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1. ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra: Farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

Student: Martin Novák 

Školitel: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 

Konzultant Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. 

Název bakalářské práce: Separace a stanovení takrinových inhibitorů  

acetylcholinesterasy pomocí HPLC 

Bakalářská práce je zaměřena na vývoj HPLC-UV metody pro stanovení enantiomerů 

látky N-(8-((6-chlor-1,2,3,4-tetrahydroakridin-9-yl)amino)oktyl)-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl 

chroman-2-karboxamid (označované v textu jako 1-AO-43.1), která je vybraným zástupcem ze 

skupiny hybridů takrinu a troloxu. Hybridní struktury složené z takrinu a troloxu, lze řadit mezi 

slibné kandidáty potenciálních léčiv, které v soudobém výzkumu léčiv Alzheimerovy choroby 

zaujímají přední postavení. 

Cílem bakalářské práce je ověření separace enantiomerů vznikajících při organické 

syntéze uvedeného takrinového derivátu na chirální stacionární fázi (CSP). Práce přináší 

v teoretické části seznámení se základní charakteristikou HPLC, chirálními separacemi 

enantiomerů, patofyziologií a léčbou Alzheimerovy choroby a se stručnou charakteristikou 

hybridů takrinu a troloxu. Náplní praktické části je popis vývoje metodiky chirální separace 

látky 1-AO-43.1 s využitím HPLC. 

V bakalářské práci byla studována separační účinnost dvou chromatografických kolon 

s chirálním selektorem. Chirálním selektorem na první koloně bylo makrocyklické antibiotikum 

teikoplanin a na druhé byla selektorem tris(3,5-dimethylfenyl)karbamát celulosa. Dále byla 

optimalizována nejúčinnější nalezená separační metoda a byl zhodnocen vliv teploty 

kolonového termostatu, průtoku mobilní fáze, hodnoty nástřiku a rozpouštědla vzorku na 

chirální separaci enantiomerů. Byla stanovena přesnost odezvy detektoru při opakovaném 

měření a mez detekce metody. 
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2. ABSTRACT 

Charles University in Prague, Faculty od Pharmacy in Hradec Králové 

Department of: Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

Student: Martin Novák 

Supervisor: Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 

Consultant: Mgr. et Mgr. Rafael Doležal, Ph.D. 

Title of bachelor thesis: Separation and determination of acetylcholinesterase tacrine 

inhibitors by HPLC 

The bachelor thesis is focused on development of HPLC-UV method for determination of 

enantiomers of substance N-(8-((6-chlor-1,2,3,4-tetrahydroakridin-9-yl)amino)oktyl)-6-hydro-

xy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxamid (in text 1-AO-43.1), selected compound from 

tacrine-trolox hybrids. These hybrid structures composed of tacrin and trolox, could be 

consider as promising candidates of potential drugs, which in contemporary research of drugs 

against Alzheimer´s disease occupy leading position. 

The aim of this bachelor thesis is to evaluate a separation of enantiomers, which are 

produced in organic synthesis of tacrine derivative on the chiral stationary phase (CSP). The 

thesis brings an explanation of basic charakteristic of HPLC, chiral separation of enantiomers, 

pathophysiology and treatment of Alzheimer´s disease and short charakteristic of tacrine-

trolox hybrids in the teoretic section. In the experimental section, development of metodology 

of chiral separation of substance 1-AO-43.1 by HPLC is described. 

In the bachelor thesis, efficiency of separation on two chromatographic columns with 

chiral selektor was studied. Chiral selector on the first column was macrocyclic antibiotic 

teicoplanin and the selector on the second column was tris(3,5-dimethyl)carbamate celulosa. 

Then the most efficacious discovered separation method was optimised and an influence of 

temperatur, column termostat, flow rate of mobile phase, value of injection and an influence 

of the type of solvent on chiral separation enantiomers was evaluated. Finaly, precision of 

detector response in repeated measurement and limit of detection of the method were 

determinated.  
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3. ÚVOD 

S neustále se zvyšujícími požadavky na kvalitu a kontrolu léčiv roste i význam chirálních 

separací. Z důvodu bezpečnosti, dosažení vyššího účinku a odstranění nežádoucích účinku jsou 

ve farmacii stále více preferovány látky opticky čisté. V mnoha případech jsou však chirální 

léčiva připravována klasickou organickou syntézou, která poskytuje racemickou směs. 

Potřebné rozdělení racemických produktů, které navazuje na primární syntézu, bývá často 

řešeno pomocí derivatizace vhodnými chirálními činidly (např. brucin, přírodní kyselina L-

jablečná, aj.) a separací vzniklých diastereoisomerů krystalizací. Značný prospěch v oblasti 

soudobého výzkumu a vývoje chirálních léčiv proto přinášejí efektivní techniky 

enantioselektivní syntézy, které zvyšují relativní výtěžek jednoho z enantiomerů a 

specializované analytické metody umožňující účinnou separaci a kvantifikaci opticky aktivních 

látek. Klíčové postavení v oblasti chirální separace zaujímá tedy analytická chemie a speciálně 

upravené metody chromatografie, elektroforézy či nukleární magnetické rezonance. Proto je 

chirální separace velmi významnou oblastí analytické chemie. Nejrozšířenější metodou 

využitelnou pro chirální separace je vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC - High 

Performance Liquid Chromatography). HPLC je jednou z nejpoužívanějších metod nejen v 

oboru analytické chemie, ale i v kontrole léčiv, oblasti bioanalytiky a biomedicíny nebo 

v analýze potravin. Je to nepostradatelná separační metoda, která se v posledních letech velmi 

rozvíjí a flexibilně reaguje na výzvy předložené farmaceutickým průmyslem, jež je hlavní 

hybnou silou pro rozvoj (1) (2). 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První z částí je část teoretická, 

která je rozdělena do šesti kapitol. První dvě kapitoly se zabývají historií, principem a základní 

charakteristikou separačních metod, převážně pak metodou vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie. V následujících dvou kapitolách je diskutována problematika chirality látek a 

chirálních separací ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii. V páté kapitole je uvedená 

základní charakteristika Alzheimerovy nemoci a možností její léčby a poslední kapitola je 

věnována hybridům takrin-trolox, převážně pak charakteristice látky 1–AO-43.1. Vzhledem 

k rozsáhlosti této problematiky jsou zde diskutovány pouze základní údaje o těchto tématech. 

Náplní experimentální části bakalářské práce je popis vývoje metodiky chirální separace 

vybrané syntetické látky s využitím HPLC a spektrofotometrické detekce v ultrafialové oblasti. 

Pro studium byla zvolena látka, která byla vyvinuta v rámci výzkumu léčiv Alzheimerovy nemoci 

na Katedře farmakologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity 

obrany v Hradci Králové. Látka je sestavena z takrinového a troloxového fragmentu a 

z biochemického pohledu má charakter reverzibilního parciálně kompetitivního inhibitoru 

acetylcholinesterasy (AChE) se zvýšeným antioxidačním potenciálem. Z dostupných hybridních 

takrin-trolox struktur byla pro bakalářskou práci vybrána látka 1-AO-43, jakožto neúspěšnější 

kandidát vykazující nejvyšší in vitro aktivitu vůči AChE a nejnižší in vivo akutní toxicitu na 

potkanech. Z těchto důvodů je tato látka považována za potencionální léčivo proti 

Alzheimerově chorobě. Látka 1-AO-43.1 obsahuje jedno chirální centrum a existují tedy dva její 

izomery. Problematika chirality a chirální separace u této látky nebyla zatím publikována a ani 

studována, proto se praktická část této práce zabývá UV-HPLC chirální separací látky 1-AO-43 

(3). 

 



9 
 

Cílem práce bylo nalézt optimální podmínky pro HPLC chirální separaci tak, aby došlo 

k nejvyššímu rozlišení enantiomerů látky 1-AO-43.1. Z možných přístupů chirální HPLC 

separace byla zvolena metodika využívající chirální stacionární fázi (chiral stationary phase, 

CSP). Nejprve byly zkoumány chromatografické vlastnosti látky na klasické reverzní fázi se 

silikagelem a oktadecylovými řetězci (tzv. C18 fáze), poté byla studována účinnost dvou 

chromatografických kolon s chirálním selektorem na bázi makrocyklického antibiotika 

teikoplaninu T a tris(3,5-dimethylfenyl)karbamátu celulosy. Nakonec byla optimalizována 

nejúčinnější nalezená separační metoda. Kromě vlivu složení mobilní fáze na velikost rozlišení 

enantiomerů 1-AO-43.1 byly dále zkoumány účinky změny různých faktorů (např. teplota 

kolonového termostatu, rozpouštědlo vzorku, nástřikový objem) a byla stanovena přesnost 

odezvy detektoru při opakovaném měření a mez detekce metody. Výsledky jsou v bakalářské 

práci přehledně zdokumentovány a mohou posloužit při vývoji preparativní HPLC metody pro 

separaci enantiomerů 1-AO-43.1 ve větším měřítku nebo k vývoji bioanalytické metody pro 

stanovení těchto látek v biologické matrici. 
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4. ZADÁNÍ - CÍL PRÁCE 

Zadání práce bylo stanoveno v níže uvedeném rozsahu. Zhodnocení míry a úspěšnosti 

splnění tohoto zadání je uvedeno v přehledu a celkovém shrnutí práce (kapitola 7.5). 

Zadání práce: 

• Proveďte screening chromatografických vlastností (zejména retenčních vlastností) 

látky 1-AO-43.1 v achirálním prostředí 

• Ověřte předpokládanou strukturu látky 1-AO-43.1 pomocí vysokorozlišovací 

hmotnostní spektrometrie (high resolution mass spectrometry, HRMS). 

• Stanovte nekalibrovanou čistotu látky 1-AO-43.1 pomocí UV detekce při vlnové délce 

(λ = 254 nm). 

