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ÚVOD 
 

              Chromatografie byla objevena 1903 M.S. Cvetem, který jako první rozdělil listová 

barviva na sloupci sorbentu. Počátkem čtyřicátých let se kapalinová chromatografie počala 

rozvíjet do své klasické podoby.  Kapalinová chromatografie patří mezi separační metody, 

kde molekuly analytu se rozdělují mezi mobilní a stacionární fázi. Dělení složek směsi je 

založeno na rozdílné afinitě k mobilní a stacionární fázi. HPLC patří  do skupiny 

chromatografických metod, které můžeme dělit podle stacionární fáze na sloupcovou 

chromatografii, papírovou chromatografii a chromatografii na tenké vrstvě. Dále můžeme 

dělit chromatografii z hlediska mobilní fáze a to na plynovou ( mobilní fázi je zde plyn), 

fluidní (mobilní fází je zde látka v nadkritickém stavu), plazmovou (mobilní fází je proud 

iontů) a kapalinovou (mobilní fází je kapalina). V kapalinové chromatografii je stacionární 

fází pevná látka, případně kapalina zakotvená v pevné látce1. 

                  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC- High Performance Liquid 

Chromatography) je jedna z nejčastěji používaných separačních metod. Má vysokou účinnost, 

dobrou reprodukovatelnost a robustnost. Tato separační metoda je vhodná pro dělení 

netěkavých a polárních látek, které jdou jen obtížně  analyzovat plynovou chromatografií. 
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1 Cíl a popis zadání práce 
 

Cílem mé práce je vytvořit rešerši o nových typech  chemicky vázaných stacionárních fází v 

HPLC, které na náš trh přinášejí nové možnosti měření, využití v praxi a tím i urychlení, 

zkvalitnění a zpřesnění analýz. 
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2    CROMATOGRAFIE 
 

 

2.1 Princip chromatografického procesu 

Chromatografické separační metody jsou založeny na rovnovážné distribuci složek mezi 

dvěma fázemi z nichž jedna je mobilní a druhá stacionární. Při dělení složek dochází 

k opakovanému vytváření rovnovážných stavů mezi těmito fázemi. Tento systém se může 

blížit k rovnováze, že distribuci složky A mezi dvěma fázemi lze popsat distribuční 

(rozdělovací) konstantou  KD, což je poměr rovnovážných koncentrací této složky [A] ve 

dvou koexistujících fázích lze vyjádřit vztahem:              

                                             

kde (nA)S a (nA)m  jsou látková množství látky A ve stacionární a mobilní fázi, VS a Vm 

jsou objemy mobilní a stacionární fáze2. 

Složky směsi separovaných látek mají různé hodnoty distribučních konstant, čím je 

hodnota distribuční konstanty pro danou látku nižší, tím látka setrvá ve stacionární fázi 

kratší dobu a má kratší čas retence. Je nutné pro dělení směsí látek, aby se lišily svými 

distribučními konstantami. 

Další veličinou je tzv. kapacitní poměr, což je poměr látkového množství separované 

látky ve stacionární fázi k jejímu látkovému množství v mobilní fázi. Toto nám udává 

kapacitní faktor: 

                                           

kde poměr VS/Vm udává fázový poměr β. Toto lze vztáhnout jen na partiční 

chromatografii (kapalina-kapalina). Kapacitní poměr je bezrozměrné číslo. 

Pro každou separovanou látku je charakteristický eluční  (retenční) čas tR nebo eluční 

(retenční) objem VR. Eluční čas je doba, která uplyne od nástřiku dané látky do dosažení 

maxima eluční křivky a eluční objem je objem proteklý za tuto  dobu. Mezi těmito dvěma 

veličinami existuje vztah: 

                                               

                                                           
2 DOUŠA,M. Základy separačních metod se zaměřením na HPLC,s.2 
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                                                    VR = Fm 
. tR 

 

kdy Fm je objemová rychlost [cm3/s]. Z tohoto lze odvodit rovnici pro retenční objem: 

 

                                              VR = VM + KDVS  
3 

 

2.2Teorie chromatografického patra (ideální chromatografie) 

   

