
U N I V E R Z I T A  K A R L O V A  V  P R A Z E  

P ř í r o d o v ě d e c k á  f a k u l t a  

 

Studijní program: Chemie 

Studijní obor: Chemie v přírodních vědách 

 

 

 

 

 

Hana Krouská 

 

 

HPLC STUDIE FARMAKOLOGICKÝCH SPOJOVACÍCH 

REAKCÍ 

 

HPLC study of pharmacological coupling reactions 

 

 

B a k a l á ř s k á  p r á c e  

 

 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Anna Kubíčková, Ph.D. 

 

Praha 2013 



2 

 

Tato bakalářská práce vznikla v souvislosti s řešením výzkumného záměru 

MSM0021620857. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

Jsem si vědoma toho, že případné využití výsledků, získaných v této práci, mimo 

Univerzitu Karlovu v Praze je možné pouze po písemném souhlasu této univerzity. 

 

 

V Praze dne 30. května 2013                                                 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala své školitelce RNDr. Anně Kubíčkové, Ph.D. za odborné 

vedení, cenné rady, ochotu a čas, které mi při vypracování mé bakalářské práce 

věnovala. Dále bych ráda poděkovala Mgr. Miroslavě Bursové a Mgr. Petru Kozlíkovi 

za GC-MS a LC-MS měření.  

V neposlední řadě bych ráda poděkovala své rodině a všem příbuzným za 

psychickou a materiální podporu ve studiu.  



4 

 

Abstrakt  

V této práci byl studován rozklad fenylisothiokyanátu ve vodném 

a methanolickém prostředí. Ke sledování výše zmíněných reakcí byla vybrána metoda 

RP-HPLC s UV detekcí. Byla vyvinuta metoda isokratické eluce, ale pro dlouhý 

celkový čas analýzy byla poté vyvinuta ještě metoda gradientové eluce. Těmito 

metodami byla sledována rychlost rozkladu fenylisothiokyanátu v methanolu a ve 

vodném prostředí. Křivky rozpadu fenylisothiokyanátu odpovídají exponenciálnímu 

průběhu kinetiky prvního řádu. Měření dále ukázalo, že rozpad fenylisothiokyanátu 

probíhá pomaleji ve vodě než v methanolu. V obou případech je však velmi pomalý, 

k rozkladu poloviny původního množství fenylisothiokyanátu dochází v řádu dní.  

Abstract 

In this work decomposition of phenylisothiocyanate in aqueous and methanolic 

solutions was studied. RP-HPLC with UV detection was chosen to monitor these 

reactions. A simple method of isocratic elution has been developed. Due to a long total 

analysis time, it was necessary to develop also gradient elution method. Using these 

methods degradation rate of phenylisothiocyanate in methanol and in an aqueous 

solutions were monitored. Time course of decomposition exhibits exponential shape 

that is typice for the first-order kinetics. The measurements also showed that 

disintegration of phenylisothiocyanate is slower in water than in methanol. In both cases 

it is very slow - decomposition of half of the original quantity of phenylisothiocyanate 

occurs within days. 

Klíčová slova 

analytická chemie 

separační metody 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

spojovací reakce 

fenylisothiokyanát 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

APCI  chemická ionizace za atmosférického tlaku  

BIS-TRIS      bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan 

C8 oktylová stacionární fáze 

C18 oktadecylová stacionární fáze   

DPTU difenylthiomočovina 

ESI  ionizace elektrosprejem  

GS-MS plynová chromatografie s hmotnostní detekcí    

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HPLC-MS vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí 

ITC isothiokyanáty 

m/z poměr molekulové hmotnosti a nábojového čísla 

p.a. pro analýzu, zkratka pro čistotu chemických látek  

PITC fenylisothiokyanát 

R postranní řetězec 

RP-HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzní fází 

UPLC z anglického názvu ultra performance liquid chromatogramy 

UV-VIS ultrafialová a viditelná oblast záření  

v/v objemová procenta 
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1 Úvod 

Mnoho běžně užívaných léčiv v současné době vykazuje řadu vedlejších 

nežádoucích až toxických účinků. Trendem současné medicíny jsou tzv. cílená neboli 

chytrá léčiva. Jedná se o látky, jejichž molekuly obsahují terapeutickou část a k tomu 

složku, která je schopna vázat se na postiženou tkáň. Cílené směřování léčiva do daného 

místa umožňuje efektivnější léčbu, snížení nežádoucích účinků, prodloužení setrvání  

a působení látky v těle, pokud je složení léčiva vhodně zvolené. Mezi používaná cílená 

léčiva patří např. cytostatika, imunosupresiva, antifungální a toxická antimikrobiální 

léčiva. Největší pozornost se v současné době zaměřuje na protirakovinná léčiva. A to 

z důvodů častých výskytů rakoviny, málo účinné léčby spojené s řadou nežádoucích 

vedlejších účinků a vysoké úmrtnosti [1-4].  

Při přípravě cílených léčiv je třeba spojit několik molekul, které mají různé 

specifické vlastnosti, např. léčivou část, složku pro vyhledávání postiženého místa 

a případně složku, která se dá snadno detekovat a poskytuje tak informace o koncentraci 

léčiva v organismu. Toto spojení dvou nebo více molekul vede k vytvoření nové 

sloučeniny, která má kombinované vlastnosti jednotlivých složek [4]. Spojení probíhá 

přes reaktivní funkční skupiny přítomné v jednotlivých složkách pomocí 

tzv. spojovacích reakcí.  

K těmto reakcím se používají sloučeniny obsahující reaktivní funkční skupinu 

např. aminovou, sulfanylovou, hydroxylovou, karbonylovou nebo karboxylovou. 

