-Dreyerova metoda, vakantní
ACE, nebo frontální analýza, jejich podrobný přehled můžeme najít v literatuře22.
Mezi jednu z nejvýznamnějších patří tzv. afinitní kapilární elektroforéza (ACE)23, jelikož
je používána nejen k určování komplexačních konstant, ale zároveň i k separaci
enantiomerů. Experimenty mohou být provedeny ve dvou uspořádáních: buď je chirální
selektor přítomen v roztoku a analyt je dávkován jako vzorek, anebo naopak. Tato metoda
vyžaduje následující předpoklady:
•

stechiometrii komplexace 1:1

•

komplexace musí být podstatně rychlejší než separace.
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3.2.4 Termodynamika enantioselektivního rozlišení
Komplexační konstanta vyjadřuje míru afinity mezi analytem a chirálním selektorem.
Termodynamicky můžeme tuto míru vyjádřit také jako rozdíl ve volné Gibbsově energii
analytu v achirálním a chirálním prostředí
∆Gieq = − RT ln K i

(14)

kde R je univerzální plynová konstanta, T je absolutní teplota a index eq označuje
rovnovážný stav.
Z Gibbsovy funkce můžeme pomocí Gibbsovy rovnice rozlišit entalpický ( ∆H ieq ) a
entropický ( ∆S ieq ) člen :

∆Gieq = ∆H ieq − T∆S ieq

(15)

Z rovnic (14) a (15) potom můžeme odvodit vztah pro teplotní závislost komplexační
konstanty na teplotě – van´t Hoffova rovnice:

ln K i =

∆S ieq ∆H ieq
−
R
RT

(16)

Rozdílná interakce dvou enantiomerů s chirálním selektorem je dána vztahem

∆ R , S ∆G eq = − RT ln

KR
,
KS

(17)

kde indexy R, S označují R a S enantiomery a

KR
=α
KS

(18)
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kde α je chromatografický separační faktor, který má v chromatografii vliv na účinnost
separace, avšak v elektroforetických systémech má spíše formální význam.

3.2.5 Charakterizace chirálních separačních systémů
Při studiu chirálních systémů (zejména při kinetických studiích) je nutné pracovat s plně
charakterizovanými systémy. Během chirálních separací se setkáváme s mnoha jevy, které
jsou v kapilární elektroforéze běžné (Jouleovo zahřívání, elektromigrační disperze,
interakce se stěnou kapiláry, ...). Dalším významným problémem v chirálních separacích je
určení mobility elektroosmotického toku.

3.2.5.1 Určení mobility elektroosmotického toku v systémech
obsahujících chirální selektory
V běžných elektroforetických systémech se k určení mobility elektroosmotického toku
(EOF) užívá neutrálních elektroforetických markerů. Využití těchto markerů vyžaduje, aby
zůstávaly v základním elektrolytu neutrální a neinteragovaly či nekomplexovaly s žádnou
složkou systému. Mezi nejčastěji užívané patří thiomočovina, dimethylsulfoxid,
mesityloxid či nitrometan.
V systémech obsahujících látky, které mohou potenciálně interagovat s elektroforetickými
markery a přitom mají vlastní nenulovou mobilitu, se určení mobility elektroosmotického
toku komplikuje. Mezi takové systémy patří právě ty, které obsahují nabité chirální
selektory (např. nabité cyklodextriny). Komplexace cyklodextrinů s thiomočovinou i
dimethylsulfoxidem je všeobecně známá a byla prokázána i během našich měření. Proto je
ve většině prací používán nitrometan, jehož komplexace zatím nebyla prokázána, ale
nebyla ani vyloučena.
Několik skupin se zabývalo možností alternativního určování mobility elektroosmotického
toku24, 25 v takovýchto systémech, nejvýznamnější z těchto metod je metoda založená na
dávkování několika zón analytu navržená Williamsem a Vighem26 roku 1997. Bohužel ani
tato metoda není aplikovatelná pro všechny systémy, zejména pro kinetické studie. Je
obdobou metody PreMCE, zavedené Williamsem a Vighem27 roku 1996. Metoda PreMCE
umožňuje

přesné

a

rychlé

určení

mobilit

analytů

elektroosmotického toku či anionů v nepokrytých kapilárách.
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při

nízkých

rychlostech

Druhou možností určení mobility elektroosmotického toku je nalezení systémového píku
s nulovou elektroforetickou mobilitou, který může v systému vzniknout při procesu
dávkování a pohybuje se spolu s elektroosmotickým tokem. Tento pík se ovšem
nevyskytuje ve všech systémech a je třeba použít vhodnou detekci, která poskytuje signál
na některou složku základního elektrolytu a umožňuje tak detekovat systémové píky, např.
nepřímou detekci, nebo vodivostní detekci. Existenci nulového systémového píku je
možno předpovědět a tento pík identifikovat pomocí simulačního programu Simul 5
(cit.28), který byl vyvinut v naší laboratoři. Tento výpočet vyžaduje zadání limitních
mobilit všech složek systému. Tyto údaje u chirálních selektorů obvykle nejsou známé,
proto je třeba je určit experimentálně.

3.2.5.2 Určení limitní mobility chirálních selektorů
Limitní mobilitu analytu je možno určovat extrapolací efektivní mobility daného analytu
na nulovou iontovou sílu (IS).
Z Onsagerovy-Fuossovy teorie29 platící pro elektrolyty, které obsahují dva i více iontů do
iontové síly asi 75 mM (původní Debye-Hückelova-Onsagerova teorie z roku 1926 (cit.30)
a následně 1927 (cit.31) je vhodná pouze pro jednoduché binární elektrolyty do maximální
celkové koncentrace 10 mM), je možno odvodit rovnici (19).
Onsagerova-Fuossova teorie byla poprvé zahrnuta do simulačního modelu CE Jarošem a
kol.32 roku 2002.

µ = µ lim + B

IS
,
1 + C IS

(19)

kde µ lim je limitní mobilita daného iontu, IS iontová síla, B je konstanta zahrnující
charakteristické údaje o systému jako viskozitu, permitivitu prostředí, termodynamickou
teplotu atd., je tedy typická pro každý systém. Konstanta C se vztahuje k velikosti daného
iontu a její hodnota se obvykle uvažuje jako 1,5. Tuto aproximaci bohužel nemůžeme
použít pro molekulu chirálního selektoru (cyklodextrinu) vzhledem k její velikosti a také
vzhledem k tomu, že její náboj není centralizován na jednom místě.
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Jak bylo ukázáno v práci Kovala, Kašičky a Zuskové33, není vhodné v takovýchto
systémech s nízkou hustotou náboje volit parametr C jako konstantu, ale jako volný
fitovací parametr a použít tedy tří parametrového fitu dle rovnice (19).

3.3 Interkonverze enantiomerů
Interkonverze je proces, kdy jeden izomer přechází na druhý a naopak. Související pojem
enantiomerizace je termín užívaný pro interkonverzi enantiomerů, pojem epimerizace pro
interkonverzi epimerů (epimery jsou diastereoisomery, které mají opačnou konfiguraci
pouze na jednom z dvou či více stereogenních centrech). Izomerizace je termín používaný
pro interkonverzi izomerů.

1. Je-li proces interkonverze podstatně pomalejší vzhledem k rychlosti separace, na
chromatogramech nebo elektroferogramech jsou dva oddělené píky enentiomerů, viz.
Obr. 4 – 1.
2. Pokud je rychlost interkonverze a separace srovnatelná, pak mezi dvěma separovanými
píky vzniká tzv. interkonverzní plato, které je tvořeno právě izomery, které přešly během
separace na opačnou formu viz. Obr. 4 – 2.
3. Je-li rychlost separace výrazně pomalejší než interkonverze, detekujeme pouze jednu
zónu, která je tvořena oběma izomery. V takovém případě není možné izomery oddělit
viz. Obr. 4 - 3.

Obr. 4 Různé tvary interkonverzních zón. 1: interkonverze výrazně pomalejší, než separace, 2: poločas
interkonverze srovnatelný s dobou separace, 3: interkonverze výrazně rychlejší, než separace. Červeně
a modře jsou uvedeny parciální profily enantiomerů, zeleně profil celkový, růžové linie naznačují,
které parametry jsou odečítány při výpočtu interkonverzních parametrů.