Účinnost chromatografické kolony se vyjadřuje bezrozměrnou veličinou n, počtem 

teoretických pater, kterými je tvořena. Složky vzorku, které jsou unášeny mobilní fází do 

kolony vstupují nerozdělené do prvního patra, kde se ustavuje rovnováha mezi mobilní 

fází a stacionární fází prvního patra kolony. Jakmile se rovnováha ustálí, změní se 

koncentrace složek obsažené v mobilní fázi a směs analyzovaných látek v mobilní fázi 

vstoupí do druhého patra, kde se opět ustavuje rovnováha mezi fázemi. Tento proces se 

mnohonásobně opakuje. Tato teorie je založena na zjednodušujících předpokladech: 

• Na každém patře dojde k okamžitému ustavení rovnováhy 

• Podélná difuse v koloně je zanedbatelná 

• Sorpční izoterma je zcela lineární 

• Tok mobilní fáze je pístový 

         Čím větší je počet teoretických pater n, tím méně je široká zóna složky při průchodu 

kolonou a tím je kolona účinnější 4. 

 

2.3  Účinnost kolony a rozlišení 

Míra účinnosti kolony je dána počtem teoretických pater, která charakterizují, jak moc se 

zóny separovaných látek na koloně rozšiřují. 

                                                           
3 DOUŠA,M. Základy separačních metod se zaměřením na HPLC,s.2 
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Rozlišení je parametr, který charakterizuje míru oddělení dvou píků. Faktory, které  

ovlivňují rozlišení: 

• Selektivita (velmi důležitá) – změna stacionární fáze, změna mobilní fáze, 

rychlost toku MF 

• Účinnost vyjádřená odmocninou z počtu teoretických pater 

• Retence složky vyjádřená jejím kapacitním poměrem5 

 

 

2.3.1  Rozšiřování zón  

Příčin proč dochází k rozšiřování (rozmývání) zón je několik. Touto dynamickou 

teorií se zabýval van Deemter. Podle jeho teorie je rozšiřování zón způsobeno čtyřmi 

vlivy, které jsou vzájemně nezávislé a jsou to: 

1. Vířivá difúze v mobilní fázi 

2. Molekulární podélná difúze v mobilní fázi 

3. Odpor proti převodu hmoty ve stacionární fázi 

4. Odpor proti převodu hmoty v mobilní fázi 

 

 

                                  

Obrázek 1: ukázka rozšiřování zón6 
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2.3.2 Účinnost kolony 

Van Deemterova teorie předpokládá, že tyto vlivy jsou vzájemně nezávislé a všechny 

působí současně. Toto lze vyjádřit vztahem: 

 

                             H = HL + HF + HM  + HS 

Kde H je celková výška teoretického patra, HL – molekulární difúze, HF – vířivá 

difúze, HM – odpor proti převodu MF, HS – odpor proti převodu ve stacionární fázi7. 

 

Van Deemterovu teorii lze také vyjádřit křivkou: 

 

                                          

 

Obrázek 2: minimum křivky odpovídá optimu průtokové rychlosti, při které 

kolona vykazuje největší účinnost8. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 CHURÁČEK,J. Analytická separace látek, s.63 
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3 HPLC  
 

     HPLC (High Performance Liquid Chromatography) je vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie, která je fyzikálně – chemická separační metoda, která je založena na dělení 

látek mezi dvěma fázemi z nichž jedna je stacionární (nepohyblivá) a druhá je mobilní 

(pohyblivá)9. Chromatografické metody jsou založeny na rovnovážné distribuci vzorku mezi 

dvěma fázemi, na základě různých interakcí (např. elektrostatické, hydrofobní, interakce dipól 

– dipól, vodíkové vazby….. ). Pokud složka vzorku má větší afinitu ke stacionární fázi je 

látka zadržována v koloně déle než látka co má menší či žádnou afinitu ke stacionární fázi a je 

ze systému eluována jako první10. 

Druhy interakcí: 

  

(a)                                          (b) 

   

          (c)                                 (d)                                       (e) 

 

 

                (f) 

Obrázek 3: a),b) – hydrofobní interakce (van der Waalsovy síly), c) – interakce dipol-dipol, 

d) – vodíková vazba, e),f) – elektrostatické interakce 11 

                                                           
9 CHURÁČEK,J. Analytická separace látek, s.191 
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K separaci nebo-li dělení dochází na separační  koloně, která je naplněná sorbentem, což je 

stacionární (nepohyblivá) fáze, přes kterou prochází určitou rychlostí mobilní fáze. Na 

počátek kolony se nadávkuje vzorek, který je unášen mobilní fází ke konci kolony. Analyty 

na základě různých afinit ke stacionární fázi se začínají dělit a jsou rozdílně zadržovány či 

zpožďovány v koloně. V jakém pořadí se analyt bude eluovat z kolony závisí na síle 

interakce. Čím silnější interakce, tím analyt bude zadržován v koloně déle a naopak. Průběh 

dělení je na obrázku 4. 