Některé reakční skupiny mohou být použity pouze k vytvoření aktivního meziproduktu 

pro reakci s jinou funkční skupinou. Následně se tyto meziprodukty připojí k druhé 

molekule, která už obsahuje správné chemické složky, umožňující vznik žádaného 

produktu. Další možností je cílené zavedení reaktivní skupiny na danou molekulu, která 

tuto skupinu neobsahuje, aby mohla proběhnout spojovací reakce. Spojovací reakce by 

měla být rychlá a poskytovat vysoký výtěžek bez vedlejších produktů.  

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejběžněji používaných 

spojovacích technik, kterou je reakce molekuly obsahující  isothiokyanátovou skupinu 

s molekulou obsahující amino skupinu. Tato spojovací reakce může být použita ke 

konjugaci s téměř všemi bílkovinami nebo peptidy a řadou dalších makromolekul. Její 

hlavní výhodou je, že ve většině případů poskytuje stabilní produkty. Vliv na tuto 

spojovací reakci může mít např. pH, teplota a volba rozpouštědla. Nevýhodou této 
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spojovací reakce, které se není možné zcela vyvarovat, jsou vedlejší reakce 

isothiokyanátů např. s vodou nebo alkoholy. Pro detailnější studii konjugačních reakcí 

isothiokyanátů s aminy byl zvolen jako zástupce isothiokyanátů fenylisothiokyanát. Ke 

sledování zmíněných reakcí byla vybrána metoda vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC). Cílem této bakalářské práce bylo vyvinout metodu 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie ke sledování nežádoucích vedlejších reakcí 

fenylisothiokyanátu.  
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2 Teoretická část  

2.1 Spojovací reakce aminů s isothiokyanáty 

Reakce isothiokyanátu s aminem probíhá přes atak nukleofilu na centrální, 

elektrofilní uhlík v isothiokyanátové skupině. Výsledný elektronový posun a ztráta 

protonu vedou ke vzniku substituované thiomočoviny (viz schéma 1). 

 

Schéma 1: Reakce aminu s isothiokyanátem  

Isothiokyanátové sloučeniny reagují nejlépe v alkalickém prostředí, kde jsou 

aminové cílové skupiny neprotonované. Isothiokyanátová skupina ochotně reaguje ve 

vodném prostředí, proto by se tyto látky měly skladovat sušené v chladicím nebo 

mrazícím zařízení [4].  

 

2.2 Isothiokyanáty  

Isothiokyanáty (ITC), označované také jako hořčičné oleje, jsou skupinou 

přirozeně se vyskytujících látek charakteristických chutí a pachů. Byly nalezeny v řadě 

vyšších rostlin v brukvovité zelenině z čeledi Brassicaceae, jako je řeřicha, růžičková 

kapusta, brokolice, zelí, křen, ředkvičky a řepa. Vyskytují se buď ve volné formě, nebo 

ve formě glukosinolátů, z nichž jsou získávány volnou enzymatickou hydrolýzou, nebo 

chemickou přeměnou [5-6].  

ITC vykazují řadu farmakologických, ale i toxických aktivit. Brání v rozvoji 

nádorů a jsou vyšetřovány jako možné chemopreventivní zástupci pro konkrétní druhy 

lidské rakoviny. Mezi další jejich aktivity patří goitrogenická činnost, antibakteriální, 

antimykotické a antiprotozoální schopnosti, schopnost přitahovat nebo odpuzovat hmyz, 

cytotoxicita, indukční chromozomální abnormalita a nádory a blokování chemické 

karcinogeneze [7]. Je známo, že ITC jsou úspěšně používány v chemii bílkovin, 

například pro stanovení primární struktury proteinů a peptidů, jelikož reagují 

s aminoskupinami těchto látek [8].  
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2.2.1 Fenylisothiokyanát  

Fenylisothiokyanát (PITC) je derivátem benzenu (obr. 1). Je to bezbarvá kapalina 

dráždivého zápachu a snadno se odpařuje s vodní parou. Fenylisothiokyanát je možno 

rozpustit v alkoholu nebo etheru, ale nikoliv ve vodě [9].  

 

Obr. 1: Fenylisothiokyanát  

V analytické chemii se PITC používá pro předkolonovou derivatizaci primárních 

a sekundárních aminů a aminokyselin. Aminy a aminokyseliny se detekují jako deriváty 

fenylthiokarbamoylu aminokyselin na reverzní fázi HPLC s UV detekcí [10-11].  

 

2.3 Reakce isothiokyanátů  

Vysoce elektrofilní centrální atom uhlíku v -N=C=S skupině ITC reaguje rychle 

a za mírných podmínek se skupinami obsahujícími kyslík, síru nebo dusík, které jsou 

nukleofily, a to vede ke vzniku thiokarbamátů, dithiokarbamátů nebo thiomočovinových 

derivátů [12].  

2.3.1  Hydrolýza isothiokyanátů  

Ve vodném prostředí dochází k hydrolýze ITC za vzniku 

N,N´-disubstiované thiomočoviny. Prvotní reakcí hydrolýzy ITC je adiční reakce na 

-N=C=S skupinu. Na isothiokyanátovou skupinu se aduje voda a vzniká 

R-thiokarbamová kyselina. Tato kyselina spontánní hydrolýzou poskytuje R-amin, který 

poté napadá nukleofilním atakem zbytkový ITC, a konečným produktem hydrolýzy je 

N,N´-disubstiovaná thiomočovina (schéma 2) [13].  
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Schéma 2: Hydrolýza isothiokyanátů  

Na aktivovaných systémech (např. v benzylové poloze) probíhá hydrolýza také 

substitučním mechanismem (viz schéma 3).  

 

Schéma 3: Substituční mechanismus hydrolýzy isothiokyanátů  

PITC se v přítomnosti vody hydrolyzuje na anilín, který poté reaguje s nadbytkem PITC 

za vzniku difenylthiomočoviny (viz schéma 4) [14].  