• Popište chromatografické chování látky 1-AO-43.1 na přístroji Dionex UltiMate 3000 

� na koloně Astec CHIROBIOTIC T s chirálním selektorem na bázi teikoplaninu T 

� v nepolárním módu 

� v polárně organickém módu 

� v reverzním módu 

• Popište chromatografické chování látky 1-AO-43.1 na přístroji Dionex UltiMate 3000 

� na koloně Lux Cellulose-1 s chirální selektorem na bázi tris(3,5-

dimethylfenyl)karbamátu celulosy 

� v nepolárním módu 

� v polárně organickém módu 

� v reverzním módu 

• Navrhněte nejvhodnější metodu chirální HPLC separace látky 1-AO-43.1 

• Optimalizujte nejvhodnější metodu chirální HPLC separace látky 1-AO-43.1 

• Ověřte vliv následujících parametrů na optimalizovanou HPLC metodu:    

� zhodnoťte vliv teploty v kolonovém termostatu na separaci látky 1-AO-43.1 

� zhodnoťte vliv velikosti průtoku mobilní fáze (MF) na separaci látky 1-AO-43.1 

� zhodnoťte vliv změny velikosti nástřiku vzorku na separaci látky 1-AO-43.1 

� zhodnoťte vliv změny rozpouštědla vzorku na separaci látky 1-AO-43.1 

� stanovte mez detekce u separace látky 1-AO-43.1 

� stanovte přesnost opakování separace látky 1-AO-43.1 

� ověřte úspěšnou chirální separaci látky 1-AO-43.1 na jiném HPLC systému 
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5. TEORETICKÁ ČÁST 

5.1 SEPARAČNÍ METODY 

V analytické chemii mají separační metody své nezastupitelné místo. Slouží k oddělení a 

koncentraci nebo identifikaci zkoumané složky (analytu) ve směsi různých doprovodných látek 

na základě rozdílných fyzikálních, fyzikálně-chemických či chemických vlastností. Ve spojení 

s dalšími instrumentálními metodami se používají také ke kvalitativním a kvantitativním 

analýzám, popř. ke stanovení různých fyzikálně-chemických vlastností látek. Se separačními 

metodami se nesetkáváme pouze v analytické chemii, ale i v tradiční oblasti využití, jako je 

např. farmaceutický či potravinářský průmysl. Význam separačních metod prudce narůstá 

v oblasti bioanalytického a biomedicínského výzkumu. Svoji důležitou roli hrají také v oblasti 

forenzní analýzy - analýzy pro kriminalistické účely (1) (4). 

Separační metody lze dělit podle druhu fází, mezi nimiž dochází k dělení složek, nebo 

podle druhu sil, které řídí separaci. Mezi klasické separační metody lze zařadit procesy jako 

destilace, extrakce, filtrace, osmóza, dialýza, elektroforéza, dekantace, sublimace, odstředění 

nebo srážení. K moderním metodám lze řadit hmotnostní spektrometrii, metody 

elektromigrační a chromatografické (1). 

5.1.1 ELEKTROMIGRAČNÍ METODY 

Elektromigrační separační metody jsou metody využívající dvou elektrokinetických jevů 

(elektroosmózy a elektroforézy). Elektroforéza je děj, který po aplikaci napětí do roztoku 

způsobí pohyb nabitých iontů směrem k opačně nabité elektrodě. Elektroosmóza je děj, který 

po aplikaci napětí do roztoku způsobí pohyb vody v křemenné nebo skleněné kapiláře směrem 

k záporné elektrodě. 

Principem separace složek je jejich rozdílná rychlost migrace, protože elektroforetická 

pohyblivost se u nabitých částic v daném prostředí s připojeným stejnosměrným proudem liší. 

Elektromigrační metody mají velkou řadu modifikací, ve kterých se kombinují různé separační 

principy např. elektroforéza, elektroosmóza, molekulově sítový efekt nebo adsorpce. Mezi 

elektromigrační metody patří: 

kapilární elektroforéza (CE - Capillary Electrophoresis) 

kapilární zónová elektroforéza (CZE - Capillary Zone Electrophoresis) 

kapilární elektrochromatografie (CEC - Capillary Electro Chromatography) 

izotachoforéza (ITP - Isotachophoresis) 

kapilární izoelektrická fokusace (CIEF - Capillary IsoElectric Focusing) 

kapilární gelová elektroforéza (CGE - Capillary Gel Electrophoresis) 

micelární elektrokinetická kapilární chromatografie (MEKC - Micellar ElectroKinetic 

 Chromatography) 

Nejpoužívanějšími elektromigračními metodami jsou CIEF, CGE a MEKC. Hlavní uplatnění 

mají tyto metody při separaci DNA, proteinů a v rozvoji biotechnologií léčiv (5). 
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5.1.2 CHROMATOGRAFICKÉ METODY 

5.1.2.1 HISTORIE CHROMATOGRAFIE 

Je tomu již 113 let od chvíle, kdy Michail Semjonovič Cvět, ruský botanik, zabývající se 

studiem chlorofylů a karotenoidů, vynalezl a pojmenoval separační techniku s názvem 

chromatografie. Tento pojem pravděpodobně pochází ze dvou řeckých slov: chróma (crw/ma) 

= barva a grafein (gra,fein)=psát. Existují ale i názory, které říkají, že Cvět vložil do názvu své 

jméno, protože v ruštině slovo cvět (цвет) znamená barva. Ať už ale tento pojem vznikl 

jakkoliv, prvenství v objevu adsorpční chromatografie Cvětovi nikdo neupře (6).  

Původní chromatografické zařízení bylo velmi jednoduché. „Sestávalo se z několika 

skleněných nálevek, v nichž byl umístěn uhličitan vápenatý. Po aplikaci biologického vzorku na 

vrchol sloupce, byl sirouhlík protlačován pod definovaným tlakem vzduchu a jednotlivé typy 

chlorofylů se oddělily do vrstev lišících se barvou.“ Po ukončení rozdělování byl sloupec 

vysunut z nádobek, rozřezán dle barev a oddělené chlorofyly byly vyextrahovány do roztoků. 

Tímto vynálezem ale Cvět předběhl svou dobu a vynález zůstával léta nepovšimnut (6). 

K znovuobjevení došlo ve 30-tých letech minulého století, ale k opravdovému rozvoji 

této techniky došlo až po druhé světové válce. Výzkumné práce A. J. P. Martina a R. L. M. Synge 

v roce 1952 byly odměněny Nobelovou cenou a započaly tak éru moderní kapalinové a plynové 

chromatografie. Pozdější inovace a rozvoj těchto technik způsobil, že se chromatografie stala 

třetí nejpoužívanější technikou analytické chemie, hned za vážením a měřením pH, což jenom 

podtrhuje její mimořádný význam (6). 

5.1.2.2 PRINCIP CHROMATOGRAFICKÝCH METOD: 

Chromatografické separační metody mohou být založeny na několika různých dělících 

mechanismech: ustavení rozdělovací rovnováhy, adsorbční afinita, elektrostatické interakce 

nebo molekulárně síťový efekt a velikost molekul. Společným principem chromatografických 

metod je rozdílná distribuce dělených látek mezi dvě nemísitelné fáze: fázi mobilní (MF) a 

stacionární (SF). Princip chromatografické separace je znázorněn na obrázku 1 (7). Stacionární 

fáze je nepohyblivá a může jí být pevná látka nebo kapalina nanesená na tuhý nosič nebo gel. 

Stacionární fáze jsou plněny do kolon. Mobilní fáze je fází pohyblivou a může jí být plyn, 

kapalina nebo i kapalina v superkritickém stavu (8). Aby mohla probíhat distribuce mezi MF a 

SF musí existovat fázové rozhraní. Při separaci látek dochází k opakovanému ustalování 

rovnováhy dělených látek mezi MF a SF. V ideálním případě se chromatografický systém 

nachází v rovnováze (7). 

 

Obr. 1 : Separace směsi dvou látek (7). 



13 
 

Vložíme-li vzorek na začátek SF a necháme-li jej pohybem MF unášet přes stacionární 

fázi, pak budou složky vzorku díky SF rozdílně zadržovány, a tudíž se budou 

v chromatografickém systému pohybovat různou rychlostí. Složky poutané ke SF silněji se 

zadržují více (delší časový úsek) (5). Distribuci složek mezi dvě fáze popisuje distribuční 

(rozdělovací) konstanta KD: 

�� = ���� 

Kde cs je koncentrace složky ve SF a cm je koncentrace složky v MF. Čím vyšší je pro 

danou látku hodnota KD, tím delší je doba retence (zadržení) na stacionární fázi (7). 

5.1.2.3 ROZDĚLENÍ CHROMATOGRAFICKÝCH METOD 

Chromatografické metody lze rozdělit podle několika různých hledisek: 

Podle skupenství mobilní fáze 

1) Kapalinová chromatografie (LC - Liquid Chromatography) - mobilní fází je kapalina. 

2) Plynová chromatografie (GC - Gas Chromatography) - mobilní fází je plyn. 

Podle uspořádání stacionární fáze 

1) Kolonová chromatografie (CC - Column Chromatography) - stacionární fáze je umístěna 

v koloně (trubici) (5). 

2) Papírová chromatografie (PC - Paper Chromatography) - stacionární fáze je součástí velmi 

čistého a stejnorodého filtračního papíru. Mobilní fáze se velmi často určuje empiricky a jedná 

se většinou o směs rozpouštědel.  

3)Tenkovrstvá chromatografie (TLC - Thin Layer Chromatography) - stacionární fáze je tenká 

vrstva sorbentu umístěná na skleněné desce nebo hliníkové folii (9). 

Podle převládajícího děje při separaci 

Separace může být založena na adsorpci, rozdělování, výměně iontů apod. Může být 

také založena na rozdílech ve fyzikálně-chemických vlastnostech molekul, jako je velikost, 

molekulová hmotnost, objem atd (8). Při separaci probíhá několik dějů současně, ale jeden 

z nich je převládající. 

1)  Rozdělovací chromatografie - založena na odlišné rozpustnosti složek vzorku v mobilní a      

      stacionární fázi. 

2) Adsorpční chromatografie - založena na různé schopnosti látek poutat se na stacionární     

      fázi. 

3)  Iontově - výměnná chromatografie - založena na různé velikosti elektrostatických  

      přitažlivých sil mezi funkčními skupinami stacionární fáze (iontoměnič) a ionty vzorku. 

4)  Gelová chromatografie - separace probíhá na základě různé velikosti molekul a podle  

      pórovitosti stacionární fáze (molekulově sítový efekt). 

5)  Afinitní chromatografie - založena na schopnosti stacionární fáze vázat ze vzorku složky, se  

      kterými má úzce selektivní vztah (afinitu). 

6)  Chirální chromatografie (5). 
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5.2 VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Mezi nejrozšířenější typy kapalinové chromatografie patří vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC - High Performance Liquid Chromatography) (2). HPLC je separační 

metoda založená na rozdílu distribuce analytu mezi stacionární a mobilní fázi (8). Na rozdíl od 

plynové chromatografie v  kapalinové chromatografii má rozhodující vliv na separaci složek 

vzorku nejen interakce se stacionární fází, ale výrazně i druh použité mobilní fáze. Mobilní fází 

je v tomto systému kapalina, která je za vysokého tlaku v systému protlačována přes porézní 

stacionární fázi v koloně (2).  