21

Vzájemné působení migrace a interkonverze popisuje tzv. Damköhlerovo číslo Da , které
bylo již dříve použito v chromatografii34, 35, 36 a je definováno jako poměr migračního času
analytu a relaxačního času reakce τ . Pro CE pak můžeme psát:

Da =

t Ri

1 l

= k i 1 + R  D ,
τ
 K  v

(20)

kde k i je rychlostní konstanta reakce přímé, K R je rovnovážná rychlostní konstanta,
definovaná jako poměr rychlostních konstant reakce přímé a zpětné.
V práci37 byl ukázán vztah mezi výsledkem separace a Da , jak je ilustrováno na Obr. 5.
Je-li Da > 0.5 je interkonverze rychlejší než migrace, a tedy získáváme pouze jeden široký
pík. Je-li 0.1 < Da < 0.5 , získáváme dva píky mezi nimiž je interkonverzní plato. Je-li

Da < 0.1 , získáváme dva separované píky.

Obr. 5 Ilustrace vlivu

Da na výsledek separace enantiomerů, převzato z37.

3.3.1 Kinetika interkonverze
První popis interkonverze separovaných enantiomerů byl předložen roku 1960 Kellerem a
Giddingsem38. Tento popis zahrnoval pouze jednu zvratnou reakci, dle níž přechází
enantiomer na svou zrcadlovou formu nezávisle na tom, zda je přítomen ve volném
roztoku, nebo komplexovaný s molekulou chirálního selektoru. Mezi komplexovanou a
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nekomplexovanou formou je předpokládána nekonečně rychlá rovnováha. Takovéto
interkonverzní schéma je znázorněno na Obr. 6.

S

R

k Rapp

K R´

K S´
k Sapp

R´

S´

Obr. 6 Zjednodušené interkonverzní schéma navržené Kellerem a Giddingsem38 roku 1960.

Roku 1984 bylo schéma upřesněno Bürklem, Karfunkelem a Schurigem39 pro
enantioselektivní GC a HPLC (Obr. 7). Stejné schéma je platné i pro elektroforetické
systémy. Toto schéma obsahuje čtyři rychlostní konstanty interkonverze, dvě pro achirální
část systému ( k10 , k 20 ) a dvě pro chirální část ( k1CS , k 2CS ).

R

k R0

S

k S0

K R´

K S´
k RCS

R´

k SCS

S´

Obr. 7 Nezjednodušené interkonverzní schéma zavedené Bürklem a kol.39 roku 1984.
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Ve stejné práci také autoři bez odvození uvádějí vzájemný vztah mezi rychlostními
konstantami, tak jak je uveden v rovnicích (21) a (22). Postup vedoucí k odvození těchto
rovnic byl poprvé uveden v diplomové práci Dubského40 roku 2003.
Z důvodu stejných fyzikálně-chemických vlastností enantiomerů v achirálním prostředí a
principu mikroskopické reverzibility vyplývá:

k R0 = k S0

(21)

k RCS K R´ = k SCS K S´

(22)

Na základě těchto znalostí byl roku 1992 Jungem a Schurigem41 odvozen vztah pro tzv.
zdánlivou rychlostní konstantu k iapp :

kiapp =

CS
ki0
´ ki
+
K
i
1 + K i´
1 + K i´

(23)

Zavedení této zdánlivé rychlostní konstanty umožňuje zjednodušení systému na schéma
popsané Kellerem a Giddingsem (viz Obr. 6). Toto zjednodušení je hojně využíváno
v kinetických studiích interkonverze nejen Jungem a Schurigem42,
jinými autory49,

50, 51, 52

43, 44, 45, 46, 47, 48

, ale i

a je platné také v elektomigračních separačních systémech. Má

bohužel za důsledek ztrátu lokálních kinetických parametrů k R0 , k S0 , k RCS , k SCS .
Tento problém byl roku 2004 vyřešen Dubským, Tesařovou a Gašem53, kteří zavedli tzv.
globální rychlostní konstantu

k glob = k R0 + k RCS K R´ = k S0 + k SCS K S´

(24)

Rovnost globální rychlostní konstanty pro oba enantiomery vychází z rovnic (21) a (22).
Dosazením za K i´ z rovnice (10) autoři získali následující závislost na koncentraci
chirálního selektoru:
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TOT
TOT
k glob = k R0 + k RCS K R cCS
= k S0 + k SCS K S cCS

(25)

Tato závislost tedy umožňuje určení lokálních rychlostních konstant.
Mezi globální a zdánlivou rychlostní konstantou platí následující vztah:

k iapp =

k glob

(26)

1 + K i´

3.3.2 Termodynamika interkonverze
Na základě teorie tranzitního stavu je možno počítat termodynamické parametry51, 52, a to
aktivační volnou Gibbsovu energii ∆Gi# , aktivační entalpii ∆H i# a entropii ∆S i#

ki = χ

 ∆H i# 1 ∆Si# 
 ∆Gi# 
k BT
kT
 = χ B exp −

exp −
+
h
h
R T
R 
 RT 


(27)

kde χ je transmisní faktor, k B je Boltzmannova konstanta, h je Planckova konstanta.
Vynesením ln(ki / T ) vůči 1 / T získáváme lineární Eyringův graf, z jehož směrnice je
možno odečíst aktivační entalpii a z úseku aktivační entropii.
Ze zdánlivých rychlostních konstant je možné pouze určení zdánlivých termodynamických
parametrů. Jak bylo řečeno výše, metoda Dubského, Tesařové a Gaše53 umožňuje rozlišení
lokálních rychlostních konstant a lokálních termodynamických parametrů (tedy
v chirálním a achirálním prostředí odděleně).

3.4 Studium kinetiky prvního řádu pomocí CE
K určení rychlostních konstant byla poprvé CE využita roku 1993 Avilou a kol.54. Ti
studovali kinetiku vazby arylsulfonamidů a hovězí anhydrosy. K určení rychlostních
konstant využili srovnání experimentálních profilů s profily simulovanými, jelikož vazba
proteinu s ligandem má vliv na mobilitu proteinu a tvar píku proteinu.
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Dnes již existuje celá řada metod určování rychlostních konstant reakcí probíhajících
během separace. Tyto metody můžeme rozdělit do několika skupin podle postupů
využívaných k výpočtu a jsou také shrnuty v práci Newmana a Collinse55 z roku 2008.
Nejvýznamnějším z nich se budeme věnovat podrobněji.

•

Metoda Ad hoc dissolurion; In column incubation 37, 56

•

Simulační metody39, 41, 53, 57

•

Unifikovaná rovnice58

•

Model výšky plata59, 60

•

...

Všechny tyto metody umožňují určení pouze zdánlivých rychlostních konstant, zatímco
lokální konstanty není z principu možné v rámci jednoho experimentu určit.

3.4.1 Simulační metody
Následující simulační metody vyžadují vznik interkonverzního plata mezi separovanými
píky.
Simulační metody jsou založeny na výpočtu interkonverzních profilů a jejich srovnávání
s profily experimentálními. Jako vhodné kritérium k těmto srovnáním je používán parametr

H pm (relativní výška plata), který byl zaveden Bürklem a kol. v již citované práci39.

H pm =

2V p
(28)

V1V 2

kde VP je výška plata, V1 , V2 jsou výšky píků.

Simulace pracují v několika krocích:
1. zadání experimentálních parametrů
2. vlastní simulace
3. srovnání simulovaného profilu s experimentálním profilem
Simulace jsou opakovány tak dlouho, dokud nedojde k předem stanovené shodě
s experimentálními parametry.
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První simulační program byl vyvinut Bürklem a kol.39 roku 1984 a byl založen na modelu
teoretických pater. Tento program byl později rozšířen Jungem a Schurigem41 na program
SIMUL, který je také založen na modelu teoretických pater a pracuje až do 120 000
teoretických pater.
Roku 2001 byl Trappem a Schurigem57 vytvořen podstatný simulační program ChromWin,
který zahrnuje tři modely výpočtu:
1. Model teoretických pater39
2. Stochastický model38
3. Stochastický model plus57
Program ChromWin byl využit k určení kinetických a termodynamických parametrů jak
enantiomerizace

43, 48, 61, 62, 63, 64, 65

tak i izomerizace66,

67, 68, 69

v elektroforetických a

chromatografických systémech.
Přehled těchto simulačních programů a modelů, na kterých jsou založeny, nabízí práce
Trappa a kol.47 z roku 2001.
Dalším programem je program SimulChir, který byl vyvinut Dubským a kol. 53 roku 2004.
Tento program nabízí kompletní dynamický model CE pro interkonvergující enantiomery.
Je založený na řešení úplné sady rovnic kontinuity, acidobazických a komplexačních
rovnováh. Oproti ostatním programům založeným na řešení rovnic kontinuity, tento
program zahrnuje i nelineární mód. Program byl autory použit v již citované práci53 ke
stanovení rychlostních konstant interkonverze pro oxazepam v chirálním prostředí přesně
definovaných O-carboxylmethyl-β-cyklodextrinů.

Modely výpočtů, které jsou využívány v uvedených programech, budou podrobněji
popsány dále.

