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ABSTRAKT 
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Konzultant: PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.  
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Nesilikagelové  materiály v analýze léčiv II. 

 

Tato diplomová práce je zaměřena na nesilikagelové materiály a jejich vyuţití v analýze 

léčiv. Nesilikagelové materiály se zdají být vhodnou alternativou silikagelu. Práce se 

především zaměřuje na oxid zirkoničitý a titaničitý, které jsou nejintenzivněji studovány 

a o jejich vlastnostech, výhodách a moţnostech uplatnění pojednává mnoho prací. Aby 

byla práce kompletní, věnuje se zčásti i oxidu hlinitému, jehoţ uplatnění bylo 

předmětem několika výzkumů a odborných článků. Na rozdíl od oxidu zirkoničitého 

a titaničitého je ale jeho vyuţití okrajové.  
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Student: Vanda Rýdlová 
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Title of Thesis:  

 

Non-silica materials in drug analysis II. 

 

This thesis focuses on non-silica materials and their application in drug analysis. 

Non-silica materials seem to be a suitable alternative to silica-based materials. This 

thesis is primarily focused on zirkonia and titania, which are the most intensively 

studied non-silica materials and their properties, advantages and possibilities of 

application in separation processes are discussed in many works. For completeness, the 

part is dedicated to alumina, whose application has been the subject of several studies 

and articles. But its use is marginal unlike zirkonia and titania. 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, High Performance Liquid 

Chromatography) je jednou z nejvýznamnějších a nejprogresivnějších analytických 

metodik, která slouţí k vzájemnému oddělení široké škály látek ve směsi a zároveň 

k jejich kvalitativní a kvantitativní analýze. V současné době je snaha vytvořit separační 

metodu, která by byla jednoduchá, rychlá, účinná, citlivá a pokud moţno co nejlevnější. 

HPLC splňuje výše uvedené poţadavky. Mezi další přednosti patří potřeba malého 

mnoţství vzorku, moţnost automatizace a krátký čas potřebný k vykonání analýzy. 

Nelze si tedy představit moderní analytickou laboratoř bez metody HPLC. 

Práce se zabývá rešerší o vyuţitelnosti stacionárních fází na bázi kovových oxidů ve 

farmaceutické analýze. Je především zaměřena na separace, které byly provedeny 

v rozmezí roku 2004 – 2014. Cílem bylo najít a shromáţdit nové informace zabývající 

tématikou separací na stacionárních fázích na bázi oxidů kovů a shrnout získané 

informace do souvislého textu, který bude slouţit pro ty, kteří by se chtěli do budoucna 

tématikou oxidů kovů zabývat. Pozornost je věnována především stacionárním fázím na 

bázi oxidu zirkoničitého a titaničitého, které jsou povaţovány za vhodnou alternativu 

k dnes nejčastěji pouţívaným silikagelovým fázím. Okrajově je zmíněn také oxid 

hlinitý, který byl studován zejména v 90. letech minulého století, nicméně jeho vyuţití 

v chromatografii je dnes na rozdíl od ZrO2 a TiO2 okrajové. 
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2 VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

HPLC patří mezi jednu z nejprogresivnějších analytických metodik. Je to pokročilá, 

instrumentálně náročná technika kapalinové chromatografie. Řadí se mezi nejčastěji 

pouţívané separační metody, jejíţ pouţití je ve farmacii velmi rozsáhlé (1). 

2.1 Charakterizace metody 

HPLC slouţí k dělení látek ve směsích, stanovení jejich přítomnosti 

a koncentrace (2). Vyniká především vysokou účinností, citlivosti stanovení, rychlostí 

analýzy, minimální potřebou vzorku a moţností automatizace (3). Vysoké účinnosti 

separace lze dosáhnout pouţitím kolon, které jsou naplněné stacionární fází (SF) o malé 

definované velikosti částic pravidelného tvaru. Částice homogenně vyplňují kolonu 

(1,2).  

Separaci a eluci jednotlivých sloţek směsi lze ovlivnit povahou jak stacionární, tak 

i mobilní fáze. Pokud je sloţení mobilní fáze konstantní, jedná se o isokratickou eluci, 

která je vhodná, mají-li látky podobné fyzikálně-chemické vlastnosti. Pokud se sloţení 

mobilní fáze během eluce mění ve prospěch sloţky s větší eluční silou, jde 

o gradientovou eluci, která se uplatňuje tehdy, mají-li sloţky směsi výrazně odlišné 

fyzikálně-chemické vlastnosti a isokratická eluce by byla časově velmi náročná (4). 

V HPLC se nejčastěji pouţívají reverzní stacionární fáze (RP). Odhaduje se, ţe aţ 

80-90 % separací jsou prováděny pomocí této metody. Přestoţe vývoj RP-HPLC začal 

jiţ před čtyřmi desítkami let, tato technika je stále velmi populární a zájem o ní neustále 

roste. Předmětem výzkumů jsou i fyzikálně-chemické vlastnosti RP-kolon. Důleţitou 

otázkou je tedy jejich mechanická, chemická a tepelná stabilita a tudíţ i jejich ţivotnost 

v praxi. Je tedy potřeba se vţdy zamyslet nad třemi hlavními otázkami: 

1) Jakou zvolit kolonu, aby byla optimální pro konkrétní separaci? 

2) Jaká bude ţivotnost kolony a kolik vzorků bude moct být analyzováno? 

3) Jaký pracovní postup zvolit u konkrétní analýzy? (5) 

Nejrozšířenějším nosičem SF v RP-HPLC se stal silikagel, polymerní oxid křemičitý. 

Velkou popularitu mají dlouhodobě C-18 modifikace. Postupem času přicházely na trh 
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další modifikace a to zejména C4 a C8, fluorované fáze, alkylované fáze s řetězci 

delšími neţ 18 uhlíků a další.  

Stále více se ale dostávají do popředí nové materiály jako modifikované oxidy kovů 

a anorganicko-organické hybridy. Jedním z hlavních cílů vývoje nových sorbentů je 

dosaţení vysoké separační účinnosti a stability kolon (6). 

2.2 Využití HPLC ve farmaceutické analýze 

Metoda HPLC se stala v mnoha analytických laboratořích nepostradatelnou technikou 

pro analýzu vzorků, stanovení fyzikálních konstant, izolací čistých sloţek 

z komplexních směsí a dalších. Jednotlivé sloţky směsi lze separovat s vysokou 

citlivostí a v krátkém čase, je-li pouţita vhodná kombinace mobilní fáze, 

chromatografické kolony a detekční techniky. Pomocí této metody lze analyzovat široké 

spektrum látek (3,7). 

Uplatnění HPLC ve farmacii je velice rozsáhlé a lze jej shrnout do následujících bodů 

(3,7): 

1) izolace, dělení a identifikace látek ve směsích; 

2) hledání údajů potřebných pro identifikaci léčiv v kombinaci s moderními 

detekčními technikami (hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetická 

rezonance); 

3) analýza komponent v biologickém materiálu a studium jejich 

farmakokinetických parametrů a metabolismu; 

4) vývoj nových lékových forem; 

5) kontrola ţivotního prostředí a kontrola čistoty potravinářských výrobků. 

Vývoj a dostupnost vysoce výkonných HPLC přístrojů a kvalitních SF podporuje stále 

trvalý růst ve výzkumu a vyuţití HPLC (5). 

 

 

 

 



 

10 

 

3 STACIONÁRNÍ FÁZE NA BÁZI SILIKAGELU 

Silikagel patří mezi nejrozšířenější polární anorganický sorbent. Mezi vlastnosti, které 

jej činí takřka ideálním nosičem, patří: 

1) vysoká mechanická odolnost a tedy dlouhodobá stabilita za vysokých 

pracovních tlaků; 

2) moţnost výroby různě velkých částic s různou velikostí pórů; 

3) moţnost přípravy velkého mnoţství SF s různou selektivitou a charakterem, díky 

přítomnosti silanolových skupin na povrchu a tedy jeho snadné 

modifikovatelnosti (7,8). 

Běţně pouţívané SF jsou chemicky stabilní v rozmezí pH 3–9. Při pH < 3 je siloxanová 

vazba nestabilní, dochází ke kysele katalyzované hydrolýze této vazby. To vede 

k následné ztrátě vázané fáze a chromatografické účinnosti. Naopak při pH > 8 dochází 

k rozpuštění silikagelové matrice, protoţe není kompletně chráněna vázanou fází. To je 

doprovázeno vznikem volného prostoru v koloně, následnou úplnou destrukcí SF 

a ztrátě chromatografické účinnosti (5,6,9). Další nevýhodou silikagelu je jeho kyselý 

povrch, coţ můţe způsobit komplikaci především při separaci bazických látek. Na 

povrchu silikagelu dochází ke zreagování asi jen poloviny přítomných silanolových 

skupin. Zbytek volných silanolů můţe interagovat s bazickými látkami. Tyto interakce 

jsou zprostředkovány iontově-výměnnými mechanismy. To můţe vést k nárůstu 

retenčního času, sníţení separační účinnosti a chvostování píků (5,6,9). 

Důleţitá je nejen stabilita kolony při vyšším pH, ale rovněţ doba, po kterou jsou kolony 

při vyšším pH stabilní. Je potřeba, aby si kolona zachovávala původní vlastnosti po co 

nejdelší dobu, čímţ se minimalizuje opětovná potřeba optimalizace vyvinutých 

podmínek či častá výměna kolony. Chromatografické kolony jsou drahé a uţivatelé 

proto vyţadují, aby pouţitelnost byla několik měsíců, nikoliv jen pár dní. Kolony na 

bázi silikagelu, speciálně pro pouţití při vysokém pH, jsou stabilní pouze po omezenou 

dobu, většinou jen 3–6 dní (10), při nepřetrţitém provozu. Důleţité je rovněţ vyvarovat 

se anorganickým pufrům (fosfátový, uhličitanový) a teplotě vyšší neţ 80 °C (10).  

Mimořádná důleţitost je kladena také na kvalitu výchozího silikagelu před jeho 

modifikací. Jakmile nemá samotný výchozí materiál vhodné vlastnosti, ţádná 



 

11 

 

z následujících chemických modifikací nevede ke vzniku kvalitní RP (6). Kirkland 

a kol. (11) experimentálně prokázali skutečnost, ţe RP, které před modifikací nesou 

velké mnoţství homogenně distribuovaných asociovaných silanolových skupin, mají 

omezenou neţádoucí sorpci bazických látek. Přítomnost kovových nečistot 

v silikagelové matrici můţe ovlivnit výslednou RP a chemickou stabilitu k alkalickému 

prostředí. Nawrocki a kol. (10) odhalili, ţe přítomnost kovových nečistot hraje 

negativní roli v chemické stabilitě v alkalickém prostředí. Tyto kovové nečistoty mohou 

interagovat s chelatujícími látkami, coţ se projeví chvostujícími asymetrickými píky, 

popř. látka je zadrţena na koloně úplně. Na základě uvedených poznatků se začalo 

intenzivně pracovat na přípravě velmi čistého silikagelu s homogenní distribucí 

asociovaných silanolových skupin. Výsledné reverzní fáze tak poskytují pro většinu 

látek, včetně bazických symetrické píky s vysokým rozlišením a vysokou účinností 

nejen v kyselých mobilních fázích, ale i při neutrálním pH.  

Omezená chemická stabilita silikagelu v alkalickém prostředí vedla ke studiu 

jiných, chemicky odolnějších materiálů, pouţitelných pro přípravu reverzních fází. 

Chemicky stabilnější při vyšším pH se ukázaly být oxidy zirkoničitý, titaničitý a hlinitý. 