5.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY SEPARAČNÍHO PROCESU 

5.2.1.1 RETENČNÍ ČAS RETENČNÍ OBJEM A RETENČNÍ FAKTOR 

Základní veličinou každé separované látky v daném systému je eluční (retenční) čas tR 

nebo eluční (retenční) objem VR. Retenční čas odpovídá časovému úseku od nástřiku vzorku 

po dosažení maxima eluční křivky. Retenční objem je objem kapaliny, který za dobu retenčního 

času proteče kolonou. Mezi těmito charakteristikami existuje následující vztah: �� = 	� . �� 

kde Fm je objemová rychlost průtoku mobilní fáze [cm3/s], tR odpovídá retenčnímu času 

sledované látky [s] a VR je odpovídajícím retenčním objemem mobilní fáze [cm3] (10). 

Pomocí retenčního faktoru k je vyjadřována míra retence dělených látek. Retenční 

faktor lze snadno vyjádřit rovnicí: 

� = 	 �� − ���� =	�� −	����  

kde tR je retenčním časem látky a VR je elučním objemem látky. Hodnota t0 odpovídá 

retenčnímu času nezadržované látky a V0 je mrtvý retenční objem (7). 

5.2.1.2 ÚČINNOST CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY 

Další charakteristikou chromatografické analýzy je účinnost chromatografické kolony. 

Cílem HPLC separace je dosáhnout co nejlepšího rozdělení látek v co nejkratším čase. Mírou 

účinnosti kolony je veličina, která se nazývá počet teoretických pater (N) a platí pro ni 

následující vztah: 

� =	��	���	� =	 ��	���	� 

kde σV je směrodatná odchylka v objemové jednotce a analogicky σt je směrodatná 

odchylka v časové jednotce. Čím vyšší je hodnota N, tím méně je zóna analytu rozmyta a tím 

vyšší má kolona účinnost.  
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V praxi je ale tento vzorec díky matematické náročnosti řešení obtížně použitelný, a 

proto bývá upraven do jednodušší rovnice: 

� = ����� ∙ �����2 
kde w odpovídá šířce píku v jeho příslušné výšce, tj. při základní čáře nebo v polovině 

výšky. Nejčastěji využívanou hodnotou bývá šířka píku v polovině jeho výšky (wh), pro kterou 

odpovídá hodnota konstanty číslu 5,54. 

K porovnání různě dlouhých kolon je používán výškový ekvivalent teoretického patra 

(H), kde je počet teoretických pater (N) vztažen na délku kolony (L): 

� = �� 

Výškový ekvivalent teoretického patra H je tedy možno definovat jako délku kolony 

připadající na jedno patro (7). 

5.2.1.3 ROZLIŠENÍ A ASYMETRIE PÍKŮ 

Rozlišení charakterizuje relativní míru separace, která odpovídá míře vzájemného 

překryvu dvou sousedních píků. 

� ,� =	2 ∙ (�� − ���)� +�� =	 2	 ∙ 	Δ��� + �� 

kde z obrázku č. 2 vyplývá, že R1,2 charakterizuje rozlišení píků 1 a 2 a retenčním časům 

těchto píku odpovídají hodnoty tR1 a tR2. Hodnota ΔtR je rovna rozdílu hodnot retenčních časů a 

w1 a w2 jsou šířky píků na základní linii (baseline) (11). 

 

Obr. 2 : Grafické znázornění výpočtu rozlišení píků (12). 
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Vzorec pro výpočet rozlišení se však může nepatrně měnit v závislosti na užité definici 

(např. ES – Evropská standardní definice, US – definice Spojených států amerických nebo 

definice vycházející z retenčních časů a statistických momentů píků). Protože chromatogramy 

v této bakalářské práci byly zpracovány programem Chromeleon 6.8, který užívá ES definici, 

bude uveden také vzorec pro rozlišení, který byl skutečně při zpracování chromatogramů 

použit:  

� ,� = 	1.18 ∙ ( (�� − ���)�)*+, +�)*+,�
( 

Hodnota rozlišení se výrazně mění při vzájemném překryvu píků. Na obrázku č. 3 v levé 

části je možné vidět píky s překryvem 2%, čemuž dle výše uvedeného vzorce odpovídá rozlišení 

R=1,0. Na stejném obrázku v pravé části je možné vidět také dva píky, avšak v tomto případě 

s překryvem 0% a vypočítaným rozlišením R=1,5. Podle hodnoty rozlišení lze zhodnotit i míru 

separace (11). 

 

Obr. 3 : Překrytí píků (13). 

Asymetrie píku je prakticky veličina určující kvalitu separace, respektive symetrii píku. 

Faktor asymetrie A je vyjádřen jako poměr šířky sestupné části píku (t) k vzestupné části píku 

(f) měřené nejčastěji v 5% výšky píku (obrázek 4) (7). 

, = �- 

  

Obr. 4 : Grafické znázornění výpočtu asymetrie píku (7). 
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Z obrázku 5 vyplývá, že ideální symetrie píku je dosaženo, je-li hodnota f=1 (pík A je 

symetrický), pokud dochází ke chvostování píku, je f>1 (pík B chvostuje). Je-li f<1 dochází 

k frontování píku (pík C frontuje) (7). 

  

Obr. 5 : Znázornění asymetrického píku (A), chvostujícího píku (B) a píku který frontuje (C) (7). 

Ideální píky by měly svým tvarem odpovídat Gaussovskému normálnímu rozdělení. Měly 

by být dokonale oddělené se zřetelnými ostře ohraničenými konturami. Při separaci ale velmi 

často dochází také k rozmývání píků, čímž vzniká koncentrační profil separované látky 

v eluované zóně. Příčiny rozmývání zón mohou být následující:  

1) Vířivá difúze 

Principem této difúze je náhodný pohyb mobilní fáze a separovaných složek 

v nehomogenním prostředí stacionární fáze, díky němuž různé molekuly urazí při průchodu 

kolonou různé vzdálenosti. 

2) Podélná molekulární difúze 

Při této difúzi putují molekuly spontánně z místa o vyšší koncentraci do místa o koncentraci 

nižší. K disperzi analytů dochází ve všech směrech v prostoru. 

3) Odpor proti přenosu hmoty ve stacionární fázi 

Různé molekuly difundují různě hluboko do stacionární fáze a jsou proto vázány různě 

velkými silami, které jim brání v rovnoměrné eluci. 

4) Odpor proti přenosu hmoty v mobilní fázi 

Odporem vzniká uvnitř hadičky parabolický rychlostní profil mobilní fáze, který uděluje 

molekulám analytů různou rychlost (7) (11). 

Vliv těchto kinetických dějů má výrazný vliv nejen na tvar chromatografického píku, ale i 

na účinnost celého separačního procesu. V roce 1956 byla zavedena dynamická van 

Deemterova teorie, která popisuje výše uvedené kinetické děje přispívající k rozmývání zón: � = �. + �� +�/ 

kde H označuje výškový ekvivalent teoretického patra, HP je příspěvek vířivé difůze 

k výškovému ekvivalentu teoretického patra, HD je příspěvek podélné molekulární difůze 

analytu k výškovému ekvivalentu teoretického patra a HM značí odpor proti převodu hmoty 

k výškovému ekvivalentu teoretického patra (7). 

f=1 
f<1 f>1 
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5.2.2 INSTRUMENTACE V HPLC 

 

Obr. 6 : Schéma HPLC (14).  

Překlad z angličtiny: Solvent (mobilní fáze); Pump (pumpa); Injector (dávkovač); HPLC 

Column (kolona); Detector (detektor); Data (data); Waste (odpad). 

Přístroj sloužící pro HPLC separaci se nazývá chromatograf. Běžný chromatograf se 

skládá z následujících částí (obrázek 6). První částí systému jsou zásobníky mobilní fáze, 

sloužící k uchování MF. Degaser je zařízení, které slouží pro odplynění MF před vstupem do 

chromatografického systému. Degaser může být přímo součástí chromatografu nebo může být 

MF odplyněna pomocí podtlaku, probublávání pomocným plynem (dusíkem nebo heliem) 

nebo ultrazvukem mimo chromatografický systém. Pokud není MF řádně odplyněna, dochází v 

systému k tvorbě vzduchových bublin a to následně vede k řadě problémů. Další součástí 

systému jsou chromatografické pumpy. Tyto zařízení udržují konstantní průtok mobilní fáze v 

celém systému. Pumpy musí být použitelné při vysokých tlacích (1000 barů nebo i více). Při 

tvorbě gradientu jsou dva možné způsoby mísení mobilních fází: vysokotlaký a nízkotlaký 

(kapitola 5.2.3) (2). 

Další součástí systému je dávkovací ventil, umožňující vstup rozpuštěného vzorku do 

proudu MF. Často bývá používán šesticesný ventil, který umožňuje manipulaci s tokem MF 

během analýzy. Dávkovací ventil bývá zabudován do termostatovaného autosampleru. Po 

nástřiku autosamplerem protéká směs vzorku rozpuštěného v MF skrze předkolonu na kolonu. 

Předkolona slouží k ochraně před ucpáním či poškozením kolony. Chromatografická kolona se 

nachází v kolonovém termostatu s nastavitelnou teplotou na koloně. Sorbent v koloně tvoří 

stacionární fázi systému. Jednotlivé látky vzorku rozpuštěné v MF interagují na základě svých 

fyzikálně chemických vlastností s náplní kolony. Každá z látek stráví na koloně určitý čas, a poté 

vytéká z kolony v rozdělených zónách (2). 

Tyto zóny procházejí detektorem, který je zaznamenává ve formě chromatogramu. 

Chromatogram je graf závislosti signálu měřené veličiny na čase. Pro umožnění 

spektrofotometrické detekce látky je nutné, aby látka obsahovala ve své molekule funkční 

skupinu detekovatelnou daným systémem (flourofor nebo chromofor). Pro adsorpční detekci 

v UV nebo VIS oblasti spektra je vhodné použít UV/VIS detektor. Pokud potřebujeme snímat 

několik vlnových délek nebo celé spektrum najednou, je vhodný PDA detektor (Photo Diode 

Array). Mezi další používané detektory patří detektor fluorescenční nebo elektrochemický. 

Mezi vysoce univerzální detektory patřil historicky detektor refraktometrický, který je v dnešní 

době nahrazen univerzálními detektory, jako je ELSD (Evaporative Light Scattering Detector) 

nebo CAD (Charged Aerosol Detector). Velmi používaným, ale cenově náročným detektorem je 

také MS (Mass Spectrometry) detektor (2). 
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5.2.3 TYPY ELUCE 

Na separaci a eluci (vyplavení) jednotlivých složek (analytů, solutů) má tedy vliv jak 

povaha stacionární fáze, tak povaha mobilní fáze. Existují dva základní typy elucí: isokratická a 

gradientová. Isokratická eluce probíhá při konstantním složení mobilní fáze (v průběhu se 

nemění eluční síla). Je vhodná pro látky s podobnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, 

protože pomocí ní lze dosáhnout vysoké selektivity separace. Při gradientové eluci je složení 

mobilní fáze programově měněno ve prospěch silnější eluční složky. Dvě různé mobilní fáze se 

tedy mísí. Uplatňuje se při výrazně odlišných fyzikálně-chemických vlastnostech látek, neboť 

umožňuje podstatně zkrátit dobu analýzy ve srovnání s isokratickou elucí (7). 

