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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

Studentka: Jitka Slaninová 

Školitelka: Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Studium možností využití stacionárních fází na bázi oxidů kovů 

pro analýzu polárních látek 

 

V diplomové práci byly zkoumány možnosti využití stacionární fáze na bázi oxidu 

zirkoničitého (kolona ZirChrom®-PHASE, 150 x 4,6 mm; 5 µm) a oxidu titaničitého (kolona 

Sachtopore®-NP, 150 x 4,6 mm; 5 µm) pro analýzy za podmínek chromatografie hydrofilních 

interakcí (HILIC). 

Během analýz byl zkoumán vliv síly mobilní fáze, vliv pH mobilní fáze a vliv síly 

pufru na separaci biologicky významných polárních látek: adenosinmonofosfát (AMP), 

adenosindifosfát (ADP), adenosintrifosfát (ATP), cyklický adenosinmonofosfát (cAMP), 

kreatin (C) a kreatinfosfát (CP). 

Analýzy byly prováděny za podmínek izokratické eluce. Mobilní fáze se vždy 

skládala z organické složky – acetonitrilu (ACN) a z vodné složky – pufru 

(hydrogenfosforečnan disodný – Na2HPO4 s fluoridem sodným – NaF) v různých poměrech. 

Rychlost průtoku mobilní fáze byla 1 ml/min. Detekce analytů byla prováděna pomocí 

detektoru diodového pole při vlnových délkách 215 nm pro C a CP a 254 nm pro AMP, ADP, 

ATP a cAMP. 

S rostoucím podílem organické složky v mobilní fázi se retence analytů zvyšovala 

a účinnost kolony byla vyšší. S vyšším pH mobilní fáze se zvyšovala účinnost kolony. 

Větší koncentrace fluoridu sodného v pufru zlepšovala tvar a symetrii píků. Velmi dobré 

separace všech analytů bylo dosaženo na obou kolonách při složení mobilní fáze s 67 % ACN 

a 33 % pufru (10 mM Na2HPO4 a 5 mM NaF) při pH 7. 

  



 

 

Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

Student: Jitka Slaninová 

Supervisor: Doc. PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Study on possible utilization of metal oxide based stationary phases 

for the analysis of polar compounds 

 

This diploma thesis is aimed at investigation of the ability of zirconia 

(column ZirChrom®-PHASE, 150 x 4,6 mm; 5 µm) and titania (column Sachtopore®-NP, 

150 x 4,6 mm; 5 µm) based stationary phases for analyses under the conditions of hydrophilic 

interaction chromatography (HILIC). 

Influence of mobile phase strength, mobile phase pH and buffer strength 

on the separation of biologically important polar compounds: adenosine monophosphate 

(AMP), adenosine diphosphate (ADP), adenosine triphosphate (ATP), cyclic adenosine 

monophosphate (cAMP), creatine (C) and phosphocreatine (CP) was tested. 

All analyses were performed using isocratic elution. The mobile phases consisted 

of an organic part – acetonitrile (ACN) and an aqueous part – buffer (sodium phosphate 

dibasic – Na2HPO4 with sodium fluoride – NaF) in different ratios. The mobile phase flow 

rate was at 1 mL/min. The detection of analytes was performed by using a photodiode array 

detector at wavelengths of 215 nm for C and CP and 254 nm for AMP, ADP, ATP 

and cAMP. 

The retention of the analytes as well as column efficiency increased with increasing 

proportion of an organic component in the mobile phase. The column efficiency was also 

improved using higher mobile phase pH. A higher concentration of sodium fluoride 

in a buffer resulted in to better peak shape and symmetry. A very good separation 

of all analytes was achieved on both columns using the mobile phase composed of 67 % ACN 

and 33 % buffer (10 mM Na2HPO4 and 5 mM NaF) at pH 7. 

  



 

 

Obsah 

Abstrakt ........................................................................................................................ 4 

Abstract ........................................................................................................................ 5 

Obsah ........................................................................................................................... 6 

Seznam zkratek ............................................................................................................ 8 

1 Úvod ..................................................................................................................... 9 

2 Teoretická část .................................................................................................... 10 

2.1 HPLC – Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ................................... 10 

2.2 Princip HPLC a instrumentace .................................................................... 10 

2.2.1 HPLC kolony .......................................................................................... 11 

2.2.2 Detektory používané v HPLC ................................................................. 11 

2.3 Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky HPLC ..................................... 13 

2.4 HILIC .......................................................................................................... 15 

2.4.1 Stacionární fáze pro HILIC ..................................................................... 15 

2.4.2 Mobilní fáze pro HILIC .......................................................................... 16 

2.4.3 Ovlivnění retence v HILIC ..................................................................... 16 

2.4.4 ERLIC ..................................................................................................... 16 

2.5 Stacionární fáze ........................................................................................... 17 

2.6 Stacionární fáze na bázi oxidů kovů ........................................................... 17 

2.6.1 Stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého .......................................... 18 

2.6.2 Stacionární fáze na bázi oxidu titaničitého ............................................. 19 

2.7 Charakteristika stanovovaných látek .......................................................... 21 

2.7.1 AMP – Adenosin-5´-monofosfát ............................................................ 21 

2.7.2 ADP – Adenosin-5´-difosfát ................................................................... 22 

2.7.3 ATP – Adenosin-5´-trifosfát ................................................................... 23 

2.7.4 cAMP – Cyklický adenosin-3´,5´-monofosfát ........................................ 24 



 

 

2.7.5 C – Kreatin .............................................................................................. 24 

2.7.6 CP – Kreatinfosfát ................................................................................... 25 

2.8 Přehled vybraných HPLC metod používaných pro analýzu 

adeninribonukleotidů, kreatinu a kreatinfosfátu ..................................................... 26 

3 Cíl práce ............................................................................................................. 28 

4 Experimentální část ............................................................................................ 29 

4.1 Použité chemikálie ...................................................................................... 29 

4.2 Přístrojové vybavení ................................................................................... 30 

4.2.1 Chromatografický systém ....................................................................... 30 

4.2.2 Ostatní použité přístroje a pomůcky ....................................................... 30 

4.3 Příprava vzorků ........................................................................................... 31 

4.4 Chromatografické podmínky ...................................................................... 31 

4.4.1 Příprava mobilní fáze .............................................................................. 31 

4.5 Chromatografické parametry ...................................................................... 34 

5 Výsledky a diskuze ............................................................................................. 35 

5.1 Vliv síly mobilní fáze .................................................................................. 35 

5.2 Vliv pH mobilní fáze .................................................................................. 40 

5.3 Vliv množství fluoridu sodného .................................................................. 43 

5.4 Vliv množství hydrogenfosforečnanu disodného a fluoridu sodného v pufru 

  ..................................................................................................................... 45 

6 Závěr ................................................................................................................... 46 

7 Použitá literatura ................................................................................................ 47 

  



8 

 

Seznam zkratek 

HPLC – High Performance Liquid Chromatography (vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie) 

HILIC – Hydrophilic Interaction Chromatography (chromatografie hydrofilních interakcí) 

ACN – acetonitril 

ATP – adenosin-5´-trifosfát 

ADP – adenosin-5´-difosfát 

AMP – adenosin-5´-monofosfát 

cAMP – cyklický adenosin-3´,5´-monofosfát 

CP – kreatinfosfát 

C – kreatin 

MF – mobilní fáze 

SF – stacionární fáze 
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1 Úvod 

Adenosinmonofosfát (AMP), adenosindifosfát (ADP), adenosintrifosfát (ATP) 

a cyklický adenosinmonofosfát (cAMP) jsou polární sloučeniny přítomné v buňkách všech 

živých organismů a mají rozhodující úlohu v biologických pochodech. Kreatin (C) 

a kreatinfosfát (CP) jsou polární látky důležité pro zásobování buněk nervů a svalů energií. 

V diplomové práci byla prováděna separace těchto látek pomocí vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC) za různých podmínek. 

K separaci již zmíněných látek byly jako stacionární fáze používány kolony naplněné 

oxidy kovů (oxidem zirkoničitým a oxidem titaničitým). Cílem diplomové práce bylo detailně 

popsat chromatografické chování těchto polárních látek s důrazem na možnost analýz pomocí 

chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC). 

V teoretické části diplomové práce je souhrnně popsána charakteristika HPLC, 

HILIC, stacionárních fází na bázi oxidu zirkoničitého a oxidu titaničitého, základní údaje 

o stanovovaných látkách a jejich analýza pomocí HPLC metod. 