V bazickém prostředí jsou odolné i za zvýšené teploty, coţ běţné silikagelové fáze 

nevykazují. Stávají se proto novou potenciální a atraktivní alternativou pro přípravu RP 

(5,6,12).  
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4 STACIONÁRNÍ FÁZE NA BÁZI KOVOVÝCH OXIDŮ 

Stacionární fáze na bázi kovových oxidů jsou řazeny mezi anorganické sorbenty. Mají 

daleko lepší chemickou stabilitu, neţ má silikagel.  

 Můţeme očekávat následující výhody: 

1) Stabilnější náplň kolony > delší ţivotnost a niţší náklady na analýzu; 

2) moţnost vývoje analytických metod v celém rozsahu pH a vysokých teplot (do 

200 °C); 

3) čištění kolon za agresivnějších podmínek, aniţ by došlo ke sníţení účinnosti 

a výkonnosti kolony; 

4) menší vymývání ligandu. 

Oxid zirkoničitý, titaničitý a hlinitý se pouţívají v chromatografii jiţ mnoho let. 

Nicméně, literatura ukazuje, ţe oxid zirkoničitý je z oxidů kovů nejvíce prostudován 

a je chemicky i tepelně nejstabilnější (4,10). 

Chemické vlastnosti kovových oxidů se podstatně liší od silikagelu. Nemodifikovaný 

silikagel má povahu měniče kationtů, zatímco oxidy mají amfoterní charakter. 

V závislosti na pH mobilní fáze vykazují SF na bázi kovových oxidů kationtově 

i aniontově-výměnné interakce. Tyto interakce jsou zaloţeny na schopnosti disociace 

nebo protonizace povrchových hydroxylových skupin (6,10). Další významnou 

odlišností je skutečnost, ţe oxidy kovů vystupují jako Lewisovy kyseliny. To umoţňuje 

silné ligandově-výměnné interakce s Lewisovými zásadami (6). Síla interakce mezi 

Lewisovou bází a Lewisovou kyselinou závisí na hustotě elektronů a polarizovatelnosti 

báze. Niţší polarizovatelnost a vyšší hustota elektronů vede k silnější interakci. Síla 

interakcí bází je následující: fosfát> fluorid> citrát> sulfát> acetát > dusičnan> chlorid 

(10). Obecně lze říct, ţe chemie povrchu kovových oxidů je mnohem komplikovanější 

neţ u silikagelu. Tento fakt můţe být výhodou, zejména k získání odlišné selektivity 

a moţnosti širších modifikací separačních podmínek, ale zároveň nevýhodou, protoţe 

sloţitost povrchů kovových oxidů můţe být komplikací při vývoji metody pro sloţité 

směsi látek (4). Při přípravě silikagelových RP měly úspěch silanizační techniky. 

U oxidů kovů se tato technika, která měla vést ke kovalentní modifikaci povrchu oxidů 

kovů, příliš neosvědčila. Pokud byly pro silanizaci vyuţity trifunkční silany, vznikaly 
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reakcí s povrchem skupiny, které svou vysokou kyselostí přispívaly k heterogenitě 

modifikovaného povrchu (6). Touto modifikaci se zabývalo několik studií. Např. 

Wieserman a kol. (12), Carr a kol. (13) a Yu a El Rassi (14) zkoumali vlastnosti 

kovalentně vázaných ligandů na RP. Tito a také další autoři došli k závěru, ţe 

kovalentně modifikované RP na bázi oxidů kovů neposkytují výhodnější chemickou 

stabilitu srovnatelnou s SiO2 RP. Proto příprava současných komerčně dostupných RP 

na bázi oxidů kovů spočívá v pokrývání povrchu vhodnými hydrofobními vrstvami (9).  

Nejčastěji je povrch oxidů kovů modifikován pomocí organických polymerů, 

polystyrenu (PS) a polybutadienu (PBD). PS je svou selektivitou blízký fenylové 

modifikaci silikagelu, naproti tomu PBD má pro neionizovatelné látky podobnou 

separační selektivitu jako silikagelové C8 a C18 fáze. Byly tedy připraveny SF stabilní 

v celém rozsahu pH. Od kyselého, přes neutrální, po vysoké bazické hodnoty pH. Pro 

Al2O3 v rozmezí pH 3–12, pro ZrO2 v rozmezí pH 1–14. Tepelná odolnost zvláště 

zirkoniových PBD fází je vysoká. K degradaci nedochází ani při aplikaci 1 mol l
−1

 

NaOH při 100 °C. Kovové oxidy pokryté vrstvou PS mají rovněţ velmi dobrou pH 

a tepelnou odolnost. Hodnoty pH se pohybují v rozmezí 1–13 a teplota aţ do 160 °C 

(5,6). 

Iontově výměnné vlastnosti oxidů kovů se vzájemně liší. Halogenidy se eluují v pořadí 

Cl
−
, Br

−
, I

−
 v případě pouţití oxidu zirkoničitého. U oxidu hlinitého je pořadí obrácené. 

Všechny oxidy kovů silně interagují s fluoridy, jakoţto silné Lewisovy báze. Oxid 

hlinitý se dokonce pouţívá k odstranění nadměrných koncentrací fluoridů z pitné vody 

(10). 

4.1 Vlastnosti oxidů kovů 

4.1.1 Oxid zirkoničitý 

Z nesilikagelových materiálů, jejichţ výzkum probíhá jiţ řadu let, je ZrO2 

nejzajímavější a jeví zatím z této skupiny nejlepší vlastnosti. Termální stabilita ZrO2 je 

vysoká a velmi výhodná, protoţe lze pracovat za vysokých teplot, čímţ lze dosáhnout 

vyšších průtoků za niţšího pracovního tlaku a zkrácení doby analýzy (b. t. 2750 °C). Je 

tedy moţné jej pouţít za extrémních podmínek (8,10). 
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Chemická stabilita ZrO2 vyplývá z jeho struktury. Zatímco u silikagelu je kaţdý atom 

křemíku v krystalové mříţce vázán na čtyři kyslíkové atomy, u zirkonia je to se sedmi 

kyslíkovými atomy. Chemickou stabilitou převyšuje TiO2 i Al2O3, ale pro úplnost je 

třeba dodat, ţe v koncentrované kyselině sírové, kyselině fluorovodíkové a horké 

kyselině fosforečné se ZrO2 rozpouští (15).  

Povrch ZrO2 obsahuje hydroxylové skupiny, obdobně jako je tomu u silikagelu, ale 

jedná se o jiný typ hydroxylových skupin. Navíc jsou na povrchu ZrO2 přítomny 

skupiny Lewisových kyselin, které jsou zodpovědné za schopnost ZrO2 působit jako 

měnič ligandů (4,10,16).  

Lze ho pouţít pro separaci v systémech jak s normálními fázemi, tak i fázemi 

reverzními. Nemodifikovaný je pouţíván v systému s normálními fázemi. Častější je 

pouţití pro separaci v systémech s obracenými fázemi s různými modifikacemi (PBD, 

PS nebo tenkou vrstvou pyrolyticky vyloučeného uhlíku, které lze případně modifikovat 

i zavedením C18 alkylů) (16,17). 

Ţádnou modifikací povrchu nelze však zablokovat úplně všechny skupiny Lewisových 

kyselin. Na retenci se tedy podílí více efektů. Retence na ZrO2 je způsobena kombinací 

iotově-výměnného a ligandově-výměnného mechanismu (pokud je přítomna i nepolární 

fáze, do retenčního mechanismu se rovněţ zapojuje). Díky tomu je moţné kontrolovat 

eluci prostřednictvím koncentrace Lewisovy báze a iontovou silou. Acetát je slabší 

Lewisova báze, neţ fosfát a fluorid.  Fosfáty a fluoridy mají za následek prodlouţení 

retenčních časů, protoţe vystupují jako silnější Lewisovy báze, neţ acetát a blokují 

Lewisovy kyseliny daleko efektněji. Vliv charakteru Lewisovy báze na retenci platí 

zejména pro analyty bazického charakteru (např. antihistaminika). Hodnota pH mobilní 

fáze, typ analytu, typ pouţitého pufru (jeho iontová síla i organická sloţka mobilní fáze) 

tedy určují, který z efektů se bude uplatňovat (10,18,19,20). 

Výběr chromatografických podmínek se řídí podle charakteru sloučenin, které mají být 

separovány: 

1) bazické látky – je moţné pracovat v oblasti vyššího pH (aţ do 14). Retenci 

v oblasti pH < 10 lze optimalizovat přídavkem vhodného aniontu typu Lewisovy 
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báze (fosfát, fluorid). Na rozlišení mají výrazný efekt pH  

a iontová síla, 

2) kyselé látky - fosfát (c > 20 mM) je nezbytnou sloţkou mobilní fáze. Separace 

v nízké oblasti vyţadují kyselinu fosforečnou. Separaci v oblasti pH > 4 můţe 

zlepšit přídavek fluoridu do mobilní fáze. Přídavkem fluoridu nebo fosfátu dojde 

k vytvoření silného negativního náboje na povrchu ZrO2, čímţ se zesílí interakce 

s kationty. Pokud chceme tomuto efektu předejít, je moţné nahradit fluorid nebo 

fosfát acetátem (10).   

 Tabulka 1: Komerčně dostupné RP stacionární fáze na bázi ZrO2 a jejich 

vlastnosti. Převzato z: (21)  

Název Velikost částic 
(µm) 

Velikost 

pórů 

(Å) 

Stabilita 

ZirChrom-EZ
1
 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 10, 50 °C 

ZirChrom-MS
2
 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 10, 50 °C 

Neporézní ZrO2 0,5, 1, 2, 3  pH 1 - 14, 200 °C 

ZirChrom-CARB
3
 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 14, 150 °C 

ZirChrom-PHASE
4
 1.9, 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 14, 150 °C 

ZirChrom-PBD
5
 1.9, 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 14, 150 °C 

ZirChrom-WCX
6
 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 10, 50 °C 

ZirChrom-WAX
7
 3, 5, 10, 25 300 pH 3 - 9, 50 °C 

ZirChrom-SAX
8
 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 12, 80 °C 

ZirChrom-SHAX 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 12, 80 °C 

ZirChrom-PEZ
9
 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 10, 50 °C 

ZirChrom-PS
10

 3, 5, 10, 25 300 pH 1 - 13, 150 °C 

                                                 
1
 Reverzní ZrO2 SF potaţena tenkou vrstvou zesíťovaného polybutadienu s následnou deaktivací 

kyselých Lewisových míst pouţitím silného chelátoru kovu. To umoţňuje analyzovat karboxyláty, 

sulfáty a fosfáty v rozmezí pH 1–10 za pouţití pufru jako je acetát nebo mravenčan (22). 
2
 Povrchově deaktivovaná reverzní ZrO2 SF navrţena speciálně pro LC-MS (22). 

3
 Reverzní ZrO2 SF potaţena tenkou vrstvou elementárního uhlíku. Pro separaci geometrických 

izomerů, diastereomerů a dalších podobných molekul (22). 
4
 ZrO2 SF pro separace v chromatografickém systému s normálními fázemi (22). 