Při tvorbě gradientové eluce lze využít dvou různých variant. Při vysokotlakém gradientu 

je každá z mobilních fází čerpána svou vlastní pumpu a jejich mísení probíhá ve směšovacím 

zařízení za pumpami ve vysokotlaké části systému. Výhodou tohoto systému je jeho malý 

mrtvý objem. Tento systém je využitelný pro tvorbu rychlých gradientů. Při nízkotlakém 

gradientu jsou obě mobilní fáze čerpány jednou pumpou a k mísení dochází ve směšovacím 

zařízení v nízkotlaké části systému před vstupem do pumpy. Výhodou tohoto konceptu je 

možnost tvorby až kvartérních gradientů. Nevýhodou systému je větší mrtvý objem mezi 

místem míchání a vstupem na kolonu a také u tohoto systému dochází k vyššímu kolísání 

průtoku, což způsobí vznik většího šumu na detektoru a větší nepřesnost analýzy (2). 

5.2.4 VLIV TEPLOTY A SLOŽENÍ MOBILNÍ FÁZE NA HPLC SEPARACI 

Nastavení teploty na koloně může mít zásadní vliv na HPLC separaci. Zvýšením teploty 

lze totiž z termodynamického hlediska zásadně ovlivnit pokles distribuční konstanty (KD.). 

Retence solutů tedy s rostoucí teplotou klesá a analyt se ze systému rychleji eluuje, čímž 

vzrůstá i účinnost chromatografické kolony (10). 

Teplota má také vliv na viskozitu mobilní fáze a délkovou roztažnost materiálů, což vede 

k tomu, že se pokles teploty v HPLC systému projeví zvýšením zpětného tlaku vůči průtoku 

mobilní fáze. Termostace kolon má velký vliv nejen při nastavení teploty pro vlastní proces 

separace, ale důležitou roli hraje i v rozdílných letních a zimních měsících, kdy dochází 

v neklimatizovaných laboratořích k nežádoucím změnám teplot. Nejčastější teplota temperace 

je okolo 40 °C, protože tato teplota nebývá překročena ani v horkých letních měsících. 

Termostací kolon je tedy zajištěna větší robustnost separací. Termostace je velmi důležitá u 

dlouhých kolon s malým vnitřním průměrem o malé velikosti částic při větším průtoku, aby 

nedocházelo k nežádoucímu teplotnímu gradientu na koloně (10). 

Složení mobilní fáze má svou nezastupitelnou a rozhodující roli v HPLC separaci. 

Ovlivňuje nejen účinnost kolony a rozlišení, ale i retenční poměr a dobu analýzy. S rostoucím 

objemem organické frakce dochází k poklesu retence. Pokles retence nastává i s klesající 

polaritou organického rozpouštědla (10). 

Také pH mobilní fáze může výrazně ovlivnit HPLC separace a to především u 

acidobazických analytů. Pokud je nadávkována na nepolární stacionární fázi (např. silikagel 

s C18 modifikací) silně polární nebo iontová látka, pak se tato látka zadržuje v systému velmi 

málo, nebo vůbec a vymývá se z kolony v mrtvém objemu kolony. Této skutečnosti lze 

v některých případech zamezit změnou pH mobilní fáze. Dojde tedy k potlačení disociace 

slabých kyselin a bází, zvýší se retence solutů a zároveň se zabrání chvostování píku. 



20 
 

V závislosti na pKa je třeba k potlačení disociace organických kyselin připravit mobilní fázi 

s hodnotou pH 2-5, u organických bází je potřeba pH 7-8. Navýšení retenčního času a zlepšení 

symetrie píků u ionizovaných látek lze dosáhnout i přídavkem neutrálních solí do mobilní fáze 

(10). 

5.2.5 PROBLÉMY HPLC 

Většinu problémů v HPLC systému lze určit z průběhu základní linie, záznamu zpětného 

tlaku, tvaru píku nebo z chromatogramu. Těmto problémům lze předcházet dodržováním 

správných předpisů, správnou údržbou systému a preventivními výměnami kritických částí 

HPLC (čerpadlo, dávkovač, výbojka, termostat,…). Konkrétními problémy mohou být 

neseparované píky, nestabilní tlak, chvostující píky, nízká robustnost chromatogramů a mnoho 

dalších (15). 

5.3 CHIRALITA 

Hlavní charakteristikou izomerie je, že látky se stejným sumárním vzorcem mají odlišné 

strukturální uspořádání a mohou vykazovat různé fyzikální, chemické či biologické vlastnosti. 

Jedním z typů konfigurační izomerie je izomerie optická. Optická izomerie je důsledkem 

nesymetrické stavby molekuly a tato molekula bývá označována jako chirální (16). V užším 

pohledu se za chirální molekulu nebo předmět považuje uspořádání, které není ztotožnitelné 

se svým zrcadlovým obrazem. Chirální molekuly mohou být buď asymetrické, pokud nemají 

kromě nekonečného počtu C1 os symetrie žádný prvek symetrie, nebo dyssymetrické, když 

obsahují pouze jednu nebo více rotačních os symetrie s libovolnou četností (17).  

Nejčastější charakteristikou chirality je uhlík, vázající čtyři různé substituenty. Vzniká tak 

asymetrické centrum, a proto se i tento uhlík nazývá asymetrický (obrázek 7). Asymetrické 

centrum může být tvořeno i jinými atomy, jako je křemík, dusík, fosfor, síra a další. Hlavním 

projevem optické izomerie je optická aktivita tj. schopnost stáčet rovinu lineárně 

polarizovaného světla (18). 

      

Obr. 7 : Porovnání zrcadlových obrazů tetraedrických uhlíků a levé a pravé ruky (18).  

Pokud má látka jeden asymetrický atom, existují dva optické izomery této látky. Izomery 

jsou označovány jako optické antipody (enantiomery) a liší se mezi sebou konfigurací 

(prostorové uspořádání na centru chirality). Oba izomery nelze ztotožnit žádným natočením, 

jsou tedy svými zrcadlovými obrazy (16). K odlišení dvou antipodů je zapotřebí tříbodová 

interakce mezi analytem a chirální stacionární fází (obrázek 8) (7). 
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Obr. 8 : Model tříbodové interakce v chirální separaci (7). 

5.3.1 STEREOIZOMERY 

Pokud má látka více než jeden asymetrický atom, jsou strereoizomery děleny na 

enantiomery a diastereomery (obrázek 9). Za enantiomery jsou považovány molekuly, které 

mají na všech svých chirálních centrech opačnou konfiguraci (jsou dokonalé zrcadlové obrazy). 

Diastereomery jsou konfigurační izomery látky, které se liší prostorovým uspořádáním na 

jednom nebo několika centrech a zároveň k sobě nejsou ve vztahu jako předmět a jeho 

zrcadlový obraz. Konkrétním příkladem diastereomeru je tedy sloučenina se dvěma centry 

chirality, která se na jednom z nich liší svojí konformací (7). 

 

Obr. 9 : Zobrazení struktur různých stereoizomerů. 

Enantiomery mají v symetrickém prostředí stejné fyzikálně-chemické vlastnosti. Lze je 

ale odlišit změřením jejich optické otáčivosti, pokud jsou vystaveny rovině polarizovaného 

světla. Absolutní velikost optické otáčivosti je pro oba enantiomery stejná, ale jeden z izomerů 

stáčí rovinu polarizovaného světla doprava po směru hodinových ručiček a druhý doleva 

v protisměru hodinových ručiček. Pravotočivý je označován (+) a levotočivý (-). Absolutní 
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konfigurace chirálních center bývá označována podle Cahna, Ingolda a Preloga, jako R (rectus= 

pravý) a S (sinister=levý) na každém chirálním centru zvlášť. (7) (16). 

Pokud smísíme stejné množství obou enantiomerů, vznikne opticky inaktivní směs, která 

nestáčí rovinu polarizovaného světla. Tato směs se nazývá racemická směs (racemát). Je to 

tedy směs se zastoupením 50% prvního enantiomeru a 50% enantiomeru druhého. Racemáty 

se chovají takřka jako chemická individua a nelze je běžnými operacemi s výjimkou krystalizace 

rozdělit na optické antipody. V některých fyzikálních vlastnostech (teplota tání, teplota varu, 

rozpustnost) se racemáty liší od obou enantiomerů (16). 

5.3.2 BIOLOGICKÁ AKTIVITA CHIRÁLNÍCH LÁTEK 

Důležitou vlastností enantiomerů je i jejich odlišná schopnost reagovat s ostatními 

chirálními látkami. Tato vlastnost se uplatňuje především ve stereospecifických reakcích, které 

probíhají v živých organismech jako podnět vlastního účinku léčiv. Antipody se tedy mohou 

výrazně lišit v biologické aktivitě (16). 

V některých případech se enantiomery liší pouze kvantitou účinku. Oba izomery jsou 

tedy biologicky účinné, ale s různou intenzitou účinku. Například R-(-) izomer epinefrinu je 15x 

účinnější než jeho S izomer. S-(+) methacholin je cholinomimeticky 250x účinnější než jeho  

R-(-) izomer. 

Prostorové uspořádání má v některých případech vliv i na kvalitu účinku. Například R-

izomer sotalolu je betalytikem a jeho S-antipod má antiarytmické účinky. Zatímco levotočivý 

levopropoxyfen není analgeticky účinný, ale je silným antitusikem, jeho pravotočivý izomer 

dextropropoxyfen analgeticky účinný je. Stereoizomery jsou látky, které nejsou konfiguračně 

stálé a v závislosti na vlivu pH, teploty a přítomnosti enzymů podléhají přeměně (chirální 

interkonverzi). Příkladem látky podléhající chirální interkonverzi je ibuprofen, jehož neúčinná 

R-forma se mění na účinnou S-formu. 

Dobutamin a promethazin jsou také opticky aktivní látky, jejich antipody se ale ve svém 

účinku nějak výrazně neliší. Jeden z enantiomerů látky může být také toxický. Příkladem vysoce 

toxického antipodu je R-penicilamin, zatímco S-penicilamin slouží jako antireumatikum a 

detoxikans. Teratogenní látkou je například S-izomer nechvalně proslulého thalidomidu, o 

němž bude stručně pojednáno v následující podkapitole (16). 