3.4.1.1 Model teoretických pater
Tento model byl zaveden pro chromatografické systémy roku 1984 Bürklem a kol.39 a
později Jungem a Schurigem41 roku 1992. Byl použit nejen pro chirální separační systémy.
Model popisuje separaci v chromatografii jako nesouvislý proces, ve kterém se všechny
kroky opakují ve stejných oddělených částech separačního kolony/sloupce mnohonásobně
rozděleného do N teoretických pater, z nichž každé můžeme považovat za samostatný

27

chemický reaktor. V každém patře dochází (v případě enantioselektivního systému) ke
třem krokům:
1. distribuce enantiomerů A a B mezi vázanou/komplexovanou a
nevázanou/nekomplexovanou složku
2. enantiomerizační proces
3. přesunutí mobilní fáze s volným analytem do dalšího patra
Pojem teoretické patro byl zaveden pro chromatografii, jejich počet udává účinnost
chromatografické kolony. Počet teoretických pater v elektroforetických systémech
můžeme počítat dle vztahu

Ni =

zi F
RT

U ≈ 40 z i U

(29)

kde z i je absolutní hodnota náboje daného iontu a F je Faradayova konstanta.
Při typickém napětí v řádech desítek tisíc voltů tedy v elektroforetických systémech
můžeme dosáhnout až mnoha set tisíc teoretických pater.

3.4.1.2 Stochastický model
Stochastický model byl vytvořen Kellnerem a Giddingsem38 roku 1960. Eluční profil P(t )
pro enantiomerizační proces je dán jako součet distribučních funkcí Φ R´ (t ), Φ S ´ (t )
neinterkonvergovaných

enantiomerů

a

pravděpodobnostních

hustotních

funkcí

ΨR´´ (t , t´), ΨS ´´ (t , t´) interkonvergovaných enantiomerů.

P (t ) = Φ R´ (t ) + Φ S ´ (t ) + ΨR´´ (t , t´) + ΨS ´´ (t , t´)

(30)

V prvním kroku je vypočtena zbylá koncentrace neinterkonvergovaných enantiomerů
v daném migračním čase pomocí kinetiky prvního řádu:
ci (t ) = cit =0 e − kt

(31)
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kde cit = 0 je počáteční koncentrace zóny, k je příslušná rychlostní konstanta, t je migrační
čas a index i zastupuje enantiomery R a S. S využitím této koncentrace a časově závislé
Gaussovy distribuční funkce je poté možné počítat profily neinterkonvergovaných
enantiomerů.
Dále je počítán koncentrační profil interkonvergovaných enantiomerů R ´´ , S ´´ , který je dán
integrací všech distribučních křivek interkonvergovaných enantiomerů a je ve shodě
s elučním profilem pro neideální lineární chromatografii.

3.4.1.3 Stochastický model plus
Stochastický model plus57 byl vytvořen zejména pro separační systémy s vysokým počtem
teoretických pater (plynová chromatografie, či kapilární zónová elektroforéza). Za
předpokladu, že nedochází k interkonverzi, získáváme při separaci dva oddělené píky,
jejichž profil může být počítán pomocí Gaussovy distribuční funkce jako v jednoduchém
stochastickém modelu. V případě, že však probíhá interkonverze během separace, dochází
k nesprávnému rozšíření jednoho píku a zúžení píku druhého. Tento problém souvisí
s používáním

průměrného

počtu

teoretických

pater

pro

interkonverzní

plato.

Ve stochastickém modelu plus je řešen zavedením lineární změny počtu teoretických pater
mezi píky A a B.

3.4.1.4 Model založený na řešení rovnic kontinuity
Rovnice kontinuity pro oba enantiomery jsou v práci Dubského53 odvozeny následujícím
způsobem:

∂c R
∂ 2 cR
∂  c R µ RCS

= DR
−
j
∂t
∂x  κ C
∂x 2


 − k R0 c R0 + k S0 c S0 − k RCS c RCS + k SCS c SCS


(32)

Dosazením do tohoto vztahu z rovnice (7) a využitím následujících součtových vztahů

c R = c R0 + c RCS

(33)

c S = c S0 + c SCS

(34)
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získáváme:

∂c R
∂ 2 cR
∂  c R µ RCS

= DR
−
j
∂t
∂x  κ C
∂x 2

0
0
 k R0 + k RCS K R cCS
k S0 + k SCS K S cCS
 −
+
c
cS
R
0
0
1 + K R cCS
1 + K S cCS


(35)

Zavedením vztahu pro globální rychlostní konstantu (25) rovnice přechází na následující
rovnici kontinuity:

∂c R
∂ 2 c R ∂  c R µ RCS
= DR
− 
∂t
∂x 2 ∂x  κ C

k glob
k glob

 −
cR +
cS
0
0
1
+
1
+
K
c
K
c

R CS
S CS

(36)

Stejným postupem byla odvozena i rovnice kontinuity pro enantiomer S.
Rovnice (36) představuje základní soustavu parciálních diferenciálních rovnic pro separaci
interkovergujících enantiomerů. Kompletní sada rovnic pro elektroforetické systémy, jak je
uvedena v práci Dubského a kol.53, sestává z dalších rovnic kontinuity pro složky
základního elektrolytu včetně CS a dále nelineární soustavy algebraických rovnic
vzájemných

rovnováh

mezi

jednotlivými

složkami

systému

včetně

podmínky

elektroneutrality.

3.4.2 Výpočet kinetických parametrů pomocí unifikované
rovnice
Unifikovaná rovnice byla odvozena Trappem58 roku 2001.
•

umožňuje přímý výpočet rychlostních konstant všech typů reakcí prvního řádu

•

je založena na chromatografickém stochastickém modelu

•

vyžaduje vznik interkonverzního plata mezi separovanými píky

•

eluční profil je matematicky separován na neinterkonvergované píky a
interkonvergovanou část

Neinterkonvergované píky jsou obdobně jako u stochastického modelu popsány pomocí
časově závislé Gaussovy distribuční funkce Φ 1´ (t ), Φ 2´ (t ) a interkonvergovaná část pomocí
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stochastické distribuční funkce Ψ1´´ (t ), Ψ´2´´ (t ) . Rozklad na tyto dvě složky může být
ilustrován následujícím schématem na Obr. 8.

Obr. 8 Matematická separace elučních profilů na neinterkonvergované píky Φ ´1´ (t ), Φ 2´ (t ) a
interkonvergovanou část Ψ1´´(t ), Ψ´2´´(t ) . Převzato z65.

Určení rychlostních konstant pro enantiomerizaci je po zadání vstupních parametrů možné
na základě následující rovnice:
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(37)

[ ]

je-li první pík vyšší než druhý eluovaný pík [je-li druhý pík vyšší než první eluovaný], kde
1 a 2 zastupuje píky eluované v pořadí 1 a 2, k1ue je aproximativní rychlostní konstanta, σ i
je rozptyl píku.
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Určení rychlostních konstant izomerizace a epimerizace je možné dle obdobné rovnice,
kde se však rychlostní konstanta vyskytuje v neseparovatelném tvaru i na pravé straně
rovnice, tedy je k řešení vyžadován iterační proces.

Jedná se pouze o aproximativní řešení součtového profilu, tedy o výpočet přibližné
hodnoty rychlostní konstanty. Rovnice byla autory ověřena porovnáním se simulovanými
profily o známých hodnotách rychlostních konstant a rovnice vyhovuje tím lépe, čím nižší
je plato.
Tato rovnice byla využita ke stanovení interkonverzních kinetických parametrů
enantiomerizace62,

63, 65

i izomerizace68,

69

jak v chromatografii tak v CE.

Výpočet kinetických parametrů pomocí unifikované rovnice oproti simulacím umožňuje
výrazné zkrácení výpočetního času.

