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Abstrakt 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na přípravu nové chirální stacionární 

fáze dynamickým „coatingem“ PEMPDA-β-cyklodextrinu (N
1
, N

1
, N

3
, N

3
, N

3
 –

pentametylpropan-1,3-diamin-β-cyklodextrin) na iontově výměnnou stacionární fázi, 

otestování separačních schopností a selektivity této kolony na chirální i achirální sadě 

analytů, zjištění stability připravené kolony a porovnání separačních vlastností 

s komerční β-cyklodextrinovou chirální stacionární fází (kolona Astec Cyclobond I 

2000). 

Sada testovaných chirálních analytů byla tvořena pěti strukturně odlišnými 

analyty - lorazepam, oxazepam, BNP, HDDP a Cl-HDDP. Sada testovaných směsí 

achirálních analytů byla tvořena šesti skupinami, z nichž každá obsahovala strukturně 

podobné analyty. Pro analýzu byl použit reverzní separační mód vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie. Mobilní fáze byly tvořeny metanolem a 10mM octanovým 

pufrem o pH 4,00 v různých objemových poměrech.  

Na připravené PEMPDA-β-cyklodextrinové chirální stacionární fázi byly 

nalezeny podmínky pro separaci na základní linii pro enantiomery oxazepamu a pět 

směsí achirálních analytů. Částečná separace byla pozorována u dvou chirálních analytů 

(HDDP a Cl-HDDP) a jedné směsi achirálních analytů. 

Při použití kolony Astec Cyclobond I 2000 byly nalezeny podmínky pro separaci 

na základní linii pro dva chirální analyty (BNP a oxazepam) a čtyři směsi  achirálních 

analytů. U ostatních testovaných vzorků, chirálních i achirálních, bylo dosaženo 

částečné separace. 

 

 

 Klíčová slova: cyklodextrin, PEMPDA-β-cyklodextrin, chirální separace, 

achirální separace, HPLC 

  



 
 

Abstract 

 The main aim of this work was to prepare a new chiral stationary phase by 

dynamic coating of an ion-exchange stationary phase by PEMPDA-β-cyclodextrin (N
1
, 

N
1
, N

3
, N

3
, N

3
 –pentamethylpropane-1,3-diamine-β-cyclodextrin) and to test column 

selectivity and separation abilities of the newly prepared sorbent for chiral and also 

achiral sets of analytes and to evaluate stability of the column. Commercial β-

cyclodextrin stationary phase (Astec Cyclobond I 2000 column) was used for 

comparison.  

The set of chiral analytes contained five structurally different compounds - 

lorazepam, oxazepam, BNP, HDDP and Cl-HDDP.  Six different groups of achiral 

analytes were used for testing the column selectivity. All measurements were carried 

out in reversed phase separation mode. Methanol and 10mM ammonium acetate (pH 

4.00) were used as mobile phase constituents. 

Baseline separations of oxazepam enantiomers and five mixtures of achiral 

analytes were achieved with PEMPDA-β-cyclodextrin stationary phase. Partial 

separations of two chiral analytes (HDDP and Cl-HDDP) and one mixture of achiral 

analytes were obtained with this stationary phase. 

Enantiomers of BNP and oxazepam and four mixtures of achiral analytes were 

baseline separated on the Astec Cyclobond I 2000 column. Partial separations were 

obtained for the rest of tested analytes. 

 

 

 Key words: cyclodextrin, PEMPDA-β-cyclodextrin, chiral separation, achiral 

separation, HPLC 

  



 
 

Poděkování 

 Velmi ráda bych poděkovala své školitelce RNDr. Květě Kalíkové, PhD., za její 

odborné vedení, rady, připomínky a vstřícný přístup, dále Mgr. Gabriele Kučerové za 

ochotu, pomoc a trpělivost. 

 Práce vznikla za finanční podpory projektů GAČR 13-01440S a GAUK 790314. 

  



 
 

Obsah 
 

1 ÚVOD ..................................................................................................................... 10 

2 TEORETICKÁ ČÁST .......................................................................................... 11 

2.1 Cyklodextriny .................................................................................................... 11 

2.1.1 Historie cyklodextrinů .................................................................................. 11 

2.1.2 Obecné vlastnosti ......................................................................................... 11 

2.1.3 Struktura cyklodextrinů ................................................................................ 12 

2.1.4 Tvorba inkluzního komplexu ....................................................................... 13 

2.1.5 Interakce uplatňující se během tvorby inkluzních komplexů....................... 13 

2.1.6 Využití cyklodextrinů ................................................................................... 14 

2.2 Chirální selektory .............................................................................................. 15 

2.2.1 Cyklodextrinové chirální stacionární fáze.................................................... 16 

2.2.2 Monosubstituované deriváty cyklodextrinů ................................................. 18 

2.3 Chirální separace v HPLC ................................................................................ 19 

2.3.1 Mechanizmus separace při použití CD selektorů ......................................... 20 

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ................................................................................ 21 

3.1 Přístroje a pomůcky .......................................................................................... 21 

3.2 Chemikálie .......................................................................................................... 21 

3.3 Příprava dynamicky „coatované“ stacionární fáze ........................................ 22 

3.4 Příprava vzorků ................................................................................................. 23 

3.5 Příprava mobilní fáze ........................................................................................ 23 

3.6 Podmínky separace ............................................................................................ 23 

3.7 Určení mrtvého času kolony ............................................................................. 24 

3.8 Výpočty chromatografických parametrů ........................................................ 24 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE .................................................................................... 25 

4.1 Chirální separace ............................................................................................... 25 

4.1.1 Chirální separace na připravené PEMPDA-β-cyklodextrinové koloně ....... 25 



 
 

4.1.2 Chirální separace na komerční β-cyklodextrinové koloně ........................... 28 

4.1.3 Porovnání separace chirálních látek na připravené PEMPDA-β-

cyklodextrinové koloně s komerční β-cyklodextrinovou kolonou ............................. 31 

4.2 Separace směsí achirálních analytů ................................................................. 32 

4.2.1 Separace směsí achirálních analytů na připravené PEMPDA-β-

cyklodextrinové koloně ............................................................................................... 32 

4.2.2 Achirální separace na komerční β-cyklodextrinové koloně ......................... 34 

4.2.3 Porovnání separace směsí achirálních látek na připravené PEMPDA-β-

cyklodextrinové koloně s komerční β-cyklodextrinovou kolonou ............................. 36 

5 ZÁVĚR ................................................................................................................... 38 

6 POUŽITÁ LITERATURA ................................................................................... 40 

 

  



 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

Zkratka            Název 

 

α   faktor selektivity 

ACN   acetonitril 

AS analytický standard 

BNP (R,S)-1,1´-binaftyl-2,2´-diylhydrogenfosfát 

CD   cyklodextriny 

[CD]   rovnovážná koncentrace volného cyklodextrinu 

CD-CSP  cyklodextrinové chirální stacionární fáze 

[CD-S]   rovnovážná koncentrace inkluzního komplexu 

CE   kapilární elektroforéza 

CEC   kapilární elektrochromatografie 

Cl-HDDP (R,S)-4-(2-chlorfenyl)-2-hydroxy-5,5´-dimetyl-1,3,2-

dioxafosforinan-2-oxid 

CS   chirální selektor 

CSP   chirální stacionární fáze  

CZE   kapilární zónová elektroforéza 

GC   plynová chromatografie 

HDDP (R,S)-2-hydroxy-4-(2-metoxyfenyl)-5,5´-dimetyl-1,3,2-

dioxafosforinan-2-oxid 

HILIC   hydrofilní interakční kapalinová chromatografie 

HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

K   rovnovážná, asociační konstanta tvorby inkluzního komplexu 

k1, k2   retenční faktor prvního a druhého eluujícího enantiomeru/analytu 

MEKC   micelární elektrokinetická chromatografie 

MeOH   metanol 

MP   mobilní fáze 

PEMPDA-β-CD N
1
, N

1
, N

3
, N

3
, N

3
-pentametylpropan-1,3-diamin-β-CD 

PTFE   polytetrafluoretylen 



 
 

 

Zkratka  Název 

 

R   rozlišení 

S   substrát 

[S]   rovnovážná koncentrace volného substrátu 

SFC   superkritická fluidní chromatografie 

TEAA   trietylaminooctanový pufr 

TEAP   trietylaminofosfátový pufr 

TLC   tenkovrstvá chromatografie 

tM   mrtvý čas kolony 

tR   retenční čas analytu 

tR1, tR2   retenční čas prvního a druhého eluujícího enantiomeru/analytu 

w1, w2 šířka píku v polovině výšky píku prvního a druhého eluujícího 

enantiomeru/analytu 
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1 Úvod 

 Separační metody, mezi které řadíme i metody chromatografické, slouží 

k oddělení požadované složky vzorku od zbytku matrice [1]. Vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC) představuje velmi účinnou a rychlou metodu, která je jednou 

z nejvyužívanějších separačních metod analytické chemie [2].  