                                                

Obrázek 4: eluent – mobilní fáze, analyt – jednotlivé složky vzorku, eluát – MF + analyt12 

 

3.1    Chromatogram 

Chromatogram je záznam (grafický zápis), který nám ukazuje závislost koncentrace 

separovaných složek směsi na čase nebo objemu proteklé mobilní fáze. Na ose x je 

zaznamenán retenční či eluční čas a na ose y je odezva detektoru. Každé složce na 

chromatogramu odpovídá jedna eluční vlna (pík). 
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Obrázek 5: chromatogram separace čtyřsložkové směsi: tM – mrtvý čas kolony, tR – retenční 

čas  složky vzorku, h – výška píku13 

 

3.2   Mobilní fáze 

Mobilní fází rozumíme kapalinu, která unáší látky separované přes stacionární fázi. 

Vzorek je vstříknut do mobilní fáze pomocí dávkovacího ventilu a je unášen dál do 

systému kapalinového chromatografu. Interakce vzorku s mobilní fází a stacionární fází 

určuje rychlost migrace a separace jednotlivých složek vzorku. Ty složky vzorku, které 

mají silnější interakce s mobilní fází, než stacionární budou eluovány z kolony rychleji a 

jejich retenční čas bude kratší. Mobilní fázi můžeme během analýzy měnit podle potřeby 
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interakcí vzorku se stacionární fází. Tuto eluci nazýváme gradientovou. Při neměnné 

mobilní fázi jde o eluci izokratickou14. 

 

 

3.2.1 Izokratická eluce 

Pokud hovoříme o izokratické eluci jsou jednotlivé složky vzorku vymývány z kolony 

za konstantního složení mobilní fáze. Jednotlivé složky vzorku začnou migrovat, ale 

migrují každý jinou rychlostí a tím z toho plyne rozdílná eluční rychlost. Tento typ 

eluce je praktický a jednoduchý, ale někdy nedosáhneme uspokojivé separace 

v rozumném čase15. 

 

 

3.2.2 Gradientová eluce 

U tohoto typu eluce jsou různé složky vzorku vymývány postupně. Vzorek je 

nastříknut do mobilní fáze jejíž interakce se složkami směsi je slabá a tím se látky 

zadržují déle na koloně, poté co začneme měnit podíly mobilní fáze (interakce mobilní 

fáze roste se složkami směsi), začnou se jednotlivé složky postupně vymývat z kolony 

ven. S dalším zvyšováním podílů mobilní fáze se postupně vymyjí všechny složky 

obsažené ve vzorku. V porovnání s izokratickou elucí se zlepší separace jednotlivých 

složek směsi, ale i rozlišení16.  

 

 

 

3.3   Principy separace 

 

Rozdělení kapalinové chromatografie podle stacionární fáze  

• Adsorpční chromatografie – stacionární fází je adsorbent 

• Iontově výměnná chromatografie – stacionární fází je ionex 

• Afinitní chromatografie – na stacionární fázi je zakotven vhodný ligand, který 

vytváří komplex s analytem 
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• Gelová chromatografie – stacionární fází je zde gel buď syntetický nebo přírodní 

neionizovaný 

• Rozdělovací chromatografie – jde o  různou rozpustnost složek vzorku v mobilní a 

stacionární fázi17 

 

3.4   Instrumentace kapalinové chromatografie 

Kapalinový chromatograf se skládá ze zásobníků mobilních fází, degasseru (odplyňovač 

mobilní fáze), směšovače, vysokotlakých čerpadel, vícecestného ventilu, dávkovacího 

zařízení (autosampler), kolony, detektoru, jímače frakcí a záznamovým zařízením. 

Uspořádání kapalinového chromatografu může mít několik obměn. 