3.4.3 Určení lokálních konstant interkonverze
Všechny výše uvedené metody vedou k určení zdánlivých konstant. Dubský, Tesařová a
Gaš navrhli v práci53 experimentální uspořádání vedoucí k rozlišení lokálních kinetických
konstant. Pomocí změny koncentrace CS byla na základě rovnic (25) získána lineární
závislost. Byly určeny lokální konstanty pro oxazepam v chirálním prostředí přesně
definovaných O-carboxylmethyl-β-cyklodextrinů

32

4 Cíl práce
1. Charakterizovat daný elektroforetický separační systém: Navrhnout vhodný postup
pro určení mobility elektroosmotického toku pro afinitní kapilární elektroforézu,
s tím je spojeno i určení limitní mobility chirálního selektoru.
2. Potvrdit lineární závislost globální rychlostní konstanty na koncentraci chirálního
selektoru (i pro komplexy s nižšími hodnotami komplexačních konstant).
3. Určit zdánlivé rychlostní konstanty interkonverze lorazepamu v chirálním prostředí
sulfatovaného-γ-cyklodextrinu.
4. Určit zdánlivé termodynamické parametry lorazepamu v chirálním prostředí
sulfatovaného-γ-cyklodextrinu.
5. Určit lokální rychlostní konstanty interkonverze lorazepamu v chirálním prostředí
sulfatovaného-γ-cyklodextrinu.
6. Určit lokální termodynamické parametry interkonverze lorazepamu v chirálním
prostředí sulfatovaného-γ-cyklodextrinu.
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5 Experimentální část
5.1 Experimentální podmínky
5.1.1 Použité chemikálie
V naší práci byly všechny používané chemikálie analytického stupně čistoty.
Jako analyt byl zvolen lorazepam viz. Obr. 9, který byl poskytnut Státním ústavem pro
kontrolu léčiv (SUKL, Praha, Česká republika). Lorazepam patří do skupiny
benzodiazepinů, má protiúzkostlivé, sedativní a hypnotické účinky. Byl zvolen z důvodu
své známé schopnosti interkonvergovat během separace. Byl také předmětem obdobných
studií61, 70, 71, 72.

Obr. 9 Vzorec lorazepamu.

Jako chirální selektor byl použit (2,3-dihydroxy-6-O-sulfo)cyclomaltooctaose, octasodium
salt (OS) viz Obr. 10, který byl poskytnut Prof. Vighem (Texas A&M University, Texas,
USA). Tento cyklodextrin je na rozdíl od komerčně dostupných směsí různě
substituovaných cyklodextrinů v čisté formě.
K přípravě pufru byl použit tetraboritan disodný dekahydrát (Lachema, Brno, Česká
republika).
Voda používaná pro přípravu roztoků byla destilována pomocí filtračního systému MiliQ
(Millipore, Bedford, USA).
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Obr. 10 Vzorec (2,3-dihydroxy-6-O-sulfo)cyclomaltooctaose, octasodium salt (OS).

5.1.2 Instrumentace
Veškeré experimenty byly provedeny s použitím přístroje pro zónovou kapilární
elektroforézu HP3DCE (Agilent, Waldbronn, Německo), který byl řízen programem
ChemStation. Byla použita křemenná kapilára o vnitřním průměru 50 µm a vnějším
průměru 375 µm, (Caco, Bratislava, Slovensko). Celková délka kapiláry byla 81,2 cm a
délka k detektoru 72,7 cm. U ACE experimentů bylo aplikováno napětí 15 kV a při
PreMCE experimentech 25 kV. Byla použita DAD detekce při vlnové délce 210 nm a při
PreMCE experimentech i vodivostní detekce.
Vzorky byly dávkovány hydrodynamicky tlakem 300 mBarr po dobu 14 s. Kapilára byla
při ACE experimentech termostatována na teploty 15 °C, 17 °C, 20 °C, 23 °C, 25 °C,
27 °C, při PreMCE experimentech na teplotu 25 °C. Mezi jednotlivými běhy byla kapilára
proplachována po dobu 5 minut základním elektrolytem. Před výměnou pufru byla kapilára
propláchnuta 5 minut 0,1 mM hydroxidem sodným a poté 10 minut destilovanou vodou.
pH bylo měřeno na pH metru PHM 220 (Radiometr, Copenhagen, Dánsko).

5.1.3 Příprava roztoků
Jako pufr byl použit 20 mM tetraboritan sodný, pH 9,2. Pro ACE experimenty bylo
připraveno 8 roztoků základního elektrolytu rozpuštěním chirálního selektoru v pufru o
koncentracích 7,09, 9,46, 11,81, 14,18, 18,91, 23,64 a 28,37 mM. Vzorek analytu byl
připraven rozpuštěním 1,5 mg lorazepamu v 1 ml metanolu a 4 ml pufru.
Pro PreMCE experimenty byl základní elektrolyt připraven ředěním 20 mM tetraboritanu
sodného, složení pufru bylo zachováno vzhledem k dalším měřením, byla měněna pouze
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jeho koncentrace a tím i iontová síla. Takto byly připraveny roztoky o koncentracích
tetraboritanu sodného 0,2 mM – 20,0 mM (tedy v rozmezí iontových sil 0,4 mM – 40,0
mM). Vzorek OS byl připraven rozpuštěním OS a thiomočoviny (TU) v základním
elektrolytu o dané iontové síle, koncentrace OS ve vzorku byla 0,5 mM a TU 10 mM.
Všechny roztoky byly filtrovány pomocí membránových filtrů o velikosti pórů 0,2 µm a
následně odvzdušněny v ultrazvukové lázni.

5.2 Použité metody
Všechna experimentální data byla získána pomocí následujících experimentálních metod.

5.2.1 Afinitní kapilární elektroforéza
Komplexační konstanty byly určovány pomocí afinitní kapilární elektroforézy (ACE)22, 23.
Tato metoda je používána v systémech, které obsahují interagující složky, v našem případě
analyt a chirální selektor. Je založena na měření mobilit analytu v závislosti na koncentraci
chirálního selektoru, který je v různých koncentracích přidáván do základního elektrolytu,
zatímco analyt je dávkován jako vzorek.
Tyto experimenty byly následně použity nejen k určení komplexačních konstant ale i
lokálních kinetických a termodynamických parametrů interkonverze lorazepamu.

5.2.2 Tlakově zprostředkovaná metoda CE (PreMCE)
Mobilita OS v borátovém pufru o různých iontových silách byla stanovena pomocí metody
PreMCE27. Metoda je založena na dávkování několika zón vzorku do kapiláry. Je třeba ji
vhodně

nastavit

dle

délky,

průměru

použité

kapiláry,

odhadované

mobility

elektroosmotického toku a analytu, tak aby žádná ze sledovaných zón neprošla detektorem
před závěrečným vytlačením. Postup používaný během našich měření můžeme shrnout do
několika kroků (viz Obr. 11):
1. Nadávkování zóny analytu: 30 mBar po dobu 14 s
2. Zatlačení této zóny injekčním tlakem do středu kapiláry: 30 mBar po dobu 23 min
3. Aplikování napětí: 25 kV po dobu 3 min
4. Nadávkování 2. zóny analytu a elektroforetického markeru: 30 mBar po dobu 14 s
5. Vytlačení všech zón injekčním tlakem přes detektor
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Jelikož OS neabsorbuje v UV-VIS spektru, byla k jeho detekci použita vodivostní detekce.
Pomocí vodivostního detektoru ovšem nepozorujeme pík markeru. Z toho důvodu byl
k určení mobility elektroosmotického toku použit nulový systémový pík, který byl
identifikován pomocí programu Simul 5 (cit.28).
Závěrečná zóna thiomočoviny a OS mohla být detekována jak na vodivostním tak DAD
detektoru. Tato zóna je použita pouze ke stanovení rychlosti pohybu všech zón při
vytlačování z kapiláry, je tedy možno zvolit jakoukoliv detekci této zóny, aniž bychom
ovlivnili výsledek. Jelikož je délka kapiláry lépe definována k DAD detektoru, než
k detektoru vodivostnímu, byla zvolena právě detekce thiomočoviny pomocí DAD
detektoru.

1. Dávkování 30 mBar 14 s
detektor

analyt

2. Posunutí zóny 30 mBar 23 min

3. Aplikace napětí -25 kV 3 min
OS

nulový sys. pík / TU

4. Dávkování 30 mBar 14 s

5. Vytlačení zón z kapiláry 30 mBar 40 min

0 PIK
OS

tOS
VODIVOST

TU TU
OS

t1

t2

t1
DAD

Obr. 11 Schématické znázornění metody použité k určení mobility OS.
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t2

Pro toto uspořádání metody je pak možno odvodit následující vztah pro výpočet mobility
analytu:

µ=

ll D (t OS − t1 )
,
U (t 2 − t T )t N

(38)

kde l je celková délka kapiláry, l D je délka kapiláry k DAD detektoru, t OS je migrační
čas píku OS, t1 je migrační čas nulového systémového píku (OEF), t 2 je migrační čas
thiomočoviny, t T je počáteční čas aplikace závěrečného tlaku ve fázi 5 a t N je doba, po
kterou je aplikováno napětí.

Jelikož byly píky OS zkresleny elektromigrační disperzí, bylo je nutno fitovat pomocí
Haarhoff-van der Linde funkce73, 74, 75 (HVL funkce), která je oproti standardně používané
Gaussově funkci vhodnější pro částečně deformované píky.

5.3 Software
V rámci této práce byly použity následující programy: program Simul 5 k určení nulového
systémového píku, program EvalChir ke zpracování experimentálních interkonverzních
profilů a program SimulChir k následné simulaci těchto profilů.
Všechny fity byly provedeny pomocí programu Origin 7.0, u všech proložení byla použita
regrese vážená převrácenou hodnotou rozptylu.