5
 Reverzní ZrO2 SF potaţena tenkou vrstvou polybutadienu (22). 

6
 ZrO2 SF charakteru slabého katexu potaţena fosfátem uţitečná pro separaci proteinů (22). 

7
 ZrO2 SF charakteru slabého anexu potaţena tenkou vrstvou zesíťovaného polyethyleniminu. Pro 

separaci anorganických, organických aniontů a biomolekul (22). 
8
 ZrO2 SF charakteru silného anexu potaţena tenkou vrstvou zesíťovaného polyethyleniminu. Pro 

separaci anorganických, organických aniontů a biomolekul jako jsou nukleotidy, nukleosidy, 

aminokyseliny a peptidy (22). 
9
 ZrO2 SF charakteru katexu potaţena EDTPA uţitečná pro separaci proteinů a monoklonálních 

protilátek (22). 
10

 Reverzní ZrO2 SF potaţena tenkou vrstvou polystyrenu uţitečná pro separaci nepolárních 

sloučenin (22). 
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4.1.2 Oxid titaničitý 

Oxid titaničitý existuje ve 3 krystalografických formách: anatas, rutil a brookit. Brookit 

je jako jediný nestabilní. Anatas je stabilní při teplotách aţ do 800 °C. Při vyšších 

teplotách je pozorován přechod na rutil. Je-li TiO2 zahříván, zvyšuje se jeho hustota. To 

je podobné jako u ZrO2. Povrch a objem pórů se sniţuje tepelným zpracováním, 

podobně jako u ZrO2. Tani a Miyamoto (23) pozorovali zmenšení průměru s rostoucí 

teplotou. Podobnost tohoto jevu byla zjištěna u ZrO2 Trűdingerem a kol. (24). 

Krystalická forma TiO2 rutil je široce vyuţívána pro fotokatalitickou degradaci nečistot 

vody. Obecně lze říci, ţe povrchová chemie oxidu titaničitého je velmi sloţitá. Stejně 

jako všechny oxidy kovů obsahuje na svém povrchu hydroxylové skupiny. Existuje 

nejméně 12 typů hydroxylových skupin na jeho povrchu. Pouze dva z nich jsou 

povaţovány za nejdůleţitější a to ty s IR absorpcí při 3715 a 3675 cm
-1

. Primet a kol. 

(25) naměřili hodnoty absorpce 3715 a 3665 cm
-1

 pro tytéţ hydroxylové skupiny. Tyto 

hodnoty jsou velmi podobné hodnotám absorpce pro ZrO2. Různorodost povrchu TiO2 

také vyplývá z přítomnosti Ti
4+

 míst. 

Oxid titaničitý je komerčně dostupný. Existuje široká škála průměrů částic a velikosti 

pórů, které jsou uvedeny v Tab. 2 (10). 

 Tabulka 2: Sachtopore komerční stacionární fáze na bázi TiO2. Převzato z: (21)  

Název Průměr pórů Specifický 

povrch 

Průměr částic Stabilita 

 (Å)    (m
2
/g) (µm)  

Sachtopore-

NP
11

 

60, 100, 300, 

1000,2000 

      5–75 3, 5, 10, 20, 40, 

80 

pH 1,5 – 10, 

100 °C 

Sachtopore-

RP
12

 

60, 100, 300, 

1000,2000 

      5–75 3, 5, 10, 20, 40, 

80 

pH 1,5 – 10, 

100 °C 

4.1.3 Oxid hlinitý 

Oxid hlinitý je specifický svým povrchem. Pro HPLC jsou dostupné částice o různých 

rozměrech s malými i velkými póry (7). Můţe existovat jak v amorfní, tak i v různých 

krystalických formách. Bylo rozeznáno několik odlišných forem (γ-, δ-, κ-, η-, θ-, χ-). 

                                                 
11

 Nemodifikovaná TiO2 SF pro separace v chromatografickém systému s normálními fázemi (22). 
12 Reverzní TiO2 SF modifikovaná polyethylenem s podobnou selektivitou jako ZirChrom-PBD (22). 
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Rozdíl je v mnoţství vody, vázané na povrchu. Bezvodý se označuje jako α-Al2O3. Na 

povrchu se vyskytují různé typy hydroxylových skupin, které se liší v parciálním náboji 

(10). Aktivují se zahříváním na 200 °C, ale ztrácejí aktivitu při zahřívání nad 900 °C. 

Komerčně dodávaný pro HPLC je aktivován při teplotě mezi 500 a 800 °C, kdy 

převaţuje spinelová struktura γ-oxidu hlinitého. Kromě hydroxylových skupin se na 

povrchu oxidu hlinitého vyskytují centra s elektron-akceptorovými vlastnostmi, která 

interagují s molekulami bohatými na elektrony. Heterogenita povrchu tohoto oxidu byla 

zkoumána pomocí plynové chromatografie (4).  

Povrchové vlastnosti oxidu hlinitého závisí na parciálním náboji, který se nachází na 

povrchu hydroxylových skupin. Náboj na konkrétní hydroxylové skupině závisí na jeho 

umístění, tedy na krystalické formě (10). Laurent a kol. (26) popsali detailněji 

povrchovou chemii oxidu hlinitého, nejčastěji pouţívaného v chromatografii. Al2O3 je 

hygroskopický a jeho adsorpční vlastnosti závisí na mnoţství vody na jeho povrchu.  

Lze ho vyuţít pro separace látek, které se liší elektronovým rozloţením, jako jsou např. 

polykondenzované aromáty s π-elektronovým systémem. Také se pouţívá pro separace 

nasycených a nenasycených alifatických uhlovodíků a polyaromatických uhlovodíků 

(4). Nemodifikovaný se pouţívá v systémech s normálními fázemi. Pro separace 

v systému obrácených fází lze Al2O3 chemicky modifikovat. Byla zkoušena 

organosilanizace, stejně jako u silikagelu, ale vazba Al-O-Si je nestabilní v kyselém 

prostředí. Nejvíce prostudovaná a komerčně dostupná je PBD-Al2O3 SF (7).  

4.2 Využití oxidů kovů 

4.2.1 Separace na ZrO2 stacionárních fázích 

4.2.1.1 Separace na ZrO2 stacionárních fázích v režimu CEC a nano-LC. 

Shi Z.-G. a kol. (27) popsali a zhodnotili přípravu monolitů na bázi silikagelu 

potaţených ZrO2, které byly pouţity pro kapilární elektrochromatografii (CEC). Takto 

připravené monolity vykazovaly rozdílný elektroosmotický tok (EOF) oproti monolitům 

bez oxidu zirkoničitého. U monolitu bez vrstvy oxidu je EOF katodický. U monolitu 

pokrytého oxidem je buď anodický, nebo katodický (27). ZrO2 má amfoterní charakter 
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a vykazuje kation i anion výměnné interakce, které závisí na pH a povaze pufru (9). 

Monolity na bázi silikagelu potaţené vrstvou ZrO2 je moţné pouţít pro separaci:  

1) bazických sloučenin - pro separaci byl zvolen fosfátem modifikovaný 

monolit na bázi silikagelu potaţený vrstvou ZrO2. Modifikace fosfátem 

zabránila interakcím bazických sloučenin s povrchem kapiláry a nebylo 

pozorováno tzv. chvostování píků, které je neţádoucí. 

Na obr. 1 je zobrazen elektrochromatogram pro separaci benzidinu, 2-aminopyrimidinu, 

1,5-diaminonaftalenu a 6-benzylaminopurinu na SiO2 monolitu a fosfátem 

modifikovaném monolitu pokrytým vrstvou ZrO2. Je zřejmé, ţe bazické sloučeniny 

nebyly dobře separovány na SiO2 monolitu, díky výraznému chvostování píků. Tento 

problém však nebyl pozorován na fosfátem modifikovaném monolitu pokrytým vrstvou 

ZrO2 (27).  

 Obrázek 1: Separace bazických sloučenin pomocí: (A) SiO2 monolitu a (B) 

fosfátem modifikovaném (fosfát byl v mobilní fázi) monolitu pokrytým vrstvou 

oxidu zinečnatého. (1) benzidin; (2) 2-aminopyrimidin; (3) 1,5-diaminonaftalen; 

(4) 6-benzylaminopurin. Podmínky separace: mobilní fáze, 5 mmol l
-1

 Tris 

(pH 2,5)-MeOH (80/20, v/v). Převzato z: (27) str. 597 

 

2) polycyklických aromatických uhlovodíku – pro separaci se vyuţívá 

modifikace kyselinou oktadecylfosfonovou (27); 

3) alkaloidů – řadí se mezi důleţitou skupinu farmakologicky účinných látek. 

Nicméně jejich separace na konvenčních dimethyloktadecylchlorosilanových 

(ODS) kolonách byla obtíţně dosaţitelná, z důvodu neţádoucího chvostování 

píků. SF pokryta vrstvou ZrO2 se zdá být dobrým řešením (27). 
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Randon a kol. (28) se rovněţ zabývali přípravou monolitů na bázi silikagelu potaţených 

ZrO2. Vhodnost těchto kolon byla testována v systému normálních a reverzních fází 

v reţimu nano-LC. Separace aminů byla provedena v systému normálních fází za 

pouţití hexanu jako mobilní fáze. Efektivita separace byla poměrně nízká. Modifikace 

provedena n-dodecylfosfátem byla vyuţita pro separaci směsi šesti alkybenzenových 

sloučenin v isokratickém reţimu s mobilní fází obsahující pouze 26 % ACN. Byla 

pozorována nízká methylenová selektivita, ale efektivita byla opět nízká, podobně jako 

v případě aminů. Na základě těchto výsledků je zřejmé, ţe tento typ stacionárních fází 

je vyuţitelný pro různé typy separace, ale musí být dořešena jejich příprava, aby se 

zabránilo disperzi jednotlivých chromatografických zón a zlepšila se tak jejich účinnost.  

Pro separaci enantiomerů byly vyuţity monolitické ZrO2 kolony, jejichţ povrch SF byl 

modifikován tris (3,5-dimethylfenylkarbamátem) celulózy (29). Takto modifikovaná SF 

byla pouţita pro separaci racemických směsí obsahující Trögerovy báze (TB), 

2,2,2-trifluor-1-antryl etanol (TFAE), trans-stilbenoxid (PPS), 

α-methyl-1-naftalenmetanol (MNM), 4-fenyl-1,3-dioxan (PD), α-methylbenzyl kyanid 

(MBC), α-(trifluormethyl)benzylalkohol (TFMBA), epoxikonazol (EPN), benalaxyl 

(BNL) a tetrametrin (TM), viz obr. 2. 

 Obrázek 2: Elektrochromatografická separace enantiomerní směsi na 

modifikované monolitické ZrO2 stacionární fázi. Převzato z: (29) str. 4497 
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5.2.1.2 Separace na ZrO2 SF v režimu HILIC 

Většina separací v HILIC reţimu se provádí na SiO2 SF. Nicméně, nedávno 

publikované výsledky ukázaly, ţe SF na bázi oxidů kovů jsou rovněţ schopné 

interagovat s hydrofilními sloučeninami za HILIC podmínek. 

ZrO2 a SiO2 monolity, připraveny sol-gel metodou, byly pouţity pro separaci směsi, 

obsahující aromatické uhlovodíky s různou polaritou. Silva a kol. (30) pouţili separaci 

za podmínek hydrofilní interakční chromatografie (HILIC) (31). Zkratku HILIC poprvé 

navrhl Alpert v roce 1990 (32). Metoda HILIC je variantou normálního módu 

kapalinové chromatografie. SF má polární charakter a je polárnější neţ mobilní fáze 

a voda je nejsilnější eluční činidlo. Mobilní fáze obsahuje vysoký podíl polárního 

organického rozpouštědla (nejčastěji ACN nebo MeOH) s obsahem vody 5–40 %. 

HILIC se v posledních letech dostává do popředí, protoţe se ukázalo, ţe je velmi 

dobrou alternativou k RP-HPLC pro analýzu polárních a hydrofilních sloučenin (30,31).  