 

 

 

Schéma 4: Hydrolýza fenylisothiokyanátu   
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2.3.2 Reakce isothiokyanátů s alkoholy 

Při reakci isothiokyanátů s nižšími alkoholy, např. methanolem, ethanolem, 

n-propanolem, isopropanolem, n-butanolem a isobutanolem, dochází v nepřítomnosti 

jakéhokoliv jiného rozpouštědla k vytvoření dvou produktů, esteru kyseliny 

thiokarbamové a disubstituované thiomočoviny (schéma 5) [15-17]. Oba produkty 

vznikají s výtěžkem 30 - 70%. 

 

Schéma 5: Reakce isothiokyanátů s alkoholy  

Vyšší alkoholy, např. n-hexanol, n-heptanol a n-oktanol, reagují s ITC za vzniku 

pouze jediného produktu, kterým je ester kyseliny thiokarbamové [14-17].  

 

2.4 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je běžně používanou 

analytickou metodou pro kvalitativní a kvantitativní analýzu farmaceutickou, 

průmyslovou, forenzní, klinickou a životního prostředí. Touto univerzální separační 

metodou lze analyzovat širokou škálu látek polárních, nepolárních, iontových, od 

nízkomolekulárních po látky s vysokou relativní molekulovou hmotností [18].  

Hlavní separační mechanismus spočívá v mnohonásobném rozdělení analytu mezi 

mobilní (pohyblivou) a stacionární (nepohyblivou) fází. Toto dělení závisí na 

vlastnostech analytu, na pH a složení mobilní fáze a typu stacionární fáze. V kapalinové 

chromatografii se uplatňuje více druhů interakcí, např. hydrofobní interakce, 

elektrostatické, sterické, dipól-dipól a vodíkové vazby [19].  

Kapalinová chromatografie je robustní analytická metoda. Mezi její hlavní 

výhody patří rychlost, citlivost a selektivita. Nevýhodami jsou nákladnější provoz 

a instrumentace [18]. Vývojová tendence čím dál více směřuje k využívání velmi 

vysokých tlaků, tzv. UPLC, (z anglického názvu ultra performance liquid 

chromatogramy) a k růstu významu kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí 

(HPLC-MS). Vývoj a výroba stacionárních fází pro kapalinovou chromatografii 

s obrácenými fázemi (RP-HPLC) se v dnešní době snaží o stále větší chemickou, 
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tepelnou a mechanickou odolnost. Také je snaha zkrátit dobu analýzy, zlepšit detekční 

limity, zvýšit separační účinnost a snížit spotřebu solventů. Důkazem této skutečnosti je 

zmenšováním rozměrů sorbentů, kolon a celková miniaturizace jednotlivých 

komponentů HPLC. [20-21].  

2.4.1 Stacionární fáze a HPLC s obrácenými fázemi  

V HPLC se používají dva základní módy separace. Prvním typem separace je 

chromatografie na normální fázi a druhým typem na obrácené (reverzní) fázi. 

Kombinace polární stacionární fáze a nepolární mobilní fáze se nazývá chromatografie 

s normálními fázemi. A naopak, pokud je systém tvořen nepolární stacionární fází 

a polární mobilní fází, tak se jedná o chromatografii s obrácenými fázemi (RP-HPLC) 

[18]. Technika dělení na reverzní fázi je dnes rozšířenější než na normální fázi [20].  

Základem stacionární fáze jsou pravidelné kulové částice porézního amorfního 

silikagelu, na který se chemicky váže voda a vytváří silanolové skupiny Si-OH. Povrch 

silikagelu má polární charakter kvůli vzniklým silanolovým skupinám. Silanolové 

skupiny mohou reagovat s organochlorsilanem (Si(CH3)RCl) za tvorby siloxanové 

vazby, kde -R je alkyl nebo substituovaná alkylová skupina (obr. 2) [18, 20].   

 

Obr. 2: Schéma přípravy reverzní stacionární fáze  

Pokud -R je polární funkční skupina, pak stacionární fáze bude polární (HPLC 

s normálními fázemi). Polárními stacionárními fázemi mohou být látky, kde 

-R obsahuje kyano (-C2H4CN), diolovou (-C3H6OCH2CHOHCH2OH) nebo amino 

(-C3H6NH2) funkční skupinu. Jako nepolární stacionární fáze se používá 

organochlorsilan, kde -R je nejčastěji n-octyldecyl (C18) nebo n-oktyl (C8) a stacionární 

fáze má hydrofobní charakter [18, 20].  

Mezi výhody RP-HPLC oproti HPLC na normální fázi patří větší variabilita 

dostupných stacionárních fází a tím pádem širší okruh analytů, které lze separovat. 

Další výhodou je lepší opakovatelnost a používání méně nákladných mobilních fází. Při 
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reverzním módu v chromatografii lze ovlivňovat separaci řadou faktorů, především 

složením mobilní fáze. Je třeba dbát na vhodnou volbu organické složky, výběr pufru 

a jeho pH, aditiva i teploty [22-23]. Nevýhodou reverzní fáze na bázi silikagelu je 

omezená stabilita v silně kyselém a bazickém prostředí. Využitelný rozsah pH u typické 

stacionární fáze na bázi silikagelu je pouze v rozmezí 3-9, někdy se uvádí pouze jen 3-7. 

Při pH nad 9 dochází k rozpouštění silikagelové matrice a naopak pH nižší než 3 vede 

ke kysele katalyzované hydrolýze siloxanové vazby mezi silikagelem a organosilanem. 

Je prokázáno, že dochází pouze ke zreagování přibližně poloviny silanolových skupin 

s organochlorsilan na povrchu silikagelu, což je jedna z dalších nevýhod RP-HPLC 

[20].  