Vývoj nových stacionárních fází, chirálních i achirálních, je základem pro široké 

uplatnění HPLC, a proto je na něj kladen velký důraz. Hlavními cíli je nejen zlepšování 

účinnosti, selektivity a stability chromatografických kolon, ale i prodlužování doby 

života stacionárních fází. [2, 3] 

Naprostá většina přírodních látek jsou látky chirální a přirozeně se vyskytují ve 

formě jednoho enantiomeru. Chiralita se vyskytuje u mnoha důležitých sloučenin, např. 

léčiv, pesticidů a přídavků do potravin. Většina syntetických postupů vede k tvorbě 

racemické směsi (ekvimolární směsi enantiomerů). [1, 4, 5]. Enantiomery jsou 

sloučeniny se stejným složením lišící se uspořádáním atomů v prostoru [1]. Chirální 

prostředí organizmů jednotlivé enantiomery odlišuje, a tím jsou pak dány rozdílné 

terapeutické účinky enantiomerů, pesticidní vlastnosti, chutě, vůně apod. [4]. 

Zatímco enantiomery vykazují stejné fyzikální vlastnosti, biologická aktivita a 

farmakologické a toxikologické účinky enantiomerních sloučenin se mohou velmi 

významně lišit [5, 6, 7]. Požadované terapeutické účinky většinou pozorujeme pouze u 

jednoho enantiomeru dané látky, zatímco druhá forma může být neaktivní, více nebo 

méně účinná, s opačnými účinky nebo dokonce toxická [1, 8]. Z tohoto důvodu se stalo 

běžnou praxí posuzování biologické aktivity každého enantiomeru chirální molekuly a 

produkce léčiv, potravin i hnojiv pouze v rámci jedné, žádoucí formy [6]. Vzhledem k 

možným vedlejším účinkům jsou analyzovány i jednotlivé produkty rozpadu a 

metabolity léčiv [9].   

Cílem této práce byla příprava nové chirální stacionární fáze dynamickým 

„coatingem“ PEMPDA-β-cyklodextrinu (N
1
, N

1
, N

3
, N

3
, N

3
 –pentametylpropan-1,3-

diamin-β-cyklodextrin) na iontově výměnnou kolonu. Dalším cílem bylo otestovat 

stabilitu a separační vlastnosti připravené stacionární fáze na sadě chirálních analytů a 

směsí achirálních analytů. Separační vlastnosti nově připravené stacionární fáze byly 

porovnány s komerční β-cyklodextrinovou kolonou.  
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2 Teoretická část 

 

2.1 Cyklodextriny 

 

2.1.1  Historie cyklodextrinů 

 Cyklodextriny (CD), původně nazývány jako celuloziny, jsou známy od roku 

1891, kdy byly objeveny A. Villierem. Ten popsal izolaci krystalické látky, která 

vznikla ze škrobu činností bakterie Bacillus macerans. V roce 1904 F. Schardinger jako 

první podrobně popsal přípravu a vlastnosti cyklodextrinů. Od té doby si CD získaly 

pozornost chemiků díky svým neobvyklým vlastnostem inkludovat jiné molekuly uvnitř 

chirálních dutých kavit. [10, 11]  

 Poprvé byly CD použity v separačních metodách jako přídavek do mobilní fáze. 

Nicméně toto využití vyžadovalo velkou spotřebu chemikálií a dalším problémem byla 

klesající rozpustnost CD v organických modifikátorech. Z těchto důvodů se začaly 

využívat CD vázané na silikagelovém nosiči jako stacionární fáze [2, 11]. Poprvé byly 

CD použity jako součást stacionární fáze v roce 1978 a od té doby se intenzivně vyvíjí 

[9]. Přirozené, nativní CD se chemicky modifikují k zajištění lepších komplexačních a 

katalytických vlastností a kvůli zvýšení rozpustnosti [10].  

 

2.1.2  Obecné vlastnosti 

 Cyklodextriny jsou cyklické oligosacharidy, které se skládají z D-

glukopyranosových jednotek spojených α-(1→4) glykosidickými vazbami. Vznikají 

degradací škrobu činností enzymů glukosyltransferas, které jsou bakteriálního původu 

(Bacillus macerans). Produktem je směs cyklických a lineárních oligosacharidů 

obsahujících šest až více než sto glukosových jednotek. Nejvíce zastoupeny jsou cykly 

se šesti, sedmi a osmi glukosovými jednotkami, které označujeme jako α-, β- a γ-

cyklodextriny. [4, 10, 12] 

Komerčně dostupné α-, β- a γ-CD jsou ze směsí izolovány precipitací 

organickými látkami jako je hexan či fluorbenzen. Cyklodextriny se vyrábí 
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z obnovitelných zdrojů a jsou biologicky degradabilní [10]. Cyklodextriny s menším 

počtem glukosových jednotek enzymaticky nevznikají z důvodu značného pnutí 

v kruhu, na druhou stranu CD s větším počtem jednotek je možné synteticky připravit, 

nicméně nejsou běžné kvůli jejich obtížné přípravě a čištění [11]. Spektroskopicky bylo 

zjištěno, že polarita kavity klesá s jejím rozměrem, tedy od γ- po α-CD [13]. Nižší 

polarita přispívá k tvorbě inkluzních komplexů s nepolárními analyty [14]. 

Cyklodextriny velmi málo absorbují v UV oblasti, jsou stabilní v širokém 

rozsahu pH a necitlivé na světlo [15]. Jsou rozpustné ve vodě, přičemž rozpustnost 

s teplotou vzrůstá. β-CD má nejnižší rozpustnost ve vodě ze všech nativních 

cyklodextrinů. Rozpustnost klesá v přítomnosti organických rozpouštědel. α- a β-CD 

jsou nerozpustné v metanolu, etanolu, izopropanolu, acetonu, chloroformu a 

tetrahydrofuranu [11]. Rozpustnost může být zvýšena substitucí hydroxylových skupin 

či přidáním močoviny [15]. Močovina se vyznačuje vysokou afinitou k molekulám 

vody a zvyšuje rozpustnost β- a γ-CD ve vodě, zatímco u α-CD rozpustnost snižuje 

[16]. 

Podstatnou vlastností všech CD je jejich chiralita v důsledku přítomnosti  

D(+)-glukopyranosových jednotek. Každá z glukosových jednotek obsahuje 5 

chirálních center a 2 sekundární hydroxylové skupiny na vstupu do kavity, které 

zprostředkovávají vodíkové vazby. Kombinací procesu tvorby inkluzních komplexů a 

přítomnosti chirálních center jsou molekuly CD enantioselektivní. [11]  

Enantioselektivita CD je ovlivněna několika parametry: velikostí a strukturou 

analytu, organickým rozpouštědlem, rozměrem CD kavity a charakterem polárních 

funkčních skupin, zvláště těch, které se účastní vodíkových vazeb. Rozsah inkluze 

analytu obecně závisí na velikosti CD kavity, polaritě analytu a sterickém efektu. [7, 17] 

 

2.1.3  Struktura cyklodextrinů 

 V nativních CD mají glukosové jednotky 
4
C1 židličkovou konformaci. 

Makrocyklus CD vytváří tvar dutého kornoutu (kavitu), na jehož vnějším širším okraji 

se nachází sekundární hydroxylové skupiny a vnitřní užší okraj je tvořen hydroxyly 

primárními. Z tohoto důvodu je vnější část kavity hydrofilní, zatímco vnitřní část má 

lipofilní charakter. [10, 12, 15]  
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Cyklodextriny jsou stabilizovány vodíkovými vazbami mezi kyslíky 

hydroxylových skupin sousedních glukosových jednotek. Se zvyšujícím se počtem 

jednotek v makrocyklu CD se vzdálenost hydroxylových skupin zkracuje a dochází tak 

ke zvýšení pevnosti vodíkových vazeb. Zároveň ale vzrůstá i pnutí makrocyklů, které 

již v δ-CD (9 glukosových jednotek) není dostatečně kompenzováno vodíkovými 

vazbami a dochází k distorzi, kdy tvar molekuly připomíná elipsu. [4, 10] 

 

2.1.4  Tvorba inkluzního komplexu 

 Struktura molekul CD umožňuje vytvářet inkluzní komplexy s řadou 

organických, anorganických, iontových a polymerních sloučenin v polárních 

rozpouštědlech, jejich směsích a na rozhraních pevné a plynné fáze. Inkluzní komplexy 

se skládají ze dvou zúčastněných molekul, z nichž jedna - kavita cyklodextrinu, umožní 

hostitelské molekule či její části vstoupit do kavity za vzniku stabilního komplexu bez 

tvorby kovalentní vazby [4, 11]. Jedná se o specifickou prostorovou „host-guest“ 

interakci, kdy molekulové rozpoznávání a selektivita závisí na vlastnostech molekuly 

analytu a molekule CD [2, 12]. Aby došlo k chirálnímu rozpoznání, je třeba, aby analyt 

co nejpřesněji odpovídal parametrům CD kavity [18, 19]. Selektivita je nízká, pokud je 

velikost molekuly analytu významně menší nebo větší než velikost kavity [2]. Kromě 

polarity a velikosti molekuly analytu hrají velkou roli také vodíkové vazby [18]. 