V této studii byly monolitické kapilární ZrO2 a SiO2 kolony testovány v reţimu HILIC 

s 80% ACN (ACN/H2O, 80/20, v/v) při 30 °C. Byly separovány aromatické sloučeniny 

s různou polaritou: naftalen, toluen, kofein, benzonitril a uracil. Na obr. 3 je moţné 

pozorovat dobrou separaci bez koeluce sloučenin. Účinnost pro SiO2 monolitickou 

kolonu se pohybovala mezi 14 100 a 20 150 N/m a faktor asymetrie mezi 0,9 a 1,2. Pro 

ZrO2 monolitickou kolonu byla účinnosti mezi 15 400 a 21 700 N/m a faktor asymetrie 

mezi 0,9 a 1,1. Účinnost nad 20 000 N/m a faktor asymetrie v rozmezí 0,9 a 1,2 se 

povaţují za vyhovující pro chromatografické separace na monolitických kapilárních 

kolonách podle amerického lékopisu (USP). Na základě parametrů uvedených výše lze 
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říct, ţe separace sloučenin s různou polaritou za pouţití mobilní fáze s vysokou 

koncentrací ACN (80 %) byla účinnější na monolitické kapilární ZrO2 koloně. 

 Obrázek 3: Separace sloučenin s různou polaritou za použití (A) SiO2 a (B) 

ZrO2 kapilární monolitické kolony. (1) naftalen; (2) toluen; (3) kofein; (4) benzonitril 

a (5) uracil. Převzato z: (30) str. 252, 253 

(A)  (B) 

 

Randon a kol. (33) připravili monolitickou kapilární kolonu za vyuţití butoxidu 

zirkoničitého. Tato kolona byla následně porovnávána s SiO2 monolitem, obr. 4. Eluční 

pořadí (naftalen, kofein a teofylin) je od méně polárních po nejvíce polární sloučeniny. 

Můţeme zde pozorovat rozdíl v účinnosti zejména u teofylinu. Pokud byl povrch SiO2 

monolitu modifikován pomocí butoxidu zirkoničitého, bylo zjištěno, ţe po čtyřech 

cyklech se kolona chová podobně jako monolit ze ZrO2. Morfologická změna struktury 

SiO2 přitom nebyla pozorována. Autoři se domnívají, ţe tento jev je dán tím, ţe povrch 

SiO2 se zcela transformuje na ZrO2.  

Dále se sledovala separace pěti xantinových derivátů na ZrO2 monolitických kolonách, 

obr. 5. Podařilo se úspěšně separovat teofylin, teobromin a paraxantin, které lze na 

klasické C18 SF v RP-HPLC reţimu oddělit jen obtíţně. Na tomto příkladu je zřejmá 

odlišná selektivita zirkoniových monolitů. 
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 Obrázek 4: LC separace na ZrO2 a SiO2 monolitické koloně. Podmínky separace: 

mobilní fáze, ACN/Tris 1mmol l
−1

 (pH 7,5), 98/2 (v/v), UV detekce 254 nm. Převzato z: 

(33) str. 1498 

  

 Obrázek 5: LC separace xantinů na ZrO2 monolitické kapilární koloně. 

(1) naftalen; (2) kofein; (3) etofylin; (4) teofylin; (5) teobromin a (6) paraxantin. 

Podmínky separace: mobilní fáze, ACN/Tris 1mM (pH 7,5), 90/10 (v/v), UV detekce 254 

nm. Převzato z: (33) str. 1499 

 

Kučera a kol. (34) popisují ve své studii retenční chování modelových hydrofilních 

analytů (4-aminobenzensulfonová kyselina, 4-aminobenzoová kyselina, kyselina 

4-hydroxybenzoová, kyselina 3,4-diaminobenzoová, 3-aminofenol, 3-nitrofenol) na 

PBD-ZrO2 SF. Výsledky byly současně porovnány s ZrO2 SF bez modifikace a SiO2 

SF. Bylo zjištěno, ţe retence těchto látek je na ZrO2 SF ovlivněna povrchovou adsorpcí. 

Vzhledem k různé schopnosti interagovat s povrchem ZrO2 pomocí ligandové výměny 

byl pozorován odlišný mechanismus retence sulfanilové kyseliny v porovnání 

s karboxylovými kyselinami. Dále bylo zjištěno, ţe PBD vrstva má vliv pouze na 

retenční časy analytů, zatímco separace a selektivita nejsou ovlivněny v porovnání se 

ZrO2 SF bez modifikace. Výsledky separace jsou zobrazeny na obr. 6 a prokázaly 

schopnost separace polárních kyselých sloučenin v HILIC reţimu na ZrO2 SF.  
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 Obrázek 6: Separace modelových sloučenin na studovaných SF. 

(1) 4-aminobenzensulfonová kyselina; (2) 4-aminobenzoová kyselina; 

(3) 4-hydroxybenzoová kyselina a (4) 3,4-diaminobenzoová kyselina. Podmínky: (A) 

SiO2-HILIC, mobilní fáze, ACN/acetát (10 mM, pH 4,5) (95/5, v/v), průtok 0,3 ml/min, 

teplota kolony 25 °C, UV detekce při 254 nm; (B) ZrO2 bez modifikace, (C) Zr-PBD, 

mobilní fáze, ACN/acetát (50 mM, pH 4,5) (90/10, v/v), průtok 1 ml/min, teplota kolony 

60 °C, UV detekce při 254 nm. Převzato z: (34) str. 6985 

   

Kalafut a kol. (35) zkoumali účinnost ZrO2 SF, která byla potaţena vysoce hydrofobní 

uhlíkovou vrstvou. V návaznosti na předchozí práci (34) bylo cílem prostudovat 

uhlíkem potaţenou ZrO2 SF (Zr-C). Tento materiál byl vybrán díky svým odlišným 

vlastnostem v porovnání s polymerem modifikovanou ZrO2 SF. Jedná se především 

o zvýšenou citlivost k polárním a nepolárním geometrickým izomerům, jeho schopnost 

k π-π interakcím. Práce byla především zaměřena na vliv velmi hydrofobní uhlíkové 

vrstvy na retenci vybraných polárních analytů a na srovnání s Zr-PBD. Pro studii byla 

pouţita sada dvou modelových vzorků: kyselin (4-aminobenzensulfonová kyselina, 

4-aminobenzoová kyselina a 4-hydroxybenzoová kyselina) a xantinů (teofylin, 

teobromin, kofein). Procesy, které se podílejí na retenci polárních sloučenin, měly 

multimodální charakter. Retence látek byla ovlivněna především ligandovou výměnou 

mezi povrchem ZrO2 a analytem a dále pak zejména u xantinů i interakcemi 

s hydrofobní uhlíkovou vrstvou. 

1) Separace kyselin - vzorek byl analyzován podle podmínek pouţitých 

v předchozí publikaci, tj. ACN/acetát (50 mM, pH 4,5) (90/10, v/v), teplota 

60 °C a průtok 1 ml/min (34). Byla získána uspokojivá separace, ale podobná 

selektivita a účinnost jako na ZrO2 SF bez modifikace a PBD-ZrO2. Účinnost 

Zr-C se ukázala být o něco menší neţ na dříve studovaných kolonách. 
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2) Separace xantinů - schopnost Zr-C zadrţovat xantiny je odlišná oproti 

PBD-ZrO2 a ZrO2 SF bez modifikace, které vykazují téměř nulovou retenci 

kofeinu a nízkou retenci dimethylxantinů v 95% ACN a vody. Teofylin 

a teobromin na rozdíl od kofeinu reagovaly na zvyšující se teplotu, obr. 7 C.  

 Obrázek 7: Separace xantinů na ZrO2 SF. (1) kofein; (2) teobromin a (3) teofylin. 

Podmínky: mobilní fáze, ACN/voda (95/5, v/v), detekce při 254 nm. (A) Zr-C, průtok 

3 ml/min, teplota kolony 55 °C; (B) ZrO2 bez modifikace, rychlost průtoku 1 ml/min, 

teplota kolony 15 °C; (C) ZrO2 bez modifikace, rychlost průtoku 1 ml/min, teplota 

kolony 80 °C. Převzato z: (35) str. 245 

         

4.2.1.3 Separace na ZrO2 stacionárních fázích v režimu HPLC 

Faria a kol. (36) prokázali, ţe SiO2 SF modifikovaná ZrO2 má poměrně dobrou 

chemickou stabilitu a chromatografickou účinnost. Příprava této SF byla zaloţena na 

reakci oxidu křemičitého s tetrabutoxidem zirkoničitým v toluenu, podobně jako 

u Randona a kol. (33). Byly zkoumány faktory (vlastnosti SiO2, mnoţství rozpouštědla, 

rekční doba), které mají vliv na inkorporaci ZrO2 do SiO2. Optimální podmínky pro 

přípravu SF jsou následující: neaktivovaný SiO2, toluen jako rozpouštědlo, reakční doba 

5h 30min a 7,1g tetrabutoxidu zirkoničitého na 2,5g SiO2. Teplota, která neovlivňuje 

inkorporaci, byla zvolena na 40 °C. Za těchto podmínek bylo inkorporováno 20,9 % 

(w/w) ZrO2. Randon a kol. nezkoumali optimální podmínky pro inkorporaci ZrO2 do 

SiO2. Výsledky tedy nelze porovnat.  

Zvýšit pH odolnost reverzních SF vedlo k syntéze nové SF (37), kde byl povrch 

silikagelu nejdříve modifikován vrstvou ZrO2 a potom na něj byly navázány C18 

řetězce pomocí trifunkčního silanu. Analýza Engelhardtovy směsi v mobilní fázi 

s pufrem a bez pufru (obr. 8 A, B) ukázala, ţe separace neutrálních sloučenin (jako je 
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ethylbenzen) je vynikající i za pouţití mobilní fáze bez přídavku pufru. Zatímco 

separace bazických sloučenin je účinnější, pokud je do mobilní fáze přidán pufr. Dojde 

tím ke sníţení acidobazických interakcí, báze jsou méně zadrţovány a v důsledku toho 

mají symetrické píky. Stabilitní testy (podmínky: mobilní fáze, MeOH/0,050 mol l
-1

 

K2HPO4 70/30 v/v, pH 10, teplota 50 °C) ukázaly, ţe SiZrC18 SF je odolnější neţ 

komerční C18, SiTiC18 a SiTi2C18 SF. Přítomnost ZrO2 na povrchu má ochrannou 

vrstvu a sniţuje rozpustnost SiO2 za výše uvedených podmínek.  

 Obrázek 8: Separace některých složek Engelhardtovi směsi na SiZrC18. 

(1) uracil; (2) anilín; (3) fenol; (4) N,N-DMA; (5) toluen; (6) ethylbenzen 

a (*) nečistota. Podmínky: 60 mm x 3,9 mm HPLC kolona, průtok 0,6 ml min
-1

, detekce 

254 nm, (A) mobilní fáze, MeOH/H2O (55/45, v/v), (B) mobilní fáze, MeOH/0,020 mol
-1

 

KH2PO4/K2HPO4 pufru při pH 7,0 (55/45, v/v). Převzato: (37) str. 95 

  

Studie vedená Silvou a kol. (39) popisuje přípravu a vlastnosti SF získanou tepelnou 

imobilizací poly(methyloktadecylsiloxanu) (PMODS) na ZrO2/SiO2 částice. ZrO2/SiO2 

částice byly připraveny podle optimalizovaného postupu popsaného Faria a kol. (36). 