V experimentální části diplomové práce, výsledcích a diskuzi je popsáno, jak 

ovlivňuje různé složení mobilních fází separaci AMP, ADP, ATP, cAMP, C a CP 

na použitých kolonách. 
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2 Teoretická část 

2.1 HPLC – Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC = High Performance Liquid 

Chromatography) je široce užívaná analytická metoda nejen ve farmacii, ale například 

i v chemickém a potravinářském průmyslu. Je to rychlá a citlivá separační metoda, která 

poskytuje kvalitativní i kvantitativní hodnocení separovaných látek s použitím minimálního 

množství vzorku. (1) (2) 

V analýze léčiv se HPLC využívá k identifikaci, stanovení obsahu, při hodnocení 

čistoty, pro analýzu přírodních i syntetických léčiv, při stabilitních studiích, pro analýzu léčiv 

a jejich metabolitů v biologickém materiálu. (1) 

2.2 Princip HPLC a instrumentace 

Principem chromatografické separace je rozdělování analyzovaných látek (analytů) 

mezi mobilní (pohyblivou) a stacionární (nepohyblivou) fázi na základě různé afinity látek 

k těmto fázím. Na separaci analytů se podílí různé druhy interakcí, mezi které patří 

např. van der Waalsovy síly, elektrostatické interakce, vodíkové vazby, interakce typu  

dipól-dipól. Při separaci látek se dále uplatňují fyzikálně chemické vlastnosti 

(např. rozpustnost, adsorpce, iontová výměna). Tyto principy se uplatňují při HPLC. Hlavním 

mechanismem retence analytů při chromatografii na normálních fázích jsou polární interakce 

(vodíkové vazby, interakce dipól-dipól). Při chromatografii na reverzních fázích je 

mechanismus retence analytů založen zejména na hydrofobních interakcích (především 

van der Waalsovy síly). (3) (4) (5) 

Základní součásti HPLC sestavy jsou znázorněny na obrázku č. 1. Mobilní fáze (MF) 

umístěná v zásobníku je pomocí vysokotlakých čerpadel (pump) kontinuálně pumpována 

do celého systému. Degasser odstraňuje z protékající mobilní fáze nežádoucí plyny. 

Do proudu MF je automatickým dávkovacím zařízením (autosamplerem) nastřikován vzorek, 

který je pak proudem MF unášen do chromatografické kolony. Na koloně, která je umístěna 

v termostatovaném kolonovém prostoru, dochází k separaci analyzovaného vzorku 

na jednotlivé složky. Tyto složky se dále proudem MF dostávají do detektoru umístěného 

za kolonou. Mobilní fáze pak odtéká do odpadu. Záznam z detektoru je přenášen do počítače, 

kde je graficky zobrazen jako chromatogram (závislost odezvy detektoru na čase). Jednotlivé 
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složky vzorku se na chromatogramu zobrazují jako píky. Celá HPLC sestava je řízena pomocí 

příslušného chromatografického softwaru. (1) (4) 

 

Obr. č. 1 – Základní schéma HPLC instrumentace: (A) zásobník mobilní fáze, 

(B) degasser, (C) pumpa, (D) autosampler, (E) kolonový prostor, (F) chromatografická 

kolona, (G) detektor, (H) odpadní láhev, (I) elektrický signál, (J) počítač 

s chromatografickým softwarem 

2.2.1 HPLC kolony 

Chromatografické kolony jsou trubice z plastu či nerezové oceli naplněné stacionární 

fází. Plášť kolony musí být chemicky inertní a odolný vůči vysokým tlakům. Kolony bývají 

dlouhé 5 - 25 cm s vnitřním průměrem 2,1 - 4,6 mm. V koloně dochází ke kontaktu mobilní 

a stacionární fáze a analytu, a tím je umožněna vlastní separace. (1) (4) (6) 

2.2.2 Detektory používané v HPLC 

Použitý detektor ovlivňuje citlivost a selektivitu chromatografické analýzy. 

Pro detekci se využívá měřitelných fyzikálně-chemických vlastností analyzovaných látek 

(např. absorbance, redoxní potenciál, fluorescence). Nejčastěji jsou používány 

spektrofotometrické, fluorimetrické, elektrochemické a hmotnostní detektory. Méně se 

používají detektory radiometrické, refraktometrické, detektory rozptylu světla a nabitých 

částic. (1) (4) (7) 
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Principem spektrofotometrického detektoru je měření absorbance 

elektromagnetického záření o určité vlnové délce složkami eluátu (MF vytékající z kolony) 

při průtoku celou detektoru. V praxi se využívá nejvíce ultrafialová (UV) oblast spektra 

(zejména 200 – 400 nm) a méně viditelná (VIS) oblast spektra (400 – 760 nm). Podle typu 

uspořádání lze tyto detektory rozdělit na UV detektor s pevnou vlnovou délkou (obvykle 

254 nm), UV-VIS detektor s libovolně měnitelnou vlnovou délkou, UV detektor 

s programovatelnou vlnovou délkou (lze ji měnit během analýzy) a detektor diodového pole 

(diode array detector, DAD, snímá celé spektrum analyzované látky během chromatografické 

analýzy, je řízen počítačem). UV detektor s fixní vlnovou délkou se v HPLC analýze léčiv již 

nepoužívá. Spektrofotometrické detektory jsou poměrně citlivé (10
-9

 až 10
-10

 g/ml). (1) (4) (6) 

Fluorimetrické detektory využívají fluorescenci analyzované látky či jejích derivátů. 

Detektor měří emisi světla (fluorescenci), kterou látka vyzáří po absorpci 

elektromagnetického záření. Fluorimetrické detektory jsou citlivější než spektrofotometrické 

(10
-9

 až 10
-12

 g/ml). (1) (6) 

Elektrochemické detektory jsou použitelné pro detekci látek schopných 

elektrochemické reakce (redukce či oxidace), která probíhá na fázovém rozhraní  

elektroda - mobilní fáze. Detektor měří určitou elektrochemickou veličinu (např. proud, 

elektrodový potenciál). Hodnota veličiny je závislá na koncentraci sledovaného analytu. 

Elektrochemické detektory jsou srovnatelně citlivé jako fluorimetrické. (1) (6) 

V současnosti je pro analýzu léčiv v biologickém materiálu metodou volby 

hmotnostní spektrometrie (MS). Spojení HPLC s MS umožňuje provádět vysoce citlivé 

(10
-11

 až 10
-12

 g/ml) a selektivní kvantitativní i kvalitativní analýzy. Molekuly léčiva jsou 

nejdříve ionizovány elektrosprejem nebo chemickou ionizací za atmosférického tlaku. Ionty 

jsou pak v hmotnostním analyzátoru separovány podle hmotnosti a náboje a následně 

detekovány na detektoru. Výsledkem detekce je hmotnostní spektrum (závislost intenzity 

jednotlivých iontů ve vztahu k poměru hmotnosti a náboje). (1) (4) (8) 

Radiometrický detektor je využíván pro detekci radioaktivně značených analytů, 

které emitují α, β nebo γ záření. Tento detektor je vysoce citlivý (10
-12

 g/ml). (9) 

Principem refraktometrického detektoru je měření rozdílného indexu lomu 

mezi čistou MF a MF vytékající z kolony, která obsahuje analyzovanou látku. Tento typ 

detektoru je univerzální, používá se však nejméně, protože je méně citlivý (10
-6

 g/ml) 

a odezva detektoru je závislá na teplotě (nutné termostatování). (1)  
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2.3 Kvalitativní a kvantitativní charakteristiky HPLC 

Kvalitativní charakteristiky HPLC slouží k identifikaci jednotlivých analytů. 

Základní charakteristikou totožnosti je v HPLC retenční čas (t
R
), tedy čas od nástřiku vzorku 

na kolonu k maximu chromatografického píku. Retenční čas hodnoceného analytu se 

porovnává s retenčním časem referenčního standardu získaného za totožných 

chromatografických podmínek. Analyt, který není zadržován chromatografickou kolonou a je 

jen volně unášen mobilní fází, má tzv. mrtvý retenční čas (t
0
). Výpočtem 0ttR   se získá 

tzv. redukovaný retenční čas (t´
R
), který udává dobu interakce analytu se stacionární fází (SF). 

Další kvalitativní analýza se provádí pomocí detektorů, které poskytují strukturní data. 

Nejčastěji se pro identifikaci hodnocených analytů využívá spojení HPLC s MS, eventuálně 

s detektorem diodového pole (DAD). (1) (4) (8) 

Kvantitativní charakteristikou HPLC je plocha (případně výška) chromatografického 

píku. Pro kvantitativní stanovení jednotlivých složek analytu se nejčastěji používá metoda 

vnějšího standardu, metoda vnitřního standardu, metoda normalizace a kalibrační postup. 

