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Abstrakt 

Studium retenčních vlastností polymerních stacionárních fází 

Diplomová práce 

Lenka Komůrková 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

 

 Práce byla zaměřena na porovnání retenčních vlastností polymerních stacionárních fází 

na bázi akrylátu a styrenu s reverzními fázemi na bázi oxidu zirkoničitého a běžně používaným 

silikagelem s C18 řetězci. Jako modelová látka byl použit cyklosporin A (CsA) a jeho 

doprovodné nečistoty B (CsB), C (CsC) a D (CsD). Měření probíhalo v analytickém měřítku, 

s cílem získat podklady pro využití polymerních fází - jako vhodného sorbentu pro preparativní 

chromatografii vzhledem k jejich velkoobjemové komerční dostupnosti. 

 Byl testován vliv použitého organického rozpouštědla na separaci a účinnost separace. 

U polymerních kolon byla pozornost zaměřena z ekonomických důvodů na mobilní fázi (MF) 

ve složení methanol/voda. Všechny sledované nečistoty se podařilo separovat na koloně 

silikagel C18 (MF = methanol 80 %) a polymethakrylát C18 (MF = methanol 71 %). Nečistota 

CsB nebyla separována na ethylstyren divinylbenzen kopolymer koloně (DVB) (MF = methanol 

90 %), kde docházelo navíc ke koeluci CsD s CsA. U zirkoniové polystyrenové kolony docházelo 

ke chvostování píků a ke koeluci CsB, CsD s CsA (MF = methanol 50 %). 

 Hmotnostní přetížení (overload) bylo použito ke zjištění separační kapacity kolon, která 

je důležitá pro preparativní chromatografii. U kolon bylo měřeno přetížení jako posun 

retenčního faktoru o 10 %. Přetížení nastalo při nástřiku CsA 0,42 mg (polymethakrylát C18), 

0,45 mg (DVB), 0,90 mg (silikagel C18). 

Klíčová slova: HPLC, polymerní stacionární fáze, overload, cyklosporin  
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Abstract 

Study of retention properties of polymeric stationary phases 

Diploma thesis 

Lenka Komůrková 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis 

The thesis was focused on the comparison of retention properties of polymer 

stationary phases based on acrylate and styrene with reversed phases based on zirconium 

dioxide and commonly used silica gel C18. Cyclosporine A (CsA) and his accompanying 

impurities B (CsB), C (CsC) and D (CsD) were used model analytes. Measurements were carried 

out in the analytical scale to obtain basic data for the employment of polymeric phases as 

the appropriate sorbents in preparative chromatography with regard to their high volume 

commercial availability.  

 The effect of organic solvent was tested on the separation and separation efficiency. 

The main attention was focus on the methanolic mobile phases (MF) in the case of polymeric 

phases due to the economic reasons. All impurities were separated on column silica gel C18 

(MF = methanol 80 %) and polymethacrylate C18 (MF = methanol 71 %). Impurity CsB was not 

separated on column ethylstyrene-divinile copolymers (DVB) (MF = methanol 90 %) and 

moreover the co-elution of CsD with CsA occured. Peak tailing was observed in a methanolic 

mobile phase on the zirconia-based polystyrene column. The coelution of CsB, CsD with CsA 

occured (MF = methanol 50 %). 

 The mass overload is used to detect separation capacity of a column which is 

important for preparative chromatography. It was estimated by the measurement 

of the retention factor shift by 10 %. The results showed that amount of injected CsA were 

0,42 mg (polymethacrylate C18), 0,45 mg (DVB), 0,90 mg (silica gel C18), respectively. 

 

Keywords: HPLC, polymeric stationary phases, overload, cyclosporine 
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1. Úvod 

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) patří mezi separační techniky. Hlavní 

součástí systému je kolona naplněná stacionární fází (SF). Vzorek je po rozpuštění nastříknut 

do  HPLC systému, kde je unášen mobilní fází (MF) na kolonu, na které dochází k separaci jeho 

jednotlivých složek. Separace je založena na rozdílné afinitě jednotlivých látek k SF. 

V analytickém měřítku je sledována separace pomocí detektoru (např. UV/VIS, hmotnostní, 

fluorimetrický atd.). V preparativním měřítku bývá za detektorem umístěn sběrač frakcí, který 

jímá hlavní a recyklační podíly. 

 Cyklosporin A (CsA) je léčivo používané jako imunosupresivní látka, která je užívána 

v běžné praxi pro snížení imunitní odpovědi po transplantaci orgánů, kostní dřeně a při léčbě 

autoimunitních chorob. Vysoké nároky na čistotu CsA s sebou nesou zvýšené náklady 

na purifikaci a proto se hledají stále levnější metody.  

 Polymerní kolony na bázi polystyrenu a polymethakrylátu jsou používány pro jejich 

výhody - stálost v širokém pH rozmezí, snadnost regenerace, cena, dlouhá životnost.

 V teoretické části se diplomová práce zabývá - principem HPLC, instrumentací HPLC, 

hodnocením chromatogramu, druhy SF, preparativní chromatografií a cyklosporinem A. 

 Experimentální práce se věnuje optimalizaci podmínek pro separaci CsA 

na polymerních stacionárních fázích za účelem získání dat pro jejich možné využití v purifikaci 

CsA.  
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2. Teoretická část 

2.1 Chromatografické metody 

 Chromatografie je metoda, při níž dochází k rozdělování analytu mezi dvě 

fáze: stacionární (nepohyblivá) a mobilní (pohyblivá). Dělené látky neustále interagují 

se stacionární i mobilní fází a díky těmto reakcím dochází k vlastní separaci. Mobilní fáze může 

být tvořena kapalinou (kapalinová chromatografie) nebo plynem (plynová chromatografie). 

Kapalinová chromatografie se dále dělí dle uspořádání na plošnou a kolonovou. 

1. Plynová chromatografie 

 Plynová chromatografie - Gas Chromatography (GC) je účinná separační metoda 

pro  těkavé látky, popřípadě látky, které lze převést na těkavý derivát. Látky musí být 

dostatečně termostabilní. 

2. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) je separační metoda, která umožňuje analyzovat vzorky z pohledu kvalitativního 

i kvantitativního. Metoda je rychlá, automatizovaná a spotřeba analytu je minimální. Na rozdíl 

od GC lze analyzovat i termolabilní a netěkavé látky. (1)(2)  

 

Typy chromatografií z pohledu podstaty separačního procesu: 

1. Absorpční chromatografie - absorpce molekul analytu na povrch aktivní stacionární 

fáze  

2. Rozdělovací chromatografie - rozdílná rozpustnost látek ve dvou vzájemně 

nemísitelných kapalinách (nebo nemísitelné fáze kapalina - plyn) 

3. Iontově výměnná chromatografie - rozdílná afinita k iontovýměnným skupinám 

iontoměniče 

4. Afinitní chromatografie - založená na specifické interakci mezi SF a analyzovanou 

látkou (např. nepohyblivá molekula ve formě protilátky a na ní se váže specifický 

protein) 

5. Gelová chromatografie - dělení molekul látek na základě velikosti pórů gelu (2)(3) 
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2.1.1 Instrumentace HPLC  

 Analyzovaný vzorek je pomocí dávkovače vstřiknut do proudící mobilní fáze, která je 

předem odplyněna. Složení MF se během analýzy a) nemění – jedná se o tzv. izokratickou 

metodu nebo b) mění v čase na základě tzv. gradientového programu (množství organické 

složky, pH, koncentrace pufru). V tomto případě hovoříme o gradientové metodě. Směs látek je 

přiváděna pomocí vysokotlakového čerpadla do kolony se stacionární fází, kde dochází 

k vlastnímu rozdělení analytu. Čím větší má látka afinitu k SF, tím pomaleji je eluována 

z kolony. Detektor zaznamenává signál jednotlivých látek vycházejících z kolony, který je dále 

zpracován pomocí chromatografického softwaru. (4)(5) 

Jednotlivé části HPLC jsou schematicky znázorněny na obrázku 1. 

Obrázek 1 - Schéma kapalinového chromatografu (4) 

 

Z1, Z2, Z3 - zásobníky mobilní fáze; Č - čerpadlo mobilní fáze; PG - programová jednotka;  

DZ - dávkovací zařízení; K - kolona se stacionární fází; D - detektor; PC s chromatografickým 

softwarem 
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2.1.2 HPLC chromatogram 

 Separované látky se dostávají z kolony na detektor, který vytvoří záznam -

 chromatogram. Signál látky je zaznamenán ve formě píku. Z HPLC chromatogramu lze získat 

jak  kvalitativní, tak kvantitativní data.  

Kvalitativní hodnocení - slouží k identifikaci jednotlivých látek obsažených ve vzorku. 

Na chromatogramu jsou jednotlivé látky charakterizovány retenčním časem, výjimečně 

retenčním objemem. Identifikace látek se provádí na základě porovnání s referenčními 

standardy, které se připravují a měří za stejných podmínek (stejná MF, SF, rychlost průtoku).  