Silikagel (SiO2) v oktadecylové (C18) modifikaci je v současné době 

nejpoužívanější typem stacionární fáze v RP-HPLC, poté s velkým odstupem následují 

modifikace C8, fluorované fáze, alkylové fáze s uhlovodíkovými řetězci delšími než je 

18 uhlíků, C4 modifikace a mnoho dalších [19-20]. Dalšími nadějnými nosiči 

stacionární fáze jsou nosiče založené na oxidech zirkonia, titanu nebo monolitická 

média [20]. 

2.4.2 Detekce v HPLC 

Nejběžněji používané HPLC detektory jsou založeny na spektroskopickém 

měření, zahrnující UV/VIS absorpční a fluorescenční záření. Mezi další používané 

detektory v HPLC patří vodivostní, chemiluminiscenční, hmotnostní a elektrochemické.  

Výhodou UV/VIS detektorů je jejich univerzálnost. K detekci látek UV/VIS 

detektorem se využívá záření o vlnových délkách od 190 do 800 nm. Nejcitlivější 

měření je při takové vlnové délce, při které je absorbance analytu maximální 

a absorbance mobilní fáze co nejmenší. Pro měření v oblasti nejkratších vlnových délek 

je třeba dobře volit organické rozpouštědlo s ohledem na jeho absorpční hranu [18, 24].  

2.4.3 Gradientová eluce 

Když se při separaci používá pouze pevné složení mobilní fáze po celou dobu 

analýzy, tak se tento proces nazývá isokratická eluce. Často je obtížné najít jediné 

složení mobilní fáze vyhovující pro separaci všech látek. Eluční síla mobilní fáze, která 

je vhodná pro první analyzované látky, může vést k nepřijatelně dlouhým retenčním 

časům pro látky eluující později. A naopak, optimalizace podmínek více zadržované 
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látky může vést k nedostatečnému oddělení analytů s krátkými retenčními časy. 

Řešením tohoto problému je využití gradientové eluce. Při gradientové eluci se během 

analýzy mění složení mobilní fáze. Pro separaci na reverzní fázi je složení počáteční 

mobilní fáze relativně polární a jak separace pokračuje, tak je mobilní fáze méně 

polární. Je možno separovat společně látky lišící se významně hydrofobicitou resp. 

hydrofilitou [18].  

2.4.4 Separace isothiokyanátů pomocí HPLC 

ITC jsou nejčastěji separovány pomocí RP-HPLC s gradientovou elucí. 

K separaci se používá kolona s oktadecylovou stacionární fází. Skupina -NCS 

isothiokyanátů absorbuje UV záření s nízkou intenzitou při 240 nm. Při analýzách jsou 

isothiokyanáty především detekovány spektrofotometricky při vlnové délce od 205 nm 

do 245 nm nebo hmotnostní spektrometrem [25-28].  

Analýza směsi PITC spolu s anilinem, difenylthiomočovinou a methylesterem 

kyseliny thiokarbamové nebyla doposud v literatuře popsána. Separace samotného 

PITC však již publikována byla. Y. Zhang a kolektiv popsal kvantitativní stanovení 

ITC, dithiokarbamátů, sirouhlíku a thiokarbonylových sloučenin pomocí RP-HPLC na 

oktadecylové stacionární fázi s UV detekcí při vlnové délce 365 nm. Použita byla 

isokratická eluce s mobilní fází o složení methanol/voda (80:20, v/v) s průtokovou 

rychlostí 2.0 ml·min
-1

.  E. A. Wilson a kolektiv pracoval při průtoku 0,8 ml·min
-1

, ale 

pro zrychlení analýz používal gradientovou eluci. Měření prováděli na rozdíl od Y. 

Zhanga a kol. v mobilní fázi o složení acetonitril-voda a při vlnové délce 245 nm [29-

30].  
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3 Experimentální část 

3.1 Přístrojové vybavení  

Měření bylo prováděno na kapalinovém chromatografu, který byl složen 

z gradientního čerpadla Beta (Ecom, ČR), spektrofotometrického detektoru LCD 2084 

(Ecom, ČR), dávkovacího ventilu s dávkovací smyčkou 10μl (Ecom, ČR) a vakuového 

odplyňovače pro mobilní fázi DG3014 (Ecom, ČR). Pro separaci byla použita kolona 

Purospherstar (C18), 150 x 4,6 mm, 5μm (Merck, Německo). Získaná data byla 

vyhodnocena v počítačovém programu Clarity verze 2.6.6.574. Vzorky byly váženy na 

analytických váhách modelu XE-100A (Denver Instrument Company, USA) 

a dávkovány stříkačkou Microliter Syringes 25μl (Hamilton, Switzerland). Hodnoty pH 

pufrů pro mobilní fáze byly upravovány pomocí pH-metru Orion modelu 370 (Orion, 

USA). 

 

3.2 Použité chemikálie 

Výchozími chemikáliemi pro vzorky byly fenylisothiokyanát (98%, Sigma 

Aldrich, Německo), difenylthiomočovina (98%, Sigma Aldrich, Německo) a anilin 

(p.a., Sigma Aldrich, Německo). Pro přípravu mobilních fází byl použit methanol 

(čistota pro HPLC, Merck, Německo), deionizovaná voda, kyselina octová (99,7%, 

Sigma Aldrich, Německo), hydroxid sodný (p.a., Lachema, ČR),  

bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) (98%, Sigma 

Aldrich, Německo) a kyselina chlorovodíková (p.a., Sigma Aldrich, Německo). 

K ředění vzorků byl použit dioxan (p.a., Sigma Aldrich), methanol (čistota pro HPLC, 

Merck) a deionizovaná voda. Veškerá zmíněná deionizovaná voda byla připravena 

přístrojem Milli-Q (Millipore Corporation, USA) pracujícím na principu reverzní 

osmózy.  
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3.3 Příprava vzorků a mobilních fází  

Zásobní roztoky vzorků pro analýzu o koncentraci 10 mM byly vždy připraveny 

rozpuštěním nebo smísením odpovídajícího množství dané látky s dioxanem. Poté byly 

před analýzou v případě fenylisothiokyanátu a anilinu desetkrát zředěny 

a u difenylthiomočoviny tisíckrát zředěny (viz tabulka 1). Ředěním bylo dosaženo 

podobných signálů analytů a vhodné koncentrace při detekci. Veškeré standardy 

a vzorky byly skladovány v lednici kromě difenylthiomočoviny, která má pevné 

skupenství a byla skladována za laboratorní teploty.   