Mobilní fáze je vedena ze zásobníků přes degasser vysokotlakým čerpadlem do 

směšovače, odtud do dávkovacího zařízení, kde je k mobilní fázi nadávkován vzorek, 

který je veden na kolonu, která je spojena s detektorem a odtud putuje s mobilní fází do 

sběrače frakcí. Signál z detektoru jde na zapisovač (většinou PC)18. 

 

Obrázek 6: Schéma kapalinového chromatografu19 

 

 

 

                                                           
17 CHURÁČEK,J. Analytická separace látek, s.48 
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4    CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY  V  HPLC 
 

           Chromatografická  kolona v HPLC je trubice nebo kapilára naplněná rovnoměrně 

stacionární fází nebo je jí pokrytá. Obal kolony musí udržet stacionární fázi pohromadě a 

zároveň musí odolávat vysokým tlakům, které v systému HPLC jsou, taky musí být 

chemicky odolné a vnitřní povrch kolony by měl být dostatečně hladký20. 

            Kolony jsou převážně plněné pórovitými náplněmi o průměru 3-10 µm. Kolony 

mají délku 5-30 cm a vnitřní průměr 3-4 mm. S rostoucí délkou kolony se zvyšuje 

pracovní tlak a účinnost separace, ale s rostoucí velikostí částic náplně toto klesá. Tzv. 

mikrokolonová kapalinová chromatografie pracuje s kolonami o průměru menším než 2 

mm. Výhodou je snížení spotřeby mobilní fáze a vzorku, ale i zvýšení citlivosti detekce21. 

 

 

Obrázek 7: Ukázka chromatografických kolon v HPLC22 
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4.1    Chromatografické systémy 
            Chromatografie v systému kapalina-kapalina (LLC) je založená na rozdělení látek 

mezi dvěma kapalnými fázemi, které se navzájem nemísí23. Stacionární  kapalná fáze je 

zakotvena na vhodném nosiči. Při dělení látek se využívá rozdílů v jejich distribuci mezi 

oběma kapalinami. Nosič stacionární fáze by neměl ovlivňovat rozdělovací rovnováhu 

tzn., že by neměl mít adsorpční vlastnosti. Slouží k rovnoměrnému rozložení stacionární 

fáze na velkém povrchu, aby došlo k co nejrychlejší ustavení rovnováhy mezi oběma 

kapalinami. Jako nosiče stacionární fáze se nejčastěji používá silikagel nebo křemelina. 

Zakotvené kapalné stacionární fáze se mohou použít např. 3,3-oxydipropionitril, 

trimethylenglykol, polyethylenglykol atd24. 

              Chromatografie v systému kapalina-pevná fáze (LSC) je adsorpční a to buď na 

polárních sorbentech, nebo na nepolárních sorbentech tzv. reverzních fázích („obrácené“ 

fáze). U adsorpční chromatografie je pevnou stacionární fází tzv. adsorbent, který na svůj 

povrch poutá látky aktivními centry, nejčastěji silami polárními. Počet aktivních center 

adsorbentu, jakož i jeho rozložení je schopnost poutat látky v separované směsi závislé na 

velikosti povrchu a charakteru adsorbentu25. 

 

        4.2 Polární adsorbenty 
  Mezi základní polární adsorbenty patří: 

• Silikagel – SiO2.(H2O)x  je to xerogel kyseliny křemičité, připravuje se hydrolýzou 

alkalických křemičitanů s následující polykondenzací a zráním gelu, který se 

promyje a vysuší. Pro využití adsorpční kapalinové chromatografie je důležité 

odstranění mikropórů a naopak zvětšení rozměrů pórů a to se dosáhne zahříváním 

silikagelu v autoklávu. Výhodný je materiál s velkým specifickým povrchem a 

relativně velkým objemem pórů. Na hydroxylové (silanolové) skupiny, které jsou 

hlavní součástí aktivních center se adsorbuje voda  vodíkovou vazbou. Tuto vodu 

lze odstranit zahřátím na 150˚C  a tím se aktivuje silikagel. Silikagel je stabilní 

                                                           
 
24 CHURÁČEK,J. Analytická separace látek, s. 228 
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pouze při pH < 8. Jeho povrch je slabě kyselý proto zadržuje více bazické látky 

než látky kyselé26.  