Chromatografické charakterizace byly zkoumány pomocí separací vybraných sloučenin 

různých zkušebních směsí (Engelhardt, SRM 870 a Tanaka testy). SF vykazovala 

vysokou účinnost s dobrou symetrii píků. Bylo zjištěno, ţe přítomnost ZrO2 výrazně 

sniţuje rozpustnost SiO2 v alkalické mobilní fázi při pH 10 a teplotě 50 °C a zvyšuje 

ţivotnost kolony, jak tomu bylo i v předchozí práci (38). Byla zkoumána separace 

antipsychotik a methylxantinů na Si-Zr(PMODS) SF a srovnávána s komerční C18 SF. 

Separace methylxantinů byla s pouţitím gradientové eluce a bez přídavku pufru do 

mobilní fáze úspěšná. Výsledky chromatogramů jsou znázorněny na obr. 9. Ačkoliv je 

doba analýzy delší a píky méně symetrické na Si-Zr(PMODS) SF neţ na komerční C18 
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SF, lze Si-Zr(PMODS) SF pro separaci methylxantinů pouţít. Rozšíření 

chromatografických zón souvisí s největší pravděpodobností s ligandovou výměnou, 

která u xantinů připadá v úvahu. Separace antipsychotik byla rovněţ úspěšná, obr. 10. 

Ve srovnání s C18 SF byly píky symetričtější. Na základě výsledků můţeme říci, ţe 

Si-Zr (PMODS) má dobrý potenciál pro analýzu bazických farmaceutických sloučenin. 

 Obrázek 9: Chromatogram methylovaných xanthinů oddělených na (A) Si-Zr 

(PMODS) stacionární a (B) komerční C18 stacionární fázi. (1) uracil; (2) teobromin; 

(3) teofylin a (4) kofein. Podmínky: mobilní fáze A: voda a B: MeOH/H2O (70/30, v/v). 

Detekce při 275 nm, teplotě 30 °C. Převzato z: (39) str. 255 

(A) (B) 

 

 Obrázek 10: Chromatogram čtyř psychotropních látek na (A) Si-Zr 

(PMODS) stacionární fázi a (B) komerční C18 stacionární fázi. (1) diazepam; 

(2) amitriptylin; (3) fluoxetin a (4) nortriptylin. Podmínky: mobilní fáze, MeOH: 0,020 

mol/l K2HPO4/KH2PO4 (80/20, v/v) pH 7,5; průtok: 0,8 ml/min (A) a 1,2 ml/min (B), 

detekce při 220 nm, teplota 23 °C. Převzato z: (39) str. 254  

(A) (B) 
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Yao a kol. (40) se zabývali přípravou ZrO2 SF modifikovanou 

dodecylamin-N,N-dimethylfosfonovou kyselinou (DDPA). Barevná reakce pomocí 

molybdenanu draselného prokázala, ţe se DDPA adsorbuje na povrch ZrO2 pouze 

jednou fosfonovou skupinou (40).  

ZrO2 SF modifikovanou DDPA je moţné vyuţít pro separaci (40): 

1) Polycyklických aromatických uhlovodíků - pomocí této modifikace bylo 

dosaţeno vynikající separace. Jako mobilní fáze byla pouţita směs 

MeOH/H2O (70/30, v/v). Selektivita a účinnost kolony se v porovnání 

s APA(alkylfosfonová kyselina)-ZrO2 výrazně zlepšila.  

2) Bazických látek – vynikající selektivita a vysoké rozlišení látek byly 

dosaţeny pouţitím mobilní fáze metanol/Tris (50/50, v/v, pH 9,5).  

3) Fenolů – isomery fenolu nejsou eluovány na ZrO2 SF (o-dihydroxybenzen  

díky chelatačnímu efektu a nitrofenoly v důsledku silné acidobazické 

interakce ve smyslu Lewisova báze-Lewisova kyselina) byly úspěšně 

separovány.  

4) Kyseliny benzoové – acidobazické interakce jsou tak silné, ţe většina 

derivátů kyseliny benzoové nejsou eluovány při pH v rozmezí 2–3,8. Retence 

dramaticky klesá s rostoucím pH (pH > 4) mobilní fáze. Volná fosfonová 

skupina je zcela disociovaná a předává záporné náboje SF při pH 9,7. 

Coulombické odpudivé interakce způsobují pokles kapacitního faktoru k < 0. 

Separace benzoové kyseliny a jejich derivátů vykazuje výrazné zlepšení vůči 

nemodifikované ZrO2 SF a APA-ZrO2. 

Soukupová a kol. (41) se zabývali PBD- a PS-ZrO2 SF, které byly pouţity ke studiu 

separace pentapeptidů. Zkoumal se vliv mobilní fáze (pH, pufry, organické 

modifikátory) na separační účinnost, retenci, rozlišení a symetrii píků. Byly zjištěny 

podstatné rozdíly v chování pentapeptidů na ZrO2 a C18 SiO2 SF. Retence a separace 

enkefalinů byly pozorovány na všech studovaných kolonách. Se vzrůstajícím obsahem 

ACN dochází ke sníţení retence látek, ale změna elučního pořadí byla pozorována 

pouze na PBD-ZrO2 SF. Koncentrace pufru ovlivňuje iontově-výměnné mechanismy na 

ZrO2 kolonách. Zvýšením koncentrace pufru se výrazně sníţila retence na ZrO2 

kolonách, zatímco tento jev na C18 SiO2 SF nebyl pozorován (kromě 
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Leu
5
-enkefalinamidu). Vyšší koncentrace pufru dále pozitivně ovlivnila symetrii píků 

na ZrO2 fázích. Hodnota pH pufru značně ovlivnila separaci pentapeptidů na všech 

testovaných kolonách. Nejlepší separace a symetrie píků na zirkoniových stacionárních 

fázích byly získány při nízkém pH. ZrO2 fáze se ukázaly být dobrou alternativou 

k silikagelovým fázím pro separaci enkefalinů. 

Analýza Ibuprofenu (Ibu), methyl-, propylparabenů a jejich degradačních produktů se 

nezdařila na SiO2 RP. Cílem studie Kučery a kol. (42) bylo vyuţít výhodných vlastností 

ZrO2 SF k vývoji analytické metody pro sledování stability účinné látky, jakoţ 

i antimikrobiálních přísad v topických krémech. Pro separaci byly pouţity PS-ZrO2 

a Zr-CarbonC18 SF, které se liší v selektivitě a retenci. Díky nedostatečné retenci PhBa 

za sledovaných podmínek, byla pro analýzu zvolena hydrofobnější ZrCarbonC18 SF, na 

které se podařilo všechny látky separovat.  

Studie Ţiţkovského a kol. (43) zkoumala vhodnost PS-ZrO2 pro analýzu doxazosinu 

a jeho nečistot. Protoţe tyto látky mají často podobné vlastnosti, bylo důleţité vyvinout 

metodu, která by je byla schopná odlišit a separovat. Pro experimentální práci byly 

vybrány ZrO2 SF modifikované PBD a PS. Jako organické sloţky byly testovány 

MeOH a ACN. Při vývoji metody byly pouţity různé typy Lewisových bazí (fosfát, 

acetát a fluorid) v koncentračním rozmezí 5–50 mM. Vliv pH byla zkoumána a teplota 

a průtok byly optimalizovány. Retenční vlastnosti všech analytů byly testovány na obou 

SF. Díky niţší retenci a uspokojivé selektivitě byla PS-ZrO2 fáze zvolena pro další 

postup optimalizace. Hlavní přínos bylo moţné vidět v redukci retenčního času 

a udrţení dostatečné selektivity. PS-ZrO2 fáze by mohla nahradit SiO2-C18 fázi, která 

se běţně pouţívá pro separaci nečistot doxazosinu. Všechny analyzované sloučeniny 

byly odděleny s rozlišením vyšším neţ 2,00, poslední pík (DOX-doxazosin) se eluoval 

během 10 minut a celková doba analýzy trvala 16 min. Chromatogram modelového 

vzorku, obsahující limitní mnoţství nečistot, je uveden na obr. 11. 
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 Obrázek 11: Chromatogram modelového vzorku obsahujícího přípustné 

množství nečistot 1, 2, 3, 4 a 5 v přítomnosti doxazosinu za optimálních podmínek 

pro separaci. Imp. 1 (nečistota 1, (2RS)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-karboxylová 

kyselina a enantiomer); Imp. 2 (nečistota 2, 1-[(2RS)-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-

ylkarbonyl] piperazin a enantiomer); Imp. 3 (nečistota 3, 6,7-dimethoxychinazolin-

2,4(1H,3H)-dion; Imp. 4 (nečistota 4, 2-chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin); Imp. 5 

(nečistota 5, 6,7-dimethoxy-2-(piperazin-1-yl)chinazolin-4-amin). Podmínky: mobilní 

fáze, ACN/fosforečnan amonný (20 mM, pH 9,0), eluční gradient: 0–3 min (10/90, v/v), 

3–5 min (10 → 20/90 → 80, v/v), 5–11 min (20/80, v/v), 11–16 min (10/90, v/v), teplota 

kolony 60 °C, průtok 1,70 ml min
-1

. Převzato z: (43) str. 187 

 

Ţiţkovský a kol. (44) zkoumali také vyuţití SF na bázi oxidů kovu pro hodnocení 

ondasetronu a jeho pěti lékopisných nečistot. Čtyři HPLC kolony na bázi oxidů kovu 

(Sachtopore®-RP, ZirChrom®-PBD, DiamondBond®-C18, Discovery®Zr-PS) a dvě 

kolony na bázi SiO2 (Zorbax SB-AQ a Supelco-CN) byly testovány. Zkoumal se vliv 

organického modifikátoru (druh a poměr), pufru (typ, pH a koncentrace) a teploty na 

separaci studovaných látek. Odlišné vlastnosti ZrO2 ve srovnání s SiO2 umoţňují lepší 

separace analyzovaných látek. Zr-PBD vykazovala nejlepší vlastnosti. Hlavním 

problémem separace na všech SF bylo dosaţení dostatečného rozlišení mezi 

imidazolem a 2-methylimidazolem. Bylo tedy důleţité navrhnout optimální 

chromatografické podmínky s ohledem na přiměřenou dobu trvání analýzy. Optimální 



 

30 

 

podmínky pro separaci ondansetronu a jeho pěti nečistot na Zr-PBD koloně byly: 

ACN-fosforečnan amonný (25 mM, pH 7,0) (18/82, v/v) jako mobilní fáze, teplota 

kolony 50 °C a průtok 2,70 mLmin
-1

. Za těchto podmínek bylo separováno šest 

analyzovaných sloučenin s rozlišením vyšší neţ 2 a celková doba analýzy byla 7,5 min. 

ZrO2 SF umoţňují uspokojivé rozlišení na rozdíl od silikagelových SF.  

Galea a kol. (45) se zabývali separacemi přírodních antioxidantů na různě 

modifikovaných ZrO2 SF. Na Zr-Carbon a C18 SF byla retence fenolických kyselin 

příliš silná, i kdyţ se pouţila mobilní fáze s kyselinou fosforečnou. Proto se zkoušela 

Zr-PS SF, která je méně hydrofobní a separace sledovaných látek se podařila 

v akceptovatelných časech. Jak je moţné vidět z chromatogramů uvedených níţe, píky 

na Zr-PS SF jsou ostřejší, bez známek chvostování a doba analýzy je výrazně kratší. 

Zatímco na Zr-Carbon a Zr-Carbon C18 SF trvala separace 25 min, na Zr-PS necelých 

10 min. Rychlá separace byla pozorována i ve vodné mobilní fázi s přídavkem kyseliny 

fosforečné. Výsledky separace jsou znázorněny na obr. 12.  

 Obrázek 12: Separace fenolických kyselin na třech ZrO2 SF. 