5.3.3 THALIDOMID 

 

Obr. 10 : Struktury R a S thalidomidu. 
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V roce 1957, tedy před více než 50-ti lety byl německou společností Grünenthal uveden 

na trh lék s názvem Contergan. Tento lék s účinnou látkou thalidomidem (obrázek 10) byl 

uveden na trh teprve 3 roky po jeho syntéze, což by bylo v dnešní době prakticky nemožné. U 

thalidomidu byly prokázány sedativní a hypnotické účinky, a proto se zdál být bezpečným 

lékem úzkosti, napětí, nespavosti a zánětu žaludku. Byl určen převážně pro těhotné ženy, jako 

lék uklidňující ranní nevolnosti. Postupně se stával Contergan v tehdejším západním Německu 

lékem velmi oblíbeným, nejen protože ho většina žen dobře snášela, ale i proto, že byl vydáván 

bez nutnosti lékařského předpisu. 

S plynoucím časem se však ukázalo, že Contergan je lékem velmi nebezpečným. V roce 

1961 se objevily zprávy o diagnostice vrozených vývojových vad u novorozenců a padlo 

podezření, že by se mohlo jednat o thalidomid. Ukázalo se, že thalidomid je teratogenem, 

který způsobuje u novorozenců nedostatečný vývin končetin (fokomelii) (19). Předpokládanou 

příčinou teratogenity je fakt, že thalidomid tvoří R a S enantiomery, kde S- thalidomid má 

teratogenní účinky. In vivo dochází ale velmi často k vzájemným přeměnám enantiomerů 

thalidomidu (20). 

Pokud tedy těhotné ženy v prvním trimestru těhotenství tento lék užívaly, přiváděly na 

svět děti s nedostatečně vyvinutými končetinami, defektem očí, uší nebo srdce. Po celém světě 

bylo thalidomidem postiženo 12 tisíc dětí. 7 tisíc z nich se narodilo v Evropě, naproti tomu 

v USA bylo zaznamenáno pouze 17 případů. 

Německý výrobce se snažil proniknout i na trh v USA, ale doktorka Frances Oldhamová 

Kelseyová z FDA (Food and Drug Administration) byla výrazně proti schválení tohoto léku. 

Důvodem odmítnutí schválení bylo nedostatečně podložení informací o účincích thalidomidu. 

Toto neschválení pravděpodobně zachránilo zdravý život mnoha novorozenců v USA. 

Od devadesátých let minulého století se thalidomid vrací na výsluní. Byly zjištěny jeho 

účinky na omezení růstu cév, čehož lze využít u nádorů a mnohočetných myelomů. Dokonce 

byly zaznamenány i úspěchy v terapii některých typů rakoviny a u pacientů s diagnostikovanou 

leprou (19). 

5.4 CHIRÁLNÍ SEPARACE 

HPLC separaci enantiomerů nelze provést na běžných stacionárních fázích (C18, 

silikagel), ale pro její realizaci je nutno zajistit chirální prostředí za použití chirálního selektoru. 

Separace je založena na interakci analytu s chirální stacionární fází (CSP - Chiral Stacionary 

Phase) a na tvorbě komplexu. Tento komplex využívá tvorby vodíkových vazeb, π-π interakcí, 

dipólových interakcí nebo stérických efektů. Existují dva způsoby chirální separace: přímá a 

nepřímá.  

Přímá separace je založena na použití chirální stacionární fáze nebo na použití mobilní 

fáze s přidaným chirálním selektorem (aditivem). CSP mohou být přírodního (cyklodextriny, 

makrocyklická antibiotika, proteiny), semisyntetického (vznikají derivatizací přírodních) nebo 

syntetického (chirální polyethery, methakrylátové polymery) původu. Více jsou v praxi 

používané selektory syntetické, protože vykazují vyšší selektivitu než selektory přírodní.  

Pokud přidáme do mobilní fáze aditivum, může poté separace probíhat v achirálním 

chromatografickém systému. Tento způsob separace není příliš obvyklý z důvodu vysoké ceny 

aditiv, nestability aditiv a kvůli nižší selektivitě a účinnosti chromatografického systému.  
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Nepřímá separace probíhá v achirálním prostředí. Jejím principem je tvorba 

diastereoizomerů chemickou reakcí (chirální derivatizace). Chirální derivatizace je vznik dvou 

diastereoizomerů chemickou reakcí chirální molekuly s chirálním derivatizačním činidlem. Tyto 

dva diastereoizomery mohou být po derivatizaci separovány nejen na normálních ale i na 

reverzních fázích. Tento způsob byl dříve používán na separaci amidů, karbamátů, a derivátů 

močoviny, nyní je již zcela vytlačen jinými metodami. Hlavní nevýhodou, proč byla derivatizace 

vytlačena je náročnost přípravy derivátu a nutnost použití téměř stoprocentně opticky čistého 

derivatizačního činidla (7). 

5.4.1 SEPARAČNÍ MÓDY NA CSP 

Separace analytů, včetně těch, které vykazují chiralitu, může probíhat ve třech různých 

separačních módech. Prvním je mód reverzní. V tomto módu se používají vodné nebo 

pufrované mobilní fáze, většinou ve směsích s acetonitrilem, methanolem, ethanolem nebo 

propan-2-olem. Obecně má metanol nižší eluční sílu než acetonitril. K obvykle používaným 

pufrům patří pufry anorganické (chloristany, fosforečnany nebo sírany) nebo pufry organické 

(mravenčany, octany nebo citronany). Hlavními interakcemi tohoto módu jsou iontové 

interakce, tvorba vodíkových můstků, π-π interakce nebo stérické a hydrofobní interakce. 

Výhodou je možnost změny pH, která může vést i např. ke změně pořadí eluce enantiomerů. 

Pro kyselé analyty jsou většinou používány kyselé mobilní fáze k potlačení disociace molekul a 

k zamezení tvorby iontových interakcí s povrchem silikagelu. Zásady naopak vyžadují většinou 

mobilní fázi s pH >7 (7). 

Druhým módem je polárně organický mód. V tomto módu je mobilní fáze tvořena směsí 

organických rozpouštědel (acetonitril, methanol) s organickými kyselinami (octová, mravenčí, 

trifluoroctová) nebo bázemi (triethylamin, diethylamin, ethylendiamin). Preferovány jsou 

iontové interakce, tvorba vodíkových vazeb, stérické nebo π-π interakce. Největší výhodou je 

možnost snadného propojení s MS detekcí., protože MF lze snadno převést v iontovém zdroji 

do plynného skupenství (7). 

Třetím z používaných módů je mód nepolární. Tento mód je také někdy označován jako 

mód normální. Mobilní fáze je zde tvořena nepolárním organickým rozpouštědlem (hexan, 

heptan) s různými modifikátory mobilní fáze jako jsou alkoholy (methanol,…), acetonitril, 

ethery (diethylether, tetrahydrofuran) nebo chlorované uhlovodíky. Většinou se zvyšujícím se 

poměrem příměsi modifikátorů klesá retence i rozlišení, i když tento závěr nelze zevšeobecnit, 

protože každá látka se v určité mobilní fázi chová jinak. Pro separaci kyselin a zásad bývá 

používán přídavek aminů (triethylamin, diethylamin) nebo kyselin (mravenčí, octová, 

trifluoroctová) v množství 0,01-1% (7). 

Výběr módu závisí velmi často na rozpustnosti a lipofilních vlastnostech analytu. Pokud 

je analyt rozpustný ve vodě, je vhodné použít reverzní mód. Pokud je analyt naopak rozpustný 

v organickém rozpouštědle, v úvahu přichází polárně organický nebo nepolární (normální) 

mód. Pokud je analyt rozpustný ve vodě i v organickém rozpouštědle, pak mohou být použity 

všechny z výše uvedených módů. Obecně úspěšnost separace klesá v řadě reverzní mód > 

polární mód > normální mód. Další možnosti separace přinášejí techniky, jako je hydrofilní 

interakční chromatografie (HILIC), iontově párová chromatografie (IPC), iontově výměnná 

chromatografie (IEC), aj (7). 
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5.4.2 OPTIMALIZACE CHIRÁLNÍ SEPARACE 

Selektivita separace enantiomerů může být ovlivněna polaritou mobilní fáze nebo 

iontovou silou. Selektivitu lze zvýšit přídavkem kationtů (K+,Li+, Na+) nebo aditiv do mobilní 

fáze. Například přídavek triethylaminu může v některých případech vést ke zlepšení tvaru píku 

nebo ke snížení retence. Selektivitu lze také ovlivnit nastavením průtoku mobilní fáze. Většinou 

dosáhneme lepší separace při nižším průtoku mobilní fáze. I změna teploty na koloně nebo 

v autosampleru může mít zásadní vliv na účinnost separace. Nejvýznamnějším faktorem, který 

ovlivňuje separaci je však typ použité stacionární fáze a výběr fáze mobilní (7). 

5.4.3 CHIRÁLNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE 

Nejpoužívanějším způsobem chirální separace je přímá chirální separace na CSP. 

V současné době existuje několik základních materiálů plněných do chirálních stacionárních 

fází:  

1) Polysacharidy 

2) Makrocyklická antibiotika 

3) Cyklodextriny 

4) Glykoproteiny 

5) Chirální crown ethery 

6) Chirální ligandově výměnná chromatografie (7). 

Z důvodu velmi širokého rozsahu této problematiky se ve své práci budu věnovat pouze 

prvním dvěma skupinám, protože pouze tyto stacionární fáze byly využity při řešení bakalářské 

práce (7). 

5.4.3.1 POLYSACHARIDY 

Sacharidy, jako je amylosa a celulosa (obrázek 11) jsou opticky aktivními látkami, a proto 

nalezly své uplatnění i při chirální separaci pomocí HPLC. Celulosa je polymer tvořený D-(+) 

glukopyranosovými jednotkami spojenými β – 1,4 glykosidickou vazbou. Polymer celulosy 

obsahuje 200 - 14000 jednotek. Amylosa obsahuje  500 - 20000 D - (+) glukopyranosových 

jednotek spojených α - 1,4-glykosidickou vazbou. Samotná amylosa nebo celulosa mají však 

nízkou selektivitu separace, a proto se v praxi uplatňují pouze jejich chemické deriváty. 

V současnosti existuje mnoho polysacharidových CSP. Mezi nejpoužívanější komerčně 

vyráběné CSP patří: Chiralcel a Chiralpack (výrobce Daicel, Japonsko), Lux Cellulose a Lux 

Amylose (Phenomenex, USA), Nucleocel (Macherey Nagel, Švýcarsko), AmyCoat a CelluCoat 

(Kromasil, USA) nebo Eurocel (Knauer) (7). 