Metodou vnějšího standardu se porovnává plocha píku hodnoceného analytu s plochou píku 

referenčního standardu. Při metodě vnitřního standardu se k analyzovanému i referenčnímu 

vzorku přidává stejné množství tzv. vnitřního standardu, který splňuje určité požadavky 

(např. dostatečná stabilita, čistota, strukturní podobnost s analytem). Kvantitativním 

stanovením je pak porovnání poměru ploch píku analyzované látky a vnitřního standardu 

u hodnoceného a referenčního vzorku. Metodou normalizace je obsah hodnocené látky 

vyjádřen jako procentuální podíl z ploch všech píků na chromatogramu, s výjimkou píků 

rozpouštědel a píků s plochou pod limitem zanedbatelnosti. Kalibračním postupem se obsah 

analyzované látky určí na základě předem zjištěné kalibrační závislosti odezvy detektoru 

na koncentraci analytu. (1) (4) 

Mezi základní charakteristiky separačního procesu patří také retenční (kapacitní) 

faktor (k), který porovnává dobu interakce analytu se SF a s MF. Kapacitní faktor není závislý 

na průtoku MF a rozměrech kolony. Vypočítá se jako podíl redukovaného a mrtvého 

retenčního času: 
0

´

t

t
k R . Další charakteristikou je účinnost kolony, která je charakterizována 

schopností kolony separovat složky směsi. Míru účinnosti kolony vyjadřuje počet 

teoretických pater kolony (N), který lze vypočítat z šířky píku např. v polovině jeho 
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výšky (w
h
) a retenčního času píku (t

R
) dle vztahu: 

2

545,5 











h

R

w

t
N . Teoretické patro je 

imaginární část kolony, ve které dochází k ustavení rovnováhy mezi množstvím analytu 

přítomného na povrchu SF a v MF. Každé patro má definovanou výšku, tzv. výškový 

ekvivalent teoretického patra (H), který je výhodné použít pro porovnání účinnosti kolon 

s rozdílnou délkou. Výškový ekvivalent teoretického patra lze vypočítat podle vztahu: 

N

L
H  , kde L je délka kolony. Čím menší je výška teoretického patra a čím více má kolona 

teoretických pater, tím je dosaženo účinnější separace analytů. Míru separace dvou rozdílných 

analytů popisuje selektivita (α) nebo rozlišení (R) chromatografického systému. Selektivita 

bývá vyjádřena podílem retenčních faktorů dvou analytů: 
1

2

k

k
 . Rozlišení je 

charakterizováno vztahem: 
12

1218,1
hh

RR

ww

tt
R




 , kde indexy 1 a 2 označují dva sousední píky. 

Důležitou chromatografickou charakteristikou je také faktor symetrie píku, tzv. Tailing faktor 

(Tf). Pík má v ideálním případě tvar Gaussovy křivky (Tf = 1), avšak v praxi při průchodu 

analytu kolonou dochází ke zhoršení tvaru píku v důsledku rozmývání zón. Když se faktor 

rovná jedné, pík je symetrický. Při Tf > 1 je pík nesouměrný v sestupné části (tzv. tailing 

(chvostující) pík), při Tf < 1 je pík nesouměrný ve vzestupné části (tzv. fronting pík). 

Tailing faktor se vypočítá z šířky píku ve dvacetině jeho výšky (w
0,05

) a ze vzdálenosti 

mezi kolmicí spuštěnou z maxima píku a čelem píku v jedné dvacetině jeho výšky (d) 

podle vzorce: 
d

w
T f

2

05,0
 . (8) (10) 
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2.4 HILIC 

Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) je alternativou chromatografie 

na normální fázi. Mechanismus retence zahrnuje rozdělování analytu mezi tenkou vrstvu vody 

vytvořenou na povrchu stacionární fáze a vodnou mobilní fázi, hydrofobní a iontové 

interakce. HILIC je vhodná pro separaci hydrofilních látek na polárních stacionárních fázích. 

(6) (11) 

Od roku 1990 byla HILIC použita pro separaci řady látek - např. aminokyselin, 

peptidů, bílkovin (histony, membránové bílkoviny), sacharidů, nukleotidů, léčiv, močoviny, 

glukosinolátů, cukrů (sacharóza), kyseliny listové a jejích metabolitů (foláty), glykoalkaloidů. 

(12-26) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

2.4.1 Stacionární fáze pro HILIC 

Pro HILIC se uplatňují velmi hydrofilní stacionární fáze jako je silikagel, polární 

vázané fáze, polární polymerní fáze a iontoměniče. (6) (11) 

Stacionární fází používanou pro HILIC bývá chemicky vázaný aminopropyl 

na silikagelu. Nevýhodou této fáze je, že aminové skupiny vázané na silikagel způsobují 

vznik alkalického prostředí v pórech silikagelu a dochází k pomalému rozpouštění silikagelu 

a hydrolýze chemicky vázané fáze. Alternativou je hydrolyticky stabilnější silikagel 

dynamicky pokrytý polyaminy (např. triethylentetramin) nebo zesítěné polyaminy chemicky 

vázané na silikagel. (6) 

Mezi další stacionární fáze, které se používají pro HILIC patří samotný silikagel, 

v němž volné silanolové skupiny fungují jako iontoměniče. Také se používají chemicky 

vázané fáze na silikagel - diol (glycidylpropyl), acetamidopropylová fáze nebo zwitterion 

(např. fáze se sulfoalkylbetainovou skupinou). (6) (11) 

Mezi použitelné stacionární fáze patří dále neutrální hydrofilní polymerové fáze 

(hydrofilní methakrylátové fáze). Na povrchu těchto fází jsou polyolové skupiny, které jsou 

velmi hydrofilní. (27) 
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2.4.2 Mobilní fáze pro HILIC 

Jako mobilní fáze se pro HILIC používá směs vody a organické složky, kde je 

optimální organickou složkou acetonitril (v koncentraci 60 – 95 %). Acetonitril má malou 

viskozitu, generuje tak nízký zpětný tlak a účinnost separace je vysoká. (6) (11) 

Pokud se při separaci využívá mechanismu iontové výměny, k ovlivnění retence se 

používají pufrované mobilní fáze. Optimální koncentrace solí v MF bývá od 5 mM 

do 15 mM. Se stoupající koncentrací organické složky v MF může docházet ke srážení solí. 

Koncentraci solí pufru je pak vhodné snížit. (6) 

2.4.3 Ovlivnění retence v HILIC 

Retence (zadržování analytu na koloně) se s polaritou rozpuštěné analyzované látky 

zvyšuje. Naopak s rostoucím podílem vody nebo pufru v mobilní fázi (se zvýšením polarity 

MF) se retence snižuje. Se stoupajícím hydrofilním charakterem SF se retence analytu 

zvyšuje, protože polární SF má tendenci lépe vázat vodnou složku fáze mobilní. (6) (11) 

Přídavek pufrů do MF lze také využít k ovlivnění retence, přičemž se zvyšující se 

koncentrací solí pufru retence obvykle klesá. (6) 

2.4.4 ERLIC 

Chromatografie hydrofilních interakcí s elektrostatickou repulzí (Electrostatic 

Repulsion Hydrophilic Interaction Chromatography, ERLIC) je zvláštní formou HILIC, kde 

se využívá speciálního iontového povrchu kolony. Tento povrch způsobuje elektrostatické 

odpuzování stejně nabité polární skupiny analytu a usnadňuje jeho separaci od ostatních 

polárních skupin. (26) 

Při využití organické mobilní fáze může docházet k retenci analytů na koloně pomocí 

hydrofilních interakcí, i když analyzované látky mají stejný iontový náboj jako stacionární 

fáze kolony. (26) 

V případě směsi analytů, které mají rozdílné náboje, mohou být repulzní 

elektrostatické síly využity k selektivní separaci těchto analytů. ERLIC umožňuje separaci 

izokratickou elucí u směsí, které obvykle vyžadují gradientovou eluci (např. u peptidů, 

aminokyselin a nukleotidů). (26) 
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2.5 Stacionární fáze 

Vlastnosti stacionární fáze významně ovlivňují separaci analytů v průběhu HPLC. 

Stacionární fáze lze rozdělit na polární a nepolární. Jako polární stacionární fáze se používají 

silikagel, SF na bázi oxidů kovů (oxidu hlinitého, titaničitého a zirkoničitého) a SF 

s chemicky vázanými polárními radikály (např. aminopropyl, kyanopropyl, 

pentafluorfenylpropyl). Jako nepolární stacionární fáze se používají SF s chemicky vázanými 

nepolárními radikály (nejčastěji uhlovodíkové řetězce obsahující 8 nebo 18 uhlíkových 

atomů). (1) (6) (28) 

V dnešní době se nejčastěji v analýze léčiv jako stacionární fáze používá silikagel, 

jehož povrch je modifikován nepolárními funkčními skupinami (zbytky C8, C18), 

jako tzv. reverzní fáze. Na reverzních fázích jsou nejvíce zadržovány nepolární látky, 

zatímco retence polárních látek na těchto fázích je malá. Velmi polární látky nejsou v systému 

reverzních fází na koloně zadržovány, ale jsou vymývány mobilní fází v mrtvém retenčním 

čase. Proto je jejich analýza v tomto uspořádání poněkud problematická. Řešením tohoto 

problému pak může být využití HILIC analýz. (4) (8) 

2.6 Stacionární fáze na bázi oxidů kovů 

V současné době se používají stacionární fáze na bázi oxidu hlinitého, titaničitého 

a zejména oxidu zirkoničitého. (4) 

Stacionární fáze na bázi oxidů kovů lze využít díky jejich pH a teplotní stabilitě 

pro analýzy v širokém rozsahu pH a při vysokých teplotách. Nemodifikované oxidy kovů lze 

použít pro separace polárních látek v systémech s normálními fázemi. Dostupné jsou 

i modifikované oxidy kovů, které lze použít pro separace v systémech s reverzními fázemi. 