(1) 4-hydroxybenzoová kyselina; (2) 3,4-dihydroxybenzoová kyselina; 

(3) 3,4,5-trihydroxybenzoová kyselina; (4) 4-hydroxy-fenyloctová kyselina; 

(5) 4-hydroxy-3-methoxybenzoová kyselina; (6) 3,4-dihydroxyskořicová kyselina; 

(7) katechin; (8) chlorogenová kyselina; (9) 4-hydroxy-1-benzopyran-2-on; (10) 3,5-

dimethoxy-4-hydroxybenzoová kyselina; (11) 3-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-akrylová 

kyselina. (A) Discovery Zr-Carbon, mobilní fáze 50 mM H3PO4 v MeOH, průtok  

1 ml/min., 40 °C, (B) Discovery Zr-Carbon C18, mobilní fáze 10–90 % MeOH při 

konstantní koncentraci 50 mM H3PO4, průtok 1 ml/min., 40 °C, gradientová eluce (C) 

Discovery Zr-PS, mobilní fáze 50 mM H3PO4 ve vodě, průtok 1 ml/min., 40 °C. Převzato 

z: (45) str. 813 
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4.2.2 Separace na TiO2 stacionárních fázích 

4.2.2.1 Separace na TiO2 stacionárních fázích v režimu HILIC 

Randon a kol. (46) se zabývali separacemi xantinů na TiO2 monolitické kapilární 

koloně, která byla připravena ze směsi propoxidu titaničitého, kyseliny chlorovodíkové, 

formamidu a vody. Směs acetonitrilu a vody v poměru 95/5 (v/v) byla pouţita jako 

mobilní fáze. Naftalen, kofein, 7-(β-hydroxyethyl)teofylin a teofylin za těchto 

podmínek byly separovány. 

Tato skupina se rovněţ zabývala separacemi na monolitické ZrO2 SF (33). Jako mobilní 

fáze byla pouţita ACN/1mM Tris. Pro monolitickou TiO2 SF byla pouţita vyšší 

koncentrace Tris (ACN/10 mM Tris). Eluční pořadí xantinů bylo stejné. Směs pouţita 

u ZrO2 SF obsahovala navíc teobromin a paraxantin. Separace na obou SF byla úspěšná, 

ale rychlejší separace proběhla na ZrO2 SF. Kofein, etofylin a teofylin byly separovány 

během 2 min, zatímco na TiO2 SF během 5,5 min. 
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Abi Jaoudé a kol. (47) se zabývali chromatografickými parametry ovlivňující účinnost 

separace a retenci xantinových derivátu na TiO2 koloně. Bylo zjištěno, ţe retence 

derivátu je zaloţena jak na adsorpčním, tak i ligandově-výměnném mechanismu. Typ 

pufru ovlivňoval významně retenci i selektivitu, obr 14. Zvýšení koncentrace pufru 

vedlo ke sníţení retenčního faktoru, obr. 13. Ve srovnání s ZrO2 a SiO2 SF, TiO2 

vykazovala lepší schopnost rozlišení izomerů mezi mono- a di-N-methylovanými 

deriváty xantinu.  

 Obrázek 13: Vliv pufru (octanu amonného) na retenci N-methylovaných 

derivátů xantinu. Převzato z: (47) str. 724 

 

 1 MX (1-methylxantin); 3 MX (3-methylxantin); 1,7 DMX 

(1,7-dimethylxantin); 1,3 DMX (1,3-dimethylxantin); 1,3,7 TMX 

(1,3,7-trimethylxantin). 

 Obrázek 14: Účinky mravenčanu amonného a octanu amonného na retenci 

xantinových derivátů. Podmínky: průtok 0,4 mL min
-1

; mobilní fáze (85/15, v/v), 

ACN/pufr (5 x 10
-3

 mol l
-1

), UV detekce při 254 nm, teplota 25 °C. Převzato z: (47) str. 

724 
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Typ a mnoţství modifikátoru, jako důleţité parametry pro určení chromatografické 

retence a selektivity polárních sloučenin v HILIC, studovali Jaoudé a kol. (48). Byla 

zkoumána separace N-methylxantinů. Alkoholy (metanol, etanol a isopropanol), které 

byly pouţity namísto ACN, byly zkoumány jako protické modifikátory 

v polárním-organickém elučním módu (ACN/organické rozpouštědlo, NA-HILIC) 

a hydro-organickém módu (organické rozpouštědlo/voda, klasická HILIC). Bylo 

zjištěno, ţe retenční mechanismy xantinových derivátů na TiO2 jsou jiné ve srovnání 

s SiO2 SF. Adsorpce je hlavním retenčním mechanismem na SiO2, zatímco adsorpce 

a ligandově-výměnné interakce byly zpozorovány na TiO2 při nízkém obsahu 

protických modifikátorů. Kdyţ se sníţila polarita protického rozpouštědla, adsorpční 

interakce na SiO2 byly zesíleny. 

1) Hydroorganický eluční režim – klasická HILIC 

Retenční profily 1,7 DMX, 3 MX a 1 MX byly zkoumány na SiO2 a TiO2 SF 

v přítomnosti octanu amonného v závislosti na obsahu vody. Obr. 15 A a B znázorňuje 

pokles retence methylxantinů s rostoucím obsahem vody v rozmezí od 2 do 40 % (v/v).  

 Obrázek 15: Vliv obsahu vody na uchovávání N-methyl derivátů xantinu na (A) 

SiO2 a (B) TiO2 koloně. Podmínky: mobilní fáze, octan amonný (5 x 10
-3

 mol/l) 

v ACN/H2O, teplota kolony 30 °C, detekce UV 272 nm. Převzato z: (48) str. 538 

 

Na rozdíl od SiO2, TiO2 SF byla schopna rozlišit 3 MX a 1 MX isomery xantinů, i přes 

jejich podobnou molekulární polaritu. Pozice methylové skupiny je zásadní pro 

molekulární interakce derivátů xanthinů s povrchem TiO2 a zodpovědná za vysokou 

selektivitu.  
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Čtyři různé organické modifikátory (MeOH, EtOH, i-PrOH a MeCN) byly přidány 

k vodě jako slabá rozpouštědla. Obr. 16 A a B znázorňují retenční faktory 1,7 DMX, 

3 MX a 1 MX v závislosti na typu organického modifikátoru na obou kolonách.  

 Obrázek 16: Vliv povahy organického modifikátoru na retenci N-methyl 

xanthinových derivátů na (A) SiO2 a (B) TiO2 koloně. Podmínky: SiO2-octan amonný 

(5 x 10
-3

 mol/l) v organickém modifikátoru/H2O 98/2, (v/v); TiO2-octan amonný 

(5 x 10
-3

 mol/l) v organickém modifikátoru/H2O 90/10, (v/v). Převzato z: (48) str. 539 

 

Na silikagelu jsou alkoholy silnější eluční sloţky neţ ACN. Retence 1,7 DMX je vyšší 

neţ retence dvou mono-N-methyl xantinů. Toto pořadí je obrácené u ACN. Selektivita 

pro mono-N-methyl xantiny je nízká. 

2) Polární organický eluční režim – NA-HILIC 

Studovala se retence derivátů xantinů v závislosti na obsahu MeOH v ACN. Výsledky 

získané pro kofein (1,3,7 TMX), teofylin (1,3 DMX), teobromin (3,7 DMX) 

a 3-methylxantin (3 MX) byly srovnány s dřívějšími údaji, kde byla pouţita voda jako 

protický modifikátor v MeCN, v klasickém reţimu HILIC (47). Retenční faktory 

xantinů byly vyšší v ACN/MeOH i přes vyšší koncentraci octanu amonného v mobilní 

fázi.  

Zlepšení retence, selektivity 1,7 DMX, 3 MX a 1 MX a rychlosti analýzy byly 

pozorovány při pouţití ethylenglykolu (silnější eluční sloţka neţ voda) v NA-HILIC. 

Retenční faktory těchto derivátů xantinů klesají se zvyšujícím se mnoţstvím 

ethylenglykolu v mobilní fázi. Nízká retence analytů v přítomnosti ethylenglykolu je 

dána vazbou mezi diolovou skupinou ethylenglykolu a povrchem oxidu kovu.  
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TiO2 SF byla také pouţita pro separaci směsi patnácti nukleotidů ve studii Zhou a kol. 

(49). Směs nukleotidů byla separována během 26 min za pouţití jednostupňového 

gradientu. Byl sledován vliv pH, koncentrace pufru a sloţení mobilní fáze na retenci 

a účinnost separace. K dosaţení velmi dobré účinností byla pouţita vyšší koncentrace 

ACN, Obr 17. Také pH 8 a koncentrace fosfátu 20 mM byly vyuţity k minimalizaci 

retence a maximální účinnosti, Obr. 18.  

 Obrázek 17: Vliv koncentrace ACN na účinnost separace. Převzato z: (49) str. 88  

 

 Obrázek 18: Vliv pH fosfátového pufru na (A) retenci nukleotidů a (B) 

účinnost separace. Převzato z: (49) str. 89 

  

Obr. 19 A a B znázorňuje separaci směsi 15 nukleotidů. V prvním případě se zvyšovalo 

pH eluátu (od 6,0 do 8,0). Vzhledem k omezené rozpustnosti fosfátu v ACN při 

vysokém pH se koncentrace ACN sníţila v druhém kroku na 65 %. Délka separace byla 

40 min. V druhém případě se zvyšovala i koncentrace fosfátového pufru (z 10mM na 

20mM). Píky byly ostřejší a délka separace se sníţila na 26 min. Na základě výsledků 

uvedených výše lze tedy říci, ţe vysoká procentuální koncentrace ACN, fosfátu 

a vysoké pH jsou ţádoucí pro maximální účinnost separace a nízkou retenci. Velmi 
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důleţité je rovněţ udrţovaní koncentrace ACN nad 60 %, kterou upřednostňuje metoda 

HILIC, čímţ se získá lepší separace a účinnost.    

 Obrázek 19: (A) (B): Oddělení nukleotidů za různých podmínek. Převzato 

z: (49) str. 92 

 

Zhou a Lucy (50) se zabývali separacemi karboxylátů také na TiO2 SF. Typ, 

koncentrace, pH pufru a teplota kolony byly studovány z důvodu lepšího pochopení 

retenčních mechanismů na TiO2. Podmínky pro separaci byly následující: (1) 

koncentrace ACN vyšší neţ 60 % dramaticky zlepšuje retenci a účinnost separace, obr. 

20; (2) vyšší koncentrace pufru zvyšuje retenci a chromatografickou účinnost, obr. 21; 

(3) eluční síla je v následujícím pořadí: acetát < malát < methylfosfonát < fosfonát; (4) 

elektrostatická repulze je účinnější při nízké, neţ při vysoké koncentraci ACN. 

 Obrázek 20: Vliv koncentrace acetonitrilu na účinnost TiO2. (◊) 

1,2,4-benzentrikarboxylová kyselina a (▲) 1,2,4,5-benzentetrakarboxylová kyselina. 

Podmínky: rychlost průtoku 1,0 ml/min; eluční činidlo 5mM sodno-fosfátový pufr (pH 

6,0) v 0–80% (v/v) ACN; UV detekce při 254 nm. Převzato z: (50) str. 84 
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 Obrázek 21: Vliv koncentrace a typu pufru na účinnost TiO2. Podmínky: 

Rychlost průtoku 1,0 ml/min; mobilní fáze - solný roztok (pH 6,0) v 75% (v/v) ACN; 

analyt - 0,1 mM kyselina 1,2,4-benzentrikarboxylová v 75% ACN; UV detekce při 254 

nm. Převzato z: (50) str. 84 

 

Pro separaci monokarboxylátů je acetát dostatečně silným elučním činidlem. Jeho 

pouţití pro separaci látek s více karboxylovými skupinami je ale nedostačující. Pro 

separaci di- a tri-karboxylátů byl vybrán sodno-fosfátový pufr. Zvýšení koncentrace 

ACN z 80 na 85 % a pouţití 1 mM sodno-fosfátového pufru (pH 6) v 85% ACN vedlo 

ke zvýšení účinnosti separace. Pro separaci multi-karboxylových kyselin byly vybrány 

následující podmínky: 3 mM fosforečnan sodný (pH 11,0) v 50% ACN, jako eluční 

činidlo. Separace byla vyhovující a proběhla během 5 min. 