• Alumina – Al2O3, oxid hlinitý je krystalický má obdobné vlastnosti jako silikagel 

(povrch, póry). Hydroxylové skupiny lze aktivovat zahříváním na 200˚C (zbavení 

adsorbované vody). Na povrchu oxidu hlinitého jsou vedle hydroxylových skupin 

centra s protonakceptorními  vlastnostmi, které mohou interagovat s molekulami 

bohatými na elektrony. Pro chromatografii se nejlépe hodí tzv. neutrální oxid 

hlinitý, který byl neutralizován po výrobě kyselinou. 

• Hydroxyapatit – [Ca5(OH)(PO4)3] krystalický hydroxyapatit připravíme 

z CaCl2.6H2O a Na2HPO4.12 H2O, sraženina fosfátu vápenatého se vaří 

s jednoprocentním hydroxidem sodným při teplotě 96-98 stupňů Cesia. Nevýhoda 

krystalického hydroxyapatitu je jeho křehkost a tím je snížená jeho mechanická 

odolnost. Nedávno byl na trh uveden keramický hydroxyapatit, který má extrémní 

pevnost a dobré průtokové vlastnosti27. 

• Florisil – křemičitan hořečnatý má vlastnosti mezi silikagelem a aluminem. Slouží 

k separaci látek z nepolárních matric např. chlorovaných pesticidů, steroidů, 

dusíkatých látek od uhlovodíků nebo k analýzám vitamínů či organofosfátů28. 

      4.3  Nepolární adsorbenty 
       Jsou to tzv. obrácené nebo-li reverzní fáze, které jsou nepolární. Většinou jako náplně 

kolon se používají chemicky vázané nepolární fáze na silikagelu jako nosiče. Tyto systémy 

s obrácenými fázemi jsou nejpoužívanější ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii. U 

těchto typů náplní kolon jako stacionárních fází se používají polární mobilní fáze. Mají 

praktický význam v porovnání s kapalnými fázemi fyzikálně zakotvenými, protože nedochází 

k vymývání z kolony. Jde o porézní částice nepravidelného tvaru nebo částice kulovitého 

tvaru  jejichž velikost je definována29. Chemicky vázané stacionární fáze umožňují použití pro 

analyty s širokým rozpětím polarity a to až u 80% všech aplikací. Mezi další výhody patří 

například široký sortiment fází, které májí možnost měnit polaritu a selektivitu, nebo 

umožňuje přímé aplikace na biologické vzorky. Dále je metoda RP-LC jednodušší, 

reprodukovatelnější a zároveň rychlejší. Samozřejmě má i své nevýhody jako je třeba složitý 
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retenční mechanizmus nebo lze pracovat v omezeném rozsahu pH (2-8) u chemicky vázaných 

fází na silikagelu. Také přítomnost reziduálních silanolových skupin může vést k nežádoucí 

adsorpci a také je příčinou chvostování30. 

    Mezi nejběžnější nosiče patří bezpochyby silikagel, který slouží pro chemicky vázané fáze, 

obsahuje silanolové skupiny, ve kterých bývá snadno nahrazen aktivní vodík různými 

funkčními skupinami. Převážná část fází je siloxanového typu Si-O-Si-R. Při reakci 

s monochlororganosilany vznikají fáze, které mají monomolekulární vrstvu, přičemž  reakcí 

s di- a trichlorsilany dochází k zesíťování a vzniku polymerní vrstvy. Stabilita polymerních 

fází je také omezena stabilitou funkční skupiny, pracovním tlakem a další nevýhodou je 

závislost jejich separační účinnosti na organické složce mobilní fáze. Hybridní stacionární 

fáze - jde o kombinaci polymeru a silikagelu, kdy mechanickou stabilitu u těchto typů fází lze 

zvýšit ethylenovými můstky. Tyto fáze mají pracovní pH 1-12, tlak do 100MPa a teplotu do 

100˚C. V neposlední řadě se používají stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého a 

titaničitého, které mají stabilitu v celém rozsahu pH. Oxid zirkoničitý vyniká vysokou 

mechanickou odolností a poskytuje vysokou účinnost separace, přičemž je odolný do teploty 

200˚C. Také je možné použít polymerní nosiče, které jsou stálé v širokém rozmezí pH a 

neobsahují zbytky aktivních skupin, ale můžou vyvolat hydrofobní a vylučovací efekty31. 
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5   NOVÉ  TRENDY  V  OBLASTI  CHEMICKY  VÁZANÝCH 
STACIONÁRNÍCH   FÁZÍ 

 

Na našem trhu je dnes celá řada dodavatelů a výrobců kolon pro HPLC systémy, kteří se snaží 

o to, aby separace na kolonách probíhala rychle, byla dosažena vysoká účinnost a 

reprodukovatelnost separace či robustnost analytických metod. V neposlední řadě pak stabilita 

fází při vyšších teplotách, v širokém rozsahu pH a mechanická stabilita.  