5.3.1 Program Simul 5
Program Simul 5 (cit.28), byl vyvinut v naší laboratoři. Tento program je určen k simulacím
elektroforetických

experimentů,

umožňuje

numericky

řešit

sadu

nelineárních

diferenciálních rovnic a nelineárních algebraických rovnic popisujících kontinuitu pohybu
iontů v elektrickém poli, acidobazické rovnováhy a elektroneutralitu, ve svých výpočtech
uvažuje i korekce na iontovou sílu. V této práci byl použit k určování systémových píků,
ale umožňuje např. i optimalizaci separačních systémů apod. Tento program je možno
volně stáhnout na následujících webových stránkách76.
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5.3.2 Program EvalChir
Všechny experimentální elektroferogramy byly vyhodnoceny pomocí programu EvalChir,
který poskytuje výstup pro simulační program SimulChir. Program EvalChir, který byl
vytvořen v naší skupině, umožňuje odečíst polohy a výšky jak píků tak interkonverzního
plata, polohu

elektroosmotického

toku,

zadat

koncentraci

chirálního

selektoru,

komplexačních konstant a ostatní elektroforetické parametry (délku kapiláry, délku
kapiláry k detektoru, aplikované napětí, teplotu). Po zadání několika vstupních dat, je
program schopen samostatně odečíst všechny parametry interkonverzních profilů. Bohužel
u takových profilů, které mají vysokou hodnotu H pm , nerovnou základní čáru, či
elektroferogram

obsahuje

mnoho

„spiků“,

program

špatně

identifikuje

pozice

enantiomerních píků, či mylně odečítá základní čáru. V těchto případech je možno odečíst
veškeré parametry manuálně.
Program EvalChir nabízí příjemné uživatelské rozhraní se spoustou funkcí, které usnadňují
uživateli práci při zpracování velkého množství dat. Typické vyhodnocovací okno
programu je na Obr. 12.

Obr. 12 Vyhodnocovací okno programu EvalChir.
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V programu je také zabudována možnost, která nabízí výpočet unifikované rovnice a
export jejich výsledků v závislosti na různých experimentálních parametrech. Výstupem
programu je soubor, který je možno otevřít v programu SimulChir a obsahuje všechna
potřebná data pro simulace.

5.3.3 Program SimulChir
Data vyhodnocená pomocí programu EvalChir, byla následně simulována v programu
SimulChir (viz kapitola 2.4.1). K našim simulacím byla použita zjednodušená verze
programu, která je založena na řešení lineárního elektroforetického módu. Výpočty v této
verzi programu vyžadují kratší výpočetní čas oproti nelineárnímu modelu a jsou stabilnější.

V lineárním módu jsou akceptovány následující aproximace:
•

rychlost enantiomerů je konstantní, shodná s experimentálně zjištěnou,

•

koncentrace chirálního selektoru je konstantní, shodná s analytickou koncentrací
chirálního selektoru v základním elektrolytu,

•

žádné další složky systému až na dva enantiomery nejsou v simulacích uvažovány.

Výstupem programu je globální rychlostní konstanta, ze které jsou spočteny zdánlivé
rychlostní konstanty podle rovnice (26).

Počáteční odhady parametrů (kglob, šířka píků při nástřiku (v čase t=0) ) si program volí
automaticky výpočtem unifikované rovnice a z předpokládané difúze. Tyto odhady jsou
obvykle velmi přesné, ale u vysokých plat často přeceněné, v těchto případech je možno
zadávat odhady manuálně.
Je uvažováno Gaussovo rozdělení koncentrací při nástřiku.
Každý iterační cyklus sám sestává z dílčích iterací. V prvním kroku je iterován rozptyl
dávkovaného píku, v druhém kroku pak globální rychlostní konstanta. Jelikož výška plata a
šířka píků se ovlivňují vzájemně, je třeba tyto dílčí iterace neustále opakovat, dokud
nedojde ke shodě H pm a šířek píků s experimentálně zjištěnými hodnotami.
Bylo prokázáno, že pro určení k glob z H pm je důležitá pouze výsledná šířka píků nehledě
na to, zda byla dosažena difúzí během separace, nebo větší šířkou píku při dávkování.
Z toho důvodu se za difúzní koeficient volí pouze malé číslo (řádově 10-12 m2s-1) a iteruje
se rozptyl dávkovaného píku.
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Do programu je nutno načíst data vyhodnocená programem EvalChir a zadat několik
údajů, dle kterých bude program postupovat. Za účelem iterace je třeba zvolit:
•

parametr, který chceme srovnávat H pm , či stejný poměr vztažený pouze k prvnímu
nebo druhému píku,

•

určit předpokládané rozmezí, ve kterých se rychlostní konstanta a rozptyly píků
pravděpodobně vyskytují,

•

podmínky pro ukončení iterace (maximální odchylku od zadaných hodnot,
maximální počet iteračních cyklů, minimální zlepšení mezi dvěma iteračními
kroky).

V našem případě bylo počítáno s parametrem H pm u relativní výšky plata byla tolerována
odchylka od experimentálních hodnot 0,5 %, u rozptylů píků 3 %. Maximální počet
iteračních kroků byl zvolen 20, ač pro většinu simulací by bylo dostatečné maximálně 5
kroků.
Kromě rychlostní konstanty interkonverze program poskytuje také časově závislý
koncentrační profil v pozici detektoru, viz. Obr. 13.

Obr. 13 Okno programu SimulChir, časový koncentrační profil v pozici detektoru a okno pro
sledování průběhu simulace.
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Dále je možno simulací studovat pohyb interkonverzní zóny kapilárou. Každý krok iterace
včetně získaných elučních profilů a jejich vyhodnocení je zaznamenán do textového
souboru, což umožňuje zpětně zkontrolovat průběh simulace.
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6 Výsledky a diskuze výsledků
6.1 Určení mobility elektroosmotického toku
Mobilita elektroosmotického toku byla určena pomocí nulového systémového píku, který
byl identifikován pomocí programu Simul 5. K simulacím bylo nutno zjistit limitní
mobilitu OS.

6.1.1 Určení limitní mobility OS
Limitní mobilita OS byla určena extrapolací efektivní mobility OS na nulovou hodnotu
iontové síly (IS). K určení jednotlivých mobilit OS byla využita metoda PreMCE (viz.
kapitola 3.4.1.4), efektivní mobility OS při různých hodnotách iontových sil byly následně
počítány podle vztahu (38). Takto získané experimentální profily jsou pro vodivostní a
DAD detektor na Obr. 14 respektive Obr. 15. Průměrné hodnoty takto vypočtených mobilit
a příslušné směrodatné odchylky pro jednotlivé iontové síly jsou shrnuty v Tab. 1.
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Obr. 14 Záznam z vodivostního detektoru pro systém 0,4 mM borátový pufr, IS 0,8 mM; zvětšený pík
fitovaný pomocí HVL funkce (černě elektroferogram, červeně fit).

43

160
IS 0,8 mM, slepý vzorek
IS 0,8 mM, vzorek

TU

A [AU]

120

80

40

0
0

15

30

45

60

t [min]
Obr. 15 Záznam z DAD detektoru pro systém 0,4 mM borátový pufr, IS 0,8 mM.

Tab. 1 Průměrné hodnoty vypočtených mobilit OS. Jako chyby jsou uvedeny příslušné směrodatné
odchylky.

IS

µ eff

IS

µ eff

[10-3 mol.dm-3] [10-9 m2s-1V-1] [10-3 mol.dm-3] [10-9 m2s-1V-1]
0,4

83,8 ± 3,0

6,0

54,7 ± 0,4

0,6

77,0 ± 1,2

10

51,1 ± 0,3

0,8

71,6 ± 1,7

16

45,4 ± 0,4

1,0

70,2 ± 1,2

20

44,3 ± 0,5

1,5

68,5 ± 1,0

24

41,9 ± 0,5

2,0

65,3 ± 0,2

30

40,7 ± 0,7

3,0

60,2 ± 0,5

36

39,5 ± 1,1

4,0

53,7 ± 0,5

40

38,8 ± 1,1

5,0

55,2 ± 0,0
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Získaná data byla následně fitována rovnicí (19) odpovídající Onsager-Fuossově teorii viz.
Obr. 16. Z toho grafu je patrno, že je nutné dosáhnout velmi nízkých hodnot iontových sil,
jelikož právě tyto body mají zásadní vliv na tvar křivky a tedy i výpočet limitní mobility
při tří parametrickém fitu. Vzhledem k pufrační kapacitě použitého pufru ovšem nebylo
možno měřit při nižších iontových silách než 0,4 mM.
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Obr. 16 Závislost efektivní mobility analytu na odmocnině z iontové síly. Chybové úsečky: směrodatné
odchylky.