Pro lepší pochopení retenčních mechanismů hydrofilních látek na TiO2 SF, byla 

studovaná retence β-blokátorů (51). Devět β-blokátorů bylo analyzováno za pouţití 

směsi ACN/H2O jako mobilní fáze s různými obměnami, které jsou schopné regulovat 

nejen náboj β-blokátorů, ale i povrchový náboj TiO2. V závislosti na iontovém stavu 

byly pozorovány různé retenční mechanismy při nízkém obsahu vody (< 40 %). Jednalo 

se především o adsorpci a iontovou výměnu. Iontová výměna při obsahu vody > 40 % 

nenastala. To vedlo k dramatickému sníţení retenčních faktorů β-blokátorů aţ 

k nulovým hodnotám. Zvýšením koncentrace octanu amonného z 3 na 20 x 10
-3

 mol/L 

se hodnoty retenčního faktoru podstatně sníţili.  

4.2.2.2 Separace na TiO2 stacionárních fázích v režimu (2D) HPLC 

Hata a kol. (52) pouţili pro on-line analýzu fosfopeptidů konvenční a komplexní 

dvojrozměrný (2D) HPLC systém vyuţívající kombinaci TiO2 a monolitických kolon. 
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Sloučeniny fosforu, včetně adenosinu fosfátu a cukerných fosfátů byly selektivně 

zachyceny. Sloučeniny jsou eluovány v pufru fosforečnanu draselného. Nejdříve byly 

fosfopeptidy specificky izolovány od nefosforylovaných peptidů na TiO2 koloně v první 

dimenzi, poté následovala vysoko-rychlostní separace fosfopeptidů na monolitické 

koloně v druhé dimenzi. Tato metoda se stala uţitečnou pro stanovení různých 

fosforylovaných proteinů.  

4.2.2.3 Separace na TiO2 stacionárních fázích v režimu HPLC 

Separacemi organofosfátových sloučenin na TiO2 monolitických kolonách se zabývala 

Randonova skupina (53). Přítomnost vody a fosfátu v mobilní fázi vyhodnotili jako 

velmi důleţitou. Jejich nepřítomnost vedla k retenci testované směsi a eluci látek nebylo 

moţné monitorovat. Vysoká koncentrace fosfátových iontů je tedy zásadní pro eluci 

látek z kolony. Vliv koncentrace fosfátu na retenci AMP, ADP a ATP je znázorněn na 

obr. 22 A. Rovněţ byl pozorován vliv vody na retenci těchto sloučenin. Pokud byla 

pouţita koncentrace fosfátu 0,04 mol.l
-1

, retence adenosin fosfátů se sníţila při zvýšení 

obsahu vody v mobilní fázi, obr. 22 B. Výsledky separace směsi adenosin fosfátů jsou 

znázorněny na obr. 23.  

Tuto práci lze srovnat s výsledky Zhou a kol. (47), která se rovněţ zabývala separacemi 

nukleotidů na TiO2. Tato skupina pouţila nemodifikovanou TiO2 SF a separaci 

prováděli v HILIC reţimu. Na rozdíl od Randonovi skupiny, která se zabývala vlivem 

koncentrace fosfátu, zkoumali také vliv pH fosfátového pufru a koncentrace ACN na 

retenci a účinnost separace. Zjistili, ţe nejen vysoká koncentrace fosfátu (20 mM), ale 

i vysoké hodnoty pH fosfátového pufru (pH 8) a ACN (> 50 %) jsou ţádoucí pro nízkou 

retenci a účinnost separace. Obě skupiny pozorovali stejné eluční pořadí adenosin 

fosfátů. Podrobnější výsledky této skupiny jsou uvedeny níţe. 
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 Obrázek 22: Vliv (A) koncentrace fosfátu a (B) obsahu vody na retenci adenosin 

fosfátů. Podmínky: (A) mobilní fáze, 60/40 (v/v) ACN/fosfátový pufr (pH 6,5), UV 

detekce 214 nm, 25 °C; (B) mobilní fáze, ACN/fosfátový pufr (pH 5, koncentrace 0,04 

mol.L
-1

); UV detekce 214 nm, 25 °C. Převzato z: (53) str. 1247 

 (A) (B) 

               

 Obrázek 23: Výsledky separace směsi adenosin fosfátů na kapilární monolitické 

TiO2 koloně. Podmínky: mobilní fáze, 60/40 (v/v) ACN/fosfátový pufr (pH 6,5; 

koncentrace 0,04 mol.L
-1

); UV detekce 214 nm, 25 °C. Převzato z: (53) str. 1246 

 

Hasegawa a kol. (54) se zabývali separacemi na TiO2 monolitických kolonách. Tyto 

kolony byly připraveny zahříváním při různých teplotách a byly pouţity k separaci 
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benzenových derivátů a organofosfátových sloučenin. Separace benzenových derivátů 

je znázorněna na obr. 24 A–C. Polárnější deriváty benzenu se adsorbují na povrch TiO2 

silněji, trvalo tedy delší dobu, neţ došlo k eluci. Organofosfáty, obsahující větší počet 

fosfátových skupin, se adsorbují na povrch TiO2 silněji a eluce probíhá tedy v pořadí 

adenosin, AMP, ADP a ATP, obr. 24 D–F. Vyhovující rozlišení vykazovaly TiO2 

kolony, které byly zahřívány při teplotě 200 a 400 °C oproti kolonám, které byly 

zahřívány při teplotě 600 °C, na kterých byla separace nevyhovující.  

 Obrázek 24: Chromatogramy separace polárních derivátů benzenu (A–C)  

a organofosfátových sloučenin (D–F). Deriváty benzenu: (1) amylbenzen; 

(2) nitrobenzen; (3) o-nitroanisol. Podmínky: mobilní fáze, n-hexan/EtOH, 98/2 (v/v), 

UV 254 nm. Organofosfátové sloučeniny: (1) adenosin; (2) AMP; (3) ADP; (4) ATP. 

Podmínky: mobilní fáze, 100 mM fosfátový pufr (pH 7,0)/ACN, 40/60 (v/v), UV 260 nm. 

Převzato z: (54) str. 3008 
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4.2.2.4 Separace na TiO2 stacionárních fázích v režimu HPLC 

Silva a kol. (55) připravili ve své laboratoři SiO2/TiO2 SF, která byla připravena bez 

ztráty strukturální integrity oxidu křemičitého a tedy jeho vynikajících fyzikálních 

vlastností. Rovněţ došlo ke zlepšení stability při pH 10 a teplotě 50 °C. Na SiC18 

a SiTiC18 kolonách byly separovány triazinové (cyanazin, simazin a atrazin) 

a močovinové herbicidy (diuron a linuron), včetně jejich metabolitů, obr. 25. Při 

separaci na SiTiC18 byla pozorována zcela odlišná selektivita, v důsledku vyšší retence 

bazických triazinových sloučenin a jejich dvou metabolitů (2-chloro-4,6-diamino-1,3,5-

triazin a 2-hydroxyatrazin) a 3,4-dichloranilinu. Separace bazických sloučenin byla 

provedena na SiTiC18 koloně. Vzhledem k vyšší iontově-výměnné kapacitě SiTiC18 

fáze, separaci vysoce bazických sloučenin (propranolol, amitriptylin s pKa > 9) lze 

provést pouze, kdyţ pouţijeme mobilní fázi s vysokou hodnotou pH. Při separaci těchto 

dvou látek byl pouţit MeOH a fosfátový pufr při pH 12. Obě látky jsou při této hodnotě 

pH v neionizované formě a neinteragují s volnými OH skupinami TiO2, které jsou zcela 

deprotonizované. Chvostování píku a retenční čas jsou minimalizovány. 

 Obrázek 25: Chromatogram separace triazinových a močovinových 

herbicidů a jejich metabolitů na (A) SiC18 a (B) (C) SiTiC18. (1) 2-chlor-4,6-

diamin-1,3,5-triazin; (2) 2-hydroxyatrazin; (3) cyanazin; (4) simazin; (5) atrazin; 

(6) 3,4-dichloranilin; (7) diuron a (8) linuron. Podmínky: (A) a (B) - mobilní fáze, 

MeOH/H2O (50/50, v/v), průtok 0,6 ml min
-1

, teplota 27 °C, detekce UV při 230 nm; (C) 

mobilní fáze, MeOH-20 mmol l
-1

 KH2PO4/K2HPO4 při pH 7,0 (50/50, v/v). Převzato z: 

(55) str. 161 
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Silva a kol. (56) dále vyhodnocovali, zda vloţená močovinová skupina do C18 řetězce 

minimalizovala retenci a chvostování píků bazických sloučenin. Pro chromatografické 

hodnocení byly vybrány hydrofobní, polární a bazické sloučeniny. Chromatografické 

parametry byly zejména pro bazické sloučeniny porovnávány s výsledky získanými na 

SiTiC18 fázi. Na obou kolonách byly hydrofóbní látky (ethylbenzen a toluen) odděleny 

s dobrou účinností a dobrými tvary píků. Zavedením urey do řetězce má za následek, ţe 

separace v kyselém prostředí a separace některých slabě bazických aromatických aminů 

jsou účinnější. Chvostování píků je méně výrazné.  

Silva a kol. (57) zkoumali také vliv obsahu TiO2 na účinnost kolon. Byly srovnávány 

C18 SF, připravené modifikací SiO2 pokrytého dvouvrstvou TiO2 se SF, které byly 

pokryty pouze jednou vrstvou tohoto oxidu. Hodnotila se separace Engelhardtovi směsi 

obsahující uracil, anilin, fenol, N,N-DMA, toluen a ethylbenzen. Na obou kolonách byly 

sloučeniny odděleny s dobrou účinnosti a tvary píků, přičemţ anilín a N,N-DMA 

vykazovali předvídatelné chvostování píků a vyšší retenci, v důsledku zvýšené acidity 

povrchu. Pro slabě bazické sloučeniny byla pozorována niţší retence a chvostování píků 

na SiTi2C18 fázi, obsahující vyšší koncentraci oxidu titaničitého.  Koncentrace však 

nemá vliv na stabilitu SF.  

Stejná skupina rovněţ provedla separaci Engelhardtovi směsi na ZrO2 SF. Slabé báze 

anilín a N,N-DMA jsou dobře separovány na ZrO2, pokud je do mobilní fáze přidán 

fosfát. To bylo zjištěno také v případě pouţití TiO2. Stabilitní testy, které byly 

provedeny ukázaly, ţe chemicky vázaná SiZrC18 SF nabízí lepší chemickou stabilitu 

při pH 10 neţ SiTiC18 SF a konvenční C18 fáze na bázi SiO2. 



 

43 

 

Ge a kol. (58) ve své laboratoři připravili reverzní TiO2/SiO2 SF s navázanou 

oktadecylovou skupinou. Jádro tvořeno mikročásticemi SiO2 je pokryto vrstvou 

nanočástic TiO2 na kterou musí být ukotvena C18 fáze. Vzniklá SF obsahuje 11,51 % 

uhlíku, coţ je vyšší neţ u konvenční oktadecyl SiO2 fáze. Rovněţ stabilita při pH 10 je 

vyšší neţ vykazuje konvenční oktadecyl SiO2 fáze. Separace bazických látek (anilin, 

p-,o-nitroanilin a α-naftylamin) byla porovnávána s nemodifikovanou TiO2/SiO2 fázi. 