Molekula analytu vstupuje nepolární částí do CD kavity z širší, více přístupné 

strany, zatímco polární část interaguje s hydrofilním povrchem CD tvorbou vodíkových 

vazeb [11, 15]. Pro nativní CD platí, že pro účinnou separaci enantiomerů je zapotřebí 

vytvoření alespoň dvou vodíkových vazeb [15]. 

 

2.1.5  Interakce uplatňující se během tvorby inkluzních 

komplexů 

Při tvorbě inkluzních komplexů se uplatňují přitažlivé i repulzní síly [4]. 

Především je to tzv. „hydrofobní efekt“ představující hnací sílu, která souvisí s vnitřním 

nepolárním povrchem molekuly CD a která indukuje vstup nepolární části analytu do 
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kavity CD. Analyt je v makrocyklu stabilizován Van der Waalsovými interakcemi, 

disperzními silami a vodíkovými vazbami mezi analytem a atomy vodíku, které se 

chovají jako Lewisovy kyseliny a atomy kyslíku, které se chovají jako Lewisovy báze. 

Vodíkové vazby zpravidla stabilizují inkluzní komplexy a ovlivňují rozpustnost CD i 

jejich komplexů [10, 11, 16].  

Významný vliv na vznik komplexu mají i vlastnosti rozpouštědla a sterický 

efekt, kdy je interakce ovlivněna i tvarem, velikostí a polaritou molekul analytu [10, 

11]. Dalšími faktory jsou koncentrace, iontová síla, pH pufru a teplota [9, 15, 17].  

 Uplatňující se nekovalentní interakce podmiňují stechiometrii komplexu 

(selektor - analyt) a závisí na nich i výsledná stabilita komplexu [11, 16]. 

 Zvýšení iontové síly prostředí většinou zeslabuje Van der Waalsovy interakce a 

podporuje interakce hydrofobní. Naopak organická rozpouštědla mají na hydrofobní 

interakce zcela opačný vliv, avšak interakce molekul aromatického charakteru může 

organické rozpouštědlo podpořit tím, že zvýší interakci analytu s CD jako spoluhostující 

molekula prostřednictvím vodíkových vazeb. [16] 

 

2.1.6  Využití cyklodextrinů 

 Důležitou vlastností, která souvisí s rozsahem využití CD, je jejich nízká toxicita 

[10].  

Nativní a derivatizované CD našly uplatnění v průmyslu, a to hlavně v 

kosmetickém, farmaceutickém, potravinářském, zemědělském a chemickém. Využívají 

se jako katalyzátory v organické syntéze, v syntéze polymerů (zesíťované CD si 

částečně zachovávají schopnost tvořit inkluzní komplexy [14]), v biotechnologii a v 

supramolekulární chemii. [10, 11, 20] 

S objevem inkluzních komplexů byla zahájena řada studií zabývající se 

sledováním schopnosti nativních i modifikovaných CD ovlivnit průběh chemických 

reakcí. Cyklodextriny mohou plnit funkci „reakční nádoby“, mohou urychlovat reakce 

či přenášet reakční činidla mezi fázemi. [10] 

Aplikace CD ve farmaceutické oblasti je založena na skutečnosti, že molekuly 

skryté v dutině cyklodextrinu jsou vyčleněny z interakcí v roztoku. Tím může dojít ke 

zvýšení rozpustnosti léčiva nebo naopak k potlačení trpké chuti či zápachu příměsí [14]. 
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Použití derivatizovaných CD vede i ke zlepšení stability, rozpustnosti, rychlosti 

rozpouštění, biodostupnosti a ke snížení vedlejších účinků léčiv [1, 10, 11, 12].  

Byly připraveny i deriváty se specifickými funkcemi jako modely enzymů. Mezi 

nejnovější témata studia CD patří příprava nanočástic tvořených kovalentně i 

nekovalentně vázanými CD a jejich využití pro transport biologicky aktivních látek. 

[10]  

S počtem glukosových jednotek v makrocyklu souvisí i využití jednotlivých 

typů CD. α-cyklodextriny se využívají k analýze menších molekul, β-CD mají široké 

uplatnění v chirální chromatografii k separaci enantiomerů jak v normálním, tak 

v reverzním separačním módu, a γ-CD se využívají k analýze větších molekul, převážně 

polycyklických sloučenin jako jsou steroidy. [2, 7, 18] 

Cyklodextriny se uplatňují v nejrůznějších separačních technikách k separaci 

chirálních sloučenin, ale i achirálních směsí [20]. Je to především vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza (CE), plynová chromatografie (GC), 

tenkovrstvá chromatografie (TLC) a mikroextrakce [10, 11, 20]. Nejrozšířenější využití 

CD je v kapilární elektroforéze, která využívá různých elektromigračních metod jako je 

kapilární zónová elektroforéza (CZE), micelární elektrokinetická chromatografie 

(MEKC) a kapilární elektrochromatografie (CEC) [20]. V posledních letech se 

pozornost obrací k využití CD v superkritické fluidní chromatografii (SFC), jež 

umožňuje rychlou a účinnou analýzu, přičemž tak může nahradit některé zavedené 

HPLC metody [21]. 

Ve všech výše uvedených případech se využívá schopnosti CD tvořit 

s molekulami inkluzní komplexy [16]. 

 

2.2 Chirální selektory 

Pro separaci enantiomerů v HPLC není možné použít běžné stacionární fáze 

(C18, silikagel). K vytvoření vhodných podmínek pro chirální separace slouží chirální 

selektory (CS). [22] 

V roce 1848 se L. Pasteur jako první zabýval separací enantiomerů, když pod 

mikroskopem oddělil různé krystalky enantiomerů vínanu sodno-amonného [23]. 
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Počátkem 20. století pak byly použity různé přírodní materiály zahrnující bramborový 

škrob, celulosu, bavlnu či hedvábí jako sorbenty zkoušené pro separaci enantiomerů. [4]  

Mezi chirální selektory používané v dnešní době patří polysacharidy, proteiny, 

cyklofruktany, makrocyklická antibiotika, crown ethery a  cyklodextriny [2, 3, 8]. 

Navázáním chirálního selektoru na vhodný nosič, např. silikagel, vzniká chirální 

stacionární fáze (CSP). Vliv velikosti pórů silikagelu se ukázal jako velmi významný 

parametr podmiňující účinnost a enantioselektivitu CSP [3]. 

 

2.2.1 Cyklodextrinové chirální stacionární fáze 

 

Cyklodextrinové chirální stacionární fáze (CD-CSP) se ukázaly jako široce 

použitelné na základě své schopnosti separovat enantiomery mnoha různých sloučenin, 

jež jsou strukturně velmi odlišné, za použití různých mobilních fází. Obzvláště účinná je 

separace enantiomerů neutrálních chirálních molekul s aromatickými substituenty. [4, 6, 

17, 19]  

Nejpoužívanějším uspořádáním separačního systému HPLC je použití chirální 

stacionární fáze a achirální mobilní fáze [20]. Na základě toho, že se v různých 

separačních módech uplatňují různé interakce, můžeme změnou mobilní fáze docílit 

výrazného ovlivnění separace [4, 9]. 

 Cyklodextriny se dělí na nativní a derivatizované. Z nativních CD je nejvíce 

využíván β-CD, jelikož rozměry jeho kavity (vnitřní průměr 7,8 Å [22]) jsou 

nejvhodnější pro tvorbu inkluzních komplexů s hydrofobními částmi velké škály 

molekul [4]. Důležitá je také jeho dostupnost a cena [15]. Struktura β-CD je znázorněna 

na Obrázku 1. 