-9
-9
2 -1 -1
lim
Takto byla stanovena limitní mobilita OS u OS
, = 119,7 · 10 ± 4,0 · 10 m s V .

6.1.2 Simulace pomocí programu Simul 5
S využitím znalosti limitní mobility OS bylo možno simulovat daný systém pomocí
programu Simul 5. Takto jsme získali elektroferogram (viz. Obr. 17), z něhož plyne, že
v našem systému jsou tři systémové píky, jeden téměř nulový systémový pík, jeden pomalý
anionický pík a jeden rychlý anionický pík. Ze srovnání experimentálních profilů pro slepý
pokus a vzorek se simulací (Obr. 17) tedy vyplývá, že negativní systémový pík pozorovaný
v experimentu odpovídá pozici elektroosmotického toku. Zbylé dva systémové píky na
slepém vzorku bohužel téměř nepozorujeme díky nízké absorpci základního elektrolytu. U
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základních elektrolytů s vyššími koncentracemi OS pak můžeme rozeznat i tyto píky (Obr.
18). Jako nulový systémový pík byl tedy určen první negativní pík na elektroferogramu.

3
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A [AU]
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Obr. 17 Srovnání
experimentálního záznamu (9,11 mM OS, 25 °C) se simulovaným
elektroferogramem. Zóna analytu není simulována.
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Obr. 18 Experimentální záznam (23,64 mM OS, 23 °C) se všemi systémovými píky.
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6.2 Studium interkonverze lorazepamu
6.2.1 Určení komplexačních konstant
Z ACE experimentů byly vypočteny efektivní mobility obou enantiomerních píků (viz.
Tab. 2), vyneseny v závislosti na koncentraci chirálního selektoru pro všechny teploty a
proloženy dle rovnice (13), kde pro systém s neutrálním analytem byla uvažována µ i0 = 0 .
Příklady takového proložení jsou pro oba enantiomery a pro teploty

15 °C a 27 °C na

Obr. 19 a Obr. 20.

Tab. 2 Průměrné efektivní mobility enantiomerů 1 a 2 a jejich směrodatné odchylky. Data pro vybrané
koncentrace analytů a teploty.

u1eff [10-9 m-1V-1s-1]
u 2eff [10-9 m-1V-1s-1]

c

t

[mM]

[°C ]

15

17

23

25

–3,79 ± 0,29

–4,28 ± 0,11

–4,71 ± 0,04

–4,48 ± 0,02

–5,26 ± 0,23

–6,25 ± 0,17

–6,72 ± 0,05

–6,34 ± 0,02

–5,21 ± 0,05

–5,88 ± 0,03

–6,39 ± 0,05

–6,16 ± 0,02

–7,44 ± 0,05

–8,49 ± 0,04

–9,29 ± 0,08

–8,89 ± 0,03

–5,87 ± 0,22

–6,24 ± 0,05

–7,20 ± 0,11

–7,41 ± 0,09

–8,35 ± 0,18

–9,02 ± 0,04

–10,39 ± 0,08 –10,60 ± 0,11

–6,22 ± 0,09

–6,96 ± 0,07

–8,23 ± 0,14

–9,00 ± 0,15

–9,95 ± 0,07

–11,70 ± 0,18 –11,10 ± 0,13

–7,89 ± 0,08

–8,63 ± 0,07

–10,20 ± 0,34 –10,30 ± 0,10

7,09

11,82

14,18

–7,79 ± 0,11

16,55

23,64
–11,10 ± 0,09 –12,00 ± 0,05 –13,92 ± 0,36 –14,20 ± 0,16
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Obr. 19 Závislosti efektivních mobilit enantiomerů 1 a 2 na koncentraci chirálního selektoru pro
teplotu 15 °C.
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Obr. 20 Závislosti efektivních mobilit enantiomerů 1 a 2 na koncentraci chirálního selektoru pro
teplotu 27 °C.

Vypočtené komplexační konstanty jsou shrnuty v tabulce Tab. 3. Tyto hodnoty byly
vyneseny a fitovány dle van´t Hoffovy rovnice (16) pro enantiomer 1 a 2 (Obr. 21 a Obr.
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22). Hodnoty komplexační konstanty pro teplotu 20 °C byly očividně odlehlé, proto nebyly
při výpočtech uvažovány. Následně byla z fitovaných parametrů vypočtena rovnovážná
entalpie a entropie, jejich hodnoty jsou uvedeny v Tab. 3.
Dosazení těchto rovnovážných termodynamických parametrů zpět do van´t Hoffovy
rovnice umožňuje pro jednotlivé teploty počítat tzv. korigované komplexační konstanty
K iC , jejichž zlogaritmované hodnoty leží přímo na fitované přímce. Jejich přehled je
uveden v Tab. 3. Právě tyto komplexační konstanty byly použity při dalších výpočtech.

Tab. 3 Komplexační konstanty získané pomocí ACE a výpočtem z van´t Hoffovy rovnice a příslušné
rovnovážné termodynamické parametry. Jako chyby jsou uvedeny směrodatné odchylky.

t
[°C]

K1

K2

K 1C

K 2C

[dm3mol-1] [dm3mol-1] [dm3mol-1] [dm3mol-1]

15

44,6 ± 3,4

51,9 ± 2,2

46,2

57,2

17

44,9 ± 3,1

57,5 ± 2,9

42,7

53,4

20

24,8 ± 1,9

31,1 ± 1,6

38,0

48,2

23

35,8 ± 2,0

48,0 ± 1,7

33,9

43,6

25

30,7 ± 1,9

39,5 ± 1,9

31,4

40,8

27

29,2 ± 2,5

34,1 ± 2,3

29,2

38,3

∆H ieq

∆H 1eq = –27,4 ± 4,8

[kJ.mol-1]

∆H 2eq = –24,1 ± 3,5

∆S ieq

∆S1eq = –63,4 ± 16,3

[J.mol–1]

∆S 2eq = –49,9 ± 12,0
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Obr. 21 Závislost komplexační konstanty na termodynamické teplotě dle van´t Hoffovy rovnice pro
enantiomer 1. Zeleně: odlehlý bod (vyřazen z fitu). Chybové úsečky: směrodatné odchylky.
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Obr. 22 Závislost komplexační konstanty na termodynamické teplotě dle van´t Hoffovy rovnice pro
enantiomer 2. Zeleně: odlehlý bod (vyřazen z fitu). Chybové úsečky: směrodatné odchylky.

Jak je z Obr. 22 patrno, experimentální hodnoty mají velkou chybu, proto byly všechny
následující výpočty prováděny pro několik dalších hodnot komplexačních konstant,
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přičemž byl sledován vliv zvolené hodnoty komplexační konstanty na výsledné
vyhodnocení lokálních kinetických parametrů, jejichž určení je hlavním cílem této práce.
Z výsledků vyplývá, že v tomto případě nemá komplexační konstanta na výpočet lokálních
kinetických parametrů téměř vliv. Toto tvrzení ovšem neplatí obecně, ale pouze pokud jsou
lokální rychlostní konstanty jak v chirálním tak achirálním prostředí srovnatelné, což, jak
bude ukázáno dále, je náš konkrétní případ.

6.2.2 Simulace pomocí programu SimulChir
Všechny ACE experimenty byly simulovány pomocí programu SimulChir. Takto jsme
získali závislost globální rychlostní konstanty na koncentraci chirálního selektoru a teplotě.
Bylo nasimulováno více než 150 interkonverzních profilů s velmi dobrým výsledkem.
Pouze u několika experimentů se nepodařilo dosáhnout shody se zadanými parametry.
Tyto experimenty byly proto z dalších vyhodnocení vyřazeny.
Simulované profily byly následně srovnány s experimentálními, aby bylo možné zjistit,
nakolik je program SimulChir schopen vystihnout experimentální profil. K tomuto
srovnání bylo nutno upravit u experimentálních profilů základní čáru na nulovou linii a
normalizovat interkonverzní zónu jak simulovaného tak experimentálního profilu. Příklady
takového srovnání jsou pro různé teploty a koncentrace chirálního selektoru (což souvisí i
s tvary interkonverzních zón) uvedeny na Obr. 23, Obr. 24, Obr. 25.
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Obr. 23 Srovnání experimentálního a simulovaného profilu pro koncentraci OS 14,18 mM a teplotu
15 °C.
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Obr. 24 Srovnání experimentálního a simulovaného profilu pro koncentraci OS 7,09 mM a teplotu
23 °C.
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Obr. 25 Srovnání experimentálního a simulovaného profilu pro koncentraci OS 23,64 mM a teplotu
25 °C.