Tabulka 1: Přehled rozpouštědel použitých k ředění vzorků  

typ metody ředění vzorků 100x nebo 1000x 

isokratická eluce methanol 

gradientová eluce methanol 

studium hydrolýzy směs dioxan/voda 

studium reakcí s alkoholy methanol  

směs dioxan/methanol 

 

Pro přípravu mobilních fází byl použit methanol, deionizovaná voda, 

20 mmol·dm
-3

 BIS-TRIS o pH 7 a 20 mmol·dm
-3

 acetátový pufr o hodnotách pH 4,5 

a 5,5. Acetátové pufry o pH 4,5 a 5,5 byly připraveny naředěním zásobního roztoku 

kyseliny octové odpovídajícím množstvím deionizované vody a poté částečným 

zneutralizováním kyseliny octové hydroxidem sodným o koncentraci 6 mol·dm
-3

. 

BIS-TRIS o pH 7 byl připraven rozpuštěním odpovídajícího množství v deionizované 

vodě a poté upraven na hodnotu pH 7 pomocí 4 mol·dm
-3

 kyseliny chlorovodíkové. 

Zásobní roztok methanolu a deionizovaná voda byly skladovány za laboratorní teploty 

a připravené pufry byly skladovány v lednici.  

3.4 Experimentální podmínky a mobilní fáze 

Veškeré analýzy byly prováděny za laboratorní teploty. Objem dávkovaných 

vzorků byl 10μl. Hodnoty průtoku mobilní fáze jsou zpřehledněny v tabulce 2. Vlnová 

délka UV detektoru byla nastavena na hodnotu 250 nm.  
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Tabulka 2:  Přehled použitých mobilních fází při vývoji metody separace  

organická složka vodná složka % (v/v) průtok (ml·min
-1

) 

methanol deionizovaná voda 60:40 0,5 

methanol deionizovaná voda 70:30 0,5 

methanol deionizovaná voda 75:25 0,5 

methanol deionizovaná voda 80:20 0,5 

methanol deionizovaná voda 90:10 0,5 

methanol 20 mM acetátový pufr (pH=4,5) 75:25 0,5 

methanol 20 mM acetátový pufr (pH=5,5) 75:25 0,5 

methanol 20 mM BIS-TRIS pufr (pH=7) 75:25 0,5 

methanol deionizovaná voda 75:25 0,3 

methanol deionizovaná voda 75:25 0,6 

methanol deionizovaná voda 75:25 0,8 

 

3.5 Gradientová eluce  

Složení mobilní fáze při vývoji metody s gradientovou elucí bylo methanol/ 

deionizovaná voda. Jednotlivé poměry jsou uvedeny v tabulce 3. Průtoková rychlost 

byla vždy v daném programu konstantní a její hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3.  
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Tabulka 3:  Vývoj metody s gradientovou elucí  

číslo 

programu 

množství 

methanolu 

v mobilní fázi  
(čas) 

množství 

methanolu 

v mobilní fázi 

(čas) 

množství  

methanolu 

v mobilní fázi 

(čas) 

průtoková 

rychlost 

(ml·min
-1

) 

1 55% 

(0-5 min) 

55%-90% 

(5-15 min) 

90% 

(15-20 min) 

0,5 

2 65% 

(0-5 min) 

65%-90% 

(5-15 min) 

90% 

(15-20 min) 

0,5 

3 65% 

(0-5 min) 

65%-90% 

(5-10 min) 

90% 

(10-15 min) 

0,5 

4 75% 

(0-5 min) 

75%-90% 

(5-10 min) 

90% 

(10-15 min) 

0,5 

5 65% 

(0-4 min) 

65%-90% 

(4-9 min) 

90% 

(9-19 min) 

0,5 

6 65% 

(0-3 min) 

65%-90% 

(4-8 min) 

90% 

(9-18 min) 

0,5 

7 65% 

(0-1 min) 

65%-95% 

(1-4 min) 

95% 

(4-19 min) 

0,5 

8  65-95% 

(0-5 min) 

95% 

(5-25 min) 

0,5 

9  75-95% 

(0-5 min) 

95% 

(5-25 min) 

0,5 

10  70-95% 

(0-5 min) 

95% 

(5-25 min) 

0,5 

11  70-95% 

(0-3 min) 

95% 

(3-18 min) 

0,5 

12  70-95% 

(0-2 min) 

95% 

(2-15 min) 

0,5 

13  70-95% 

(0-2 min) 

95% 

(2-15 min) 

0,6 

14  70-95% 

(0-2 min) 

95% 

(2-15 min) 

0,7 

15  70-95% 

(0-2 min) 

95% 

(2-15 min) 

0,8 
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4 Výsledky a diskuze 

Cílem této práce bylo vyvinout vhodnou metodu ke sledování nežádoucích 

vedlejších reakcí PITC pomocí HPLC. HPLC byla vybrána pro svoji přesnost, rychlost 

a jednoduché experimentální podmínky. PITC jako zástupce isothiokyanátů byl vybrán 

pro svoji snadnou detekci v UV oblasti záření a vhodné chromatografické vlastnosti.  