Kvantitativní hodnocení - pro vyhodnocení obsahu jednotlivých složek vzorku je využívána 

plocha píku. Existuje několik metod, které lze využít pro kvantitativní analýzu jako je 

např. metoda vnitřního a vnějšího standardu, metoda normalizace a nejčastěji kalibrační 

přímka. (2)(6) 

2.1.3 Retenční charakteristiky 

Retenční čas (tR) a retenční objem (VR)  

 Retenční čas tR je doba od nástřiku vzorku do systému po vrchol píku 

na chromatogramu. Retenční čas je pro určitou látku charakteristický a se změnou koncentrace 

se nemění. Retenční čas nezadržované látky na koloně se označuje jako mrtvý čas t0, 

a označuje nám dobu průtoku mobilní fáze kolonou. Retenční objem VR je množství mobilní 

fáze, které proteče kolonou za čas od nástřiku vzorku po vrchol píku v. Vztah pro výpočet 

retenčního objemu (1)(7): 

         

   - retenční objem,    - retenční čas,   - průtoková rychlost mobilní fáze 

Retenční faktor (k) 

  Retenční faktor k nám udává míru retence látky. Je definován jako množství 

rozpuštěné látky ve stacionární fázi (s) a množství rozpuštěné látky v mobilní fázi (m). Vztah 

pro výpočet retenčního faktoru je (7): 

    
    

    
 

  - retenční faktor,    - koncentrace rozpuštěné látky ve stacionární fázi,   - koncentrace 

rozpuštěné látky v mobilní fázi,   - objem stacionární fáze,   - objem mobilní fáze v koloně 
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Z chromatogramu můžeme retenční faktor vypočítat ze vzorce (7): 

    
     

  
 

  - retenční faktor,    - retenční čas,    - mrtvý čas 

Účinnost kolony (N), výškový ekvivalent teoretického patra (H)  

 Účinnost kolony se vyjadřuje počtem tzv. teoretických pater N. Čím je hodnota N vyšší, 

tím jsou píky užší. Vliv na počet teoretických pater N má délka kolony, velikost částic 

stacionární fáze a rychlost průtoku mobilní fáze. Čím menší jsou částice stacionární fáze, 

tím dochází k lepší separaci a hodnota N je vyšší. S klesající velkostí částic roste tlak 

separačního systému, který může být pro HPLC a obzvláště preparativní chromatografii velkou 

překážkou. Počet teoretický pater můžeme vypočítat ze vztahu (7): 

          
  

    
    

  – počet teoretický pater,    – retenční čas,      - šířka v polovině výšky 

 Abychom mohli porovnat účinnost jednotlivých kolon mezi sebou, potřebujeme znát 

výškový ekvivalent teoretického patra (H). Jeho hodnotu vypočítáme z poměru délky kolony (L) 

a počtu teoretických pater ze vztahu (7): 

  
 

 
 

   – počet teoretický pater,   - délka kolony,   - výškový ekvivalent teoretického patra 

Faktor asymetrie (As) 

Cílem analytické separace je získat navzájem oddělené, úzké a symetrické píky. Míru 

symetrie nám udává faktor asymetrie, který se vyjadřuje jako (7): 

   
 

 
 

  - délka úsečky mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupné části píku v 10 % jeho 

výšky,    - délka úsečky mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a sestupné části píku v 10 % jeho 

výšky (obrázek 2) 
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Symetrie se dá také vyjádřit pomocí tailing faktoru (TF) (7): 

              

  - délka úsečky mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupné části píku v 5 % jeho výšky 

  - délka úsečky ke kolmici spuštěné z vrcholu píku a sestupné části píku v 5 % jeho výšky 

Obrázek 2 - Definice asymetrie píku a tailing faktoru (převzato a upraveno z (7)) 

 

Dokonale symetrický pík má hodnotu As i TF = 1. Pokud je hodnota TF, As › 1, dochází 

k chvostování píku. Pokud jsou hodnoty TF, As ‹ 1, dochází k tzv. „frontování“ píku.  

K asymetrii píku dochází nejčastěji vlivem těchto podmínek: 

 špatná volba kolony 

 kontaminace vzorku/kolony, 

 příliš velké množství vzorku (přetížení) 

 příliš silné rozpouštědlo (silnější než MF) 

 interakce s kovy na silikagelové koloně 

 velký rozdíl mezi teplotou na koloně a teplotou mobilní fáze (7)  
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Rozlišení (Rs)  

 Rozlišení je hodnota, která udává míru separace mezi dvěma sousedícími píky. Cílem 

analytické separace je dosáhnout rozlišení › 1,5, které odpovídá rozdělení píků na základní linii. 

V preparativní chromatografii je větší rozlišení zárukou vyšší produktivity a čistoty získaného 

produktu. Hodnotu rozlišení lze vypočítat podle vzorce (7)(8): 

   
               

       
 

   ,      - retenční čas píku,    ,     - šířka píku v polovině jejich výšky 

Selektivita (α) 

 Selektivita je poměr retenčních faktorů dvou separovaných látek (9)(10). 

        

  ,    - retenční faktor 
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2.2 Stacionární fáze 

 Kolona je hlavní součástí chromatografického systému, ve kterém probíhá vlastní 

separace látky, proto se klade velký důraz na přesný popis vlastností stacionární fáze. 

 Aby mohlo dojít k rozdělní směsi látek pomocí chromatografie, musí docházet 

k rozdílným interakcím mezi jednotlivými složkami vzorku, stacionární fází a mobilní fází.  

Základní druhy vzájemných interakcí jsou: 

 interakce dipól - dipól 

 hydrofobní interakce (van der Waalsovy síly) 

 vodíkové můstky 

 elektrostatické interakce (11) 

Dle polarity můžeme rozdělit stacionární fázi na polární a nepolární (tabulka 1). 

Tabulka 1 - Dělení kolon dle polarity (12) 

  Mobilní fáze Stacionární fáze Analyt 

Normální fáze 
nepolární (hexan, dichloromethan, 

toluen, aceton, ethyl acetát) 
polární polární 

Reverzní fáze polární (voda + metanol/acetonitril) nepolární nepolární 

  

 Většina analytických separací probíhá v systému reverzních fází. Nejrozšířenější použití 

má silikagel s navázanými řetězci - C8, C18. K dalším používaným perspektivním materiálům 

patří modifikované oxidy kovů a polymery. (13) 

  Dle náplně lze rozdělit kolony na částicové (kolona naplněna částicemi 

s mezičásticovými prostory) a monolitické (kolona je vyplněna jednolitým kusem materiálu). (7) 

 

Částicové kolony  

 Částice používané v náplňových analytických kolonách mají sférický tvar o různé 

velikosti. Dlouhou dobu byly pro HPLC používány částice o velikosti 5 µm. S rostoucími nároky 

na zrychlení analýzy se přistoupilo k jejich zmenšování. Pokud se zvolí na separaci velikost 

částic menších rozměrů, narůstá v systému zpětný tlak a musí být k tomu přizpůsobený. (7) 

V preparativním měřítku částice mohou být sferické nebo nesférické. Drcený, 

nesférický silikagel se v  průmyslové chromatografii používá často pro jeho nízkou cenu. 

V případě, že separace látek je nedostačující použije se sférický silikagel. Pokud ani zde 
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nedochází k dělení, pak teprve potom se testují reverzní silikagel C18 fáze případně jiné 

alternativy. Monolitické SF se v průmyslu nepoužívají. (14) 

 Dle velikosti analyzované látky volíme i velikost pórů částic. Obecně látky s velikostí 

do 10 000 Da se analyzují na pórech o šířce 8 - 12 nm a nad 10 000 Da používáme póry větší 

než 30 nm. Póry zvětšují plochu stacionární fáze a umožňují tak lepší separaci látek. (7) 

 Na základě rentgenové difrakční analýzy má CsA průměr 1,2 nm. V preparativní 

průmyslové chromatografii v TEVA se používá sférický silikagel s velikosti částic 40 - 63 µm 

s porozitou 6 nm. Nově instalovaná preparativní kolona v TEVA obsahuje sférický 15 µm 

silikagel s porozitou 7 nm. (14) 

V současné době máme k dispozici několik druhů částic (obrázek 3): 

a) porézní částice - díky vysoké kapacitě a širokému výběru na trhu je to nejběžněji používaný 

typ. Umožní nastříknutí většího množství vzorku do systému díky jejich velkému povrchu. 

Průměr velikosti analytických částic se pohybuje od 1,5 - 5 µm.  

b) pelikulární částice - jsou složeny z neporézního jádra a tenkého obalu. Velikost částic je  

1,5 - 2,5 µm. Jejich povrch je menší, a proto nejsou vhodné k velkému nástřiku vzorku. Nejlépe 

se hodí pro analýzu hlavních složek (než stopových nečistot) a používají se pro separaci 

makromolekulárních látek.  

c) porézní částice s jádrem - obsahují pevné jádro a porézní obal. Velikost částic je  

od 1,3 - 5 µm. Porézní obal má velikost 0,25 - 0,5 µm. Jejich povrch je větší, než u pelikulárních 

částic. 

d) perfúzní částice - jsou složeny z velkých pórů (through pores)(400 - 800 nm) a menších 

difúzních (30 - 100 nm), které na ně navazují. Mobilní fáze proniká přes částice pomocí pórů 

kombinací difúze a průtoku. Využívají se v preparativním měřítku k separaci makromolekul. (7) 
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Obrázek 3 - Typy částic používaných v chromatografii (převzato a upraveno (7)) 

 

Monolitické SF 

 Tento typ kolony není tvořen jednotlivými částicemi, ale jedním kusem porézního 

materiálu. Monolit může být z polymeru nebo silika gelu. Vzniká obvykle in situ přímo v koloně. 

Monolity obsahují dva typy pórů: 

 makropóry (2 µm) – přes ně probíhá hlavní transport MF za zpětného nízkého tlaku 

 mesopóry (10 nm) – svým povrchem se podílejí na separačním procesu 

 Pro monolitické kolony je typický velký intersticiální prostor (až 80 %). Slouží ke zvýšení 

průtoku kolonou při nižším tlaku, ale zároveň zůstává zachována účinnost separace.  

Na trhu nalezneme několik typů monolitu: anorganické (nejčastěji na bázi silikagelu) 

a makroporézní polymerní (styren, polymethakrylát). (1)(7)  

  



18 
 

2.2.1 Materiály používané pro výrobu stacionárních fází 

2.2.1.1 Silikagel 

 Silikagel patří mezi nejvíce užívaný materiál pro výrobu stacionární fáze v HPLC. 

Silikagel je amorfní forma SiO2. V náplňových HPLC kolonách se používají částice kulovitého 

tvaru. Může být použit i na tvorbu monolitických kolon. Velikou výhodou je jeho mechanická 

pevnost.  