 

Firma Phenomenex  nabízí kolony Kinetex core-shell o velikosti částic 2,6 a 1,7 µm , které 

poskytují zvýšenou efektivitu a vyšší výkon ve srovnání s tradičními porézními částicemi. 

Zvyšují výkon, rozlišení a citlivost, dále pak snižují spotřebu rozpouštědel, mají za následek 

úsporu času a tím i peněz. Dodávají se v C18, XB-C18, C8, PFP a HILIC fáze. 

 

 

Obrázek 8: HILIC fáze – tato fáze HILIC se používá za podmínek hydrofilní interakce a 
poskytuje potřebnou selektivitu pro separaci a uchovávání polárních látek32. 
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Obrázek 9: XB-C18 fáze – tato fáze má ochranný butyl na postranních řetězcích, které 

umožňují vynikající separaci bazických sloučenin v neutrálních a kyselých podmínkách33. 

 

 

 

 

Obrázek 10: PFP fáze – tato fáze poskytuje jedinečnou aromatickou a polární selektivitu34. 
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Luna – Phenomenex obsahuje precizně přípravený silikagel, který je superčistý, extrémně 

hladký a sférický. Díky těmto vlastnostem je příprava vázaných fází na povrch takového 

silikagelu rovnoměrná. Proto kolony Luna mají vysokou účinnost, nízký zpětný tlak a 

dlouhou životnost. 

LUNA PFP – má  selektivitu, která není běžná u stacionárních fází C18 a C8. Tento typ 

stacionární fáze má navázaný na silikagelu Luna pentafluorofenylpropylový ligand, díky 

němuž využívá několik selektivních mechanizmů např: aromatické nebo dipólové interakce, 

vodíkové vazby včetně hydrofobních interakcí. Pomocí této fáze lze separovat vysoce polární 

sloučeniny, komplexní přírodní produkty, halogenové sloučeniny, izomery nebo aromatické 

sloučeniny. 

 

 

 

 

Obrázek 11: ukázka stacionární fáze Luna PFP35 
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SIELC  vyvinula novou řadu stacionárních fází  Primesep ve které se uplatňují tři interakce 

s analyty:  

- interakce reverzní fáze 

- π – π interakce 

- interakce silně kyselé fáze 

 

 

Obrázek 12 : schéma Primesep P stacionární fáze 

Tato stacionární fáze umožňuje dělení izomerů aromatických sloučenin36. 

SIELC  - vyvinula novou třídu Primesep C , která v kombinaci reverzní fáze a komplexních 

interakcí dovoluje analýzu aminů a sloučenin obsahující ionizovatelnou funkční skupinu 

obsahující síru, fosfor nebo jiný kov. Pracovní rozsah pH je od 1 do 7. 

 

Obrázek 13: schéma Primesep C stacionární fáze37 
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Speciální typy kolon Primesep :  

- B4 tato kolona pracuje v reverzním módu s krátkými alkylovými řetězci zakončenými 

bazickými iontově-párovými skupinami. Je určená pro separaci bazických a kyselých 

povrchově aktivních látek. 

- PB  opět tato kolona pracuje v reverzním módu s modifikovanou stacionární fází se 

zakončením aromatickými skupinami a bazickými iontově-párovými skupinami, určená pro 

separaci aromatických sloučenin na základě odlišných π-π interakcí. 

- S separace je založena na iontově-výměnném mechanizmu a kolony slouží pro separaci 

běžných cukrů, aminokyselin, neutrálních nebo velmi polárních analytů38. 