Z těchto srovnání lze usoudit, že program SimulChir poskytuje velmi přesné
interkonverzní profily. Významnější odlišnosti pozorujeme pouze při nižších teplotách,
kdy jsou experimentální profily ovlivněny elektromigrační disperzí (tento nelineární jev
není v současné verzi SimulChiru založené na lineárním modelu elektromigrace zahrnut).
Tento problém mohl být vyřešen např. použitím jiného pufru, či nižší koncentrace
lorazepamu. Nebylo ovšem vhodné měnit podmínky separace, aby bylo možné srovnání
s předchozími experimenty. Jak bude ukázáno dále, tak se tento jev na dalších výpočtech
pravděpodobně téměř neprojevil.

6.2.3 Určení zdánlivých kinetických a termodynamických
parametrů interkonverze
Získané globální rychlostní konstanty byly přepočítány na zdánlivé podle vztahu (26).
Průměrné hodnoty těchto konstant pro různé teploty a koncentrace jsou shrnuty v Tab. 4.
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Tab. 4 Průměrné zdánlivé rychlostní konstanty pro vybrané teploty a koncentrace chirálního
selektoru, jako chyby jsou uvedeny směrodatné odchylky.

k1app [10-4 s-1]
k 2app [10-4 s-1]
c

t

[mM]

[°C ]

15

17

23

25

3,23 ± 0,37 4,12 ± 0,06

9,03 ± 0,09

12,87 ± 0,20

3,06 ± 0,35 3,91 ± 0,05

8,57 ± 0,08

12,23 ± 0,19

3,02 ± 0,09 3,98 ± 0,07

9,47 ± 0,18

13,41 ± 0,39

2,79 ± 0,08 3,68 ± 0,07

8,78 ± 0,17

12,44 ± 0,36

2,99 ± 0,13 3,83 ± 0,07

9,63 ± 0,14

13,60 ± 0,24

2,74 ± 0,12 3,51 ± 0,07

8,84 ± 0,12

12,49 ± 0,22

2,86 ± 0,32 3,99 ± 0,05

9,93 ± 0,15

13,24 ± 0,18

2,60 ± 0,29 3,63 ± 0,05

9,03 ± 0,13

12,05 ± 0,16

7,09

11,82

14,18

16,55

2,88 ± 0,65 4,53 ± 0,44 10,32 ± 0,25 13,64 ± 0,42
23,64

2,58 ± 0,58 4,05 ± 0,10

9,19 ± 0,22

12,15 ± 0,37

Zdánlivé rychlostní konstanty byly poté vyneseny v závislosti na teplotě pro jednotlivé
koncentrace chirálního selektoru a tyto závislosti byly proloženy pomocí Eyringovy
rovnice (27). Z Eyringových grafů byly vypočteny příslušné zdánlivé termodynamické
parametry. Hodnoty zdánlivých termodynamických parametrů pro různé analyty i chirální
selektory jsou často uváděny v literatuře41, 61, 64, 67, 68, 69. Příklady Eyringových grafů jsou na
obrázcích Obr. 26 a Obr. 27.
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Obr. 26 Eyringův graf pro zdánlivé rychlostní konstanty pro enantiomer 1 a 2 a koncentraci
chirálního selektoru 7,09 mM. Zeleně: odlehlý bod (neuvažován pro fitování). Chybové úsečky:
směrodatné odchylky.
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Obr. 27 Eyringův graf pro zdánlivé rychlostní konstanty pro enantiomery 1 a 2 a koncentraci
chirálního selektoru 23,64 mM. Zeleně: odlehlý bod (neuvažován pro fitování). Chybové úsečky:
směrodatné odchylky.

56

Eyringovy grafy pro zdánlivou rychlostní konstantu prokazují velmi dobrou linearitu.
Body pro nejvyšší teplotu 27 °C u druhého enantiomeru se jeví jako odlehlé pro všechny
koncentrace OS, proto nebyly při vyhodnoceních uvažovány. Výsledky pro vyšší teplotu
obvykle mají větší chybu, ale odlehlost těchto bodů si nedokážeme přesně vysvětlit, jelikož
u jiných vyhodnocení (ani pro první enantiomer) jsme nikdy odlehlost při této teplotě
nepozorovali.
Vypočtené aktivační zdánlivé parametry jsou shrnuty v Tab. 5. Hodnoty aktivačních
parametrů se velmi dobře shodují s údaji, které byly určeny v naší laboratoři pro analyt
lorazepam a komerčně dostupnou směs sulfatovaných cyklodextrinů i s údaji nalezenými v
literatuře53, 61.

Tab. 5 Zdánlivé aktivační parametry pro interkonverzi lorazepamu v chirálním prostředí OS. Jako
chyby jsou uvedeny směrodatné odchylky.

c

∆H 1app ,#

∆S1app ,#

∆H 2app ,#

∆S 2app ,#

[mM]

[kJ.mol-1]

[J.mol-1]

[kJ.mol-1]

[J.mol-1]

7,09

94,5 ± 1,4

21,7 ± 4,6

96,2 ± 1,7

27,3 ± 5,7

9,46

96,2 ± 0,7

27,6 ± 2,4

96,0 ± 1,2

26,6 ± 4,1

11,82

100,1 ± 1,0

41,2 ± 3,4

103,0 ± 2,2

50,4 ± 7,3

14,18

103,1 ± 1,3

51,4 ± 4,2

107,9 ± 1,9

67,0 ± 6,5

16,55

103,3 ± 1,4

52,0 ± 4,7

105,6 ± 1,67

59,2 ± 5,6

18,91

104,4 ± 1,3

55,2 ± 4,2

106,3 ± 1,6

61,5 ± 5,5

23,64

101,9 ± 3,7 47,8 ± 12,5

107,1 ± 6,2

64,1 ± 20,7

28,37

97,9 ± 2,2

99,2 ± 2,8

36,7 ± 9,5

34,2 ± 7,3

Ačkoliv Eyringovy grafy prokazují velmi dobrou linearitu, aktivační entropie mají velkou
chybu. Toto je způsobeno tím, že měříme v poměrně úzkém rozmezí teplot (15 °C až 30
°C) a entropie je určována extrapolací na nekonečnou teplotu. Tento problém je obecně
spojen s Eyringovou analýzou a takto velké experimentální chyby nacházíme i v měřeních
dalších

autorů.

Každé

dynamické

určování
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aktivačních

parametrů

pomocí

elektroforetických a chromatografických technik je možné pouze v rozmezí teplot zhruba
10 °C až 40 °C. Z tohoto důvodu musí být experimentální chyby těchto měření
srovnatelné.

6.2.4 Určení lokálních kinetických a termodynamických
parametrů interkonverze
Postup pro výpočet lokálních kinetických a termodynamických parametrů byl zaveden, jak
již bylo uvedeno v teoretické části, roku 2004 (cit.53). Stávající metody používané jinými
autory jsou schopny určit pouze zdánlivé kinetické a termodynamické parametry, čímž je
ztracena podstatná část informací. V následujících kapitolách tedy bude prokázána platnost
této metody i pro systémy s nízkými komplexačními konstantami.

6.2.4.1 Určení lokálních kinetických parametrů
Určení lokálních parametrů není možné pouze z jediného experimentu, nýbrž ze závislosti
globální rychlostní konstanty na koncentraci chirálního selektoru dle vztahu (25). Ke
stanovení lokálních rychlostních parametrů byly využity stejné ACE experimenty, pomocí
kterých byly určeny komplexační konstanty. Prostřednictvím simulací byly určeny hodnoty
k glob , ze kterých byly v předchozí kapitole určeny zdánlivé termodynamické parametry a
které byly nyní vyneseny pro jednotlivé teploty v závislosti na koncentraci chirálního
selektoru. Příklady jsou uvedeny na Obr. 28, Obr. 29, Obr. 30. Úsek takovéto lineární
závislosti je roven rychlostní konstantě v achirálním prostředí a ze směrnice je možno
vydělením komplexační konstantou určit rychlostní konstanty enantiomerů 1 a 2
v chirálním prostředí (viz. rovnice (25)). Takto vypočtené rychlostní konstanty jsou
shrnuty v tabulce Tab. 6.
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Tab. 6 Lokální kinetické parametry.