4.1 Vývoj metody separace isokratickou elucí 

Metoda vhodná ke studii reakcí PITC musí umožnit sledování a kvantifikaci nejen 

samotného PITC, ale i všech produktů rozkladu, tj. anilinu, difenylthiomočoviny 

a methylesteru kyseliny thiokarbamové. Byly zakoupeny standardy anilinu, 

difenylthiomočoviny (DPTU) a PITC. Standard methylesteru kyseliny thiokarbamové 

nebyl k dispozici. Proto byla místo čistého methylesteru kyseliny thiokarbamové při 

vývoji metody použita směs methylesteru kyseliny thiokarbamové s PITC vzniklá 

reakcí PITC s methanolem. 

Bylo předpokládáno, že v nejkratším retenčním čase bude eluovat anilin, poté 

PITC a jako poslední DPTU, pro její strukturu obsahující dvě aromatická jádra. Avšak 

již prvními analýzami bylo zjištěno vzrůstající pořadí retenční časů v pořadí anilin, 

DPTU a PITC.  Retenční časy všech analytů kromě methylesteru kyseliny 

thiokarbamové, byly ověřeny tzv. spikováním. DPTU a nežádoucí produkt reakce PITC 

s methanolem, methylester kyseliny thiokarbamové, byly potvrzeny kapalinovou 

chromatografii s hmotnostní detekcí (HPLC-ESI-MS). Na obrázkách č. 3 a 4 jsou 

znázorněna hmotnostní spektra DPTU (molární hmotnost 229 g·mol
-1

) a methylesteru 

kyseliny thiokarbamové (molární hmotností 168 g·mol
-1

). PITC byl potvrzen pomocí 

plynového chromatografu s hmotnostní detekcí (GC-MS). PITC nemohl být potvrzen 

pomocí HPLC s hmotnostní detekcí jako DPTU a methylester kyseliny thiokarbamové, 

jelikož PITC nebylo možné ionizovat pomocí chemické ionizace za atmosférického 

tlaku (APCI) ani elektrosprejem (ESI). K ionizaci PITC bylo potřeba použít tvrdou 

ionizační techniku tzv. electron impact.  
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Obr. 3: Hmotnostní spektrum difenylthiomočoviny. Nejintenzivnější pík o velikosti 

229 m/z odpovídá DPTU. 
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Obr. 4: Hmotnostní spektrum methylesteru kyseliny thiokarbamové, které odpovídá 

nejintenzivnější pík o velikosti 168 m/z.  

Prvotní složení mobilní fáze bylo zvoleno methanol-deionizovaná voda (60:40, 

v/v) a průtoková rychlost 0,5 ml·min
-1

 . Při tomto složení mobilní fáze byly všechny 

analyty separovány, ale celková doba analýzy byla příliš dlouhá. Cílem této práce bylo 
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vyvinout metodu rychlou a přesnou. Proto byl postupně zvyšován podíl organické 

složky v mobilní fázi, aby se zkrátila doba analýzy (viz tabulka 2, str. 18). Zkrácením 

času analýzy také docházelo k menšímu rozmývání píků. Jako optimální složení 

mobilní fáze se jevilo methanol-voda (75:25, v/v) při průtokové rychlosti 0,5 ml·min
-1

. 

Celková doba analýzy však při těchto podmínkách byla stále příliš dlouhá, 20 minut. Při 

použití mobilní fáze methanol-voda (80:20, v/v) eluoval anilin současně s DPTU. Přesto 

byla pro studii rozkladu PITC v methanolu vyzkoušena mobilní fáze methanol-voda 

(90:10, v/v) při průtokové rychlosti 0,5 ml·min
-1

. Při rozkladu PITC v methanolu vzniká 

DPTU a methylester kyseliny thiokarbamové. Všechny tři výše zmíněné látky byly 

v této mobilní fázi dokonale rozlišitelné. Nevznikal zde žádný anilin, který by nebyl 

rozlišitelný od DPTU jako při vývoji separace pro sledování hydrolýzy PITC. Retenční 

čas PITC byl okolo 8 minuty. Toto výrazné zkrácení celkové doby analýzy pomohlo při 

zjišťování rychlosti reakce PITC s methanolem. 

Další optimalizovanou veličinou byl průtok mobilní fáze. Při složení mobilní fáze 

methanol-voda (75:25, v/v) byla průtoková rychlost snížena na 0,3 ml·min
-1

. Při těchto 

podmínkách byly retenční časy analytů dokonce delší než při prvotním složení mobilní 

fáze methanol-voda (60:40, v/v), proto průtoková rychlost byla zvýšena na 0,5 ml·min
-1

. 

Za těchto podmínek byla eluce rychlejší a retenční časy analytů následující: 

anilin-4,6 min, DPTU-5,5 min, methylester kyseliny thiokarbamové-6,5 min 

a PITC-20 min. Rozlišení píků jednotlivých analytů se pohybovalo okolo 1,5. Dále byla 

průtoková rychlost zvýšena na 0,6 ml·min
-1

 při zachování složení mobilní fáze tzn. 

methanol-voda (75:25, v/v). Celková doba analýzy se zkrátila pouze o 3 minuty. 

Zvýšením průtokové rychlosti na 0,8 ml·min
-1

 se celková doba analýzy zkrátila na 12,5 

minuty, ale už nedocházelo k rozlišení anilinu a DPTU. Jelikož při snížení průtokové 

rychlosti byla celková doba analýzy příliš dlouhá a při zvýšení průtokové rychlosti 

nedocházelo k rozlišení anilinu a DPTU, byla průtoková rychlost 0,5 ml·min
-1

 zvolena 

jako nejvhodnější. Za optimální podmínky isokratické eluce byla zvolena  mobilní fáze 

o složení methanol-voda (75:25, v/v) a průtoková rychlost 0,5 ml·min
-1

 (viz obr. 5). 
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Obr. 5: Separace analytů při složení mobilní fáze methanol-deionizovaná voda 

(75:25, v/v) při průtoku 0,5 ml·min
-1

. 1- systémový pík; 2 - anilin; 3 - DPTU; 

4 - methylester kyseliny thiokarbamové; 5 - PITC 

Dále byl studován vliv pH mobilní fáze na eluci analytů pomocí pH mobilní fáze. 