Cyklodextrinové stacionární fáze se nejvíce využívají v reverzním módu, jelikož 

v porovnání s polárně-organickým a normálním módem je separace v reverzním módu 

efektivnější z důvodu využití kavity CD [17]. Protože je enantioselektivita nativních CD 

poměrně nízká, využívají se k separaci enantiomerů převážně stacionární fáze 

připravené z CD derivátů [2]. 

Derivatizace nativních CD může probíhat na hydroxylových skupinách 

v polohách 2, 3 a 6. Tento proces vede nejen k modifikaci funkčních skupin, ale má vliv 
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i na tvar, velikost a přístupnost kavity CD pro inkluzi analytu [4, 10]. Každá 

glukopyranosová jednotka má tři hydroxylové skupiny - dvě sekundární a jednu 

primární, které mohou být modifikovány. V molekule β-CD se nachází celkem 21 

modifikovatelných hydroxylových skupin [15]. β-cyklodextrin derivatizovaný 

hydroxypropylovými skupinami byl první derivatizovaný CS použitý pro chirální 

separace v HPLC [2]. 

 

 

 

 

Obr. 1. Struktura β-cyklodextrinu [24]. 

 

K získání chirálních selektorů, které mají požadované vlastnosti, bylo vyrobeno 

velké množství CD derivatizovaných nepolárními (metyl, propyl) a polárními (sulfát, 

fosfát, kvartérní amin) skupinami. Tyto substituenty umožňují zlepšit chirální 

rozpoznávání analytů. Dokonce malý rozdíl ve stupni substituce či distribuci izomeru 

může významně ovlivnit výsledek separace. [7] 

Dle počtu substituovaných glukosových jednotek se deriváty rozdělují na 

monosubstituované (modifikována je jen jedna hydroxylová skupina makrocyklu), 

několikanásobně definovaně substituované deriváty poskytující jeden chemicky 
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homogenní produkt a persubstituované deriváty (substituována je celá sada hydroxylů 

jednoho typu). [10] 

V Tabulce 1 jsou uvedeny příklady enantiomerů, které lze na β-CD CSP 

separovat.  

 

Tab. 1. Podmínky separace vybraných enantiomerů na β-CD stacionární fázi. 

Separované látky Mobilní fáze Citace 

chirální deriváty dihydrofurokumarinů MeOH/H2O (v/v) - různé objemové poměry [6] 

 

ACN/H2O (v/v) - různé objemové poměry [6] 

acenokumarol MeOH/0,1% TEAP (pH 3,5) (34/66) (v/v) [7] 

fenprokumon MeOH/0,1% TEAP (pH 3,5) (34/66) (v/v) [7] 

warfarin MeOH/0,1% TEAP (pH 3,5) (34/66) (v/v) [7] 

kyselina tropová MeOH/0,1% TEAP (pH 3,5) (26/74) (v/v) [7] 

chirální deriváty furanu MeOH/H2O (v/v) - různé objemové poměry [17] 

propranolol MeOH/0,1% TEAA (pH 4,1) (25/75) (v/v) [19] 

metoprolol MeOH/0,1% TEAA (pH 4,1) (32/68) (v/v) [19] 

chlortalidon MeOH/0,1% TEAA (pH 4,1) (30/70) (v/v) [19] 

hexobarbital MeOH/0,1% TEAA (pH 4,1) (15/85) (v/v) [19] 

MeOH - metanol, ACN - acetonitril, TEAP - trietylaminofosfátový pufr,  

TEAA - trietylaminooctanový pufr 

 

2.2.2  Monosubstituované deriváty cyklodextrinů 

Příprava monosubstituovaných derivátů CD je nejobtížnější. Selektivity během 

substituce se dosáhne rozdílnou reaktivitou primárních a sekundárních hydroxylových 

skupin. V bazickém prostředí dochází k substituci hydroxylové skupiny v poloze 6, 

naopak v kyselém prostředí v poloze 2. [11, 25] 

Pro syntézu β-CD monoderivátů substituovaných kvartérním diaminem je 

výchozím materiálem monotosylovaný β-CD. Selektivní monotosylace nativních β-CD 

se provádí reakcí p-toluensulfonového anhydridu ve vodném prostředí NaOH. 

Produktem reakce je 6-O-p-toluensulfonyl-β-cyklodextrin, nezreagovaný β-CD a 
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vícenásobně substituované deriváty, které je třeba z reakční směsi oddělit. K tomu se 

využívá opakovaná krystalizace v roztoku MeOH/H2O (1:1) (v/v). [25] 

Monotosylovaný β-CD poté reaguje s N, N, N´-trimetylpropan-1,3-diaminem a 

následnou metylací pomocí CH3I vzniká produkt s dvěma permanentními kladnými 

náboji – N
1
, N

1
, N

3
, N

3
, N

3
 –pentametylpropan-1,3-diamin-β-CD (PEMPDA-β-CD). 

Syntéza PEMPDA-β-CD derivátů dosahuje velmi vysokých výtěžků, schéma je 

znázorněno na Obrázku 2. [25]  

Permanentně nabité kationtové CD deriváty jsou velmi vhodné pro využití jako 

chirální selektory v CZE, HPLC nebo jako katalyzátory v chemických reakcích. Tato 

oblast a další možné využití ještě nebyly dostatečně prozkoumány a nyní jsou 

předmětem výzkumu. [25] 

 

 

 

 

Obr. 2. Schéma syntézy PEMPDA-CD reakcí monotosylovaného CD s N, N, N´-

trimetylpropan-1,3-diaminem a následná metylace pomocí CH3I [25]. 

 

2.3  Chirální separace v HPLC  

 V izotropním, achirálním prostředí vykazují enantiomery stejné vlastnosti, 

naopak v chirálním prostředí vykazují vlastnosti odlišné. K separaci jednotlivých 

enantiomerů je nutné vytvořit takové prostředí, které dokáže cílené molekuly selektivně 

rozpoznávat. Na základě této teorie byl vytvořen tzv. model tříbodové interakce, kdy je 

pro specifické rozpoznání analytu třeba, aby daná molekula interagovala s CS pomocí 
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tří různých interakcí, z nichž nejméně jedna musí být stereoselektivní. Pro separaci 

enantiomerů je důležité, aby každá forma interagovala s CS různě silně. [4] 

Separace enantiomerů v HPLC může být dosaženo třemi způsoby. Derivatizací 

analytů, přídavkem chirálního činidla do mobilní fáze a použitím CS jako jsou např. CD 

navázané na vhodném nosiči [15]. Cyklodextriny používané jako přídavky do mobilní 

fáze pro chirální i achirální separace v HPLC nejsou příliš populární jako CD-CSP 

z důvodu velké spotřeby chirálního činidla [20]. 

 

2.3.1  Mechanizmus separace při použití CD selektorů 

Základní princip separace analytů na CD je založen na tvorbě inkluzních 

komplexů [18]. CD selektory obsahují chirální kavitu, se kterou jeden z enantiomerů 

vytváří silný komplex, zatímco druhá forma je poutána pouze slabě [2]. 

Mechanizmus chirálního rozpoznávání je výsledek tvorby inkluzního komplexu 

mezi hydrofobní částí analytu a relativně nepolárním vnitřkem kavity CD [15].  

V roztoku se tvorba inkluzního komplexu řídí dle rovnovážné reakce CD se 

substrátem (S) - viz rovnice 1 

CD + S ↔ CD-S,     (1) 

kterou popisuje rovnovážná, asociační konstanta K (rovnice 2) definovaná jako 

   
      

        
 ,                       (2) 

kde [CD-S] je rovnovážná koncentrace inkluzního komplexu, [CD] je 

rovnovážná koncentrace volného cyklodextrinu a [S] je rovnovážná koncentrace 

volného substrátu [11]. Nejčastěji pozorovaná stechiometrie při tvorbě komplexu je 1:1, 

2:1, 1:2 a 2:2, přičemž závisí na velikosti kavity a charakteru molekuly analytu. [10, 11, 

16]. 
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3 Experimentální část 

 

3.1 Přístroje a pomůcky 

Vysokoúčinný kapalinový chromatograf 

HPLC Agilent Technologies, Waldbroon, Německo 

Pumpa Agilent Technologies 1200 series 

Odplyňovač mobilní fáze, automatický dávkovač Agilent Technologies 1260 

infinity 

Termostat na vzorky, kolonový termostat Agilent Technologies 1290 infinity 

Detektor diodového pole Agilent Technologies 1260 infinity 

Software OpenLab, Agilent Technologies, Waldbroon, Německo 

Kolony 

Astec Cyclobond
TM

 I 2000, rozměry 25 cm x 4,6 mm, velikost částic 5 μm, 

SUPELCO
®
, Bellefonte, USA. 

Luna 5u SCX 100Å, rozměry 25 cm x 4,6 mm, velikost částic 5 μm, 

Phenomenex, Torrance, USA. 