 Na povrchu silikagelu jsou silanolové skupiny. Pomocí silanizačních činidel je 

tyto skupiny možné modifikovat za vzniku kovalentně vázaných nových silylových derivátů 

a umožnit tak změnu selektivity a celkového charakteru kolony. Nevýhoda silikagelu je nižší 

stabilita při pH ˃ 8 (dochází ke zkrácení životnosti sorbentu z důvodu jeho rozpuštění), 

což znemožňuje analýzu bazických látek v neionizované formě. 

  Také čistota silikagelu hraje velkou roli v ovlivnění separace. Potencionální 

kontaminanty jsou hlavně kovy hliník a železo. Kovy mohou reagovat s chelatujícími látkami, 

což se projeví na chromatogramu jako chvostování píku. Hliník může ještě více zvyšovat 

kyselost silikagelu.  

 Silikagel se užívá ve třech modifikacích, které závisí na čistotě a kation – výměnném 

chování. Typ A bývá znečištěn kovy a jeho povrch je více kyselý, používal se do roku 1990. Dnes 

jeho uplatnění najdeme pouze v preparativní chromatografii. Typ B se více hodí pro analýzu 

bazických, iontových nebo ionizovatelných látek. Typ C (hybrid) má na svém povrchu 

nahrazenou skupinu Si-OH za Si-H skupinu. Vazba mezi nimi je stabilní v širším rozmezí pH. 

Typ B dnes v silikagelových kolonách převládá. (7)(8) 

 

2.2.1.2 Polymerní stacionární fáze 

 Výhodou polymerních stacionárních fází je jejich použitelnost v celém rozsahu pH. 

Je tedy možné separovat kyselé i zásadité látky v neionizovaném stavu. Stejně jako u silikagelu 

jsou na výběr částice o různé velikost 4 - 150 µm (firma Mitsubishi Chemical Corporation). 

(7)(15) 

 Porózní polymerní částice se používají hlavně v iontově výměnné chromatografii 

a v analýze na reverzních fázích. V systému reverzních fází se nejčastěji používají kolony 

s navázanými skupinami: - C18, -NH₂, -C≡N. Iontově výměnná chromatografie (podstatou jsou 

elektrostatické interakce) používá nejčastěji ligandy typu: -COOH, -SO₃H, -NR₃⁺. (15) 

 Nevýhodou polymerních kolon je používání gradientové eluce, protože polymer vlivem 

změny obsahu organické složky buď bobtná anebo se smršťuje. Odolnost polymerních SF 
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při změně obsahu organické složky MF závisí na stupni zesítění polymeru. S rostoucím stupněm 

zesítění se snižuje schopnost bobtnání a smršťování a polymer se stává více odolný. (7)(15)(16) 

 K dalším nevýhodám polymerních stacionárních fází patří omezená použitelnost 

při pracovním tlaku ≤ 20 MPa na koloně. (7)(15) 

a) kolony pro chromatografii v systému reverzních fází 

 Nejčastěji se používají kolony založené na polystyrenovém nebo polymethakrylátovém 

porózním polymerním materiálu. Tyto materiály jsou vhodné pro separaci aromatických 

i alifatických látek v izokratické i gradientové eluci. Kolony nalezly využití ve farmaceutickém 

průmyslu pro separaci steroidních látek, malých peptidů, amfoterních molekul (sulfonamidů 

a cefalosporinových antibiotik) nebo dále u bazických drog jako antihistaminik 

a karbamátových pesticidů. (15) 

 Polymerní kolony mají využití v analytickém i preparativním měřítku. Jednotlivé typy 

se liší hydrofobicitou. Firma Mitsubishi Chemical Corporation nabízí: polystyrenovou, 

modifikovanou (-brom) polystyrenovou, polymethakrylátovou a modifikovanou (-C18) 

polymethakrylátovou kolonu. Jejich pořadí hydrofobicity je následující: modifikovaný 

polystyren ˃ polystyren ˃ modifikovaný polymethakrylát ˃ polymethakrylát. Modifikovaný 

polystyren jako silně hydrofóbní fáze se užívá například při separaci hydrofilních látek typu 

aminokyselin. Výhodou polymerních kolon je, že je lze regenerovat pomocí kyselých 

(1 molární kyselina dusičná)/bazických roztoků (1 molární hydroxid sodný), případně zředěným 

peroxidem. Regenerace se používá při zhoršené kvalitě eluce z důvodu kontaminace. 

Polymethakrylátové kolony lze využít pro separace v systému reverzních i normálních fází. 

(7)(15)(16) 

Separace na kolonách jsou uskutečněny díky interakcím mezi SF a analytem, které jsou 

znázorněny na obrázku 4. 
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Obrázek 4 - Schéma interakcí mezi stacionární fází a analytem (převzato a upraveno z (15)) 

 

b) iontoměničové pryskyřice  

 Tento typ stacionárních fází je určen k separaci látek, které nesou kladný nebo záporný 

náboj. Sorbent je složen z matrice, na které jsou navázány různé funkční skupiny. Smyslem je 

výměna iontů mobilní fáze nebo vzorku za protiiont na iontoměničích, díky elektrostatickým 

silám.  

Podstata separace (7): 

–R+Y- + X– ⇔ –R+X- + Y– pro anex 

–R-Y+ + X+ ⇔ –R-X+ + Y+ pro katex 

Y– a Y+ jsou protiionty, které se během reakce vymění za ionty náhradní. 

  Podle náboje povrchu rozeznáváme katexy (nesou záporný náboj - vazba kationtů, 

kyselé funkční skupiny) a anexy (nesou kladný náboj - vazba aniontů, bazické funkční skupiny). 

Kvalita separace závisí na iontové síle MF, stupni solvatace, stupni zesíťování a bobtnání ionexu 

a v neposlední řadě na velikosti a náboji iontu. Iontoměničové pryskyřice jsou nejčastěji 

styrenové nebo akrylátové. Obvykle se používají pro analýzu aminokyselin, cukrů, organických 
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kyselin a aminů. Jednotlivé typy kolon se liší navázaným protiiontem (Na⁺, Ca2⁺, H⁺, Ag⁺), 

velikostí částic a zesítěním polymeru. (15)(17) 

2.2.1.3 Ostatní stacionární fáze 

Oxid zirkoničitý 

 Ačkoliv jsou silikagelové kolony hojně používány, existují případy, kdy je k použití 

vhodná jiná alternativa. Takovým příkladem může být zirkoniová kolona v analytickém měřítku. 

Její výhoda je v rozsahu použitelnosti díky své tepelné (200 ⁰C) a chemické (pH 1 - 14) stabilitě. 

Vyšší teplota zkracuje dobu analýzy.  

 Oxid zirkoničitý může být použit jako reverzní i normální fáze nebo na bázi 

iontoměničů. Oxid zirkoničitý lze modifikovat nejčastěji pomocí: polybutadienu, 

polystyrenu, C18. 

  Na zirkoniových kolonách je možné provádět analýzy aminokyselin, peptidů, 

nukleových kyselin, sacharidů a třeba i vzorků životního prostředí. (7)(18) 

Oxid hlinitý 

 Využití reverzních kolon na bázi oxidu hlinitého sahá až do 80.let minulého století. 

Za tu dobu, došlo k rozvoji a pomalému ústupu od tohoto typu stacionární fáze. Největší 

překážkou je vysoká absorpční schopnost, kdy může dojít až k nenávratnému navázání 

zkoumaných látek ve vzorku na kolonu. (1)(7) 

Oxid titaničitý   

 Reverzní stacionární fáze na bázi oxidu titaničitého (potažená polyethylenem) má 

obdobné vlastnosti jako reverzní SF na bázi oxidu zirkoničitého (potažená polybutadienem) -

 tepelná a chemická stabilita. Liší se rozdílnou selektivitou. (19) 

Porézní grafitický uhlík 

 Porézní grafický uhlík je silný absorbent. V porovnání s alkylsilikagelovými SF má vyšší 

afinitu k hydrofóbním, polárním a aromatickým látkám a lépe odolává alkalickému prostředí. 

Jeho další výhodou je chemická stabilita v širokém pH rozmezí 1 - 14 a při teplotách ≤ 200 °C.  

 Povrch porézního grafitického uhlíku lze modifikovat a to nejčastěji - absorpcí 

chirálního selektoru, který je na SF navázaný pomocí aromatických uhlovodíků. Díky této 

modifikace se dá SF používat k chirální separaci. 

 Nevýhodou porézního grafitického uhlíku je v jeho mechanické křehkosti. (1)(7)(19)  
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2.3 Cyklosporin A 

 Cyklosporin A je cyklický peptid. Hlavní využití má jako imunosupresivní léčivo, které se 

používá při transplantacích orgánů a kostní dřeně. (20) 

2.3.1 Historie 

 Cyklosporin A byl poprvé izolován z plísně Tolypocladium inflatum Gams. Tato plíseň 

byla objevena v půdě národního parku Hardangervidd v Norsku v roce 1969. Následující roky 

byla nejprve zkoušena očekávaná antimykotická aktivita látky, která se ukázala jako málo 

významná. Cyklosporin A se stal schváleným léčivem americkou institucí Food and Drug 

Administration pro prevenci rejekce transplantátu. (20) 

2.3.2 Struktura 

 Peptidy jsou obvykle syntetizovány v buňce pomocí ribozomů, ale u CsA bylo zjištěno, 

že nepatří mezi ribozomálně vytvořené peptidy. Je složen z jedenácti aminokyselin 

a obsahuje i jednu D-aminokyselinu, které jsou v přírodě spíše raritní. (20) 

Strukturu cyklosporinu lze popsat jako: cyklo[[(E)-(2S, 3R, 4R)-3-hydroxy-4-methyl-2-

(methylamino)-6-oktenoyl]-L-2-aminobutyryl-N-methylglycyl-N-methyl-L-leucyl-L-valyl-N-

methyl-L-leucyl-L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl--N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl] 

(obrázek 5). 