Byly vyzkoušeny celkově tři hodnoty pH mobilní fáze. První složení mobilní fáze bylo 

methanol-acetátový pufr o pH 4,5 (75:25, v/v), druhé složení methanol-acetátový pufr 

o pH 5,5 (75:25, v/v) a třetí složení methanol a BIS-TRIS pufr o pH 7 (75:25, v/v). 

Všechny analýzy s použitím methanolu a pufru jako mobilní fáze byly prováděny při 

průtoku 0,5 ml·min
-1

. Separace při jednotlivých pH hodnotách mobilní fáze byly velmi 

podobné. Nedocházelo k viditelnému zlepšení rozlišení a separace. 

4.2 Vývoj metody gradientové eluce 

Gradientová eluce byla vyvinuta především pro sledování hydrolýzy PITC. Při 

isokratické eluci si byly retenční časy anilinu a DPTU velmi blízké, pohybovaly se mezi 

2,0 - 6,0 min v závislosti na složení mobilní fáze. Rozdíl jejich retenčních časů se 

pohyboval okolo 1 min. Na druhou stranu PITC eluoval až mezi 15 - 30 min v závislosti 

na složení mobilní fáze. Metoda gradientové eluce byla vyvíjena s cílem zkrácení příliš 

dlouhého retenčního času PITC a tím i celkové doby analýzy. 
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Zprvu byly zkoušeny programy, které měly v prvním kroku konstantní složení 

mobilní fáze. Cílem bylo dosáhnout dokonalé separace píků anilinu a DPTU. V druhém 

kroku byl prudce zvýšen podíl organické složky v mobilní fázi. Čím více bylo podílu 

organické složky v mobilní fázi, tím byla větší rychlost eluce. Třetí krok, kde byl podíl 

organické složky udržován na maximální hodnotě, trval až do doby eluce PITC. Dalším 

typem zkoušených programů bylo vynechání prvního kroku s konstantním složením 

mobilní fáze. Počátkem byl přímý nárůst podílu methanolu v mobilní fázi a dalším 

krokem bylo ponechání mobilní fáze beze změny do doby retenčního času PITC.  

Nejdříve bude diskutován vývoj metody se třemi kroky, které byly postupně 

upravovány a zdokonalovány (viz tabulka 3, str. 19). V prvním kroku byl nejdříve 

zvyšován podíl methanolu v mobilní fázi z 55% až na 75%. Z těchto výsledků bylo 

zjištěno, že nejvhodnějším počátečním složením mobilní fáze je 65% methanolu a 35% 

deionizované vody. Dále byl tento první krok postupně zkracován z délky trvání 

5 minut na 1 minutu. Ve druhém kroku byl zvyšován podíl methanolu v mobilní fázi. 

V časovém rozmezí tohoto kroku neeluoval žádný analyt. Vycházelo se vždy ze složení 

mobilní fáze prvního kroku a podíl methanolu se zvyšoval na 90% až 95%. Výsledným 

optimálním rozmezím tohoto kroku bylo zvýšení podílu methanolu v mobilní fázi 

z 65% až na 95%. I tento krok byl zkracován časově z 10 minut na 3 minuty. Třetím 

krokem bylo ponechání mobilní fáze o konstantním složení (90% nebo 95% methanolu) 

až do eluce PITC. Průtoková rychlost byla konstantní po celou dobu gradientového 

programu.  

Vývoj metody gradientové eluce byl dále optimalizován a bylo zjištěno, že první 

krok, kdy složení mobilní fáze bylo konstantní, není potřeba. Prvním krokem se stal 

nárůst podílu methanolu v mobilní fázi z 65% - 70% podílu methanolu až na ověřených 

95% methanolu v mobilní fázi. Tento krok byl postupně zkracován z 5 minut až na 

2 minuty. Píky anilinu a DPTU eluovaly s rozlišením větším 1,7. Píky byly symetrické 

a nerozmyté. Druhým krokem bylo vždy ponechání mobilní fáze o složení 95% 

methanolu a 5% vody (v/v) po dobu retenčního času PITC, což bylo 13 minut.  

Jako optimální gradientový program pro analýzu reakcí PITC byl vyhodnocen 

program uvedený v tab. 3 (str. 19) pod číslem 12. Podíl methanolu v mobilní fázi z 70% 

na 95% byl zvýšen během 2 minut a poté následovala eluce 95% methanolem dalších 

13 minut při průtokové rychlosti 0,5 ml·min
-1

. Dále byla optimalizována průtoková 
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rychlost a testovány průtoky 0,6; 0,7 a 0,8 ml·min
-1

. Z uvedených průtoků se jako 

nejlepší ukázal být 0,8 ml·min
-1

, jelikož nejvíce zkrátil celkovou dobu analýzy při 

zachování dokonalého rozlišení anilinu a DPTU. Jednotlivé programy gradientové eluce 

jsou zpřehledněny v tabulce č. 3 na straně 19. Celkovou dobu analýzy se podařilo oproti 

isokratické eluci zkrátit přibližně z 30 minut na 15 minut. 

4.3 Studium rozkladu PITC v methanolu  

Reakce PITC s methanolem byla zkoumána především pro rychlost rozpadu 

PITC. Pokud by tato reakce probíhala příliš rychle, nebylo by možné methanol používat 

jako základ mobilní fáze při HPLC studii. Reakcí PITC v přítomnosti methanolu se 

PITC rozkládá za vzniku methylesteru kyseliny thiokarbamové a DPTU (viz kapitola 

2.3.2). DPTU vznikala v množství neměřitelném UV detekcí, ale na hmotnostním 

spektrometru byla potvrzena.  