(4) (28) 

U stacionárních fází na bázi oxidů kovů hraje voda adsorbovaná na povrchu SF 

důležitou roli při ligandové výměně, stejně jako je přítomnost vody důležitá v chromatografii 

hydrofilních interakcí (HILIC). Proto mají stacionární fáze na bázi oxidů kovů poměrně 

vysoký potenciál pro HILIC analýzu polárních látek. (29) (30) (31) 
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2.6.1 Stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého 

Základní chemická struktura oxidu zirkoničitého se vyznačuje jedinečnou chemickou 

a tepelnou stabilitou. V krystalické struktuře oxidu zirkoničitého je na atom zirkonia navázáno 

sedm atomů kyslíku. Krystalická struktura oxidu křemičitého (silikagel) má v porovnání jen 

čtyři vázané kyslíky na atomu křemíku. Tyto další vazby v krystalické struktuře oxidu 

zirkoničitého chrání jeho strukturu před hydrolýzou, která u oxidu křemičitého způsobuje 

při nízkém a vysokém pH jeho degradaci. Výsledkem ojedinělé elektronové konfigurace 

(prostorového uspořádání) oxidu zirkoničitého je struktura s vynikající pH (1-14) a tepelnou 

(až do 200 °C) stabilitou. Tento materiál je zcela stabilní až do 200 °C po dobu nejméně 1300 

objemů kolony. (29) (32) (33) 

Kolony naplněné stacionárními fázemi tvořenými oxidem zirkoničitým se mohou 

používat za extrémních podmínek. Tyto kolony mají vysokou odolnost vůči alkalickým 

i kyselým mobilním fázím a mnohem větší adsorpční kapacitu než silikagel. Oxid zirkoničitý 

vykazuje na svém povrchu kyselé i bazické vlastnosti, a tak může mít v závislosti na pH 

mobilní fáze charakter aniontu i kationtu. S vlastnostmi povrchu souvisí jeho pozoruhodná 

a v některých případech unikátní katalytická aktivita. Vysokou stabilitou oxidu zirkoničitého 

se prodlužuje životnost kolon a rozšiřují se možnosti jejich uplatnění při různých 

chromatografických podmínkách. (6) (34) (35) (36) 

Na povrchu oxidu zirkoničitého jsou adsorpční centra charakteru Lewisových kyselin 

(akceptují volný elektronový pár), proto je vhodné do mobilních fází přidávat pufry, které 

vyvažují vzájemné interakce těchto center s karboxylovými, hydroxylovými či fosfátovými 

skupinami analytů. Mechanismem separace řady analytů charakteru Lewisových bází jsou 

jejich interakce s adsorpčními centry oxidu zirkoničitého (tzv. ligandová výměna). (6) (37) 

(38) (39) 

Oxid zirkoničitý je připravován ve formě monodisperzních pórovitých kulových 

částeček. Lze ho použít dvěma způsoby. Prvním způsobem je použití nemodifikovaného 

oxidu v systému s normálními fázemi (ZirChrom®-PHASE). Druhým, častějším způsobem je 

používání modifikovaného oxidu v systému s reverzními fázemi. Povrch oxidu zirkoničitého 

se pro tento typ analýz upravuje tenkou vrstvou polybutadienu (ZirChrom®-PBD), 

polystyrenu (ZirChrom®-PS) nebo pyrolyticky vyloučeného uhlíku (ZirChrom®-CARB), 

který lze ještě dále modifikovat ligandem C18 (DiamondBond®-C18). (6) (32) (40) 
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2.6.1.1 Kolona ZirChrom®-PHASE 

Kolona ZirChrom®-PHASE je naplněna stacionární fází tvořenou nemodifikovaným 

oxidem zirkoničitým. Tato kolona je chemicky stabilní v celém rozsahu pH 1-14 a je také 

tepelně stabilní až do 150 °C. (41) 

K dispozici jsou kolony s velikostí částic 1,9 nebo 3 µm a velikostí pórů pouze 

30 nm. (41) 

Nemodifikovaný oxid zirkoničitý může být použit jako velmi stabilní stacionární 

fáze pro hydrofilní interakční chromatografii (HILIC). Dobrá pH a teplotní stabilita umožňuje 

použití této kolony pro analýzu silných bází a kyselin v jejich neionizované formě a její 

využití pro separaci při zvýšené teplotě. (30) 

 

2.6.2 Stacionární fáze na bázi oxidu titaničitého 

Chemická struktura oxidu titaničitého se vyznačuje chemickou a tepelnou stabilitou. 

V krystalické struktuře oxidu titaničitého je na atom titanu navázáno šest atomů kyslíku. 

Podobně jako oxid zirkoničitý má i oxid titaničitý kyselé a bazické vlastnosti a na povrchu 

adsorpční centra charakteru Lewisových kyselin. Stacionární fáze oxidu titaničitého je tvořena 

monodisperzními, kulovitými a pórovitými částicemi. Tyto fáze jsou tepelně stabilní 

až do 100 °C a chemicky stabilní téměř v celém rozsahu pH. Stacionární fáze jsou k dispozici 

v široké škále velikostí částic a pórů. (29) (32) (42) 

Nemodifikovaný oxid titaničitý je používán v systému s normálními fázemi 

(Sachtopore®-NP), zatímco oxid titaničitý modifikovaný tenkou vrstvou polyethylenu je 

používán v systému s reverzními fázemi (Sachtopore®-RP). (32) 

Oxid titaničitý má na svém povrchu hydroxylové skupiny, které jsou mírně kyselé, 

proto může být oxid titaničitý v systému normálních fází používán pro separaci bazických 

molekul. (42) 
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2.6.2.1 Kolona Sachtopore®-NP 

Kolona Sachtopore®-NP je naplněna stacionární fází tvořenou nemodifikovaným 

oxidem titaničitým. Tato kolona je chemicky stabilní v celém rozsahu pH 1-14 a také tepelně 

stabilní do 100 °C. (41) 

Stacionární fáze je vysoce univerzální a umožňuje modifikaci jak částic, tak velikosti 

pórů. K dispozici jsou kolony s velikostí částic 3, 5, 10, 20, 40 a 80 µm a velikostí pórů 6, 10, 

30, 100 a 200 nm. Hlavními výhodami stacionární fáze na bázi oxidu titaničitého jsou vysoká 

stabilita, široká škála velikostí částic i pórů a ideální použití pro analytickou i preparativní 

HPLC (32) (42) 

Oxid titaničitý má amfoterní charakter. Během iontové výměny má při nízkém pH 

charakter aniontu, při vysokém pH charakter kationtu. Může se tak účastnit jak aniontové, 

tak kationtové výměny. Centra charakteru Lewisových kyselin na povrchu oxidu způsobují 

jeho afinitu ke sloučeninám, které jsou donory volného elektronového páru (Lewisovy báze). 

Např. silně elektronegativní fosfátová skupina nukleotidů má k oxidu titaničitému značnou 

afinitu. (18) 

Stejně jako oxid zirkoničitý může být i oxid titaničitý použit jako stacionární fáze 

pro HILIC. (29) (30) 
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2.7 Charakteristika stanovovaných látek 

AMP, ADP, ATP a cAMP jsou fosforečné estery ribózy vázané na pětičlennou 

purinovou dusíkatou bázi – adenin. Fosfátové skupiny u ADP a ATP jsou na sebe vázané 

anhydridovou vazbou. Při tvorbě jedné nebo dvou anhydridových vazeb dochází k akumulaci 

velkého množství energie. ADP a ATP jsou proto označovány jako vysokoenergetické 

makroergní sloučeniny (hydrolytickým štěpením anhydridové vazby mezi fosfáty se uvolní 

energie). (43) (44) 

AMP, ADP, ATP a cAMP se účastní většiny metabolických procesů, podílí se 

na přenosu signálu přes buněčné receptory, jsou součástí řady metabolicky aktivních látek, 

fungují jako neurotransmitery. ATP je donorem fosfátu a volné energie pro řadu 

biochemických pochodů. cAMP je klíčovým regulátorem metabolismu. (43) 

Kreatin a kreatinfosfát se vyskytují ve svalech, v mozku a krvi. CP je energeticky 

bohatou formou C. Kreatinfosfát je zásadní energetickou rezervou ve svalu. (45) 

V následujících podkapitolách je stručná charakteristika jednotlivých stanovovaných 

látek – AMP, ADP, ATP, cAMP, C a CP. 