Obrázek 5 - Strukturní vzorec cyklosporinu A (8) 

  

cyklosporin B [7-L-Ala]; cyklosporin C [7-L-Thr]; cyklosporin D [7-L-Val] 
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2.3.3 Izolace CsA 

V současné době se cyklosporin A pro TEVA fermentuje v TEVA výrobním zařízení 

v Maďarsku. Vysrážený surový CsA se v Opavě krystalizuje a čistí pomoci sloupcové 

chromatografie (nástřik 15 kg surového CsA v 30 litrech ethylacetátu na 250 kg silikagelu). 

Následná finální krystalizace poskytuje cyklosporin A API (Active Pharmaceutical ingredient) 

kvality. Roční produkce CsA je kolem 3 tun API kvality. Většina CsA se použije v TEVA výrobním 

závodě v  Opavě pro přípravu měkkých želatinových tobolek. (14) 

2.3.4 Mechanismus účinku 

 Cyklosporin má selektivní vliv na T-lymfocyty a potlačuje tak jejich buněčnou odpověď 

na antigeny. CsA proniká do buňky a tvoří komplex s receptorovým proteinem cyklofilinem. 

Spolu se váží na kalcineurin a dochází k inhibici defosforylace cytosolových regulačních 

proteinů a následně k snížení aktivace transkripce interleukinu 2 a dalších cytosinů, které jsou 

za normálních podmínek aktivovány T-lymfocyty. (21) 

2.3.5 Používání léčiva a jeho nežádoucí účinky 

 Nejčastěji je užíván při transplantaci orgánů, kdy se používá pro prevenci odmítnutí 

nového orgánu tělem. Dále je používán při revmatoidní artritidě, psoriáze, atopické 

dermatitidě a Crohnově nemoci. Je podáván perorálně nebo intravenózně. 

 Mezi nežádoucí účinky patří nefrotoxicita, neurotoxicita, hyperplazie dásní, 

hirsutismus, hypertenze a hyperlipidemie. CsA má i lékové interakce s léčivy metabolizovány 

cytochromem CYP3A. Dále by se neměl používat s léčivy způsobující také nefrotoxicitu. 

Pro jeho nežádoucí účinky a nízký terapeutický index je důležité monitorování hladin léčiva 

v krvi. (20)(21)(22) 

 

2.4 Preparativní chromatografie 

 Úlohy analytické a preparativní HPLC (Prep-LC) se od sebe liší. Cílem analytické HPLC je 

kvantitativní a kvalitativní stanovení sloučenin ve vzorku, zatímco Prep-LC se zabývá izolací 

sloučenin. Další rozdíl mezi těmito metodami je v zacházení s eluátem po separaci na koloně. 

U analytické HPLC eluát končí obvykle jako odpad, zatímco u Prep-LC jsou 

automaticky/manuálně sbírány jednotlivé frakce. Další kroky vedou k odstranění mobilní fáze 

a k získání čistého produktu. (7) 

 Přechod mezi analytickou HPLC a Prep-LC je separace v semi-preparativním měřítku. 

Rozdíl mezi jednotlivými typy separací shrnuje tabulka 2. 
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Tabulka 2 - Typy separačních systémů (převzato a upraveno z (23)) 

Parametr Analytická separace Semi-preparativní separace Preparativní separace 

rozměry kolony 4.6 mm x 25 cm 10 mm x 25 cm 25 mm x 25 cm 

velikost částic (µm) 3, 5, 10 5 40 

max.množství vzorku 150 µg 100 mg 5 g 

průtok 1 mL/min 4,5 mL/min 30 mL/min 

 Při analytické HPLC se pracuje se vzorky o koncentraci < 1 mg/ml. U Prep-LC jsou 

používány vzorky v koncentraci od µg (izolace enzymů) po kg (farmaceutické produkty).  

 Mnohé semipreparativní separace mohou být prováděny na upravených analytických 

systémech (zvětšení objemu nástřiku, snížená citlivost detektoru, automatický odběr vzorků 

a sběr frakcí). (7) 

2.4.1 Langmuirova absorpční izoterma 

 Absorpční izoterma popisuje distribuci rozpuštěné látky mezi stacionární a mobilní fází 

za konstantní teploty. Do určité koncentrace složky v mobilní fázi se jedná o lineární děj. 

Pro který můžeme použít vztah: 

       

   - koncentrace rozpuštěné látky ve stacionární fázi,   - koncentrace rozpuštěné látky 

v mobilní fázi,   - absorpční konstanta  

Mezi retenčním faktorem a absorpční konstantou existuje vztah: 

     

  - retenční faktor,   - fázový poměr  

 Vyšší koncentrace látky vede k nelineární absorpční izotermě, kdy dochází ke změně 

tvaru křivky na konvexní (klesající). Pokud je absorpční izoterma nelineární mluvíme 

v chromatografii o přetížení kolony. V tomto případě nebude mít vliv koncentrace látky 

v mobilní fázi na    , protože všechna aktivní místa ve SF jsou obsazena. Platí vztah: 

     

   

     
 

  - saturační koncentrace rozpuštěné látky na povrchu SF (7)(24) 
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2.4.2 Přetížení (overload) 

V Prep-LC se často setkáváme s pojmem přetížení (anglický název overload). Rozlišujeme tři 

typy přetížení. 

 přetížení detektoru 

 objemové přetížení 

 hmotnostní přetížení 

Přetížení detektoru 

 Objemové i hmotnostní přetížení je v preparativní chromatografii vyvoláno záměrné. 

Přetížení detektoru nastává v případě, kdy detektor již nedokáže zaznamenat zvyšující 

se koncentraci látky. (25)(26)  

Objemový overload  

 Při zvyšování objemu nastříknutého vzorku (s fixní koncentrací rozpuštěné látky) 

dochází k rozšíření píků v základně a nabývání obdélníkového tvaru s delší retencí (obrázek 6). 

Objem nastříknuté látky je limitován rozpustností látky v mobilní fázi a rozpouštědle. (7)(25) 

Hmotnostní overload  

  Při hmotnostním přetížení se zvyšuje množství látky v nastřikovaném objemu. 

Hmotnost je dostatečně velká, aby měla vliv na šířku píků a retenční časy (obrázek 6). 

Na chromatogramu, lze vidět posun píků se zvyšující koncentrací směrem dopředu, přitom 

vrchol není ostrý. V literatuře se uvádí, že kolona je přetížena, pokud se u sledované látky sníží 

hodnota retenčního faktoru o 10 % oproti stavu bez přetížení. Zvyšování koncentrace látky je 

opět limitováno rozpustností. (7)(9) 

 Obrázek 6 vystihuje situaci koncentračního a hmotnostního přetížení v porovnání 

s obvyklou analytickou analýzou bez přetížení.  
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Obrázek 6 - Přetížení kolony (převzato a upraveno z (27)) 

 

2.4.3 Optimalizace podmínek 

 Pro optimalizaci podmínek je důležitý výběr; SF o vhodné velikosti částic, mobilní fáze, 

rozpouštědla (popřípadě pufru) a detektoru. Z počátku se využívá analytické HPLC. Použití 

analytické HPLC minimalizuje zbytečnou spotřebu vzorku a mobilní fáze, které by byly potřeba 

u preparativní HPLC. (7)(28) 

 Velikost částic  

 Volba analytické kolony je limitována dostupností preparativní kolony obsahující 

stejnou náplň, o stejné velikosti částic. V preparativní chromatografii se používají částice 

o velikosti 5 µm, 7 µm, 10 µm a více. Pro volbu velikosti částic SF je rozhodující rychlost analýzy 

a výše tlaku, kterému musí systém čelit a být k němu přizpůsobený. S rostoucí velikostí částic 

klesá obvykle cena materiálu, zmenšuje se zpětný tlak na koloně a tím jsou umožněny vyšší 

průtoky mobilní fáze (rychlejší separace). Nicméně menší průměry částic mají své místo 

v separaci směsí se nedostatečným rozlišením mezi píky.  

Mobilní fáze a rozpouštědlo 

 Množství vzorku, které může být injektováno na kolonu, závisí na jeho rozpustnosti. 

Přistupuje se ke kompromisu mezi relativní silou rozpouštědla v porovnání se silou mobilní 



27 
 

fáze. Pokud je rozpouštědlo o dost silnější než MF, kolona může být objemově přetížena 

a může dojít k precipitaci vzorku v místě nástřiku do systému.  

 Volbu rozpouštědla ovlivňují faktory - volba stacionární a mobilní fáze, spektroskopické 

charakteristiky (UV transparentnost, fluorescenční vlastnosti), těkavost (ovlivňuje zpětné 

získání produktu z frakce), viskozita (minimální zpětný tlak kolony), čistota, dobré rozpustné 

vlastnosti (získání maximální možné koncentrace rozpuštěné látky) a v neposlední řadě je 

rozhodující i cena rozpouštědla.  

 Rozpustnost látky lze zlepšit zvyšováním teploty, avšak pouze za předpokladu dobré 

teplotní stability vzorku. Vyšší teplota musí být udržována nejenom na koloně, ale také 

v čerpadle. Při selhání zahřívaní v některé části HPLC systému dochází k precipitaci vzorku 

a to vede k ucpání autosampleru a kolony. (28) 

  Pří výběru mobilní fáze se také bere v úvahu zpětná návratnost produktu z frakce. 

Mnohem jednodušší je odstranění organického rozpouštědla (HPLC na normální SF), na rozdíl 

od odstranění vody, která se používá jako součást MF v případě reverzních fází. (7) 

Optimalizace pH 

 Úprava pH vede k lepším separačním vlastnostem - nižšímu chvostování píků. 