     

Obr. 11 : Struktury amylosy a celulosy. 
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5.4.3.1 MAKROCYKLICKÁ ANTIBIOTIKA 

Z makrocyklických antibiotik jsou jako CSP nejčastěji používány vankomycin (Chirobiotic 

V) s 18-ti chirálními centry, teikoplanin (Chirobiotic T) s 23-mi chirálními centry (obrázek 12) a 

ristocetin A (Chirobiotic R). Název Chirobiotic byl zaveden firmou Sigma-Aldrich pro chirální 

kolony na bázi makrocyklických antibiotik. Vankomycin, teikoplanin a ristocetin A jsou 

fermentačními produkty Streptomyces orientalis, Actinomyces teichomyseticus a Nocarda 

lunda. Tyto antibiotika mají velké množství chirálních center, a proto je zvýšena i jejich 

pravděpodobnost účinnosti při chirální separaci. Antibiotika bývají zakotvena v silikagelu (7). 

            

Obr. 12 : Struktura jádra a substituentů teikoplaninu. 

Makrocyklické CSP jsou vysoce selektivní ve všech separačních módech a separace je 

ovlivněna složením MF, teplotou, pH (limitováno 3,5-7) a organickým modifikátorem. 

V polárně organickém módu se jako mobilní fáze používá methanol a acetonitril s přídavkem 

organické kyseliny (mravenčí, octová, trifluoroctová), báze (triethylamin, diethylamin) nebo 

pufru (směs báze a kyseliny, mravenčan nebo octan amonný). Separaci velmi ovlivňuje 

koncentrace těchto aditiv. V reverzním módu závisí selektivita separace na pH, koncentraci a 

složení vodných pufrů (7). 

5.5 ALZHEIMEROVA NEMOC 

Protože se praktická část této bakalářské práce zaměřuje na studium látky, která patří 

mezi potenciální kandidáty Alzheimerovy nemoci, bude tato závažná choroba v následující části 

alespoň velmi stručně popsána. 

Alzheimerovu nemoc popsal poprvé jako nemoc CNS (centrální nervové soustavy) v roce 

1906 německý psychiatr Alois Alzheimer (odtud pochází její název). Jde o degenerativní 

onemocnění mozku, kdy postupně atrofuje mozková kůra. Nejvíce se atrofie projeví ve 

frontálním, temporálním a parietálním laloku, ale atrofická ložiska jsou v menší míře v celé 

mozkové kůře. V atrofické kůře lze nalézt velké množství ,,senilních plaků“, které tvoří 

nahromaděný β – amyloid a neurofibrilární klubka složená z hyperfosforylovaného τ - proteinu 

(21) (22). 
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Obr. 13 : Průběh Alzheimerovy nemoci (23). 
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Zástupce léčiv s tímto mechanizmem účinku lze rozdělit na skupiny podle druhu jejich 

způsobu zablokování aktivního místa AChE. Kompetitivní inhibitory AChE interagují přímo 

s aktivním místem enzymu, který rozkládá acetylcholinesterasu. Nekompetitivní inhibitory 

AChE se vážou k AChE v jiné části enzymu, avšak díky konformačním změnám struktury 

aktivního místa znemožňují přístup substrátu. Pokud dojde k otravě ireverzibilními inhibitory 

AChE (např. sarinem, somanem, tabunem, aj), lze použít reaktivátory AChE k chemické 

regeneraci její hydrolytické funkce a zmírnit tak důsledky otravy. Mezi zástupce reaktivátorů 

patří oximy s kvartérním dusíkem jako je např. pralidoxim. Mezi starší sloučeniny tohoto typu 

patří trimedoxim, obidoxim nebo asoxim (21) (24). 

Jiným mechanismem účinku působí inhibitory N - methyl - D - aspartátových receptorů. 

Jejich základním principem je nekompetitivní inhibice NMDA receptorů, jež lze označit jako 

neuroprotektivní. 

Prozatímní účinek všech léčiv zavedených v praxi je symptomatický a neřeší etiologii ani 

progresi Alzheimerovy choroby. Níže uvedená léčiva převážně zlepšují kvalitu života v raných a 

středně pokročilých stádiích nemoci (21). 

5.5.1.1 KOMPETITIVNÍ INHIBITORY ACHE 

Důležitými zástupci této skupiny inhibitorů jsou rivastigmin a galantamin. 

Rivastigmin (obrázek 14 vlevo) byl zaveden do praxe v roce 2000 a z důvodu lepší 

rozpustnosti je používaný převážně ve formě soli. Struktura rivastigminu vychází z kyseliny 

karbamové a terciární aminoskupina tohoto léčiva umožňuje jeho přestup přes hemato-

encefalickou bariéru a působení v CNS. V průběhu inhibice AChE rivastigmin reverzibilně 

inhibuje (karbamyluje) její aktivní místo. Rivastigmin má i vedlejší gastrointestinální účinky, 

které je možno snížit častějším užíváním nebo transdermální náplastí (21). 

Galantamin (obrázek 14 vpravo) byl zaveden do praxe v roce 2011, ale izolován byl již 

v padesátých letech 20. století jako alkaloid (Galanthus woronowii). Jeho účinek spočívá nejen 

v selektivní inhibici AChE, ale inhibuje také nikotinové receptory. Galantamin se velmi dobře 

vstřebává po perorálním podání, může ale vytvářet depo v tukové tkáni. Příčinou jeho 

vedlejších gastrointestinálních účinků jsou jeho účinky na periferní nervový systém (21). 

   

Obr. 14 : Struktury kompetitivních inhibitorů AchE. 
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5.5.1.2 NEKOMPETITIVNÍ INHIBITORY ACHE 

Prvním zavedeným nekompetitivním inhibitorem v praxi se stal v roce 1993 takrin 

(obrázek 15). Velmi brzo po zavedení byly ale prokázany hepatotoxické a gastrointestinální 

toxické účinky. Doménou jeho struktury je akridinový skelet. Mimo AChE ovlivňuje i 

muskarinové a nikotinové receptory nebo monoaminooxidasy. Jeho analogním derivátem se 

sníženou hepatotoxicitou je 7 - Meota (7 -methoxytakrin) (obrázek 15) (21). 

Jedním z nejúčinnějších centrálních inhibitorů AChE je donepezil (obrázek 15). Toto 

léčivo bylo na trh zavedeno v roce 1996. Dalšími funkcemi donepezilu jsou: blokace ukládání β 

- amyloidních plaků v CNS, antioxidační vlastnosti a neuroprotektivní účinky. Jeho výhodou je 

dobrá biologická dostupnost, delší poločas účinku a minimalizované vedlejší účinky (21). 

   

Obr. 15 : Struktury nekompetitivních inhibitorů AchE. 

5.5.1.3 INHIBITORY NMDA RECEPTORŮ 

Hlavním zástupcem této skupiny je memantin (obrázek 16). Toto léčivo bylo uvedeno na 

trh v roce 2002 a je derivátem adamantanu. Inhibice NMDA receptorů je způsobena jeho 

vazbou uvnitř kanálu receptoru a memantin tedy brání aktivaci NMDA receptorů při vyšší 

hladině kyseliny glutamové, která se v CNS objevuje při Alzheimerově chorobě (21). 

 

Obr. 16 : Struktura memantinu. 

5.6 HYBRIDY TAKRIN- TROLOX 

Hybridy takrin-trolox byly připraveny syntézou ze dvou zcela odlišných struktur, z takrinu 

a troloxu na Katedře toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví 

University obrany v Hradci Králové roku 2015. Schéma syntézy je vedeno na obrázku 17. Takrin 

do těchto hybridů vkládá svoji schopnost inhibovat enzym acetylcholinesterasu a trolox 

přispívá svými antioxidačními účinky. Těchto hybridů bylo syntetizováno 21 a postupně byly 

testovány jako inhibitory lidské acetylcholinesterasy, tedy i jako potenciální léčiva proti 

Alzheimerově chorobě. Při testech in vivo na potkanech u nich byla prokázána velmi nízká 

toxicita a potencionální možnost prostupu přes hematoencefalickou barieru. Při testech na 

lidských jaterních buňkách prokazovaly tyto hybridy pouze nepatrnou hepatotoxicitu (3). 
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Obr. 17 : Schéma syntézy hybridu takrin-trolox. 

Jako nejúspěšněji testovaná látka z těchto 21 hybridů byla po mnoha testech určena 

sloučenina s kódovým názvem 1-AO-43.1, protože vykazovala nejvyšší aktivitu proti AChE (IC50 

= 0.08 ± 0.003 μM) a velmi nízkou akutní toxicitu na potkanech (LD50> 500 mg/kg). Chemický 

název této sloučeniny je N-(8-((6-chlor-1,2,3,4-tetrahydroakridin-9-yl)amino)oktyl)-6-hydroxy-

2,5,7,8-tetramethylchroman-2-karboxamid. V části molekuly (obr. 17), která vznikla z troloxu, 

se na druhém uhlíku, který je asymetrický, nachází chirální centrum této molekuly. Z toho 

vyplývá, že tedy existují dva enantiomery této molekuly R a S. Problematika chirality a chirální 

separace u této látky nebyla zatím publikována a ani studována, proto se praktická část této 

práce zabývá UV-HPLC chirální separací látky 1-AO-43.1 (3). 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

Kapalinový chromatograf: Dionex UltiMate 3000 (ThermoFisher Scientific, Německo) 

Binární vysokotlaké čerpadlo HPG-3400RS spojené s vakuovým odplyňovačem 

Kolonový termostat TCC-3000 

Kolona Water AtlantisR dC18 2,1 x 100,0mm/3μm 

Kolona Astec CHIROBIOTICTM T 2,1 x 250,0 mm/5μm 

Kolona LuxR 5 μm Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

Automatický dávkovač WTS-3000 s nástřikovou smyčkou o objemu 25μl 

Čtyřkanálový ultrafialový detektor VWD-3000 

Programy Chromeleon 6.80 a Microsoft Excel 2013 

Hmotnostní spektrofotometr: Q Exactive Plus (ThermoFisher Scientific, Německo) 

ionizace elektrosprejem (HESI - Heated ElectroSpray Ionization)  

Program Xcalibur 3.0.63 pro vyhodnocování hmotnostních spekter 

Kapalinový chromatograf: Finnigan Surveyor Plus (Thermo Scientific, USA) 

Kvartérní vysokotlaké čerpadlo s nízkotlakým mícháním mobilních fází  

(SRVYR-LPPUMP) 

PDA detektor (SRVYR-PDA5) 

Automatický dávkovač s kolonovým termostatem (SRVYR-AS) 

Kolona LuxR 5 μm Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

Analytické váhy Sartorius CPA225D-0CE 

Pipety Eppendorf® Reference (0,5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl)  

Ultrazvuková lázeň Elma S 40 pro odplynění mobilních fází 

Třepačka Labdancer IKA pro usnadnění rozpuštění vzorku 

Přístroj Schott Lab 850 pro stanovení pH mobilních fází (elektroda SenTix 81) 

Přístroj Barnstead Smart2Pure 3 UV/UF (ThermoFisher Scientific, Bremen, Německo) pro 

přípravu vody stupně kvality ASTM 

Nylonový filtr s póry o velikosti 0,45 µm pro vakuové přefiltrování mobilních fází s přídavkem 

PBS nebo chloristanu sodného  

Laboratorní sklo, injekční lahvičky s víčky, špičky Eppendorf a lednice 
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6.2 CHEMIKÁLIE 

Pro přípravu mobilních fází byla použita následující rozpouštědla a aditiva zakoupená u 

firmy Sigma Aldrich: acetonitril, methanol, hexan, heptan, propan-2-ol, butan-2-ol, kyselina 

mravenčí, kyselina octová, kyselina sírová, kyselina trifluoroctová, dihydrogenfosforečnan 

draselný, triethylamin, mravenčan amonný, octan amonný, chloristan sodný monohydrát a 

tablety PBS (phosphate buffered saline). Použitá rozpouštědla a aditiva dosahovala stupně 

čistoty LC-MS, HPLC, popř. GC.  