Eluční pořadí o-nitroanilinu a p-nitroanilinu bylo na obou fázích opačné v důsledku 

interakcí s hydrofobní vrstvou. Z chromatografického chování došli autoři k závěru, ţe 

by TiO2/SiO2 -s navázanou oktadecylovou skupinou mohla být pouţita pro purifikaci 

bazických a neutrálních sloučenin.  

Faria a kol. (59) se zabývali imobilizací poly(methyltetradecylsiloxanu) (PMTDS) na 

TiO2/SiO2 částice. Takto připravená fáze byla vyuţita pro separaci některých bazických 

sloučenin (cefalexin, prilokain, amitriptylin) a vykazovala dobrou účinnost, symetrické 

píky a retenční schopnost oproti C8 modifikované SiO2 fázi. Výsledky separace jsou 

znázorněny na obr. 26. 

 Obrázek 26: Chromatogramy separace tří léčiv na (A) PMTDS  tepelně 

imobilizované TiO2/SiO2 fázi a (B) C8-SiO2 SF. (1) cefalexin; (2) prilokain; (3) 

amitriptylin. Podmínky: mobilní fáze, MeOH/0,02 mol l
-1

 K2HPO4/KH2PO4 (70/30, v/v), 

pH 7, teplota 25 °C. Převzato z: (59) str. 363 

(A) (B) 
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Separace amitriptylinu a dalších bazických sloučenin byla rovněţ pozorována Silvou 

a kol., kteří vyuţili imobilizaci PMODS na ZrO2/SiO2 částice. Podmínky separace byly 

u obou skupin velmi podobné. Silva a kol. zvolili ale vyšší mnoţství MeOH v mobilní 

fázi. Amitriptylin byl dobře separován na obou kolonách, ale rychlejší separace byla 

pozorována na PMODS-ZrO2/SiO2. Zatímco na (PMTDS)-TiO2/SiO2 SF trvala separace 

8 min, na PMODS-ZrO2/SiO2 pouze 4 min. Můţe to být dáno jinou modifikací SF, ale 

rovněţ i mnoţstvím MeOH v mobilní fázi. Obě fáze vykazovali ale dobrou účinnost 

a symetrické píky a lze je vyuţít pro analýzu bazických sloučenin. 

4.2.3 Separace na Al2O3 stacionárních fázích 

4.2.3.1 Separace na Al2O3 stacionárních fázích v režimu HPLC 

Zajíčková a kol. (60) se zabývali přípravou monolitických kolon na bázi Al2O3. Tento 

typ SF byl pouţit pro separaci směsi adenosin fosfátů. Separacemi organofosfátových 

sloučenin se zabývali i Randon a kol. na TiO2 monolitické SF (53) a Zhou a kol. (49) na 

TiO2 SF. Zhou a kol. jako jediní prováděli separaci v reţimu HILIC. Eluční pořadí 

fosforylovaných derivátů bylo shodné, se zvyšujícím se počtem fosfátových skupin. 

Retence klesala s rostoucím podílem pufru v mobilní fázi. Doba analýzy byla však 

u Al2O3 SF rychlejší neţ u TiO2. Domnívám se, ţe je to dáno pouţitím vyšší 

koncentrace fosfátu. Zajíčková a kol. pouţili mobilní fázi sloţenou z 0,05 mol.l
-1

 

vodného roztoku fosforečnanu sodného o pH 6,5 a 60% ACN. Doba separace trvala 

5 min. Zhou a kol. zvolili koncentraci fosfátu 0,02 mol.l
-1

, pH 8 a obsah ACN > 50 %. 

Randon a kol. pouţili koncentraci fosfátu 0,04 mol.l
-1

, pH 6,5 a obsah ACN 60 %. 

Organofosfátové sloučeniny byly separovány během 7 min. 

Paek a kol. (61) vyvinuli ve své laboratoři C-Al2O3 SF. Byly hodnoceny její fyzikální  

i chromatografické vlastnosti. C-Al2O3 vykazovala vyšší retenci pro polární i nepolární 

látky ve srovnání s C-ZrO2. Srovnání relativních retenčních faktorů různých látek, 

včetně stereoisomerních sloučenin ukázalo velkou podobnost v selektivitě. Nová 

C-Al2O3 SF se jeví jako velmi slibný materiál pro vyuţití v 2D-LC.  

Autoři se rovněţ zabývali přípravou core-shell částice s uhlíkovou vrstvou s vyuţitím 

Al
3+

 iontů jako katalyzátoru. Byla hodnocena účinnost a selektivita nově připravené SF 
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pro polární sloučeniny. Účinnost byla ve srovnání s C-ZrO2 5,6 krát vyšší a selektivita 

obou fází velmi podobná (62).  
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5 ZÁVĚR 

Silikagelové materiály vykazují mnoho výhodných vlastností, díky kterým jsou stále 

velmi uţívaným materiálem pro separace na reverzních silikagelových fázích. Mezi tyto 

vlastnosti se řadí především mechanická odolnost a snadná modifikace povrchu. 

Existují ale určitá omezení, na která je potřeba brát zřetel. Silikagel není stabilní 

v celém rozsahu pH a také tepelná stabilita není dostatečná. Protoţe některé látky 

vyţadují agresivnější podmínky a separace na silikagelových fázích by selhala, vývoj 

nových materiálů, která by tato omezení překonala, nabrala na důleţitosti. Začali se 

vyvíjet nové, odolnější HPLC SF. 

Novou potencionální a atraktivní alternativou pro přípravu reverzních fází jsou 

materiály na bázi kovových oxidů. Byla zjištěna mnohem větší chemická i teplotní 

stabilita. Významná je především stabilita v celém rozsahu pH. Separace látek mnohdy 

vyţaduje agresivnější podmínky a je účinnější při vyšších hodnotách pH. Pouţití 

silikagelu by nebylo v této situaci moţné a výběr SF na bázi kovových oxidů je na 

místě.  

Vůbec nejzajímavější a neprostudovanější ze všech oxidů je oxid zirkoničitý, jehoţ SF 

našly široké uplatnění v analytické praxi. Oxid zirkoničitý má velmi významnou 

chemickou, mechanickou a teplotní stabilitu a je tedy moţné jej pouţít za extrémních 

podmínek. Také efektivita zirkoniových kolon je vyšší oproti polymerním SF. Odlišnost 

v retenci a selektivitě oproti silikagelovým fázím lze vyuţít při separačním procesu.  

Tak jako silikagel i oxid zirkoničitý má nevýhodné vlastnosti. Jsou to především kyselá 

místa na bázi Lewisových kyselin. K zabránění neţádoucích interakcí je proto potřebná 

vhodná modifikace povrchu. Jako vhodná a nejčastější modifikace povrchu oxidu 

zirkoničitého se ukázala modifikace pomocí organických polymerů (polystyrenu  

a polybutandienu). I další modifikace (např. kyselinou oktadecylfosfonovou, 

tris(3,5-dimethylfenylkarbamát) celulózou, n-dodecylfosfátem, uhlíkovou vrstvou, 

PMODS, DDPA a dalšími) se ale ukázaly být účinné a vhodné pro separaci daných 

sloučenin.  

TiO2 a Al2O3 stacionární fáze našly také uplatnění v analytické praxi. Obě SF lze pouţít 

pro separaci derivátů adenosin fosfátů v reţimu HPLC. Eluční pořadí fosforylovaných 
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derivátů je shodné, se zvyšujícím se počtem fosfátových skupin. Retence klesá se 

zvyšujícím obsahem pufru v mobilní fázi. Doba analýzy je však u Al2O3 SF rychlejší 

neţ u TiO2. Domnívám se, ţe je to dáno pouţitím vyšší koncentrace fosfátu. 

Vyuţití TiO2 SF je širší neţ u Al2O3 SF. Věřím ale, ţe výzkumy skupin zabývající se 

separacemi na Al2O3 ukáţou, ţe její pouţití je daleko širší, neţ bylo doteď prokázáno.  

Práce je především zaměřena na zhodnocení výzkumů skupin autorů, kteří se zabývají 

tématem separací na nesilikagelových materiálech. Snaţila jsem se z jejich studií 

vytáhnout to nejdůleţitější, zhodnotit jejich výsledky a srovnat je s dalšími studiemi 

zabývající se stejným nebo podobným tématem. Zjistila jsem, ţe dobrá volba podmínek 

separace je velmi důleţitým faktorem. Mnohdy autoři došli k lepším výsledkům díky 

lépe zvoleným podmínkám. Také pozměnění SF vedlo k lepší separaci zvolených 

sloučenin. Např. vmezeření močovinové skupiny do C18 řetezce SiO2/TiO2 SF vedlo 

k účinnější separaci bazických sloučenin. Výhodné se ukázalo být i potaţení SiO2 

vrstvou ZrO2 i TiO2. Nejen, ţe se zachovali výhodné vlastnosti silikagelu, především 

jeho vynikajících fyzikální vlastnosti, ale zároveň se zvýšila i chemická stabilita, coţ je 

velmi výhodné pro separaci bazických sloučenin. Oxidy kovů se ukázaly být vhodnou 

alternativou k silikagelovým fázím a jsou schopné svými výhodnými vlastnostmi 

nahradit silikagel v separačních procesech tam, kde je jeho pouţitelnost limitována.  

Bylo by zajímavé, kdyby má práce obsahovala i experimentální část a bylo by moţné 

srovnat mé výsledky s některými zmíněnými autory. Do budoucna bych proto ráda mou 

práci rozšířila. 
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ACN acetonitril 

APA alkylfosfonová kyselina 

BNL benalaxyl 

1,3 DMX 1,3-dimethylxantin 

1,7 DMX  1,7-dimethylxantin 

DDPA dodecylamin-N,N-dimethylfosfonová kyselina 

EOF elektroosmotický tok 

EPN epoxikonazol 

EtOH etanol 

EDTPA N,N-ethylendiamintetramethylfosfonová kyselina 

HILIC hydrofilní interakční chromatografie 

HPLC High Performance Liquid Chromarography (Vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie) 

Ibu  ibuprofen 

i-PrOH isopropanol 

IR oblast infračerveného spektra 

LC kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography) 

LC-MS kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií 

MBC α-methylbenzyl kyanid 

MeOH metanol 

MNM α-methyl-1-naftalenmetanol 

1 MX  1-methylxantin 

3 MX  3-methylxantin 

NA-HILIC bezvodá hydrofilní interakční chromatografie  

NP-HPLC Normal Phase HPLC (chromatografický systém 
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N,N-DMA N,N-dimethylanilín 

PBD polybutadien 

PBD-ZrO2 zirkoniová stacionární fáze modifikovaná polybutadienem 

PD 4-fenyl-1,3-dioxan 

PhBa 4-hydroxybenzoová kyselina  

PMODS poly(methyloktadecylsiloxan) 
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PS- ZrO2 zirkoniová stacionární fáze modifikovaná polystyrenem 

RP reverzní fáze 

RP-HPLC reverse Phase HPLC (chromatografický systém s obrácenými fázemi) 

SF stacionární fáze 

1,3,7 TMX  1,3,7-trimethylxantin 

TB trögerova báze 

TFAE 2,2,2-trifluor-1-antryl etanol 
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TM tetrametrin 

USP United States Pharmacopeia 

Zr-C uhlíkem potaţená zirkoniová stacionární fáze 
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