V analytické chromatografii s reverzní fází se k zajištění správného pH používají netěkavé 

pufrovací soli. V Prep-LC se dává přednost použití těkavých aditiv ke změně pH. Těkavý pufr 

se odstraní z frakce obsahující produkt snadněji. Seznam používaných pufrů je uveden 

v tabulce 3. (28) 

Tabulka 3 - Používané pufry v preparativní chromatografii (převzato a upraveno z (28)) 
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Detektor 

 Nejčastěji používaným detektorem v analytické i preparativní chromatografii je UV/VIS 

detektor. Pro preparativní chromatografii je důležité volit takové vlnové délky, při kterých je 

vidět hlavní produkt, ale nedochází k přetížení detektoru. Volíme detektor s měnitelnou 

vlnovou délkou. Dalším používaným detektorem bývá refraktometrický detektor (detektor 

indexu lomu). V analytickém měřítku není často používán pro svou nízkou citlivost, ovšem 

pro preparativní chromatografii je to výhodou. (7)(26) 

 Odezva detektoru je bedlivě sledována z důvodu správného načasování jímání frakce, 

ve které se nachází hlavní produkt. Špatné nastavení časové závislosti mezi odezvou detektoru 

a jímání frakce může vést k chybám - špatný odhad začátku a konce jímání frakce a s ním 

spojená ztráta produktu nebo jeho kontaminace nečistotami. (7) 

2.4.4 Separace v preparativní chromatografii  

 Existují dva základní přístupy pro preparativní chromatografii: Separace píku 

na základní linii a separace v přetížení s ořezáváním píků a tvorbou recyklů.  

Touching-peak separace 

 U purifikace, jejíž cílem je získání několik mg čistého produktu, se používá metoda 

Touching-peak (obrázek 7). Při této metodě se zvyšuje koncentrace vzorku v nástřiku tak, 

aby došlo k přiblížení píku hlavního produktu na co nejmenší vzdálenost k nejbližšímu 

sousedícímu píku. Po opuštění kolony, se čistá frakce hlavního produktu dále sbírá 

manuálně/automaticky a následně se odstraní mobilní fáze. Tato metoda umožňuje 

nastříknout do systému maximální množství vzorku se 100 % zpětnou návratností 

separovaného produktu o 100 % čistotě. (7) 
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Obrázek 7 - Touching - peak separace (převzato a upraveno z (7)) 

 

(a) hypotetická analytická separace látek A, B, C 

(b) hmotnostní přetížení a přiblížení hlavního produktu B k sousedícímu píku A  

 

Recyklace 

 Čistota produktu klesá, pokud nedojde k rozlišení produktového píku od sousedícího 

píku. V takovém případě lze problém řešit recyklací prostřední frakce, tzv. část frakce je 

vrácena zpět do systému opětovným nástřikem (obrázek 8). 
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Obrázek 8 - Preparativní separace dvou píků s malým rozlišením (převzato a upraveno z (29)) 

 

K umožnění recyklace jsou k dispozici dvě metody: 

a) Eluát je vrácen zpět do čerpadla poté co prošel detektorem a celá separace se opakuje ještě 

jednou. Nevýhoda metody spočívá v nárůstu šírky píků po každém dalším cyklu recyklace. 

b) Systém se dvěma kolonami, kterými proudí MF v tomto pořadí (obrázek 9):  

Obrázek 9 - Recyklace pomocí systému se dvěma kolonami (převzato a upraveno z (29)) 

 

Výhodou této metody je menší mimo kolonový objem oproti metodě předchozí. (29) 

Návratnost produktu 

 Jedním z důsledků chromatografického procesu je, že složky opouštějí kolonu 

ve značném zředění. Nastává problém s odstraněním rozpouštědla z frakcí a tím je ztížena 

návratnost produktu. (7) Navíc v průmyslové chromatografii je vždy předmětem zájmu 

regenerace rozpouštědel. Proto se u preparativní chromatografie dává přednost 

chromatografii v systému s normálním uspořádáním fází a izokratickou elucí. Běžnými 

používanými rozpouštědly v TEVA jsou směsi: methylisobutylketon/toluen, aceton/toluen, 

ethylacetát. Směs methylisobutylketon/toluen o různé eluční síle jsou téměř stejně vroucí 
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rozpouštědla a regenerují se společnou destilací. Aceton lze snadno oddestilovat od výše 

vroucího toluenu. Jedno složkový ethylacetát se používá v TEVA právě u cyklosporinu A 

a regeneruje se pouhou destilací.  

 U reverzních fází se jako mobilní fáze používají vodné směsi methanolu a acetonitrilu. 

Acetonitril je výrazně dražší než methanol. Přednost se dává izokratické chromatografii 

před gradientovou. Přestože tyto směsi lze regenerovat destilací, tak jsou energeticky 

a technicky více náročné. Taktéž cena reverzních fází je několikanásobně vyšší v porovnání 

s přímou fází. Zpracování hlavních frakcí u reverzní chromatografie je technicky více náročné. 

Jednou z možností je zkoncentrování pomocí destilace a vykrystalizování, případně lyofilizace či 

extrakce na pevné fázi (SPE). 

 U velkovýrobní preparativní chromatografie, jako je například cyklosporin A (výroba 

ročně cca 3 tuny), se regenerují všechna rozpouštědla. V případě, že by se část mobilní fáze 

neregenerovala, tak by výroba byla ekonomicky nekonkurenční. Každá chromatografie je 

spojená s tvorbou předních a zadních frakcí, které lze podle velikosti, případně ceny čisté látky 

následně rechromatografovat a zvýšit tak výtěžky.  

 Mezi další čistící procesy chemických látek patří destilace a krystalizace. Nevýhodou 

destilace je její použití pouze u nízkomolekulárních těkavých látek a je limitovaná teplotou varu 

a tepelnou stabilitou látky. Krystalizace je proces, který poměrně rychle dokáže zbavit aktivní 

látku nečistot, které se vyskytují na úrovni desetin až jednotek procent. Nevýhodou 

krystalizace je, že část produktu končí v matečném louhu.  

 Pokud porovnáváme jednotlivé čistící procesy chemických látek tak preparativní 

chromatografie jednoznačně patří mezi časově a finančně nejnáročnější. (14) 
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3. Cíl 

 Cílem práce je s využitím cyklosporinu A jako modelové látky porovnat 

chromatografické chování polymerních stacionárních fází. Retenční vlastnosti polymerních 

kolon jsou srovnány se silikagelovou reverzní fází, silikagelovou normální fází a zirkoniovou 

kolonou potaženou polymerní vrstvou polystyrenu.  

 Dalším cílem je stanovení kapacity polymerních kolon s ohledem na jejich možné 

využití v preparativní chromatografii. 
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4. Experimentální část 

4.1 Přístroje, pomůcky, chemikálie 

Chromatografický systém:  

Kapalinový chromatogram Shimadzu Europa GMbH, Duisburg, Německo 

 - odplyňovač DGU 20 A3 

 - pumpa LC 20 AD - A 

 - pumpa LC 20 AD - B 

 - autosampler SIL 20 AC 

 - řídící jednotka CMB 20 AC 

 - detektor SPD 20 A 

 - kolonový prostor CTO 20 AC 

 - software LC Solution Version 1.22 SP1 

Přístroje: 

Analytické váhy, Sartorius, Česká republika 

Ultrazvuková lázeň K 10, Kraintek, Slovenská republika 

Spektrofotometr UV - 2401 Shimadzu, Japonsko 

Vortex - Velp Scientifica, Evropa 

Pomůcky: 

Laboratorní sklo, mikropipety, vialky pro HPLC, inserty  

Chemikálie:  

Acetonitril, ethylacetát, hexan, isopropanol, methanol - Sigma Aldrich, Česká republika 

Cyklosporin surový - Teva Pharmaceutical works private LTD 

Cyklosporin A, B, C, D - vstupní surovina SC 130603/01, Teva Czech Industries s.r.o. 

Čištěná voda - získaná reverzní osmózou systémem Milli-Q, Millipore, Bedford, MA, USA 
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Testované kolony:  

Tabulka 4 - Struktura SF jednotlivých kolon 

MCI GEL CHP20/C04 

 Ethylstyrendivinylbenzen 

kopolymer (DVB) 

(4 μm, 150 x 4,6 mm) 

Mitsubishi Chemical 

Corporation, Japonsko 
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LiChrosorb® Si 60 

(5 μm, 125 x 4 mm) 

Sigma Aldrich, ČR 

  

 

Luna® Si C18 

(5 μm, 150 x 4,6 mm) 

Phenomenex, USA 

 

O

Si CH3H3C

C18H37

Endkapovaný silikagel C18
                 ODS  

 

 

ZirChrom® PS 

(5 μm, 150 x 4,6 mm) 

ZirChrom, USA 
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ZrO2

ZrO2 potažený polystyrenem
 

 

O
S i O

S i O H

O H
O H

O
O

S i
S i

O
O H

O

O H
S i l ik a g e l

http://www.merckmillipore.com/INTL/en/product/chemicals/lichrosorb-si-60-5-micro-m-lichrocart-250-4,MDA_CHEM-1513510001
http://www.phenomenex.com/Products/HPLCDetail/Luna/C18%282%29/?returnURL=/Application/Detail/15756
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4.2 Příprava vzorků pro HPLC analýzu 

Navážka vzorku byla rozpuštěna v 50 % mobilní fázi s využitím ultrazvukové lázně 

na výslednou koncentraci 1 mg/ml 

Vzorky byly uchovávány mimo měření v lednici. 

4.3 Mobilní fáze  

Organická část mobilní fáze byla tvořena - isopropanolem (IPA), acetonitrilem (ACN) a 

methanolem (MeOH). Pro silikagelovou kolonu se testovala mobilní fáze hexan/isopropanol v 

poměru 8:2, 6:4, ethylacetát/hexan 4:6. 