Voda stupně kvality ASTM typ I (18.2MΩ.cm při 25°C) pro chromatografické analýzy byla 

připravena pomocí přístroje Barnstead Smart2Pure 3 UV/UF.  

6.3 SEPAROVANÁ LÁTKA  

 

Obr. 18 : Separovaná látka 1-AO-43.1. 

6.4 PŘÍPRAVA VZORKU 1-AO-43.1 

Příprava zásobního roztoku vzorku spočívala v rozpuštění přibližně 1 mg vzorku látky 

1-AO-43.1 v 1 ml rozpouštědla MeOH (příp. ACN při testování vlivu rozpouštědla na separaci) 

ve skleněné injekční lahvičce s víčkem. Rozpuštění bylo provedeno na třepačce, popřípadě 

pomocí ultrazvukové lázně. Vzorky byly uchovány při nízké teplotě v reku automatického 

dávkovače nebo v lednici, aby nedocházelo k vypařování rozpouštědla, popř. ke krystalizaci 

vzorku. 
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6.5 PŘÍPRAVA MOBILNÍ FÁZE 

Pro analýzu byla připravena řada mobilních fází (kapitola 6.8). 

Možnosti složení mobilní fáze: 

a) Čisté rozpouštědlo bez aditiva 

b) Rozpouštědlo s přidaným aditivem 

c) Směs více rozpouštědel 

d) Směs více rozpouštědel s přidaným aditivem 

Po přípravě mobilní fáze z daných složek byla provedena vakuová filtrace a odplynění na 

ultrazvukové lázni v poměru 15 minut sonifikace na 200ml roztoku. 

6.6 STACIONÁRNÍ FÁZE 

Metody chirální separace látky 1-AO-43.1 byly prováděny na 3 různých stacionárních 

fázích. 

6.6.1 KOLONA WATER ATLANTIS dC18 2,1 x 100,0mm/3μm 

První použitá stacionární fáze byla tvořena kolonou Water AtlantisR dC18 3.0 μm od 

výrobce Waters. Náplní této kolony je modifikovaný silikagel s oktadecylovými řetězci 

a dvojitým endcappingem. Separace v této koloně tedy probíhá na reverzní fázi. Základní 

charakteristika kolony Water Atlantis je uvedena v tabulce 1 (25). 

Tab. 1 : Charakteristika kolony Water Atlantis dC18 2,1 x 100,0 mm/3µm (25). 

Kolona Rozměry 
Póry 
(Å) 

Standard pro 
separaci 

Water 
Atlantis 

2,1mm ∗ 
100mm; 3,0 

μm 
100 Acenaften 

6.6.2 ASTEC CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm 

Druhou stacionární fází byla kolona Astec CHIROBIOTICTM T 2,1 x 250,0 mm/5μm, 

vyrobená německou firmou Sigma - Aldrich. Základem této stacionární fáze je silikagel 

s ukotveným makrocyklickým  antibiotikem teikoplaninem. Teikoplanin obsahuje 23 chirálních 

center, což zvyšuje interakční spektrum pro úspěšný průběh chirální separace rozdílných látek. 

Dále obsahuje 4 monosacharidové skupiny a 4 kavity. Základní charakteristika kolony je 

uvedena v tabulce 2 (26). 

Tab. 2 : Charakteristika kolony  Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm (26). 

Kolona Rozměry 
Póry 
(Å) 

Standard 
pro 

separaci 

Průtok 
MF 

(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Max. 
tlak 

(bar) 

pH 
meze 

Rozpouštědla 

Astec 
CHIROBIOTIC 

T 

2,1mm ∗ 
250mm; 
5,0 μm 

100 
5-methyl- 

5-fenyl 
hydanthoin 

0,2 – 3 0 – 50 240 2,7 – 7 

všechna 
známá HPLC 
rozpouštědla 
kompatibilní 
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6.6.3 LUX CELLULOSE 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

Třetí stacionární fází byla kolona LuxR 5 μm Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm, vyrobená 

firmou Phenomenex. Modifikátorem této kolony, který umožňuje chirální separaci je tris(3,5-

dimethylfenylkarbamát) celulosa. Základní charakteristika kolony Lux Cellulose je uvedena 

v tabulce 3 (27). 

Tab. 3 : Charakteristika kolony LUX Cellulose 1 4,6 x 250,0 mm/5μm (27). 

Kolona Rozměry 
Póry 
 (Å) 

Standard 
pro 

separaci 

Teplota 
(°C) 

Max. 
tlak 

(bar) 

pH 
rozmezí 

Rozpouštědla 

Lux Cellulose 
1 

4,6mm ∗ 
250mm;  
5,0 μm 

1000 
Trans-

stilben-
oxid 

0 – 50 300 2-9 

všechna známá 
HPLC 

rozpouštědla 
kompatibilní * 

* Výjimky: tetrahydrofuran, aceton, chlorované uhlovodíky, pyridin, dimethylsulfoxid, ethylacetát, dimethylformamid, N-

methylformamid. 

6.7 VÝCHOZÍ NASTAVENÍ CHROMATOGRAFICKÉHO SYSTÉMU 

Chirální separace látky 1-AO-43.1 byla provedena na přístroji Dionex UltiMate 3000. 

Teplota autosampleru byla zvolena na 10°C. Teplota na koloně byla ve většině případů 

nastavena na 27°C, ale u některých metod byla teplota měněna v rozsahu 5 - 40°C. Průtok 

mobilní fáze se pohyboval v závislosti na typu kolony od 0,15 ml/min do 1 ml/min. Nástřik 

vzorku byl v průběhu měření upravován na hodnoty od 0,05 μl do 10 μl. Většina metod 

probíhala v isokratickém separačním módu, u metod, které probíhaly v módu gradientovém, je 

pod tabulkou uveden příslušný záznam lineárního generického gradientu. Doba jedné analýzy 

se měnila v závislosti na typu použité MF a SF v rozsahu 7,5 - 30 minut. Detekce probíhala při 

čtyřech různých vlnových délkách: 210 nm, 254 nm, 278 nm a 290 nm. 

6.8 PRŮBĚH EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

6.8.1 KOLONA WATER ATLANTIS dC18 2,1 x 100,0mm/3μm 

První použitou stacionární fází byla kolona Water AtlantisR dC18 3.0 μm, kde byl 

proveden screening separace v achirálním prostředí, byla potvrzena struktura, čistota a 

zhodnoceno předpokládané chování látky v chromatografickém přístroji. Analytická metoda 

využívající tuto kolonu je v textu označována jako Wa 1. 
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6.8.1.1 SEPARAČNÍ SCREENING PRO LÁTKU 1-AO-43.1 

Screening HPLC separace látky 1-AO-43.1 byl proveden na koloně Water Atlantis dC18 

2,1 x 100,0 mm/3µm, která je kolonou s achirálním prostředím. Orientační screening zde byl 

nutný, z důvodu stanovení nekalibrové čistoty a chromatografických vlastností stanovované 

látky (retenční čas). Chromatogram provedené HPLC analýzy je uveden na obrázku č. 19. Tato 

HPLC metoda byla rovněž použita ve spojení s HRMS (High Resolution Mass Spectrometry) za 

účelem ověření deklarované chemické struktury látky 1-AO-43.1. 

 

Obr. 19 : Separace látky 1-AO-43.1 na koloně Water Atlantis dC18 2,1 x 100,0 mm/3µm. 

Tab. 4 : Separační metoda na koloně Water Atlantis dC18 2,1 x 100,0 mm/3µm. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Wa 1 7,5 0,4 27 2 
MFA(H2O) + MFB(ACN) + 

0,1%FA + 0,01%TEA 
GRADIENT 1* 

Neseparovaný pík 
(tR = 4,33)  

* GRADIENT 1 : Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB). K oběma MF bylo 

přidáno 0,1%FA (v/v) a 0,01%TEA (v/v) s vývojem: 0-1min 10%MFB, 1-4min 10-100%MFB lineárně, 4-5min 100%MFB, 5min -

10%MFB skokem, 5-7.5min 10%MFB. 

Při provedení gradientové metody Wa 1 (tabulka č. 4) na koloně Water Atlantis dC18 2,1 

x 100,0mm/3μm se látka 1-AO-43.1 eluuje ze systému v retenčním čase 4,33 minut. 

Nekalibrovaná čistota látka při 254nm byla touto analýzou stanovena na 97,23%. Výpočet 

nekalibrované čistoty spočíval v odečtení signálu blanku od chromatogramu látky 1-AO-43.1 a 

stanovení podílu plochy píku látky 1-AO-43.1 a plochy všech detekovaných píků.  
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6.8.1.2 HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKÁ ANALÝZA 

Při separaci metodou Wa 1 byl chromatografický systém propojen s hmotnostním 

spektrometrem. Hmotnostně spektrometrická analýza byla provedena na přístroji Q Exactive 

Plus. Parametry iontového zdroje byly nastaveny takto: průtok obalového plynu (sheath gas) 

40 arbitrárních jednotek, průtok pomocného plynu (aux gas) 10 arbitrárních jednotek, průtok 

rozptylového plynu (sweep gas) 2 arbitrární jednotky, kladný mód, napětí 3,2 kV, teplota 

kapiláry 350°C, teplota pomocného plynu 350°C, S čočky RF 50, počet mikroskenů 1, maximální 

doba injektáže 200 ms, automatická kontrola zisku (automatic gain control) 3e6 a rozlišení 140 

000. Pro kontrolu identity látky 1-AO-43.1 byla využita metoda full-scan, která monitorovala 

kladné ionty v rozsahu 100 – 1500 m/z. Z chromatogramu poskytnutého hmotnostní 

spektrometrií byla potvrzena struktura (molekulová hmotnost) látky 1-AO-43.1. Stanovená 

přesná hmotnost (HRMS- High Resolution Mass Spectrometry) činila pro protonizovaný ion 

látky 1-AO-43.1 [M+H]+1 = 592.32928, což dobře odpovídá teoretické hodnotě m/z592.33005 

pro předpokládanou strukturu (Obrázek 20). 