 

Další pomůcky 

Ultrazvuková lázeň Ultrasonic LC 30, ELMA, Německo 

Váhy Mettler AE 240, Greifensee, Švýcarsko 

pH metr PHM 240, Radiometr Analytical SAS, Villeurbanne Cedex, Francie 

Počítačový program ACD/ChemSketch, verze 12.1 

Počítačový program Origin, verze 8.1 

Počítačový program PeakMaster, verze 5.1 

 

3.2 Chemikálie 

Deionizovaná voda, úprava pomocí zařízení Ultrapur pro přípravu ultra čisté 

vody deionizací, Watrex
®
, Praha, Česká republika 

Metanol Chromasolv
®
, ≥ 99,9%, Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo 
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Kyselina octová, ≥ 99%, ReagentPlus
®
, Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo 

Octan amonný, ≥ 99,0%, Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo 

Kyselina mravenčí, ≥95%, Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo 

PEMPDA-β-cyklodextrin byl syntetizován v laboratoři doc. RNDr. J. Jindřicha, 

CSc. [25] 

Vzorky pro chirální separace: 

 (R,S)-7-chlor-5-(2-chlorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-

on (lorazepam), (R,S)-7-chlor-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-fenyl-1,4(2H)-benzodiazepin-2-

on (oxazepam, ≥ 98 %), (R)-1,1´-binaftyl-2,2´-diylhydrogenfosfát (R-BNP, ≥ 98 %), 

(S)-1,1´-binaftyl-2,2´-diylhydrogenfosfát (S-BNP, 97 %), (R)-2-hydroxy-4-(2-

metoxyfenyl)-5,5´-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinan-2-oxid (R-HDDP, 97 %), (S)-2-

hydroxy-4-(2-metoxyfenyl)-5,5´-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinan-2-oxid (S-HDDP, 97 

%), (R)-4-(2-chlorfenyl)-2-hydroxy-5,5´-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinan-2-oxid (R-Cl-

HDDP, 97 %), (S)-4-(2-chlorfenyl)-2-hydroxy-5,5´-dimetyl-1,3,2-dioxafosforinan-2-

oxid (S-Cl-HDDP, 97 %), analyty byly zakoupeny od firmy Sigma-Aldrich, Steinheim, 

Německo 

Vzorky pro achirální separace: 

Benzen (analytický standard (AS)), naftalen (AS), antracen (AS), fenantren (98 

%), pyren (98 %), toluen (Chromasolv
®
, 99,9 %), propylbenzen (AS), butylbenzen 

(AS), pentylbenzen (AS), anilin (AS), N-metylanilin (AS), N-etylanilin (98 %), N,N-

dietylanilin (p.a. ≥ 99 %), o-xylen (AS), m-xylen (AS), p-xylen (AS), o-kresol (AS), m-

kresol (AS), p-kresol (AS), 2,3-dimetylfenol (PESTANAL
®

, AS), 2,5-dimetylfenol 

(PESTANAL
®
, AS), 2,6-dimetylfenol (PESTANAL

®
, AS), analyty byly zakoupeny od 

firmy Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo 

Struktury analyzovaných látek jsou uvedeny v příloze A. 

 

3.3 Příprava dynamicky „coatované“ stacionární fáze 

K přípravě stacionární fáze byla použita iontově výměnná kolona Luna 5u SCX 

100Å obsahující benzensulfonovou kyselinu jako iontoměnič. Navážené množství 

PEMPDA-β-CD bylo rozpuštěno v roztoku kyseliny mravenčí o pH = 2,20. Vzniklý 

roztok o koncentraci 1 mg/ml byl poté přiváděn na kolonu průtokem 1 ml/min po dobu 
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1 hod. Tímto způsobem byla připravena PEMPDA-β-CD CSP. Kolona je stabilní pro 

více než 400 nástřiků. 

 

3.4 Příprava vzorků 

Vzorky pevných standardů byly připraveny o koncentraci 1 mg/ml navážením 1 

mg standardu a rozpuštěním v 1 ml MeOH. Poté byly přefiltrovány přes 0,45 μm PTFE 

filtr. Vzorky kapalných standardů byly připraveny o koncentraci 10 μl/ml smísením 10 

μl standardu a 990 μl MeOH. Vzorky achirálních směsí byly poté naředěny tak, aby ve 

směsi poskytovaly podobnou odezvu detektoru.  

 

3.5 Příprava mobilní fáze 

Pro přípravu 1 l 10mM octanového pufru o pH = 4,00 bylo naváženo 0,7708 g 

octanu amonného, které bylo rozpuštěno v deionizované vodě. Koncentrace octanu 

amonného a kyseliny octové byly vypočítány pomocí počítačového programu 

PeakMaster 5.1. Přidáním vypočítaného množství (3 ml) kyseliny octové bylo dosaženo 

požadovaného pH. Následně byl pufr doplněn deionizovanou vodou do výsledného 

objemu 1 l a přefiltrován přes 0,45 μm PTFE filtr. Mobilní fáze byly tvořené MeOH a 

10mM octanovým pufrem (pH = 4,00) v různých objemových poměrech.  

 

3.6  Podmínky separace 

Separace chirálních analytů i směsí achirálních analytů byly prováděny 

v reverzním separačním módu na obou použitých kolonách. Dávkovaný objem vzorku 

byl 10 μl. Pro detekci byla použita vlnová délka 254 nm. Průtok mobilní fáze činil 1 

ml/min. V průběhu měření byly kolony i vzorky termostatovány na 25 °C. Tlak působící 

na kolonu se měnil v závislosti na složení mobilní fáze. Analýza každého vzorku byla 

provedena třikrát.  
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3.7 Určení mrtvého času kolony 

Mrtvý čas kolony byl určen nadávkováním metanolu, tj. z rozpouštědlového 

píku. Pro kolonu Astec Cyclobond
TM

 I 2000 byl zjištěn mrtvý čas 2,14 min, pro 

modifikovanou kolonu Luna 5u SCX 100Å (PEMPDA-β-CD CSP) 2,73 min. 

 

3.8  Výpočty chromatografických parametrů 

Chromatografické parametry popisující separaci látek, které jsou použity 

v kapitole Výsledky a diskuze, jsou: retenční faktor (k), faktor selektivity (α) a rozlišení 

(R). Tyto parametry byly vypočteny dle rovnic uvedených dále. 

Retenční faktor k byl vypočítán dle rovnice 3:  

   
     

  
 ,    (3) 

kde tR představuje retenční čas analytu a tM mrtvý čas kolony. 

 Faktor selektivity α byl vypočítán dle rovnice 4: 

   
  

  
 ,    (4) 

kde k1 a k2 představují retenční faktory prvního a druhého eluujícího 

enantiomeru/analytu. 

Rozlišení dvou sousedních píků R bylo vypočítáno softwarem OpenLab dle 

rovnice 5: 

   
              

     
 ,       (5) 

kde tR1 a tR2 představují retenční časy prvního a druhého eluujícího enantiomeru/ 

analytu a w1 a w2 představují šířky píků v polovině výšky píku prvního a druhého 

eluujícího enantiomeru/analytu.  
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4  Výsledky a diskuze 

 

4.1 Chirální separace  

 

Pro studium enantioselektivity byla vybrána skupina strukturně odlišných 

chirálních látek obsahující nepolární benzenové jádro, které umožňuje vznik inkluzních 

komplexů s nepolární kavitou cyklodextrinu.  

 

4.1.1 Chirální separace na připravené PEMPDA-β-

cyklodextrinové koloně 

 

Pro separace enantiomerů vybraných látek byla použita mobilní fáze (MP) 

tvořená metanolem a 10mM octanovým pufrem o pH = 4,00 v různých objemových 

poměrech. V průběhu měření se postupovalo izokraticky od složení mobilní fáze 

MeOH/octanový pufr (90/10) (v/v) do (10/90) (v/v).  

V Tabulce 2 jsou uvedeny retenční časy tR, retenční faktory k, faktory selektivity 

α a rozlišení R pro analyzované chirální vzorky při různém složení mobilní fáze. 

Z tabulky vyplývá, že se zvyšujícím se obsahem octanového pufru v mobilní fázi 

se prodlužovaly retenční časy analytů, což je typické pro reverzní mód HPLC. 

Přítomnost metanolu zkracuje retenci v důsledku interakce s kavitou cyklodextrinu [15]. 