Rozklad PITC byl sledován pomocí RP-HPLC s mobilní fází o složení 

methanol-voda (90:10, v/v) a s průtokovou rychlostí 0,5 ml·min
-1

. Studovaná směs 

PITC v methanolu byla před analýzou zředěna stokrát, aby koncentrace PITC byla 

dobře detekovatelná a signál nepřesáhl rozsah detektoru. První analýza byla provedena 

hned po smíchání vzorku PITC s methanolem. Další analýzy byly prováděny každých 

15 minut během prvních čtyř hodin. Rozklad PITC během prvních 4 hodin nebyl 

výrazný, množství PITC během prvních dvou hodin kleslo na 99%. Poté se rychlost 

rozpadu PITC s přibývajícím časem zmenšovala. V desátém dnu bylo množství PITC 

stejné jako methylesteru kyseliny thiokarbamové (viz obr. 6). Rozpad PITC (obr. 6) 

odpovídá exponenciálnímu průběhu kinetiky 1. řádu.  
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Obr. 6: Rychlost rozkladu PITC v methanolu;  ○ vznikající methylester kyseliny 

thiokarbamové; ● ubývající PITC 

Ze získaných výsledků bylo zjištěno, že rychlost rozkladu PITC v methanolu je 

velmi pomalá. K výraznému poklesu množství PITC nedocházelo v řádu minut, ale 

spíše hodin a dnů. PITC se dostává do styku s methanolem v mobilní fázi při analýze, 

která trvá maximálně 20 minut, což na výsledné množství zreagovaného množství PITC 

nemá téměř vliv. Tímto bylo ověřeno, že methanol je možné použít jako mobilní fázi 

pro studium reakcí PITC. 

4.4 Studium hydrolýzy PITC 

PITC v přítomnosti vody hydrolyzuje na anilin (viz kapitola 2.3.1). Vzhledem 

k tomu, že PITC není rozpustný ve vodě, byla hydrolýza studovaná ve směsi 

dioxan/voda. Dioxan je vůči PITC inertní, nereagují spolu, ale je neomezeně mísitelný 

s vodou. Ke vzorku PITC v dioxanu byla přidána voda v odpovídajícím množství, aby 

směs dioxan-voda byla v poměru 50:50. Hydrolýza PITC byla sledována pomocí 

RP-HPLC v mobilní fázi o složení methanol-voda (70:30, v/v) při průtokové rychlosti 

0,5 ml·min
-1

. Podíl množství methanolu v mobilní fázi byl snížen na 70% oproti 

optimalizovaným 75% methanolu kvůli tomu, aby systémový pík neměl stejný retenční 

čas jak anilin.  
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Před vlastním měřením hydrolýzy PITC bylo provedeno jedno měření orientační. 

Cílem orientační série bylo zjistit přibližnou rychlost hydrolýzy PITC. Vzorek 

z orientační série byl hned po připravení zanalyzován, ale nebyl zaznamenán žádný 

pokles množství PITC. První znatelný pokles množství PITC byl zaznamenán až po 

čtyřech hodinách. Poté byl vzorek v dalších třech dnech analyzován vždy jednou denně. 

Byly provedeny dvě analýzy za sebou pro ověření správnosti. Pokles množství PITC 

během prvních čtyř dní bylo asi o 14% na 86% PITC.  

Na základě orientačního měření rychlosti hydrolýzy PITC byl zvolen denní 

interval měření poklesu množství PITC. Bylo zjištěno, že přibližně ve 22. dnu je 

množství PITC a anilinu stejné. Na obr. 7 je znázorněna hydrolýza PITC. Rychlost 

hydrolýzy PITC byla oproti očekávání nižší než rychlost rozpadu PITC v prostředí 

methanolu. V budoucnu by bylo dobré ověřit rychlost hydrolýzy při různých hodnotách 

pH. Vzorek PITC ve směsi dioxan/voda měl pH 3,23.  
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Obr. 7: Rychlost hydrolýzy PITC; ○ vznikající anilin; ● ubývající PITC 

 

 

 



28 

 

4.5 Rozklad PITC ve směsi dioxan/methanol 

V kapitole 4.3 byl PITC rozpuštěn vždy pouze v methanolu. Pro ověření vlivu 

dioxanu na rychlost rozkladu byl sledován rozpad PITC také ve směsi dioxan/methanol, 

kde jejich poměr byl 50:50. Tato kinetika ve směsi dioxan/methanol se shoduje 

s výsledky resp. s rychlostí rozkladu PITC rozpuštěného pouze v methanolu. V obou 

případech dochází během prvních 50 hodin k 15% úbytku počátečního množství PITC.  
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo vyvinout vhodné HPLC separační podmínky pro sledování 

hydrolýzy PITC a reakce PITC s methanolem. Vyvinutá optimální metoda isokratické 

eluce používá mobilní fázi o složení methanol-voda (75:25, v/v) a průtokovou rychlost 

0,5 ml·min
-1

. Dále byla vyvinuta metoda gradientové eluce pro zkrácení celkové doby 

analýzy z 30 minut na 15 minut. Optimální gradientový program byl následující. Během 

prvních dvou minut byl zvýšen podíl methanolu v mobilní fázi ze 70% na 95% a dalších 

13 minut ponecháno 95% methanolu v mobilní fázi při průtokové rychlosti 

0,8 ml·min
-1

. Reakce methanolu s PITC byla sledována metodou isokratické eluce. 

Množství PITC po prvních čtyřech hodinách bylo 99%. Rychlost rozpadu PITC se 

zmenšovala s přibývajícím časem a probíhala velmi pomalu. K rozpadu na 44% PITC 

došlo po 8 dnech, proto mohl být methanol použit jako mobilní fáze. Hydrolýza PITC 

probíhala ještě pomaleji, množství PITC se po čtyřech dnech snížilo na 83% PITC, 

zatímco při reakci PITC s methanolem došlo k poklesu až na 60% původního množství 

PITC.  
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