4.4 Příprava vzorku pro stanovení UV spektra cyklosporinu 

Na změření UV spektra se použil cyklosporin A o koncentraci 0,02 mg/ml, který byl 

rozpuštěn v 50 % acetonitrilu (obrázek 10). 

Obrázek 10 - Absorpční spektrum cyklosporinu A 
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4.5 Chromatografické podmínky 

 Dle doporučení výrobce kolon byla zvolena teplota na koloně 60 ⁰C. Výjimku tvořila 

silikagelová kolona, kde byla teplota nastavena na 25 ⁰C. V případě MeOH a ACN byl průtok 

mobilní fáze zvolen 1 ml/min. Při použití isopropanolu byl průtok mobilní fáze 

snížen na 0,7 ml/ml, kvůli vyšší viskozitě rozpouštědla a tlakovému limitu polymerních kolon 

15 MPa. Pomocí autosampleru bylo nastřikováno 10 µl vzorku. Jednotlivé nečistoty 

cyklosporinu byly měřeny při vlnové délce 230 nm. Pro jednotlivé kolony (kromě silikagelové) 

byly stejné podmínky separace (tabulka 5). 

 

Tabulka 5 - Podmínky separace  

teplota 60 ⁰C 

průtok 1 ml/min (IPA 0,7 ml/min) 

koncentrace směsi Cs 1 mg/ml v 50 % MF 

nástřik 10 µl 

vlnová délka 230 nm 
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4.6 Analyzované látky  

Jako vzorek byla použita směs cyklosporinu A s přidruženými nečistotami cyklosporinem 

B (CsB), cyklosporinem C (CsC) a cyklosporinem D (CsD). (obrázek 11) 

Obrázek 11 - Chromatogram zobrazující procentuální zastoupení jednotlivých cyklosporinů 

ve směsi vzorku 1 mg/ml, kolona polymethakrylát C18, MF = 55 % ACN 
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5. Výsledky a diskuze  

5.1 Rozpustnost cyklosporinu 

Cyklosporin A je látka dobře rozpustná v organických rozpouštědlech typu – methanol, 

acetonitril, isopropanol, ethanol, ethylacetát, toluen. Je však nerozpustná ve vodě a hexanu. 

Proto byla testována rozpustnost CsA o koncentraci 1 mg/ml v různých mobilních fází o složení 

MeOH/voda, IPA/voda, ACN/voda. CsA se bez problémů rozpouštěl v 50 % MF. S nárůstem 

koncentrace CsA rozpustnost klesala. Například koncentraci 100 mg/ml lze dosáhnout pouze 

v 70 % MF. U koncentrace 300 mg/ml - 1,5 g/ml se muselo použít 100 % organické 

rozpouštědlo a i přesto časem docházelo k postupnému vysrážení cyklosporinů. Proto se 

vzorky připravovaly přímo před vlastní analýzou. Koncentrace vyšší než 1,5 g/ml v 100 % 

rozpouštědle se nerozpustila.  

5.2 Složení mobilní fáze pro separaci  

Složení mobilní fáze, které by odpovídalo přijatelným preparativním požadavkům 

(retenční faktor CsA k = 5 - 12, tj. doba analýzy do 50 minut a rozlišení píků jednotlivých 

nečistot alespoň Rs = 1,5), se zjišťovalo pomocí gradientové eluce (obrázek 12). Gradient začínal 

50 % organickou fázi a rostl o 10 % každých 6 minut. Doba analýzy byla 30 minut. Na konci 

separace byla kolona vymyta 100 % organickou složkou a následovala ekvilibrace. Z retenčního 

času CsA bylo odhadnuto složení mobilní fáze pro izokratickou metodu. Jednotlivé složení MF 

pro kolony v izokratickém módu jsou uvedena níže v tabulce 6. Při porovnávání separací u 

jednotlivých kolon se použilo takové složení MF, kde retenční faktory CsA byly částečně 

srovnatelné. 
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Obrázek 12 - Chromatografický záznam směsi cyklosporinu na stacionární fázi 

polymethakrylát C18 gradientovou metodou, ACN 50 - 100 % 

 

tR1 CsC: 9,8 min, tR2 CsB: 10,7 min, tR3 CsA: 11,9 min, tR4 CsD: 13,4 min 

Tabulka 6 - Složení MF pro jednotlivé kolony, kdy byl retenční faktor CsA v rozmezí 5 - 12 

Typ kolony Typ MF % MF k (CsA) 

Polymethakrylát 
C18 

ACN 55 8,1 

MeOH 71 7,7 

IPA 45 8,3 

DVB 

ACN 65 6,6 

MeOH 90 6,7 

IPA 55 10,0 

Silikagel C18 

ACN 70 7,3 

MeOH 80 4,5 

IPA 45 9,5 

Zirkonium - PS 

ACN 35 6,2 

MeOH 50 10,6 

IPA 27,5 7,6 
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5.3 Vliv složení rozpouštědla na retenční faktor cyklosporinu 

Cyklosporin A se rozpustil v 50 % a 70 % acetonitrilu o koncentraci 1 mg/ml. Na kolonu 

se naneslo 10 µl tohoto vzorku a porovnaly se retenční faktory jednotlivých cyklosporinů 

za použití mobilní fáze s 55 % ACN. Z výsledků je evidentní, že retenční faktor není nikterak 

ovlivněn koncentrací rozpouštědla nastříknutého na kolonu. Retenční faktory jsou stejné jak 

pro 50 %, tak i pro 70 % acetonitril. (obrázek 13) 

Obrázek 13 - Vliv rozpuštění v 70 % a 50 % ACN na retenční faktory Cs, při izokratické eluci 

na stacionární fázi polymethakrylát C18, MF= 55 % ACN 

 

k (a, c, d) – retenční faktor cyklosporinu A, C, D 
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5.4 Závislost retenčního faktoru CsA na složení mobilní fáze 

Při separaci se používalo různé složení mobilní fáze. U polymerních SF se vzrůstajícím 

obsahem vody v MF, rostla i hodnota retenčních časů jednotlivých cyklosporinů. 

Z obrázku 14 je patrné, že největší eluční sílu má isopropanol, poté acetonitril a nakonec 

methanol u polymethakrylátové C18 kolony.  

Obrázek 14 - Posun retenčního faktoru k (CsA) při změně složení MF na 

polymethakrylátové C18 koloně 

 

 

5.5 Vliv složení mobilní fáze na rozlišení píků 

Rozlišení udává kvalitu separace dvou po sobě jdoucích složek směsi. Cílem je dosáhnout 

rozlišení v hodnotách vyšších než 1,5, ale aby byla doba analýzy přiměřená. Pokud se snižoval 

obsah vody v MF, docházelo ke zkracování doby analýzy, ale také k poklesu rozlišení mezi 

cyklosporiny (obrázek 15).  
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Obrázek 15 - Vliv složení mobilní fáze na rozlišení píků cyklosporinů u kolony 

polymethakrylát C18, MeOH 70 - 75 % 

 

R (C*A) - rozlišení mezi CsC a CsA, R (A*D) - rozlišení mezi CsA a CsD 

5.6 Separace cyklosporinů na jednotlivých kolonách  

Porovnávala se selektivita, rozlišení a počet teoretických pater cyklosporinu A 

s polárnějším CsC a lipofilnějším CsD.  

 U kolon DVB, polymethakrylát C18, silikagel C18 mělo na nejlepší separaci cyklosporinů 

vliv rozpouštědlo ve složení ACN/voda. Avšak z hlediska ekonomické náročnosti se v průmyslu 

dává přednost methanolu u reverzních stacionárních fází. Pro přehled jsou níže uvedené 

separace při použití MF složené z ACN, IPA, MeOH. (obrázek 16, obrázek 17, obrázek 18) 

 Na silikagelové C18 (obrázek 16) koloně jsou srovnatelné separace v MeOH i ACN, 

ale v ACN je lepší separace CsA od CsC a CsD, což bude lepší z hlediska semipreparativního 

i preparativního - např. v módu touching peaks (viz. kapitola 2.4.4). 

  



 

44 
 

Obrázek 16 - Separace cyklosporinů na silikagelové C18 koloně 

 

 U polymethakrylátové C18 kolony došlo k separaci všech nečistot za použití MF s ACN, 

IPA i MeOH. Při použití ACN bylo dosaženo nejužších píků. (obrázek 17) 

Obrázek 17 - Separace cyklosporinů na polymethakrylátové C18 koloně  
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 DVB kolona separovala všechny nečistoty v MF IPA a ACN. Nejužší píky se získaly 

při použití ACN. Vodný methanol nebyl vhodnou mobilní fází, protože došlo ke koeluci CsA a 

CsD. (obrázek 18) 

Obrázek 18 - Separace cyklosporinů na DVB koloně 
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Silikagelová C18 a polymethakrylátová C18 kolona separovala v MF s MeOH všechny nečistoty cyklosporinu. Polymethakrylátová C18 kolona 

dosahovala vyššího rozlišení mezi cyklosporinem CsA/CsC a CsA/CsD. DVB kolona neseparovala CsB a navíc docházelo ke koeluci CsD s CsA. (tabulka 7, 

obrázek 19). U MF s IPA a ACN byly na všech kolonách separovány všechny nečistoty.  

Obrázek 19 - Porovnání jednotlivých kolon v MF  

            a) Mobilní fáze s methanolem                                b) mobilní fáze s acetonitrilem      c) mobilní fáze s isopropanolem 
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Tabulka 7 - Porovnání selektivity, rozlišení a počtu teoretických pater u polymerních kolon 

a silikagelové kolony C18, při použití MeOH jako mobilní fáze 

 % MF R (C*A) R (A*D) N (CsC) N (CsA) N (CsD) selektivita 
ka/kc 

selektivita 
kd/ka 

Polymethakrylat C18 71 3,1 1,93 1128 975 784 1,55 1,33 

DVB 90 2,16 - 1038 650 - 1,48  

Silikagel C18 80 2,9 1,87 2356 1996 1039 1,35 1,26 

R (C*A) – rozlišení mezi CsC a CsA, R (A*D) – rozlišení mezi CsA a CsD, N – počet teoretických 

pater, selektivita ka/kc- selektivita mezi retečním faktorem cyklosporinu A a C.  