U vzorků lorazepamu a oxazepamu bylo při přechodu z mobilní fáze MeOH/octanový 

pufr (90/10) (v/v) do (60/40) (v/v) pozorováno zkracování retenčního času, z čehož bylo 

vyvozeno, že se jedná o separační mód hydrofilní interakční kapalinové chromatografie 

(HILIC). Při dalším zvýšení množství octanového pufru se retence prodloužily a systém 

přešel do reverzního separačního módu. V mobilních fázích, ve kterých je vyšší obsah 

organického modifikátoru, nedochází k retenci analytů BNP, HDDP a Cl-HDDP a látky 

jsou eluovány s mrtvým časem kolony.  
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Tab. 2. Retenční čas (tR), retenční faktor (k), faktor selektivity (α) a rozlišení 

(R) analyzovaných chirálních látek při různém složení mobilní fáze na 

připravené PEMPDA-β-CD koloně. 

             

Název analytu Mobilní fáze MeOH/10mM octanový pufr (pH = 4,00) (v/v) 

  

90/10 80/20 

tR (min) k α R tR (min) k α R 

Lorazepam 3,43 0,26 - - 3,33 0,22 - - 

Oxazepam 3,48 0,27 - - 3,34 0,22 - - 

BNP x x - - x x - - 

HDDP x x - - x x - - 

Cl-HDDP x x - - x x - - 

         Název analytu Mobilní fáze MeOH/10mM octanový pufr (pH = 4,00) (v/v) 

 
60/40 40/60 

  tR (min) k α R tR (min) k α R 

Lorazepam 3,30 0,21 - - 4,04 0,48 - - 

Oxazepam 3,31 0,21 1,24 0,51 4,20 0,54 1,15 0,57 

BNP x x - - x x - - 

HDDP x x - - x x - - 

Cl-HDDP x x - - x x - - 

         Název analytu Mobilní fáze MeOH/10mM octanový pufr (pH = 4,00) (v/v) 

  20/80 10/90 

  tR (min) k α R tR (min) k α R 

Lorazepam 6,87 1,52 - - 10,65 2,90 - - 

Oxazepam 7,30 1,67 1,23 1,53 11,83 3,33 1,20 0,95 

BNP o - - - o - - - 

HDDP * - - 0,45 * - - 0,59 

Cl-HDDP * - - 1,13 3,23 0,18 1,78 1,25 

 

x … vzorek eluován s rozpouštědlovým píkem 

o … analýza nebyla provedena 

* … při enantioseparaci první pík eluoval s rozpouštědlovým píkem  

v případě separace tR a k odpovídají prvnímu eluujícímu enantiomeru 
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U vzorků lorazepamu a BNP nedocházelo k enantioseparaci v žádné použité MP. 

V případě enantiomerů oxazepamu byla pozorována částečná separace již v MP 

MeOH/octanový pufr (60/40) (v/v), ale nejvyšší hodnoty rozlišení bylo dosaženo v 

MP MeOH/octanový pufr (20/80) (v/v). U vzorku HDDP došlo k částečné separaci 

v MP MeOH/octanový pufr (20/80) (v/v) i (10/90) (v/v), přičemž v obou případech 

první pík eluoval s rozpouštědlovým píkem. Na chromatogramu nebyla pozorována 

deformační změna píku, tudíž bylo možné vyhodnotit některé chromatografické 

parametry. Pro Cl-HDDP nastal stejný případ v MP MeOH/octanový pufr (20/80) (v/v). 

Separace enantiomerů Cl-HDDP je uvedena na Obrázku 3. 
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Obr. 3. Chromatogram separace enantiomerů (R,S)-Cl-HDDP na koloně 

PEMPDA-β-CD v MP MeOH/octanový pufr (pH = 4,00) (10/90) (v/v), průtok 1 

ml/min, UV detekce při 254 nm.  
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4.1.2 Chirální separace na komerční β-cyklodextrinové koloně 

 

Ke studiu separace enantiomerů vybraných chirálních látek na komerční β-CD 

koloně byly použity stejné MP jako v případě PEMPDA-β-CD-CSP. Naměřené retenční 

časy a vypočítané chromatografické parametry jsou uvedeny v Tabulce 3.  

U naměřených hodnot byla pozorována zvyšující se retence v závislosti na 

rostoucím množství octanového pufru v mobilní fázi. U látek BNP a HDDP bylo při 

přechodu z mobilní fáze MeOH/octanový pufr (80/20) (v/v) do (60/40) (v/v) pozorováno 

zkrácení retenčního času, opět se tedy jednalo o separační mód HILIC. S přechodem do 

mobilní fáze s vyšším množstvím octanového pufru se retenční časy začaly prodlužovat, 

separace poté probíhala v reverzním separačním módu. 

Na komerční β-CD koloně byla pozorována alespoň částečná enantioseparace u 

všech vybraných analytů. U oxazepamu došlo k nejlepší separaci (z hlediska dosažené 

hodnoty rozlišení) v MP MeOH/octanový pufr (20/80) (v/v), změnou do MP 

MeOH/octanový pufr (10/90) (v/v) došlo ke snížení rozlišení enantiomerů doprovázené 

zvýšením retence. Pro separaci oxazepamu na základní linii je dostačující složení MP 

MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v), kdy rozlišení enantiomerů dosahuje hodnoty 2,92. 

V chromatogramu oxazepamu byla pozorována tzv. oblast „plateau“, jež značí 

racemizaci, tj. spontánní přechod jednoho enantiomeru na druhý, která je typická pro 

oxazepam a strukturně příbuzné látky [4]. V případě HDDP došlo k částečné separaci v 

MP MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v), při přechodu do MP MeOH/octanový pufr 

(30/70) (v/v) nebyla pozorována výraznější změna rozlišení, došlo pouze ke 

značnému prodloužení retenčních časů. U vzorku Cl-HDDP došlo k částečné separaci 

enantiomerů, ale píky byly velmi rozmyté z důvodu vysokých retencí. Pro BNP byla 

nalezena optimální MP MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v), přičemž došlo k separaci 

enantiomerů na základní linii, ale analýza trvala 100 minut.  
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Tab. 3. Retenční čas (tR), retenční faktor (k), faktor selektivity (α) a rozlišení (R) 

analyzovaných chirálních látek při různém složení mobilní fáze na komerční β-CD koloně. 

         Název analytu Mobilní fáze MeOH/10mM octanový pufr (pH = 4,00) (v/v) 

  80/20 60/40 

  tR (min) k α R tR (min) k α R 

Lorazepam 3,31 0,55 - - 3,48 0,63 - - 

Oxazepam 3,29 0,54 - - 3,51 0,64 - - 

BNP 42,70 18,95 - - 37,34 16,45 1,03 0,66 

HDDP 43,03 19,11 - - 33,36 14,59 1,04 0,86 

Cl-HDDP 45,03 20,04 - - 47,83 21,35 1,03 0,47 

       Název analytu Mobilní fáze MeOH/10mM octanový pufr (pH = 4,00) (v/v) 

  50/50 40/60 

  tR (min) k α R tR (min) k α R 

Lorazepam o - - - 4,34 1,03 - - 

Oxazepam o - - - 4,33 1,02 1,25 1,36 

BNP 47,20 21,06 1,06 1,34 77,83 35,37 1,13 1,89 

HDDP 36,34 15,98 1,06 1,10 45,98 20,49 1,08 1,23 

Cl-HDDP 67,40 30,50 1,07 0,80 119,07 54,64 1,12 1,25 

 

Název analytu Mobilní fáze MeOH/10mM octanový pufr (pH = 4,00) (v/v) 

  30/70 20/80 10/90 

  
tR 

(min) 
k α R 

tR 

(min) 
k α R 

tR 

(min) 
k α R 

Lorazepam 5,73 1,68 - - 8,77 3,10 1,08 0,65 16,46 6,69 1,11 0,71 

Oxazepam 5,56 1,60 1,41 2,92 8,15 2,81 1,61 4,65 14,52 5,79 1,74 3,45 

BNP o - - - o - - - o - - - 

HDDP 63,85 28,84 1,09 1,26 o - - - o - - - 

Cl-HDDP o - - - o - - - o - - - 

 

o … analýza nebyla provedena 

v případě separace tR a k odpovídají prvnímu eluujícímu enantiomeru 
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Na Obrázku 4 je znázorněno chromatografické chování vzorku HDDP 

v závislosti na složení mobilní fáze při použití komerční β-CD kolony. Na obrázku je 

vidět pokles retence se snižujícím se obsahem organického modifikátoru do 60 

objemových procent (typické pro HILIC) následovaný prudkým nárůstem při přechodu 

do reverzního separačního módu, tzv. „U-tvar“ křivky. Z těchto výsledků je patrné, že 

nativní β-CD CSP může být použita jako reverzní i HILIC CSP. 