2.7.1 AMP – Adenosin-5´-monofosfát 

Adenosin-5´-monofosfát (AMP) je nukleotid, který se skládá z dusíkaté 

heterocyklické purinové báze – adeninu, cukerného zbytku – ribózy a zbytku kyseliny 

fosforečné – fosfátové skupiny. (44) (45) 

Adenin navázaný na C(1´) ribózy vytváří adenosin (nukleosid). Fosfátová skupina 

je navázána na C(5´) ribózy. Struktura AMP je na obrázku č. 2. (44) 

 

Obr. č. 2 – Strukturní vzorec AMP 
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AMP (označovaný též jako kyselina adenylová) je důležitou součástí energetického 

metabolismu. V organismu vzniká například hydrolýzou nukleotidů s vyšším počtem 

fosfátových skupin (ADP, ATP). Tato reakce je vysoce exergonická a bývá tak spřažena 

s endergonickými biologickými procesy. (44) (45) 

AMP zvyšuje v rychle pracujícím svalu rychlost glykolýzy (metabolický proces 

přeměny glukózy na dvě molekuly pyruvátu), při níž dochází za anaerobních podmínek 

k zisku dvou molekul ATP. (45) (46) 

2.7.2 ADP – Adenosin-5´-difosfát 

Adenosin-5´-difosfát (ADP) je nukleotid, který se skládá z dusíkaté heterocyklické 

purinové báze (adeninu), cukerného zbytku (ribózy) a dvou zbytků kyseliny fosforečné 

(fosfátových skupin). (44) (45) 

Mezi N(9) purinové báze adeninu a C(1´) ribózy je glykosidová vazba. Dvě fosfátové 

skupiny jsou navázány na C(5´) ribózy. Struktura ADP je na obrázku č. 3. (44) 

 

Obr. č. 3 – Strukturní vzorec ADP 

ADP formou vysokoenergetického fosfátu zachycuje významnou část volné energie, 

která je uvolňována při katabolických reakcích. (45) 

ADP se účastní hemostázy (zástavy krvácení). Během hemokoagulace (srážení krve) 

jsou krevní destičky aktivovány a uvolňují obsah svých granul. ADP uvolněné z granul 

aktivuje další destičky a zároveň způsobuje agregaci (shlukování) destiček. (45) (47) 
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2.7.3 ATP – Adenosin-5´-trifosfát 

Adenosin-5´-trifosfát (ATP) je nukleotid, který se skládá z dusíkaté heterocyklické 

purinové báze (adeninu), cukerného zbytku (ribózy) a tří zbytků kyseliny fosforečné 

(fosfátových skupin). (44) (45) 

Purinová báze adenin je glykosidovou vazbou vázána na C(1´) ribózy. Fosfoesterovou 

vazbou jsou tři fosfátové skupiny navázány na C(5´) ribózy. Fosfátové skupiny jsou navzájem 

vázány fosfoanhydridovou vazbou, která je vysoce energeticky bohatá. Při fyziologickém pH 

jsou fosfátové skupiny ionizovány, proto jsou ATP i ostatní nukleotidy středně silnými 

kyselinami. Struktura ATP je na obrázku č. 4. (44) 

 

Obr. č. 4 – Strukturní vzorec ATP 

ATP je jednou z nejdůležitějších látek energetického metabolismu. Slouží 

jako univerzální biologický přenašeč volné energie v buňce. Adenosinová část ATP (adenin 

a ribóza) má identifikační funkci a slouží k vazbě ATP na molekuly enzymů, které používají 

ATP jako kofaktor (ATP umožňuje enzymu fosforylovat cílovou molekulu). (45) (48) 

ATP je velmi důležitou součástí svalů, kde poskytuje energii pro svalovou kontrakci. 

Kontrakce svalu spočívá v cyklickém připojování a uvolňování hlaviček myosinu na aktinové 

vlákno. Právě v myosinové hlavičce dochází k hydrolýze ATP na ADP a fosfát. (45) 
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2.7.4 cAMP – Cyklický adenosin-3´,5´-monofosfát 

Cyklický adenosin-3´,5´-monofosfát (cAMP) je cyklický nukleotid, který se skládá 

z dusíkaté heterocyklické purinové báze (adeninu), cukerného zbytku (ribózy) a zbytku 

kyseliny fosforečné (fosfátové skupiny). (44) (45) 

Mezi N(9) purinové báze adeninu a C(1´) ribózy je glykosidová vazba. Fosfátová 

skupina je navázána fosfodiesterovou vazbou na C(3´) a C(5´) ribózy. Struktura cAMP je 

na obrázku č. 5. (44) 

 

Obr. č. 5 – Strukturní vzorec cAMP 

Cyklický AMP má funkci intracelulárního druhého posla v řadě signálních drah. 

Účastní se různých buněčných regulací, důležitý je jeho účinek na řízení aktivity 

proteinkinázy A. Druhý posel (cAMP) se váže na regulační podjednotku proteinkinázy A, 

čímž ji aktivuje. Aktivovaná proteinkináza A fosforyluje řadu cílových intracelulárních 

proteinů. (45) 

2.7.5 C – Kreatin 

Kreatin (N-methylguanidinoctová kyselina) je dusíkatá organická kyselina, která se 

nachází především v kosterní svalovině, ale také v mozku a krvi. Struktura kreatinu je 

na obrázku č. 6. 

 

Obr. č. 6 – Strukturní vzorec kreatinu 
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Kreatin je velmi důležitý pro funkci mozku. Důsledkem poruch syntézy kreatinu 

(především se jedná o deficity enzymů, které katalyzují syntézu kreatinu) a jeho nedostatku 

v mozku bývají poruchy řeči, mentální retardace či epilepsie. (49) 

Kreatin může být používán pro zpomalení nástupu neurodegenerativních chorob 

(Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc). (50) 

2.7.6 CP – Kreatinfosfát 

Kreatinfosfát je fosforylovaná molekula kreatinu. Fosfát je v molekule připojen 

energeticky bohatou makroergní vazbou. Struktura kreatinfosfátu je na obrázku č. 7. 

 

Obr. č. 7 – Strukturní vzorec kreatinfosfátu 

Svalový kreatinfosfát je tvořen reakcí ATP a kreatinu za katalýzy enzymem 

kreatinkináza při relaxaci svalu. Svým pohotově dostupným makroergním fosfátem, který 

může být použit pro regeneraci ATP, slouží jako rychle dostupný zdroj energie. (45) 

Stanovení aktivity kreatinkinázy v krevním séru má klinický význam pro diagnózu 

akutních a chronických svalových onemocnění. (45) 

Kreatinfosfát se dehydratací a ztrátou fosfátu přeměňuje stejně jako kreatin 

na kreatinin, který je vylučován močí. Zvýšená koncentrace kreatininu v moči ukazuje 

na patologické odbourávání svalové hmoty. Vyšší koncentrace kreatininu v krevní plazmě 

indikuje poruchu funkce ledvin. (45) (51) 
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2.8 Přehled vybraných HPLC metod používaných pro analýzu 

adeninribonukleotidů, kreatinu a kreatinfosfátu 

Pro velký význam adeninribonukleotidů (ATP, ADP, AMP a cAMP), kreatinu 

a kreatinfosfátu bylo do dnešní doby publikováno mnoho vědeckých článků, které se věnují 

různým metodám analýzy těchto látek z biologického materiálu či z připravených vzorků. 

 

Pro analýzu těchto látek byly použity např. následující HPLC metody: 

 HPLC za podmínek izokratické eluce (52) (53) 

 iontově párová HPLC na reverzní fázi (54) (55) 

 HILIC za podmínek izokratické eluce (56) 

 HILIC za podmínek gradientové eluce (18) 

 

Volonté a kolektiv publikoval v roce 2004 současné stanovení C, CP, hypoxantinu, 

adenosinu, AMP, ADP a ATP z izolované prokrvené srdeční tkáně pomocí HPLC 

za podmínek izokratické eluce. Analýza byla prováděna na koloně s reverzní fází C18 

a mobilní fáze s rychlostí průtoku 1 ml/min obsahovala 215 mM dihydrogenfosforečnan 

draselný, 2,3 mM hydrogensíran tetrabutylamonný, 4 % acetonitrilu a 0,4 % hydroxidu 

draselného (1 M). Kolonový prostor byl termostatován na 25 °C, nástřikový objem vzorku byl 

20 µl, detekce byla prováděna pomocí UV detektoru při vlnové délce 220 nm. Popsaná 

chromatografická metoda vykazovala dobrou mez stanovitelnosti (kvantitativní hodnocení), 

přesnost a specifičnost, rychlé a jednoduché provedení. (52) 

 

Další použitou metodou pro současnou separaci C, CP, AMP, ADP, ATP a cAMP 

byla HPLC za podmínek izokratické eluce na zirkoniové koloně. Mobilní fáze obsahovala 

33% fosforečnanového pufru (10 mM Na2HPO4) o pH 7 a 67 % acetonitrilu. Rychlost průtoku 

mobilní fáze byla 1 ml/min. Detekce byla prováděna pomocí UV detektoru při vlnových 

délkách 215 a 254 nm. Metoda se vyznačovala dobrou separací a reprodukovatelností a byla 