 

Obelisc kolony jsou nejnovější a inovativní s několika patenty. Jsou první komerčně dostupné 

pro kapalinové technologie separace Liquid Separation Cell. Obelisc R pracuje v reverzním 

módu a Obelisc N v normálním módu. Kolony jsou určeny pro analýzy polárních i 

nepolárních analytů. 

  

Obrázek 14: schéma Obelisc R a N stacionární fáze39 
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PROMIX  HPLC kolony – jde o nový typ stacionární fáze určený pro separaci proteinů a 

peptidů na základě hydrofobní a iontové interakce. Kolony vykazují vyšší selektivitu u 

podobných peptidů a proteinů. Jsou tři typy těchto kolon: 

Promix SP – analýza krátkých hydrofilních peptidů. 

Promix AP – analýza krátkých bazických peptidů. 

Promix MP – analýza středně dlouhých hydrofilních peptidů40 
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MicroSOLV Technology vyrábí a dodává kolony pro HPLC s  povrchem Cogent TYPE-C 

SilicaTM .  Povrch silikagelu TYPE-C je patentovaný typ fáze, má nahrazeny polární skupiny 

Si-OH skupinami nepolárními Si-H. Tyto skupiny poskytují   užitečné vlastnosti těchto kolon. 

 

Obrázek 15: struktury silikagelu klasického a typu C41 

Tyto kolony poskytují řadu výhod jako například vysoká reprodukovatelnost, vysoká 

stabilita při krajních hodnotách pH, možnosti současně separovat polární a nepolární 

látky, vynikají vysokou mechanickou odolností, tepelnou odolností, použitelnost kolony 

v normálním i reverzním módu s odpovídajícími mobilními fázemi (možno použít i 

100% vodné fáze) atd42. 

 

Cogent Phenyl Hydride TM  – tyto kolony mají povrch (hydrid silikagelu) podobný jako u 

typu C, ale jsou jedinečné v tom, že mají unikátní selektivitu k aromatickým sloučeninám. 

Lze je použít jak v RP, ANP nebo NP módu bez poškození kolony. Mají dlouhou životnost 

v porovnání s běžnými typy kolon43. 
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Imtakt  HPLC kolony  

Cadenza CW-C18 – jde o modifikovaný silikagel s částicemi 3µm a s 300A póry, který je 

určen pro analýzu malých molekul, má rychlejší eluci analytů a zlepšení tvaru píků pro 

analýzu bazických léčiv a antibiotik, dále zlepšení odezvy píků pro relativně velké molekuly a 

pH stabilitu v rozsahu 1,5 – 10 . 

Cadenza HS-C18 – tyto kolony jsou vhodné pro hydrofobní komponenty, u nichž vykazují 

výbornou reprodukovatelnost. Velké molekuly (proteiny) jsou rychle eluovány a následně 

jsou separovány menší molekuly. Tyto kolony umožňují přímý nástřik vzorků (např. séra) bez 

nutnosti extrakce a tím se výrazně zkrátí čas. 

Presto FF-C18 – jde o neporézní ODS modifikovaný 2 µm silikagel s vysokým rozlišením, 

který je tvořen C18 vázanou na monodisperzní neporézní silikagel, který je vhodný pro 

separaci syntetických polymerů i biopolymerů. Výhody těchto kolon spočívají ve vysoké 

účinnosti při nízkých průtocích, velký počet separovaných píků pro peptidy a proteiny nebo 

oproti porézní ODS koloně rozdílná selektivita44. 

 

Unison tato řada představuje modifikovaný 3 nebo 5 µm silikagel s póry  o velikosti 300A. 

UK-C8 zajišťují kratší retenční časy oproti koloně C18, jsou vhodné pro polární i bazické 

komponenty, mají optimální hydrofobicitu a elektrostatické interakce a lze použít 100% 

vodné mobilní fáze. 
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Obrázek 16 : struktura modifikovaného silikagelu kolon řady Unison45 

 

UK-Amino  – umožňují využití jak vodných tak i nevodných mobilních fází, mají velmi dobré 

rozlišení a vysokou rychlost separace. Vhodné pro separaci aminokyselin, sacharidů ale i 

vitamínů. 

UK-Phenyl – mají vysoké rozlišení a nízký zpětný tlak, použití mají pro analýzu 

hydrofobních komponent, ale i pro multi-komponentní separace46. 