 

 

 

Obr. 4. Závislost retenčního faktoru k1 prvního eluujícího enantiomeru na 

množství MeOH v mobilní fázi pro HDDP na komerční β-CD koloně. 
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4.1.3 Porovnání separace chirálních látek na připravené 

PEMPDA-β-cyklodextrinové koloně s komerční β-

cyklodextrinovou kolonou 

 

Porovnáním naměřených hodnot chirální sady vzorků na obou kolonách byla 

zjištěna vyšší enantioselektivita u komerční β-cyklodextrinové kolony, přičemž rychlost 

analýzy, tedy retenční časy, byly výrazně nižší pro připravenou PEMPDA-β-

cyklodextrinovou kolonu (při porovnání dat za použití mobilních fází o stejném 

složení).  

Pro ukázku jsou na Obrázku 5 uvedeny chromatogramy analýzy oxazepamu 

v MP MeOH/octanový pufr (20/80) (v/v), kde pozorujeme lepší selektivitu komerční β-

CD kolony a naopak kratší retenční časy u připravené PEMPDA-β-CD kolony. 
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Obr. 5. Chromatogramy separace enantiomerů oxazepamu v MP 

MeOH/octanový pufr pH = 4,00 (20/80) (v/v), průtok 1 ml/min, UV detekce při 

254 nm na připravené PEMPDA-β-CD-CSP (A) a komerční β-CD CSP (B). 
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4.2 Separace směsí achirálních analytů 

 

Pro studium separačních schopností a selektivity použitých kolon pro achirální 

látky bylo vybráno šest strukturně odlišných směsí achirálních analytů. Směs A byla 

tvořena analyty lišícími se počtem benzenových jader. Ve směsi B byla studována 

separace látek v závislosti na prodlužujícím se uhlovodíkovém řetězci, jež byl navázán 

na benzenové jádro. Směs C obsahovala analyty, ve kterých byla na benzenové jádro 

navázána aminoskupina s různými uhlovodíkovými zbytky. Směsi D, E a F byly 

tvořeny analyty, jež se lišily polohou navázaných metylových a hydroxylových skupin 

na benzenovém jádře (o-, m-, p- deriváty). 

 

4.2.1 Separace směsí achirálních analytů na připravené 

PEMPDA-β-cyklodextrinové koloně 

 

Na připravené PEMDPA-β-CD koloně se podařilo separovat jednotlivé složky 

ve všech šesti testovaných achirálních směsích. V Tabulce 5 jsou uvedeny retenční časy 

(tR), retenční faktory (k), faktory selektivity (α) a rozlišení (R) při optimálních 

podmínkách separace. Analyty jsou v tabulce seřazeny podle elučního pořadí. 

Během měření byla použita MP MeOH/10mM octan amonný (pH = 4,00) 

v různých objemových poměrech. Postupovalo se izokraticky od MP MeOH/octan 

amonný (90/10) (v/v) do (10/90) (v/v). Pro zjištění pořadí eluujících analytů byly 

jednotlivé analyty změřeny samostatně.  

Ve směsi A (benzen, naftalen, antracen, fenantren, pyren) se retence zvyšovala 

s rostoucím počtem benzenových jader v molekule analytu. Výjimkou byl fenantren, 

který eluoval s retenčním časem kratším než naftalen, což mohlo být způsobeno 

prostorovým uspořádáním benzenových jader v molekule fenantrenu. Tyto dva analyty 

nebyly separovány až na základní linii ani při změně složení MP (zvýšení množství 

pufru). Výrazné zvýšení retence nastalo mezi vzorkem antracenu a pyrenu. Retenční čas 

antracenu v MP MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v) je 12,31 minut, zatímco pyren 

dosahuje v této MP retenčního času 27,38 minut. Ve směsi B (benzen, toluen, 

propylbenzen, butylbenzen, pentylbenzen) se retence zvyšovala s prodlužujícím se 



33 
 

uhlovodíkovým řetězcem navázaným na benzenové jádro. Výjimkou byl toluen, který 

eluoval dříve než benzen. Separace této směsi na základní linii byla dosažena v MP o 

složení MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v). Ve směsi C (anilin, N-metylanilin, N-

etylanilin, N,N-dietylanilin) se retence zvyšovaly se zvětšujícím se počtem 

uhlovodíkových zbytků navázaných na aminoskupinu anilinu. Velmi výrazná byla 

změna retence mezi vzorkem N-etylanilinu a N,N-dietylanilinu. Separace směsi C na 

základní linii proběhla v MP MeOH/octanový pufr (60/40) (v/v). Doba analýzy byla 

dlouhá, 95 minut, z důvodu silné interakce N,N-dietylanilinu se stacionární fází. Směsi 

D a E byly rozpuštěny v MP. Pokud byly tyto směsi rozpuštěny v MeOH, docházelo 

k rozdvojování píků z důvodu koeluce se systémovým píkem. Po rozpuštění 

v používané MP byl tento efekt eliminován. Ve směsi D jako první eluoval m-xylen, 

poté o- a p-xylen. Tuto směs bylo možné rozdělit na základní linii do 10 minut v MP 

MeOH/octanový pufr (20/80) (v/v). Směs E eluovala v pořadí o-, m- a p-kresol, směs F 

v pořadí 2,6-; 2,5- a 2,3-dimetylfenol. Obě směsi byly separovány na základní linii do 6 

minut. 

Na Obrázku 6 je uveden chromatogram separace směsi F na připravené 

PEMPDA-β-CD koloně v optimální MP MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v), ve které 

došlo k separaci jednotlivých složek směsi na základní linii. 
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Obr. 6. Chromatogram separace achirální směsi F na připravené PEMPDA-β-

CD koloně v MP MeOH/octanový pufr pH = 4,00 (30/70) (v/v), průtok 1 ml/min, 

UV detekce při 254 nm, analyty eluovány v pořadí 2,6-dimetylfenol; 2,5-

dimetylfenol a 2,3-dimetylfenol. 

 

 

4.2.2 Separace směsí achirálních analytů na komerční β-

cyklodextrinové koloně 

 

Na komerční β-CD koloně bylo možné separovat všechny směsi achirálních 

analytů. Byly použity stejné MP jako na připravené PEMPDA-β-CD CSP. V Tabulce 4 

jsou uvedeny naměřené hodnoty a vypočítané chromatografické parametry v MP za 

optimálních podmínek separace. Optimalizované složení mobilní fáze pro tuto kolonu je 

ve většině případů jiné než při použití kolony PEMPDA-β-cyklodextrinové. 
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Tab. 4. Retenční čas (tR), retenční faktor (k), faktor selektivity (α) a rozlišení (R) analyzovaných 

směsí achirálních analytů v optimalizovaných/nejvhodnějších MP MeOH/10mM octanový 

pufr (pH = 4,00) na připravené PEMPDA-β-CD a komerční β-CD koloně. 

 

     
 

PEMPDA-β-CD CSP  β-CD CSP 

Název analytu Mobilní fáze MeOH/10mM octanový pufr (pH = 4,00) (v/v) 

Směs A 
40/60   30/70 

tR (min) k α R   tR (min) k α R 

benzen 6,09 1,47 - - benzen 10,99 4,14 - - 

fenantren 7,42 1,96 1,33 2,4 naftalen 22,10 9,33 2,25 13,77 

naftalen 8,27 2,27 1,16 1,21 pyren 28,62 12,37 1,33 3,01 

antracen 12,31 3,75 1,65 4,46 fenantren 36,37 16,00 1,29 2,98 

pyren 27,38 9,27 2,47 8,98 antracen 85,31 38,86 2,43 13,81 

          
Směs B 

30/70   40/60 

tR (min) k α R   tR (min) k α R 

toluen 6,52 1,39 - -   10,32 3,82 - - 

benzen 7,36 1,70 0,82 1,88   12,86 5,01 1,31 5,48 

propylbenzen 15,78 4,78 2,81 8,37   28,59 12,36 2,47 9,23 

butylbenzen 26,55 8,73 1,83 5,19   46,01 20,50 1,66 3,91 

pentylbenzen 33,07 11,11 1,27 2,02   60,90 27,46 1,34 1,91 

          
Směs C 

60/40   30/70 

tR (min) k α R   tR (min) k α R 

anilin 10,94 3,01 - - N,N-dietylanilin 2,59 0,21 - - 

N-metylanilin 13,21 3,84 1,28 4,04 N-etylanilin 3,75 0,75 3,57 10,93 

N-etylanilin 23,68 7,67 2,00 14,80 anilin 4,11 0,92 1,23 3,25 

N,N-dietylanilin 88,35 31,36 4,09 32,99 N-metylanilin 4,34 1,03 1,12 1,42 

          
Směs D 

20/80   40/60 

tR (min) k α R   tR (min) k α R 

m-xylen 6,94 1,54 - -   10,96 4,12 - - 

o-xylen 7,61 1,79 1,16 2,18   11,58 4,41 1,07 1,09 

p-xylen 9,53 2,49 1,39 5,16   15,93 6,44 1,46 5,59 

          
Směs E 

40/60   40/60 

tR (min) k α R   tR (min) k α R 

o-kresol 3,92 0,44 - -   5,41 1,53 - - 

m-kresol 4,54 0,66 1,50 3,55   5,88 1,75 1,14 1,53 

p-kresol 5,22 0,91 1,39 3,45   7,39 2,45 1,40 4,40 

          
Směs F 

30/70   40/60 

tR (min) k α R   tR (min) k α R 

2,6-dimetylfenol 4,11 0,51 - -   5,07 1,37 - - 

2,5-dimetylfenol 4,69 0,72 1,41 3,74   5,70 1,66 1,21 1,82 

2,3-dimetylfenol 5,52 1,02 1,42 4,29   6,84 2,20 1,33 3,05 
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Ve směsi A došlo ke změně elučního pořadí oproti PEMPDA-β-CD koloně: 