úspěšně použita při analýze reálného vzorku myokardu. (53) 
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V roce 1992 byla publikována analýza C, CP, AMP, ADP, ATP a dalších metabolitů 

adenosinu ze srdeční tkáně a plazmy pomocí iontově párové HPLC na reverzní fázi 

za podmínek gradientové eluce. Stanovení probíhalo na koloně s reverzní fází C18 za použití 

tetrabutylamonium fosfátu jako iontově párového činidla v mobilní fázi. Pro analýzu byla 

použita dvousložková mobilní fáze. Složka A byla tvořena 0,1 M hydrogenfosforečnanem 

draselným a 0,01 M tetrabutylamonium fosfátem. Složka B byla tvořena složkou A 

rozpuštěnou ve 40 % methanolu. Na začátku gradientové eluce byla MF tvořena 100 % složky 

A, v průběhu analýzy se v mobilní fázi zvyšoval poměr složky B až na 50 % (poměr A:B byl 

50:50), poté se opět zvyšoval poměr složky A až na 100 %. Detekce byla provedena na UV 

detektoru při vlnových délkách 214 a 254 nm. Celková doba analýzy trvala 15 minut. (54) 

 

V článku, který publikoval Jaoudé a kolektiv, byla provedena separace adenosinu, 

AMP, ADP a ATP pomocí HILIC za podmínek izokratické eluce. Analýza probíhala 

na kapilární monolitické koloně z oxidu titaničitého (360 mm x 0,05 mm i. d.). Mobilní fáze 

byla složena z 60 % acetonitrilu a 40 % fosfátového pufru (40 mM H2PO4

-
/HPO4

2-
) o pH 6,5. 

Bylo využito UV detekce při vlnové délce 214 nm. V kolonovém prostoru byla udržována 

teplota 25 °C. (56) 

 

V roce 2008 využili Zhou a Lucy pro separaci 11 nukleotidů (AMP, ADP, ATP, 

UMP (uridinmonofosfát), UDP (uridindifosfát), UTP (uridintrifosfát), GMP 

(guanosinmonofosfát), GDP (guanosindifosfát), GTP (guanosintrifosfát), CMP 

(cytidinmonofosfát), CTP (cytidintrifosfát)) a některých jejich meziproduktů HILIC 

za podmínek jednokrokové gradientové eluce na oxidu titaničitém (150 mm x 4,6 mm i. d., 

3 µm). Průtoková rychlost mobilní fáze byla 1 ml/min. Během gradientové eluce se složení 

mobilní fáze měnilo následovně: 75 % acetonitrilu a 25 % pufru (10 mM H2PO4

-
/HPO4

2-
) 

o pH 6 po dobu šesti minut, 60 % acetonitrilu a 40 % pufru (20 mM H2PO4

-
/HPO4

2-
) o pH 8 

po zbytek analýzy. Detekce byla provedena na UV detektoru při vlnové délce 254 nm. 

Celková doba analýzy byla 26 minut. (18) 
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3 Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce bylo systematicky studovat vliv složení mobilní fáze 

na chromatografické chování a separaci vybraných polárních látek (AMP, ADP, ATP, cAMP, 

C a CP) na koloně tvořené oxidem zirkoničitým a oxidem titaničitým. Důraz byl zejména 

kladen na možnost využití těchto fází pro analýzy uvedených analytů za podmínek 

chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC). 
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4 Experimentální část 

4.1 Použité chemikálie 

Acetonitril, Chromasolv
®
 gradient grade, for HPLC, ≥ 99,9 %, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, 

Německo 

Hydrogenfosforečnan disodný, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Německo 

Dihydrogenfosforečnan sodný, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Německo 

Fluorid sodný, Lach-ner, Neratovice, Česká republika 

Kyselina fosforečná 85 %, Chemapol, Praha, Česká republika 

Voda čištěná, Millipore purifikační systém, Schwalbach, Německo 

Adenosin-5´-monofosfát, ≥ 99 %, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Německo 

Adenosin-5´-difosfát, ≥ 98,5 %, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Německo 

Adenosin-5´-trifosfát, ≥ 99 %, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Německo 

Cyklický adenosin-3´,5´-monofosfát, ≥ 98,5 %, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Německo 

Kreatin, ≥ 99 %, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Německo 

Kreatinfosfát, ≥ 98 %, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Německo 

Hydroxid sodný, Sigma-Aldrich, Schnelldorf, Německo 

Kyselina dusičná 65 %, PENTA, Praha, Česká republika 
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4.2 Přístrojové vybavení 

4.2.1 Chromatografický systém 

Měření byla realizována na HPLC sestavě LC 20A Prominence (Shimadzu, 

Duisburg, Německo), která byla sestavena ze dvou pump (pumpy A a B), degasseru 

(odplyňovače), autosampleru (automatického dávkovače spojeného se zásobníkem vzorků), 

termostatovaného kolonového prostoru, DAD detektoru a počítače s příslušenstvím. 

Chromatografický systém je ovládán počítačovým softwarem LC solution software, 

verze 1.21 SP1 (Shimadzu, Duisburg, Německo). 

Použité chromatografické kolony: 

ZirChrom®-PHASE, 150 mm x 4,6 mm i. d.; 5 µm, ZirChrom Separation, Inc., USA 

Sachtopore®-NP, 150 mm x 4,6 mm i. d.; 5 µm, ZirChrom Separation, Inc., USA 

4.2.2 Ostatní použité přístroje a pomůcky 

Laboratorní sklo 

Analytické váhy, Sartorius, ČR 

Vakuové filtrační zařízení s filtrem o velikosti pórů 0,45 µm, Fisher Scientific, ČR 

Mikropipety, Eppendorf, Německo 

Laboratorní magnetická míchačka, Laboratorní přístroje Praha, ČR 

Acidimetr, Eutech Instruments pH 510, Nizozemí 

Ultrazvuková lázeň, Kraintek, Slovensko 
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4.3 Příprava vzorků 

Zásobní roztoky jednotlivých analytů (AMP, ADP, ATP, cAMP, C, CP) byly 

připraveny navážením příslušného množství substance a jejím následným rozpuštěním 

v čištěné vodě v koncentraci 1mg/ml. Naředěním zásobních roztoků směsí čištěné vody 

a acetonitrilu (tak, aby výsledným rozpouštědlem byl vždy 50 % acetonitril) byly připraveny 

pracovní roztoky o koncentraci 50 µg/ml. Tyto roztoky byly nastřikovány na kolonu. Kromě 

pracovních roztoků obsahujících jednotlivé analyty byl stejným způsobem připraven také 

pracovní roztok obsahující směs všech analytů. 

4.4 Chromatografické podmínky 

Při studiu využití stacionárních fází na bázi oxidu zirkoničitého a oxidu titaničitého 

byly zkoumány různé vlivy složení mobilní fáze na separaci analyzovaných polárních látek 

(AMP, ADP, ATP, cAMP, C a CP). Během analýz byl zkoumán vliv síly mobilní fáze, vliv 

pH mobilní fáze, vliv množství fluoridu sodného a vliv množství hydrogenfosforečnanu 

disodného a fluoridu sodného v pufru na separaci analytů. 

V průběhu analýzy byla používána mobilní fáze s konstantním složením 

(tzv. izokratická eluce). Mobilní fáze byla připravována jako různé poměry acetonitrilu 

(ACN) a pufru. Průtoková rychlost mobilní fáze byla 1 ml/min. 

V prostoru pro kolonu byla udržována stálá teplota 25 °C. Zásobník vzorků byl 

pro zachování jejich stability termostatovaný na teplotu 8 °C. Vzorky byly na kolonu 

nastřikovány v objemu 20 µl. 

Detekce byla prováděna pomocí DAD detektoru při dvou vlnových délkách 

(215 a 254 nm) kvůli rozdílným absorpčním maximům jednotlivých analytů. Pro AMP, ADP, 

ATP a cAMP bylo použito 254 nm a pro C a CP 215 nm. 

4.4.1 Příprava mobilní fáze 

Mobilní fáze se skládala z acetonitrilu a pufru (hydrogenfosforečnan  

disodný - Na2HPO4 s fluoridem sodným - NaF) v různých poměrech. 

Pro přípravu mobilní fáze o potřebném složení byl připraven zásobní roztok pufru 

s NaF, který byl přefiltrován pomocí vakuového filtračního zařízení přes filtr o velikosti pórů 

0,45 µm. Příslušné pH bylo získáno smícháním kyselého a bazického pufru nebo upraveno 

pomocí zředěné kyseliny fosforečné (H3PO4). Zásobní roztok pufru byl smíchán s vodou 
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a acetonitrilem v různých poměrech. Takto připravená MF byla odvzdušněna v ultrazvukové 

lázni. Detailní postup přípravy jednotlivých mobilních fází je uveden níže. 

 

Vliv síly mobilní fáze: 

Příprava zásobního roztoku pufru o koncentraci 100 mM Na2HPO4 a 50 mM NaF. 