Zirkoniová kolona s navázaným polystyrenem (Zr-PS) ve zvolených podmínkách 

separovala nejlépe v MF s ACN. U MF s IPA došlo k rozšíření píků, nicméně došlo k separaci 

všech nečistot. Při použití methanolu jako MF docházelo k chvostování píků. Viditelná separace 

byla sledována pouze CsC a CsA. CsD koeluoval s CsA. (obrázek 20) 

Obrázek 20 - Separace cyklosporinů na koloně Zr-PS 
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Silikagelová kolona s normální fází nevyhovovala, protože nedošlo k separaci všech 

cyklosporinů. Používala se mobilní fáze složená z ethylacetát/hexan (4:6) a hexan/IPA (8:2, 6:4) 

při průtoku 1 ml/min, nástřiku 10µl a teplotě 25⁰C. Z toho jako nejlepší z hlediska separace 

nečistot vyšla MF hexan/IPA 6:4. (obrázek 21) 

Obrázek 21 - Separace cyklosporinů na koloně silikagel normální fáze 

 

5.7 Hmotnostní přetížení 

Při měření se používala stále se zvyšující koncentrace látky, ale objem nastříknutého 

vzorku na kolonu zůstával stejný. Příprava vzorků byla omezena rozpustností směsi 

cyklosporinu (více kap. 5.1.). Jako rozpouštědlo se používal 100 % MeOH a měření dále 

probíhalo v mobilní směsi s methanolem. Vzorky byly připravovány těsně před nastříknutím 

na kolonu z důvodu vykrystalizování cyklosporinu z rozpouštědla. Byly použity koncentrace 

od 1 - 1000 mg/ml. Na chromatogramech je možné vidět posun píků s vzrůstem koncentrace 

CsA směrem dopředu (obrázek 22, obrázek 23, obrázek 24). Pík se stává méně ostrým 

a i hranice mezi jednotlivými nečistotami se stírá. Hodnota retenčního faktoru se zmenšuje 

s vzrůstem koncentrace. 

Z naměřených hodnot se sestrojil graf závislosti retenčního faktoru na koncentraci. 

V grafu se vyhledala přibližná koncentrace cyklosporinu A, která odpovídala změně retenčního 

faktoru o 10 %, 20 % a 30 % (Tabulka 8). V literatuře se uvádí, že nejčastěji se za přetížení 

kolony považuje posun retenčního faktoru o 10 %, pro porovnání se zkoušelo zatížení kolony, 

kdy dojde k posunu o 20 % a 30 %. (9) 
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Největší kapacitu měla silikagelová C18 kolona. Oproti polymerním kolonám byla její 

kapacita až dvojnásobná. Na DVB kolonu se analytickém měřítku zachytí až 0,45 mg 

cyklosporinu A při 10 % přetížení (posun k o 10 %), u polymethakrylátové C18 to bude 0,42 mg 

cyklosporinu A, zatímco na silikagelové C18 je to 0,90 mg cyklosporinu A (tabulka 8). 

Zjištěné hmotnostní přetížení v analytickém měřítku se přepočítalo na měřítko 

preparativní, které v sobě zahrnuje množství zachyceného cyklosporinu v miligramech 

na objem jednoho litru kolony (tzv. maximální zatížení kolony, kdy ještě dochází k zachycení 

jednotlivých cyklosporinů na stacionární fázi). Pro přepočet bylo potřeba znát objem kolon. 

Ve výpočtu se bralo v úvahu množství cyklosporinu, které je nastříknuto na kolonu v 10 µl 

(tabulka 8). 

Na chromatogramu (obrázek 22) sledujeme separaci, kdy při koncentraci 50 mg/ml je 

pík CsA oddělen od nečistoty B, zatímco při koncentraci 100 mg/ml již není pík nečistoty B 

separován od CsA, a při koncentraci 1000 mg/ml všechny nečistoty splynuly v jeden pík. 

U ostatních chromatogramů (obrázek 23, obrázek 24) je to obdobné. 

Obrázek 22 - Hmotnostní přetížení na koloně polymethakrylát C18, MF = MeOH 71 %, 

 Cs 50 - 1000 mg/ml, nástřik 10 µl 
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Obrázek 23 - Hmotnostní přetížení na koloně silikagelu C18, MF= MeOH 80 %, 

 Cs 50 – 750 mg/ml, nástřik 10 µl 

 

Obrázek 24 - Hmotnostní přetížení na koloně DVB, MF= MeOH 90 %, Cs 50 – 750 mg/ml, 

nástřik 10 µl 
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Tabulka 8 - Zjištěné hmotnostní přetížení jednotlivých kolon pro CsA, při nástřiku 10 µl 

  
MF 

MeOH % 

Analytický 
10 % 

overload  
(mg) 

Analytický 
20 % 

overload  
 (mg) 

Preparativní 
10 %  

overload 
(mg/ 1l 
kolony) 

Preparativní 
20 %  

overload 
(mg/ 1l 
kolony) 

Polymethakrylat C18 71 0,42 0,90 168 361 

DVB 90 0,45 0,95 181 381 

Silikagel C18 80 0,90 1,95 361 782 

 

Analytický 10 % overload, Analytický 20 % overload - zjištěné množství CsA v mg při posunu 

retenčního faktoru CsA o 10 % resp. 20 %  

Preparativní 10 % overload, Preparativní 20 % overload - zatížení mg CsA /1 l kolony při posunu 

k o 10 % resp. 20 % 

 

5.8 Objemové přetížení 

Metoda objemového přetížení se používá v případě, že má separovaná látka omezenou 

rozpustnost v eluentu. Nabízí se možnost ji nanést na kolonu ve větším zředění v eluentu, 

ve kterém se bude koncentrovat na začátku chromatografického systému, ať kolony 

nebo předklony a teprve v mobilní fázi se dává do pohybu. V našem testování se postupně 

navyšoval objem nástřiku o koncentraci 10 mg/ml. Jako rozpouštědlo vzorku se používala 

mobilní fáze a směs, která se lišila od mobilní fáze v obsahu organické složky v rozmezí ± 10 % 

(tabulka 9). Nástřik na kolonu byl od 10 µl – 150 µl. V našich experimentech byla použita 

mobilní fáze o složení methanol/voda.  

Tabulka 9 - Složení rozpouštědla voda/methanol  % 

Kolona Rozp. vzorku % Rozp. vzorku % Rozp. vzorku % 
MF 
% 

Polymethakrylát C18 60 70 - 71 

Polystyren 80 90 100 90 

Silikagel C18 60 70 90 80 

rozp. vzorku % - 10 mg/ml směsi cyklosporinu rozpuštěné ve směsi vodného methanolu % 
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Z chromatogramu na obrázku 25 je v případě DVB kolony patrné, že s rostoucím 

nástřikem vzorku na kolonu docházelo k mírnému ovlivnění retence CsA. Pokud se zvýšil podíl 

MeOH v rozpouštědle docházelo k zvětšení šířky píku. U polymethakrylátové C18 

a silikagelové C18 také docházelo k prodloužení retence cyklosporinů u nástřiku 100 µl a více. 

(obrázek 26, 27).  

Obrázek 25 - Porovnávací chromatogram objemového přetížení u DVB kolony 
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Obrázek 26 - Porovnávací chromatogram objemového přetížení u polymethakrylátové C18 
kolony 

 

 

Obrázek 27 - Porovnávací chromatogram objemového přetížení u silikagelové C18 kolony 
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 Bylo zjištěno, že v podmínkách analytické HPLC nedocházelo ke změně píků, jak je 

popsáno v kapitole 2.4.2., tzv. při zvyšování objemu nastříknutého vzorku (s fixní koncentrací 

rozpuštěné látky) nedochází k rozšíření píků v základně a nabývání obdélníkového tvaru s delší 

retencí. K tomuto jevu je zapotřebí nastříknout větší objem vzorku, což je třeba otestovat 

v systému, který toto umožňuje. V našem experimentu docházelo pouze k prodloužení 

retenčního času. 

 

5.9 Sledování změn na koloně 

Při měření na polymerních kolonách bylo potřeba si průběžně ověřovat jejich neměnnou 

účinnost. Výrobci polymerních kolon k testování účinnosti zvolily směs ftalátů. Účinnost byla 

sledována průběžně na počtech teoretických pater u jednotlivých zástupců ftalátů. Nástřik byl 

složen z 10 µl obsahující 1000 ppm od každého ftalátu – dimethylftalátu (DMP), diethylftalátu 

(DEP), dipropylftalátu (DPP) pro kolonu DVB, dále pro polymethakrylátovou C18 kolonu byl 

do směsi přidán ještě dibutylftalát (DBP).  

Jako podmínky měření byly zvoleny doporučené postupy od výrobce polymerních kolon. 

Průtok 0,75 ml/min, nástřik 10 µl, teplota 60 °C, vlnová délka 254 nm a jako mobilní fáze 50 % 

ACN/voda.  

Testy se dělaly průběžně po měřeních a změnách mobilní fáze. Záznamy testů 

na polymethakrylátové C18 koloně (obrázek 28) a na koloně DVB (obrázek 29) jsou uvedeny 

níže. 
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Obrázek 28 - Chromatogram zachycující účinnost polymethakrylátové C18 kolony na testu 

s ftaláty 

 

odstup měření jeden den, analýza 1. a 2. odpovídá číslu měření 1 a 2 na obrázku 30 
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Obrázek 29 - Chromatogram zachycující účinnost DVB kolony na testu s ftaláty 

 

Odstup měření jeden měsíc, 1. a 5. analýza odpovídá číslu měření 1 a 5 na obrázku 31 

 
U polymethakrylátové C18 kolony během měření nedošlo k výrazné změně účinnosti. 