benzen, naftalen, pyren, fenantren a antracen, přičemž došlo k separaci na základní linii 

v MP MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v) za 95 minut. Ve směsi B došlo ke zvyšování 

retence s prodlužujícím se uhlovodíkovým řetězcem navázaným na benzenové jádro, 

opět s výjimkou toluenu, který eluoval jako první. Ve směsi C došlo také ke změně 

elučního pořadí oproti PEMDPA-β-CD koloně, jako první eluoval N,N-dietylanilin, 

jako poslední eluoval N-metylanilin v MP MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v). Za těchto 

podmínek nedošlo k separaci páru anilin a N-metylanilin až na základní linii (R = 1,42). 

Pro směs D byla nalezena nejvhodnější MP MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v), ale 

rozdělení m- a o-xylenu nedosáhlo základní linie. Posunem do MP s vyšším obsahem 

octanového pufru se rozlišení těchto dvou analytů nezvýšilo. Analyty ze směsí E a F 

eluovaly v pořadí stejném jako na připravené PEMPDA-β-CD SCP a separace proběhla 

na základní linii v obou případech do 9 minut.  

 

4.2.3 Porovnání separace směsí achirálních analytů na 

připravené PEMPDA-β-cyklodextrinové koloně 

s komerční β-cyklodextrinovou kolonou 

 

Porovnáním naměřených hodnot achirálních látek a jejich směsí na obou 

kolonách byly zjištěny kratší retenční časy (porovnáním dat získaných při stejném 

složení MP) pro připravenou PEMPDA-β-CD kolonu s výjimkou směsi C a pyrenu ze 

směsi A. Vzhledem k tomu, že všechny testované směsi achirálních látek byly 

separovány na obou kolonách, můžeme konstatovat, že obě kolony jsou vhodné 

k separaci achirálních látek. 

Následující porovnání selektivity testovaných kolon vychází z nalezených 

optimálních podmínek pro separaci vybraných směsí v poměrech MP, které jsou 

uvedeny v Tabulce 5. 

V případě směsi A došlo k záměně elučního pořadí analytů, přičemž vyššího 

rozlišení bylo dosaženo na komerční β-CD koloně, ale analýza trvala 90 minut, tedy 

třikrát déle než na koloně PEMPDA-β-CD. Analyty ze směsi B eluovaly ve stejném 

pořadí na obou kolonách, separace proběhly na základní linii. Kratší doba analýzy byla 
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opět získána při použití PEMPDA-β-CD kolony. V případě směsi C došlo k záměně 

elučního pořadí, vyššího rozlišení bylo dosaženo na připravené PEMPDA-β-CD koloně, 

ale analýza trvala více než 90 minut. Dlouhé retence anilinu a jeho derivátů mohou být 

vysvětleny interakcí s volnými benzensulfonovými skupinami na stacionární fázi. Pro 

směsi D, E a F byla vhodnější připravená PEMPDA-β-CD kolona, neboť bylo dosaženo 

vyšších hodnot rozlišení a kratších retenčních časů, než na komerční β-CD koloně. 

Na Obrázku 7 je znázorněna separace achirální směsi E na obou kolonách 

v optimalizované MP MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v), kde vidíme vyšší selektivitu a 

kratší retenční časy na připravené PEMPDA-β-CD-CSP. 

 

0 2 4 6 8

 

t (min)

 -CD CSP

B

 

 PEMPDA--CD CSP

A

 

Obr. 7. Chromatogram separace achirální směsi E v MP MeOH/octanový pufr 

pH = 4,00 (40/60) (v/v) na připravené PEMPDA-β-CD-CSP (A) a komerční β-

CD CSP (B), separované analyty eluují v pořadí o-, m- a p-kresol, průtok 1 

ml/min, UV detekce při 254 nm. 
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5 Závěr 

Byla připravena dynamicky „coatovaná“ PEMPDA-β-CD CSP, jež byla stabilní 

pro více než 400 nástřiků.  

Dále byly studovány separační schopnosti a selektivita připravené PEMPDA-β-

CD CSP na chirální a achirální sadě vzorků. Tyto výsledky byly porovnány s komerční 

β-CD CSP. 

V případě chirální sady vzorků vykazovala vyšší enantioselektivitu komerční β-

CD CSP, zatímco u připravené PEMPDA-β-CD CSP byly pozorovány kratší retenční 

časy. U vzorku lorazepamu nedocházelo k enantioseparaci na připravené PEMPDA-β-

CD CSP, zatímco na komerční β-CD CSP byla pozorována částečná separace v MP 

MeOH/octanový pufr (10/90) (v/v). Oxazepam byl na připravené PEMPDA-β-CD CSP 

separován na základní linii v MP MeOH/octanový pufr (20/80) (v/v), stejně tak na 

komerční β-CD CSP v MP MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v). U vzorku BNP na 

připravené koloně nedocházelo k enantioseparaci, zatímco na komerční β-CD CSP 

došlo k separaci na základní linii v MP MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v). U vzorků 

HDDP a Cl-HDDP byla pozorována částečná separace na připravené PEMPDA-β-CD 

CSP v MP MeOH/octanový pufr (10/90) (v/v), stejně tak na komerční β-CD CSP pro 

HDDP v MP MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v) a pro Cl-HDDP v MP MeOH/octanový 

pufr (40/60) (v/v), přičemž velmi významnou roli měla rychlost analýzy na připravené 

PEMPDA-β-CD koloně. 

V případě všech směsí achirálních látek došlo k separaci na obou kolonách. Pro 

směs A byly nalezeny nejvhodnější podmínky separace v MP MeOH/octanový pufr 

(40/60) (v/v) na připravené PEMPDA-β-CD CSP. Vyššího rozlišení bylo dosaženo na 

komerční β-CD CSP v MP MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v), kde došlo k separaci 

všech analytů na základní linii, ale doba analýzy byla trojnásobná. Směs B byla 

separována na základní linii v MP MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v) na připravené 

PEMPDA-β-CD CSP, na komerční β-CD CSP byla též separována na základní linii, a 

to v MP MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v), ale s výrazně delší dobou analýzy. Směs C 

byla na připravené PEMPDA-β-CD CSP separována na základní linii v MP 

MeOH/octanový pufr (60/40) (v/v), ale analýza trvala 100 minut. Naopak na komerční 

β-CD CSP byla nalezena nejvhodnější MP MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v) s dobou 
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analýzy 5 minut, přičemž anilin a N-metylanilin nebyly rozděleny na základní linii (R = 

1,42). Směs D byla na připravené koloně separována na základní linii v MP 

MeOH/octanový pufr (20/80) (v/v), na komerční koloně byla nejvhodnější MP 

MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v), kdy došlo pouze k částečné separaci. Směs E byla 

na obou kolonách separována na základní linii v MP MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v), 

přičemž separace dosáhla vyššího rozlišení a kratších retenčních časů na připravené 

PEMPDA-β-CD CSP. Směs F byla separována na základní linii na připravené koloně 

v MP MeOH/octanový pufr (30/70) (v/v), stejně tak na komerční β-CD CSP v MP 

MeOH/octanový pufr (40/60) (v/v). Vyšší selektivita a kratší retenční časy byly 

pozorovány na připravené koloně. 

Ve výsledku lze shrnout, že komerční β-cyklodextrinová chirální stacionární 

fáze vykazuje vyšší enantioselektivitu, zatímco pro separaci směsí achirálních analytů je 

vhodnější připravená PEMPDA-β-cyklodextrinová chirální stacionární fáze. 
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