T

k i0

k1CS

k 2CS

[°C]

[10-4 s-1]

[10-4 s-1]

[10-4 s-1]

15

3,67 ± 0,23

2,11 ± 0,43

1,71 ± 0,35

17

4,08 ± 0,45

4,05 ± 0,24

3,24 ± 0,75

20

5,82 ± 0,17

7,45 ± 0,40

5,87 ± 0,31

23

8,18 ± 0,16

12,89 ± 0,38 10,02 ± 0,30

25

12,50 ± 0,36 15,13 ± 0,80 11,65 ± 0,61

27

14,40 ± 0,29 22,65 ± 0,79 17,28 ± 0,60

40

15
17
20
23
25
27

kglob [10

-4 -1
s ]

32

°C
°C
°C
°C
°C
°C

24
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15
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30

c [mM ]
Obr. 28 Závislost globální rychlostní konstanty na koncentraci OS pro všechny teploty. Chybové
úsečky: směrodatná odchylka.
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D ata: Lokalni, 15 °C
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Obr. 29 Závislost globální rychlostní konstanty na koncentraci OS pro teplotu 15 °C. Chybové úsečky:
směrodatná odchylka.
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Data: L okalni, 27 °C
M odel: Y = A + B*x
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Obr. 30 Závislost globální rychlostní konstanty na koncentraci OS pro teplotu 27 °C. Chybové úsečky:
směrodatná odchylka.

60

Z takto vypočtených rychlostních konstant můžeme usoudit, že zatímco při nižších
teplotách přítomnost OS interkonverzi lorazepamu zpomaluje, při vyšších teplotách
probíhá interkonverze v chirálním prostředí podstatně rychleji. Toto je velmi podstatná
informace, kterou rozlišení lokálních kinetických parametrů přináší a může být využita
např. při studiu stabilizace enantiomerů.
Tyto informace jsou přitom při výpočtech zdánlivých rychlostních konstant naprosto
ztraceny, jelikož tyto rychlostní konstanty vypovídají jenom o systému jako celku.

6.2.4.2 Určení lokálních aktivačních parametrů
Lokální aktivační parametry byly určeny pomocí Eyringových grafů obdobně jako
zdánlivé aktivační parametry. Lokální kinetické parametry byly vyneseny v závislosti na
termodynamické teplotě podle Eyringovy rovnice (27) (viz. Obr. 31, Obr. 32). Z úseku a
směrnice těchto závislostí byly následně vypočteny lokální aktivační parametry.

-12,0

-12,4

ln(k/T)

-12,8

-13,2

-13,6

0
Data: Eyring, k i
Model: Y = A + B*x
A
B

0,00332

23,49
-10720
0,00336

± 1,11
± 330

0,00340

0,00344

0,00348

-1

1/T [K ]
Obr. 31 Eyringův graf pro enantiomery v achirálním prostředí. Chybové úsečky: směrodatná
odchylka.
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enantiomer 2
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-14,0
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A2
B1
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± 2,24
± 2,23
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33,88
32,25
-13700
-13290

-14,7
0,00332

0,00336

0,00340

0,00344

0,00348

-1

1/T [K ]
Obr. 32 Eyringovy grafy pro enantiomery 1 a 2 v chirálním prostředí. Chybové úsečky: směrodatná
odchylka.

Opět pozorujeme velmi dobrou linearitu těchto grafů. Entropie má ovšem velikou chybu,
jejíž příčiny byly diskutovány již v případě zdánlivých aktivačních parametrů. Takto
vypočtené aktivační parametry jsou shrnuty v Tab. 7 a Tab. 8.

Tab. 7 Lokální aktivační entalpie a enatropie. Jako chyby jsou uvedeny směrodatné odchylky.

∆X 0#
∆H i#
[kJ.mol-1]

∆S i#
-1

∆X 1#

∆X 2#

89,1 ± 2,7 113,9 ± 5,5 110,5 ± 5,5

3,5 ± 9,2

89,9 ± 18,6 76,4 ± 18,5

[J.mol ]
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Tab. 8 Lokální aktivační Gibbsovy energie. Jako chyby jsou uvedeny směrodatné odchylky.

t
[ °C]
∆G0#
[kJ.mol-1]

∆G1#
[kJ.mol-1]

∆G2#
[kJ.mol-1]

15

17

20

23

25

27

88,1 88,1 88,1 88,1 88,1 88,1

88,0 87,8 87,6 87,3 87,1 86,9

88,5 88,4 88,1 87,9 87,7 87,6
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7 Závěr
V rámci této práce byl ověřen matematický model, který umožňuje určení lokálních
kinetických a termodynamických parametrů interkonverze i pro komplexy s nižšími
hodnotami komplexačních konstant. Pomocí tohoto modelu byly vypočteny lokální
kinetické a termodynamické parametry interkonverze pro lorazepam jak v achirálním, tak
chirálním prostředí sulfatovaného-γ-cyklodextrinu. Určení těchto parametrů umožňuje
studovat stabilizaci enantiomerů, která nachází uplatnění v lékařství, potravinářství či
agrochemii.
Přínos této práce spočívá v osvětlení možnosti studovat interkonverzi chirálních látek
v závislosti na typu a koncentraci chirálního selektoru a teploty. Důležitou součástí je také
nový, snadný a přesný přístup ke stanovení mobility elektroosmotického toku v systémech
obsahující složky, které mohou potencionálně interagovat s běžnými elektroosmotickými
markery.

Ad 1) Prvním cílem této práce byla charakterizace daného separačního systému, je
zaměřena zejména na možnosti určení elektroosmotického toku. V ACE experimentech,
v nichž je v základním elektrolytu rozpuštěn nabitý chirální selektor, není možné používat
běžné elektroforetické markery z důvodu jejich interakce právě s chirálním selektorem.
Proto byl v této práci k určení mobility elektroosmotického toku využit nulový systémový
pík. Ten byl identifikován pomocí simulačního programu Simul 5, který umožňuje přesné
určení systémových píků. Tento postup nabízí velmi snadné a přesné určení mobility
elektroosmotického toku v takovýchto systémech.
Program Simul 5 ovšem vyžaduje znalost limitních mobilit všech složek systému. Tyto
informace o chirálních selektorech obvykle nejsou známy. Bylo tedy nutno stanovit limitní
mobilitu OS experimentálně. Limitní mobilita byla určena extrapolací efektivní mobility
OS na nulovou iontovou sílu pomocí Onsager-Fuossovy teorie. Takto byla určena limitní
-9
lim
mobilita OS u OS
± 4,0×10-9 m2s-1V-1. Toto stanovení se zároveň ukázalo
, = 119,7×10

velmi přesné, bylo ale nutno měřit i při velmi nízkých hodnotách iontové síly, protože
právě měření při nízké iontové síle mají největší váhu pro výpočet limitní mobility.

Ad 2) Bylo naměřeno a následně nasimulováno více než 150 experimentálních
interkonverzních profilů. Z experimentálních profilů byly vypočteny efektivní mobility
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obou enantiomerů. Z těchto hodnot byly dle rovnice odvozené Wrenem a Rowem
vypočteny komplexační konstanty. Ty byly vyneseny v závislosti na teplotě dle van´t
Hoffovy rovnice, čímž jsme získali rovnovážné termodynamické parametry, ze kterých
byly následně zpět vypočteny, opět pomocí van´t Hoffovy rovnice, tzv. korigované
komplexační konstanty využité k dalším výpočtům. Získané komplexační konstanty byly
jedním ze vstupních parametrů pro simulace. Všechny experimentální profily byly
vyhodnoceny pomocí programu EvalChir, který poskytuje vstupní data pro simulační
program SimulChir. Ze simulací byla určena globální rychlostní konstanta.
Následně byly globální rychlostní konstanty vyneseny v závislosti na koncentraci
chirálního selektoru s velmi dobrou linearitou. Takto byl ověřen daný matematický model i
pro komplexy s nízkými hodnotami komplexačních konstant.

Ad 3) Globální rychlostní konstanty získané ze simulací byly následně přepočteny na
zdánlivé rychlostní konstanty. Jejich přehled pro vybrané koncentrace chirálního selektoru
a teploty nabízí Tab. 4.

Ad 4) Zdánlivé rychlostní konstanty byly následně vyneseny proti teplotě podle Eyringovy
rovnice. Tyto závislosti opět vykazují dobrou linearitu. Z parametrů závislostí byly poté
vypočteny zdánlivé aktivační parametry, jež jsou uvedeny v Tab. 5. Tyto parametry jsou ve
shodě s hodnotami získanými jinými autory i během našich předchozích měření.

Ad 5) Z lineárních závislostí globální rychlostní konstanty na koncentraci chirálního
selektoru pro různé teploty byly vypočteny lokální rychlostní konstanty interkonverze.
Přehled těchto lokálních rychlostních konstant je uveden v Tab. 6.

Ad 6) Lokální rychlostní konstanty jak v chirálním, tak achirálním prostředí byly vyneseny
v závislosti na teplotě podle Eyringovy rovnice, čímž byly opět získány velmi dobré
lineární závislosti, z jejichž parametrů jsme vypočetli lokální aktivační parametry (Tab. 7 a
Tab. 8)
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