U DVB kolony po použití isopropanolu, jako mobilní fáze, klesla její účinnost. Změny na koloně 

znázorňují obrázky 30-31. 
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Obrázek 30 - Polymethakrylátová kolona C18 a změna účinnosti na testu s ftaláty 

 

číslo měření 1 a 2 (před a po cyklu separace cyklosporinů MF = ACN), číslo měření 3 a 4 

(po cyklu separace cyklosporinů MF = MeOH), číslo měření 5 a 6 (po cyklu separace 

cyklosporinů MF = IPA) 

Obrázek 31 - DVB kolona a změna účinnosti na testu s ftaláty 

 

číslo měření 1 a 2 (před a po cyklu separace cyklosporinů MF = ACN), číslo měření 3 a 4 

(po cyklu separace cyklosporinů MF = MeOH), číslo měření 5 a 6 (po cyklu separace 

cyklosporinů MF = IPA) 
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6. Závěr 

 V této práci se zjišťovaly retenční vlastnosti polymerních kolon v porovnání 

s částicovými stacionárními fázemi na bázi silikagelu a oxidu zirkoničitého. Jako analyzovaná 

složka byla zvolena směs cyklosporinu A, B, C, D. Podmínky separace byly nastaveny tak, aby 

retenční faktor CsA byl v rozmezí k = 5 - 12 a zároveň doba měření nebyla delší než 50 minut. 

Měření probíhalo v izokratickém módu, při teplotě 60 ⁰C. Vyšší teplota měření je volena kvůli 

polymerním kolonám, které mají při nižších teplotách nižší účinnost a v systému se generuje 

vyšší zpětný tlak.  

 Silikagelová C18 kolona separovala všechny nečistoty cyklosporinu, pokud se použila 

jako mobilní fáze složka s ACN, IPA i MeOH. Nejlepší byla MF s ACN, protože došlo k vyššímu 

rozlišení CsA od CsC a CsD. Píky jsou v porovnání s polymethakrylátovou C18 kolonou užší a 

doba analýzy kratší. 

 Ve srovnání se silikagelovou C18 fází separovala kolona na bázi polymethakrylát 

modifikovaném C18 řetězci také všechny nečistoty cyklosporinu v mobilní fázi s ACN, IPA, 

MeOH. Při použití MeOH měly nečistoty vyšší hodnotu rozlišení ve srovnání se silikagelovou 

C18 kolonou. Z výsledků bylo patrné, že nejvhodnější mobilní fází je kombinace ACN/voda, 

avšak z ekonomického hlediska se jeví jako lepší MF kombinace MeOH/voda. Je otázkou 

zda investovat více do mobilní fáze s ACN a lepších separačních vlastností nebo zlevnit proces 

separace s methanolem ovšem s rizikem nižší výtěžnosti produktu. 

 DVB kolona separovala nečistoty CsA, CsB, CsC a CsD v MF s ACN a IPA. Při použití 

vodného methanolu nedošlo k separaci CsB a CsD, navíc musela být použita vysoká 

koncentrace methanolu (90 %).  

 Kolona s nemodifikovaným silikagelem - za námi zvolených podmínek nedošlo 

v systému s normálním uspořádáním fází k separaci nečistoty CsD a CsB od CsA.  

 Zirkoniová kolona prokázala schopnost oddělit nečistoty CsA, CsB, CsC a CsD v mobilní 

fázi s acetonitrilem a isopropanolem. Při použití methanolu jako MF docházelo k chvostování 

píků a viditelná separace byla sledována pouze u CsC a CsA. CsD koeluoval s CsA. 

 Jedním z dalších cílů v práci bylo zjištění kapacity kolon pomocí hmotnostního 

a objemového přetížení (overloadu). Pokud se kapacita kolony překročí, nedochází k další 

separaci látek, protože je stacionární fáze plně obsazená. V případě hmotnostního přetížení 

jsme zjistili, že silikagelová C18 kolona měla 2x větší kapacitu v porovnání s polymerními 

kolonami.  

  



 

59 
 

7. Seznam tabulek 

Tabulka 1 - Dělení kolon dle polarity .......................................................................................... 15 

Tabulka 2 - Typy separačních systémů  ....................................................................................... 24 

Tabulka 3 - Používané pufry v preparativní chromatografii  ....................................................... 27 

Tabulka 4 - Struktura SF jednotlivých kolon ................................................................................ 34 

Tabulka 5 - Podmínky separace .................................................................................................. 37 

Tabulka 6 - Složení MF pro jednotlivé kolony, kdy byl retenční faktor CsA v rozmezí 5 - 12...... 40 

Tabulka 7 - Porovnání selektivity, rozlišení a počtu teoretických pater u polymerních kolon 

a silikagelové kolony C18, při použití MeOH jako mobilní fáze ................................ 47 

Tabulka 8 - Zjištěné hmotnostní přetížení jednotlivých kolon pro CsA, při nástřiku 10 µl ......... 51 

Tabulka 9 - Složení rozpouštědla voda/methanol  % .................................................................. 51 

 

8. Seznam obrázků 

Obrázek 1 - Schéma kapalinového chromatografu  .................................................................... 10 

Obrázek 2 - Definice asymetrie píku a tailing faktoru  ................................................................ 13 

Obrázek 3 - Typy částic používaných v chromatografii  .............................................................. 17 

Obrázek 4 - Schéma interakcí mezi stacionární fází a analytem  ................................................ 20 

Obrázek 5 - Strukturní vzorec cyklosporinu A ............................................................................. 22 

Obrázek 6 - Přetížení kolony  ...................................................................................................... 26 

Obrázek 7 - Touching - peak separace  ....................................................................................... 29 

Obrázek 8 - Preparativní separace dvou píků s malým rozlišením ............................................. 30 

Obrázek 9 - Recyklace pomocí systému se dvěma kolonami  ..................................................... 30 

Obrázek 10 - Absorpční spektrum cyklosporinu A ...................................................................... 36 

Obrázek 11 - Chromatogram zobrazující procentuální zastoupení jednotlivých cyklosporinů 

ve směsi vzorku 1mg/ml, kolona polymethakrylát C18, MF = 55 % ACN ............... 38 

Obrázek 12 - Chromatografický záznam směsi cyklosporinu na stacionární fázi 

polymethakrylát C18 gradientovou metodou, ACN 50 - 100 % ............................. 40 

Obrázek 13 - Vliv rozpuštění v 70 % a 50 % ACN na retenční faktory Cs, při izokratické eluci 

na stacionární fázi polymethakrylát C18, MF= 55 % ACN ...................................... 41 

Obrázek 14 - Posun retenčního faktoru k (CsA) při změně složení MF 

na polymethakrylátové C18 koloně ........................................................................ 42 

Obrázek15 - Vliv složení mobilní fáze na rozlišení píků cyklosporinů u kolony 

polymethakrylát C18, MeOH 70 – 75 % ................................................................. 43 

Obrázek 16 - Separace cyklosporinů na Silikagelové C18 koloně ............................................... 44 

Obrázek 17 - Separace cyklosporinů na polymethakrylátové C18 koloně .................................. 44 

Obrázek 18 - Separace cyklosporinů na DVB koloně .................................................................. 45 

Obrázek 19 - Porovnání jednotlivých kolon v MF ....................................................................... 46 

Obrázek 20 - Separace cyklosporinů na koloně Zr-PS ................................................................. 47 

Obrázek 21 - Separace cyklosporinů na koloně silikagel normální fáze ..................................... 48 

Obrázek 22 - Hmotnostní přetížení na koloně polymethakrylát C18, MF = MeOH 71 %, .......... 49 

Obrázek 23 - Hmotnostní přetížení na koloně silikagelu C18, MF= MeOH 80 %, ....................... 50 



 

60 
 

Obrázek 24 - Hmotnostní přetížení na koloně DVB, MF= MeOH 90 %, Cs 50 – 750 mg/ml, 

nástřik 10 µl ............................................................................................................ 50 

Obrázek 25 - Porovnávací chromatogram objemového přetížení u DVB kolony ....................... 52 

Obrázek 26 - Porovnávací chromatogram objemového přetížení u polymethakrylátové C18 

kolony ..................................................................................................................... 53 

Obrázek 27 - Porovnávací chromatogram objemového přetížení u silikagelové C18 kolony .... 53 

Obrázek 28 - Chromatogram zachycující účinnost polymethakrylátové C18 kolony na testu 

s ftaláty ................................................................................................................... 55 

Obrázek 29 - Chromatogram zachycující účinnost DVB kolony na testu s ftaláty ...................... 56 

Obrázek 30 - Polymethakrylátová kolona C18 a změna účinnosti na testu s ftaláty .................. 57 

Obrázek 31 - DVB kolona a změna účinnosti na testu s ftaláty .................................................. 57 

 

  



 

61 
 

9. Seznam použitých zkratek 

ACN   acetonitril 

CsA   cyklosporin A 

CsB    cyklosporin B 

CsC    cyklosporin C 

CsD   cyklosporin D 

DBP    dibutylftalát 

DEP   diethylftalát 

DMP   dimethylftalát 

DPP   dipropylftalát 

DVB ethylstyren-divinylbenzen kopolymer 

GC plynová chromatografie 

HPLC   kapalinová chromatografie 

IPA   isopropanol 

k   retenční faktor 

MeOH    methanol 

MF   mobilní fáze 

N   počet teoretických pater 

Prep-LC   preparativní chromatografie 

Rs   rozlišení 

SF   stacionární fáze 

UV/VIS   ultrafialové záření/záření ve viditelné oblasti spektra 

Zr-PS    zirkoniová kolona s navázaným polystyrenem 

tR   retenční čas 
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