Intrada WP-RP – tyto kolony jsou vhodné pro separaci proteinů i jiných velkých molekul, 

polarita povrchu je optimální a proto zajišťuje rychlejší eluci polymerů. Náplň minimalizuje 

carryover 47. 
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SMI-Labhut je firma, která plní kolony nově patentovanými sorbenty, které si sami vyrábí a 

nahrazují tímto klasické sorbenty (např: H-Hypersil, S-Spherisorb…..)                                                                

Cronusil-H – nahrazuje kolony plněné Hypersil sorbentem. Jde o vysoce čistý materiál, který 

se vyznačuje chemickou a mechanickou stabilitou, skvělou reprodukovatelností a efektivitou. 

Cronusil-M – odolná kolona v širokém rozsahu pH, je vhodná pro analýzy bazických či 

kyselých léčiv a metabolitů. Sorbent je s minimálním obsahem kovů a je na bázi sférického 

ultračistého silikagelu. Cornusil-M C18 má mimořádnou odolnost a stabilitu v rozmezí  pH  

1-12 a zároveň dává velmi účinnou separaci. Poskytuje vysokou symetrii píků a navíc kolona 

bez problémů může pracovat ve 100% vodném prostředí. Jsou dostupné s velikostí částic 3 

µm, a to umožňuje ultra-rychlou separaci s vysokou úsporou času. S těmito kolonami lze za 

použití gradientové eluce analyzovat vzorek za méně než jednu minutu. 

Cronusil-P – je určen pro separaci proteinů a peptidů v reverzním systému. Má vysokou 

účinnost a symetrii píků jak pro bazické tak kyselé sloučeniny48. 
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GS-Tek   - má řadu HPLC kolon Venusil, které jsou vyráběny z vysoce čistých sférických 

částic silikagelu a patentovanou technologií ukotvení jednotlivých fází na matrici je dosaženo 

redukce interakce mezi silanolovými skupinami a polárními sloučeninami a to vede 

k symetrickým píkům a to i u velmi zásaditých sloučenin. Díky této technologii byla vyvinuta 

řada kolon, které mohou separovat vysoce polární sloučeniny. Vysoká stabilita fáze zajišťuje 

velmi kvalitní reprodukovatelnost a životnost. 

Výhody HPLC kolon Venusil je široká selektivita k polárním látkám, široké rozmezí pH(1-

10,5), perfektní symetrie píků nezávislá na pH a mobilní fázi, možnosti použití 100% vodné 

složky, výborná citlivost. Jsou schopné pracovat podle typu aplikace v reverzním, normálním 

i iontově výměnném módu. Kolony tolerují velké objemy nástřiků49.     
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6   SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ PRÁCE 
 

    Obecně lze shrnout, že vývoj technologií, ve výrobě stacionárních chemicky vázaných fází, 

jde dopředu a jsou vyvíjeny stále novější kvalitnější a citlivější kolony.  V dané oblasti výroby 

je snaha o zkrácení času prováděných analýz, a tímto dochází k časovým úsporám a 

celkovému zefektivnění. Novými technologiemi jsou v neposlední řadě také šetřeny finanční 

náklady a také i množství rozpouštědel pro přípravu mobilní fáze, což se v neposlední řadě 

odrazí i na ochraně životního prostředí, které není nadbytečně zatěžováno. Také je snaha o 

vysokou citlivost, selektivitu, robustnost metod, symetrii píků, odolnost stacionárních fází 

v širokém rozsahu pH a nízký zpětný tlak, který vzniká v koloně. Těchto všech vlastností 

někdy nelze dosáhnout, ale vývoj jde stále dopředu a rozšiřují se i možnosti nových 

technologií a to, co se dříve zdálo být nemožné, je dnes běžnou denní rutinou. Proto lze 

předpokládat v dané oblasti další vylepšování a zkvalitňování instrumentů a je nutné sledovat 

nové trendy a metody. 
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SEZNAM  ZKRATEK 
 

 

HPLC           vysoko účinná kapalinová chromatografie                        

RP                 reverzní fáze 

ODS              oktadecylsilylovaný silikagel  

HILIC           hydrophilic interaction liquid chromatography 

MF                mobilní fáze 

LLC             Chromatografie s systému kapalina – kapalina (liquid-liquid chromatography) 

LSC             Chromatografie s systému kapalina- pevná fáze (liquid-solid chromatography) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