Množství substancí potřebné pro přípravu roztoku bylo vypočítáno dle následujících vztahů: 

m (Na2HPO4) = 0,1 mol/l . 141,96 g/mol . objem v litrech 

m (NaF) = 0,05 mol/l . 41,99 g/mol . objem v litrech 

pH pufru bylo upraveno zředěnou H3PO4 (ředění 1:3 čištěnou vodou) na pH 7. 

Mobilní fáze s obsahem ACN v rozsahu 5 – 80 % byly připraveny dle tabulky č. 1. 

 

Tab. č. 1 – Složení mobilní fáze na 100 ml: 

ACN (%) 5 10 20 30 40 50 55 60 65 67 70 75 80 

ACN (ml) 5 10 20 30 40 50 55 60 65 67 70 75 80 

Pufr (ml) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

H2O (ml) 85 80 70 60 50 40 35 30 25 23 20 15 10 

 

Vliv pH mobilní fáze: 

Vliv pH byl studován pro pH 6, 7, 8 a 9 s využitím mobilní fáze s 65 % obsahem ACN. 

Hodnota pH pufru byla upravována dvěma metodami. 

Metoda č. 1: úprava pH zásobního roztoku pufru byla provedena zředěnou H3PO4. 

Metoda č. 2: příslušné pH zásobního roztoku pufru bylo získáno smícháním kyselého 

zásobního roztoku A1 (100 mM NaH2PO4 s 50 mM NaF) a bazického zásobního roztoku A2 

(100 mM Na2HPO4 s 50 mM NaF) v množství dle tabulky č. 2. 
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Tab. č. 2 – Složení zásobního roztoku pufru daného pH na 10 ml (57): 

pH 6 7 8 9 

Zásobní roztok A1 (ml) 8,77 3,90 0,53 0,00 

Zásobní roztok A2 (ml) 1,23 6,10 9,47 10,00 

 

Vliv množství fluoridu sodného: 

Vliv množství NaF byl studován pro koncentrace 5, 10 a 15 mM při pH 7 a s mobilní fází 

obsahující 65 % ACN. 

Pro přípravu mobilní fáze byl použit zásobní roztok pufru (100 mM Na2HPO4) obsahující 

50 – 150 mM NaF. Mobilní fáze byly připraveny příslušným ředěním zásobního roztoku 

dle tabulky č. 1. 

 

Vliv množství hydrogenfosforečnanu disodného a fluoridu sodného v pufru: 

Vliv množství Na2HPO4 a NaF byl studován pro koncentrace 5 a 7 mM Na2HPO4 a 5, 10 

a 15 mM NaF při pH 7 a s mobilní fází s 65 % obsahem ACN. Pro přípravu mobilní fáze byl 

připraven zásobní roztok Na2HPO4 o koncentraci 50 a 70 mM, který obsahoval 50, 100 

nebo 150 mM NaF. pH mobilní fáze bylo získáno smícháním zásobních roztoků NaH2PO4 

(zásobní roztok A1) a Na2HPO4 (zásobní roztok A2) o příslušné koncentraci a s potřebným 

obsahem NaF v poměru 3,9:6,1 (v/v). 

Konkrétní složení zásobních roztoků použitých pro přípravu mobilní fáze je uvedeno níže. 

Zásobní roztok A1: 50 mM NaH2PO4 + 50 mM NaF 

Zásobní roztok A2: 50 mM Na2HPO4 + 50 mM NaF 

 

Zásobní roztok A1: 50 mM NaH2PO4 + 100 mM NaF 

Zásobní roztok A2: 50 mM Na2HPO4 + 100 mM NaF 

 

Zásobní roztok A1: 50 mM NaH2PO4 + 150 mM NaF 

Zásobní roztok A2: 50 mM Na2HPO4 + 150 mM NaF 
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Zásobní roztok A1: 70 mM NaH2PO4 + 50 mM NaF 

Zásobní roztok A2: 70 mM Na2HPO4 + 50 mM NaF 

 

Zásobní roztok A1: 70 mM NaH2PO4 + 100 mM NaF 

Zásobní roztok A2: 70 mM Na2HPO4 + 100 mM NaF 

 

Zásobní roztok A1: 70 mM NaH2PO4 + 150 mM NaF 

Zásobní roztok A2: 70 mM Na2HPO4 + 150 mM NaF 

 

4.5 Chromatografické parametry 

Při hodnocení separace jednotlivých analytů byly hodnoceny následující 

chromatografické parametry - počet teoretických pater a faktor symetrie píku. Oba parametry 

byly vypočítány pomocí chromatografického softwaru (LC solution software, verze 1.21 SP1) 

dle následujících vztahů: 

Počet teoretických pater (N): 

2

16 









w

t
N R  

t
R – retenční čas píku, 

w – šířka píku na základní linii zjištěná tzv. tangentovou metodou. 

Faktor symetrie píku, tzv. Tailing faktor (Tf): 

d

w
T f

2

05,0
  

w
0,05

 – šířka píku v jedné dvacetině jeho výšky, 

d – vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z maxima píku a čelem píku v jedné 

dvacetině jeho výšky. 
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5 Výsledky a diskuze 

Při studiu využití stacionárních fází na bázi oxidů kovů byly zkoumány 4 různé vlivy 

složení mobilní fáze na separaci analyzovaných látek (AMP, ADP, ATP, cAMP, C 

a CP) - vliv síly mobilní fáze, vliv pH mobilní fáze, vliv množství fluoridu sodného a vliv 

množství hydrogenfosforečnanu disodného a fluoridu sodného v pufru. 

Nejdříve byly vlivy zkoušeny na koloně z oxidu zirkoničitého - ZirChrom®-PHASE, 

později pak na koloně Sachtopore®-NP se stacionární fází tvořenou oxidem titaničitým. 

Postupy příprav jednotlivých mobilních fází byly popsány v kapitole 4.4.1. 

5.1 Vliv síly mobilní fáze 

Původním záměrem bylo studovat vliv tohoto parametru v rozmezí 5 – 80 % ACN, 

avšak u mobilních fází s obsahem ACN 70 – 80 % došlo k vypadávání krystalů pufru a nebylo 

tak možné analýzu s těmito MF provést. 

Kolona ZirChrom®-PHASE 

Na obrázku č. 8 je znázorněn graf závislosti retenčního času (t
R
, v minutách) 

na obsahu ACN v MF (v procentech) u všech analyzovaných látek. Se zvyšujícím se obsahem 

ACN v MF se prodlužovala doba analýzy. Síla mobilní fáze měla největší vliv na retenci ATP 

a ADP. Z grafu je také patrné, že s klesajícím podílem vody v mobilní fázi (se snížením 

polarity MF) se retence analytů zvyšovala, čímž byl tedy potvrzen HILIC efekt. 

Při analýzách, ve kterých mobilní fáze obsahovala 5 - 55 % ACN, nebyly analyty 

dostatečně separovány (viz chromatogram na Obr. č. 9). Účinnost separace vyjádřená počtem 

teoretických pater byla vysoká při obsahu 65 % a 67 % ACN v MF (viz Obr. č. 10). 

K velmi dobré separaci všech analytů došlo při složení MF 67 % ACN 

a 33 % 10 mM Na2HPO4 (při pH 7). Retenční časy jednotlivých analytů při této analýze byly: 

cAMP = 1,9 min, C = 3,4 min, AMP = 4,8 min, CP = 6,4 min, ADP = 10,6 min 

a pro ATP = 26,9 min (viz chromatogram na Obr. č. 11). 



36 

 

 

Obr. č. 8 – Graf závislosti retenčního času (t
R
) na % obsahu ACN v MF 

 

Obr. č. 9 – Chromatogram analýzy směsi látek s použitím MF 

s 50 % obsahem ACN 
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Obr. č. 10 – Graf závislosti počtu teoretických pater ATP na % ACN v MF 

 

Obr. č. 11 – Chromatogram analýzy směsi látek s použitím MF 

s 67 % obsahem ACN  
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Kolona Sachtopore®-NP 

Stejný experiment byl proveden na koloně Sachtopore®-NP. Retenční chování 

analytů bylo blízké chování na koloně ZirChrom®-PHASE, pouze zde byla zaznamenána 

o něco nižší retence analytů pravděpodobně v důsledku rozdílné kyselosti povrchů kolon 

(viz Obr. č. 12).  

 

  

Obr. č. 12 – Graf závislosti retenčního času (t
R
) na % obsahu ACN v MF 

 

Při složení MF 67 % ACN a 33 % 10 mM Na2HPO4 (při pH 7) byly retenční časy 

jednotlivých analytů: cAMP = 1,9 min, C = 2,8 min, AMP = 3,6 min, CP = 4,8 min, 

ADP = 7,1 min, ATP = 16,2 min (viz chromatogram na Obr. č. 13). 
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Obr. č. 13 – Chromatogram analýzy směsi látek s použitím MF 

s 67 % obsahem ACN 
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5.2 Vliv pH mobilní fáze 

Vliv pH mobilní fáze na separaci analytů byl testován na obou kolonách v rozmezí 

pH 6 – 9. Při těchto experimentech bylo pH mobilní fáze nejprve upravováno přídavkem 

zředěné H3PO4 (dle metody č. 1), avšak v tomto případě jednotlivé MF obsahovaly různé 

množství fosfátů, které mohly ovlivnit výsledky analýzy. Proto byly pro porovnání provedeny 

také analýzy, kdy bylo finální pH nastaveno smícháním NaH2PO4 a Na2HPO4 - metoda č. 2. 

Kolona ZirChrom®-PHASE 

Výsledky analýz při hodnocení vlivu pH MF na koloně ZirChrom®-PHASE jsou 

na obrázcích č. 14, 15 a 16. Graf závislosti retenčního času jednotlivých analyzovaných látek 

na pH MF připravené dle metody č. 1 je na obrázku č. 14, dle metody č. 2 je na obrázku č. 15. 

Z grafů je patrné, že pH MF mělo vliv především na retenci ATP, méně pak ADP. U ostatních 

analytů tento parametr neovlivnil významně retenční chování. 

Nižší pH způsobovalo prodloužení doby analýzy. Na obrázku č. 15 je vidět, 

že separace ATP při pH 6 byla až příliš dlouhá (t
R 38,6 min). Počet teoretických pater kolony 

byl pro ATP a ADP při pH 6 velmi nízký a s rostoucím pH se zvyšoval (viz Obr. č. 16 

pro ATP). 

Při pH 9 byla analýza nejkratší (t
R ATP při metodě č. 2 byl 19,9 min), při pH 7 byla 

delší (t
R ATP při metodě č. 2 byl 25,9 min). Účinnost separace vyjádřená jako počet 

teoretických pater rostla se zvyšujícím se pH. 

 

Obr. č. 14 – Graf závislosti retenčního času (t
R
) na pH MF: metoda č. 1 
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Obr. č. 15 – Graf závislosti retenčního času (t
R
) na pH MF: metoda č. 2 

 

Obr. č. 16 – Graf závislosti počtu teoretických pater ATP na pH MF 

 

Kolona Sachtopore®-NP 

Na koloně Sachtopore®-NP byl vliv pH mobilní fáze na separaci analytů testován již 

pouze pomocí metody č. 2. Na obrázku č. 17 je graf závislosti retenčního času analytů na pH 

MF. Z grafu je patrné, že retence analytů na koloně Sachtopore®-NP je velmi podobná 

výsledkům získaným na koloně ZirChrom®-PHASE, což potvrzuje podobný charakter obou 

fází. Analyty jsou pouze o něco méně zadržovány na koloně s oxidem titaničitým v porovnání 

s oxidem zirkoničitým. 
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Obr. č. 17 – Graf závislosti retenčního času (t
R
) na pH MF: metoda č. 2 

Při pH 7, 8 a 9 byla analýza srovnatelně dlouhá (t
R (ATP) při pH 7 = 13,0 min, 

při pH 8 = 11,9 min a při pH 9 = 12,2 min). pH 6 způsobovalo výrazné prodloužení doby 

separace ATP. 

Z grafu na obrázku č. 18 je patrné, že počet teoretických pater kolony pro ATP 

(stejně tak ADP) byl při pH 6 nízký a s rostoucím pH se zvyšoval. Z grafu vyplývá, 

že účinnost separace vyjádřená počtem teoretických pater rostla se zvyšujícím se pH. 

 

Obr. č. 18 – Graf závislosti počtu teoretických pater ATP na pH MF  
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5.3 Vliv množství fluoridu sodného 

Vliv množství fluoridu sodného v pufru byl hodnocen v rozmezí 5 – 15 mM. 

Kolona ZirChrom®-PHASE 

Na obrázku č. 19 je znázorněna závislost retenčního času analytů na koncentraci 

fluoridu sodného v pufru. Z grafu je patrné, že se zvyšující se koncentrací NaF v pufru 

se prodlužovala doba analýzy látek. Nejpatrněji byl ovlivněn retenční čas ATP. 

Vzhledem k tomu, že fluorid sodný ovlivňuje symetrii píků, byl studován také jeho vliv 

na hodnotu faktoru symetrie tzv. Tailing faktoru (Tf). 

 

Obr. č. 19 – Graf závislosti retenčního času (t
R
) na koncentraci NaF v pufru 

Na obrázku č. 20 je graf závislosti faktoru symetrie píku ATP na koncentraci 

fluoridu sodného v pufru. Z grafu je patrné, že se zvyšující se koncentrací fluoridu sodného 

se hodnota faktoru píku ATP přibližuje k jedné. Větší koncentrace NaF v pufru tedy zlepšuje 

tvar a symetrii píků. 

U ostatních analyzovaných látek byla závislost symetrie píku na koncentraci fluoridu 

sodného podobná jako u ATP. Hlavní zlepšení symetrie píku bylo zjištěno mezi mobilními 

fázemi s 5 mM a 10 mM koncentrací NaF. Mezi MF s 10 mM a 15 mM NaF byl rozdíl tohoto 

parametru u všech analytů minimální. 
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Obr. č. 20 – Graf závislosti Tailing faktoru (Tf) na koncentraci NaF v pufru 

 

Kolona Sachtopore®-NP 

Závislost retence na koncentraci NaF byla na koloně Sachtopore®-NP obdobná 

jako v případě kolony ZirChrom®-PHASE. Rozdílná byla pouze o něco nižší retence 

všech analytů na této koloně. Graf závislosti retenčního času analytů na koncentraci fluoridu 

sodného v pufru je znázorněn na obrázku č. 21. Podobný trend byl pozorován také u faktoru 

symetrie píku. 

 

Obr. č. 21 – Graf závislosti retenčního času (t
R
) na koncentraci NaF v pufru  
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5.4 Vliv množství hydrogenfosforečnanu disodného a fluoridu 

sodného v pufru 

MF v tomto případě obsahovaly 5 mM nebo 7 mM Na2HPO4 a 5 mM, 10 mM 

nebo 15 mM NaF. 

Kolona ZirChrom®-PHASE 

Výsledky analýz ATP prováděných na koloně ZirChrom®-PHASE jsou zobrazeny 

na obrázku č. 22, kde je graf závislosti retenčního času ATP na koncentraci fluoridu sodného 

při různé síle pufru (5 a 7 mM Na2HPO4). Vyšší koncentrace NaF způsobovala prodloužení 

retenčních časů a lepší symetrii píků především ATP, méně ADP, což bylo zjištěno 

i v kapitole 5.3. U ostatních analytů byly rozdíly v separaci nepatrné. 

Z grafu také vyplývá, že se zvyšující se koncentrací solí pufru v mobilní fázi 

se retence analytů snižovala. 

 

 

Obr. č. 22 – Graf závislosti retenčního času (t
R
) na koncentraci NaF 

a Na2HPO4 v pufru 
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Vliv různých koncentrací fluoridu sodného a hydrogenfosforečnanu disodného 
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6 Závěr 

V diplomové práci byl systematicky popsán vliv složení mobilní fáze 

na chromatografické chování a separaci vybraných polárních látek (AMP, ADP, ATP, cAMP, 

C a CP) za podmínek chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC). K separaci byla 

použita kolona naplněná oxidem zirkoničitým (ZirChrom®-PHASE) a oxidem titaničitým 

(Sachtopore®-NP).  

Během analýz byly testovány mobilní fáze s různým obsahem organické složky 

(ACN), s různou sílou pufru (Na2HPO4 s NaF) a o různém pH. Analyty byly dostatečně 

separovány při analýzách, ve kterých mobilní fáze obsahovala alespoň 60 % ACN. 

S rostoucím podílem organické složky v mobilní fázi se retence analytů zvyšovala a účinnost 

kolony byla vyšší. 

Složení pufru a pH mobilní fáze měly vliv především na retenci ATP. S vyšším pH 

mobilní fáze se zvyšovala účinnost kolony a mírně se snižovala retence analytů. Větší 

koncentrace fluoridu sodného v pufru zlepšovala tvar a symetrii píků a prodlužovala dobu 

analýzy. Větší koncentrace solí pufru v mobilní fázi způsobovala nižší retenci analytů. 

Velmi dobré separace všech analytů bylo dosaženo na obou kolonách s mobilní fází 

obsahující 67 % ACN a 33 % pufru (10 mM Na2HPO4 a 5 mM NaF) při pH 7. Výsledky této 

práce dále naznačují, že pro další experimenty by bylo možné využít také mobilní fázi 

s obsahem 67 % ACN a 33 % pufru (10 mM Na2HPO4 a 10 mM NaF) při pH 8 – 9. 

Tato studie prokázala, že obě studované stacionární fáze mají velký potenciál 

pro analýzu polárních látek v HILIC a tato problematika si zasluhuje další studium. 
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