 

Obr. 20 : Experimentálně stanovené HRMS látky 1-AO-43.1(vlevo) a predikované HRMS pro  
  předpokládanou chemickou strukturu této látky (vpravo). 

6.8.2 KOLONA ASTEC CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm 

Druhou použitou stacionární fází byla kolona Astec CHIROBIOTICTM T 2,1 x 250,0 

mm/5μm. Na této koloně byly provedeny experimenty ve třech různých separačních módech: 

v nepolárním (normálním), polárně organickém a reverzním. V literatuře se mezi sebou názory 

na rozdělení metod do separačních módů poměrně liší. Separační módy a rozdělení různých 

metod do nich bylo v této práci vypracováno dle monografie Nováková Lucie: Moderní HPLC 

separace v teorii a praxi I (7). V různých metodách byly měněny různé parametry separace, 

jako je: doba analýzy, teplota na koloně, množství nástřiku vzorku, složení a průtok mobilní 

fáze a typy eluce. Mezi parametry, které nebyly při provedení metod měněny, patří: teplota 

v autosampleru (10°C) a snímání signálu při určitých vlnových délkách. Signál byl snímán při 

čtyřech různých vlnových délkách: 210 nm, 254 nm, 278 nm a 290 nm (frekvence sběru dat: 

2,4Hz, časová konstanta detektoru 0,6 s). 
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6.8.2.1 HLEDÁNÍ VHODNÉ METODY SEPARACE 

6.8.2.1.1 NEPOLÁRNÍ MÓD 

Při hledání vhodné separační metody na koloně Astec CHIROBITOC T 2,1 x 250,0 

mm/5μm v nepolárním módu (normálním módu) byly testovány různé separační metody. 

Jejich přehled je uveden v tabulce č. 5 a v tabulce č. 6. Chromatogramy vybraných HPLC 

separačních metod jsou uvedeny na obrázku č. 21. Analytické metody využívající kolonu Astec 

CHITOBIOTIC T v nepolárním módu jsou v textu označovány jako CH NM. 

Obr. 21 : Separace 1-AO-43.1 na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm           

                 v nepolárním módu. 

Tab. 5 : Vybrané metody na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm v nepolárním       

   módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze  
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Ch NM1 20 0,6 27 5 95%HEX + 5%IPA Silná interakce se SF 

Ch NM2 20 0,5 27 2  70%HEX + 30%IPA Silná interakce se SF 

Ch NM3 20 0,3 27 2  
99%HEX +  

1% BUTAN-2-OL 
Silná interakce se SF 

Při hledání vhodné metody separace na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 

mm/5μm v nepolárním módu byla první volbou mobilní fáze složená z hexanu a propan-2-olu 

(IPA) o různém procentuálním zastoupení těchto složek (Ch NM1, Ch NM2). Ve dvou výše 

uvedených metodách interagovala látka 1-AO-43.1 velmi silně se stacionární fází, a proto nelze 

ani v přiloženém chromatogramu vidět žádný záznam píku, který by se v daném čase eluoval. 

Druhou testovanou mobilní fází byl hexan s příměsí butan-2-olu (Ch NM3), kde se situace 

z předchozí metody opakovala. Látka 1-AO-43.1 byla na SF opět silně zadržována, což dokazuje 

i chromatografický záznam (obrázek 21). Butan-2-ol je zajímavou složkou mobilní fáze, protože 

i toto rozpouštědlo má centrum chirality, avšak na separaci analytu tato vlastnost neměla 

žádný vliv. 
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Tab. 6 : Ostatní metody na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm v nepolárním  

              módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze  
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Ch NM4 15 0,3 27 2 95%HEX + 5%IPA Silná interakce se SF 
Ch NM5 20 0,3 27 2 70%HEP + 30%IPA Silná interakce se SF 

Ch NM6 20 0,3 27 2 
50%MeOH + 15%IPA + 

35%HEP 
Silná interakce se SF 

Mezi další stanovované metody na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm 

v nepolárním módu patří výše uvedené metody Ch NM4 a Ch NM5, kde opět dochází k silnému 

zadržení na stacionární fázi. Zkoumána byla také metoda s přídavkem polárního rozpouštědla 

MeOH (Ch NM6), ale i v této metodě došlo k silné interakci se SF. 

6.8.2.1.2 POLÁRNĚ – ORGANICKÝ MÓD 

Při hledání vhodné separační metody na koloně Astec CHIROBITOC T 2,1 x 250,0 

mm/5μm v polárně - organickém módu byly testovány různé separační metody. Jejich přehled 

je uveden v tabulce č. 7 a v tabulce č. 8. Chromatogramy vybraných HPLC separačních metod 

jsou uvedeny na obrázku č. 22. Analytické metody využívající kolonu Astec CHITOBIOTIC T 

v polárně - organickém módu jsou v textu označovány jako CH PO. 

 

Obr. 22 : Separace 1-AO-43.1 na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm v polárně -  
    organickém módu. 

Tab. 7 : Vybrané metody na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm v polárně -    

   organickém módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Ch PO1 20 0,3 27 2 
MeOH + 

0,05%AA+0,15%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 4,06) 

Ch PO2 20 0,3 27 3 
50%ACN + 50%MeOH + 

0,3%AA + 0,2%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 6,73) 

Ch PO3 20 0,3 27 2 MeOH + 0,1%AA+0,1%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 7,72) 
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Při hledání vhodné metody separace na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 

mm/5μm v polárně - organickém módu byla jako první (Ch PO1) vybrána mobilní fáze složená 

z methanolu s přídavkem 0,05% kyseliny octové (v/v) a 0,15% triethylaminu (v/v). Při této 

isokratické analýze, kde bylo pH MF díky nadbytku TEA mírně zásadité, docházelo k silné 

interakci s MF a látka 1-AO-43.1 se eluovala s retenčním časem 4,06 minut. Pokud jsme pH MF 

nastavili na téměř neutrální (Ch PO3) v chromatogramu se objevil neseparovaný pík 

s retenčním časem 7,72 minut. 

Dalším pokusem o separování dvou enantiomerů naší stanovované látky byl přídavek 

50% acetonitrilu k methanolu a mírné okyselení MF (Ch PO2), ale i tato změna složení MF se 

ukázala jako neúspěšná a neseparovaná látka se eluovala s retenčním časem 6,73 minut. 

Tab. 8 : Ostatní metody na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm v polárně -  

                 organickém módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Ch PO4 25 0,3 27 10 
95%HEX + 5%IPA 

+ 0,1%AA 
Silná interakce se 

SF 

Ch PO5 20 0,5 27 2 
95%HEX + 5%IPA 

+ 0,1%AA 
Silná interakce se 

SF 

Ch PO6 25 0,3 27 4 
95%HEX + 5%IPA 

+ 0,05%TFA 
Silná interakce se 

SF 

Ch PO7 20 0,3 27 2 MeOH + 0,05%FA 
Silná interakce 

s MF 

Ch PO8 20 0,3 27 2 MeOH + 0,1%FA 
Silná interakce 

s MF 

Ch PO9 20 0,3 27 2 MeOH + 0,2%FA 
Silná interakce 

s MF 

Ch PO10 20 0,3 27 2 
MeOH + 0,2%FA 

+ 0,1%TEA 
Silná interakce 

s MF 

Ch PO11 20 0,3 27 2 
MeOH + 0,2%FA 

+ 0,21%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 4,39) 

Ch PO12 20 0,5 27 2 
MeOH + 0,1%AA 

+ 0,1%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 3,73) 

Ch PO13 22 0,3 27 3 
60%ACN + 40%MeOH + 

0,3%AA + 0,2 TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 5,92) 

Mezi další studované metody na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm 

v polárně - organickém módu patří výše uvedené metody (Ch PO4 - Ch PO10), kde dochází 

k silnému zadržení na stacionární fázi nebo se látka v mobilní fázi velmi rychle vymývá. 

V metodách (Ch PO11 - Ch PO13) dochází k tvorbě neseparovaných píků v různých retenčních 

časech. 

6.8.2.1.3 REVERZNÍ MÓD 

Při hledání vhodné separační metody na koloně Astec CHIROBITOC T 2,1 x 250,0 

mm/5μm v reverzním módu byly testovány různé separační metody. Jejich přehled je uveden 

v tabulce č. 9 a v tabulce č. 10. Chromatogramy vybraných HPLC separačních metod jsou 

uvedeny na obrázku č. 23. Analytické metody využívající kolonu Astec CHITOBIOTIC T 

v reverzním módu jsou v textu označovány jako CH RM. 
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Obr. 23 : Separace 1-AO-43.1 na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm  v reverzním  
     módu. 

Tab. 9 : Vybrané metody na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm v reverzním  

   módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Ch RM1 20 0,3 27 2 
70%H2O + 30%ACN 

+ 20mM NH4AC 
Silná interakce se 

SF  

Ch RM2 20 0,3 27 3 
70%ACN + 30%H2O  

+ 50mM NaClO4 

Silná interakce 
s MF 

Ch RM3 20 0,3 27 2 
70%MeOH + 30%H2O + 
20mM NH4AC (pH=3,7) 

Neseparovaný pík 
(tR = 3,85) 

Ch RM4 20 0,3 27 2 
70%MeOH + 30%H2O + 
20mM NH4AC (pH=5,2) 

Neseparovaný pík 
(tR = 10,02) 

Ch RM5 20 0,1 27 2 MeOH + 0,15% NH4FA 
Neseparovaný pík 

(tR = 17,29) 

Při hledání vhodné metody separace na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 

mm/5μm  v reverzním módu byla jako první vybrána mobilní fáze složená z vody a acetonitrilu 

s přídavkem 20mM octanu amonného (Ch RM1). Při této analýze byla zaznamenána silná 

interakce se SF. Druhou testovanou MF byla fáze složená z acetonitrilu a vody nyní s přídavkem 

50 mM chloristanu sodného (Ch RM2). Při této metodě došlo k silné interakci s mobilní fází. 

Další analýza byla provedena v mobilní fázi složené z methanolu a vody s přídavkem 

20mM octanu amonného, kde bylo pH upraveno nejprve na 3,7 (Ch RM3) a poté na 5,2 (Ch 

RM4). U obou analýz došlo k eluci neseparovaného píku, jediným rozdílem byl retenční čas, 

kdy se u vyššího pH retenční čas prodloužil. U metody Ch RM5 byla použita mobilní fáze o 

složení: methanol a 0,15% mravenčan amonný (v/v). I v tomto případě nedošlo k separaci a 

retenční čas měl hodnotu 17,29 minut. 

 

 

 

 

 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 
-500 

0

500 

1,000 

1,450 
mAU 

min 

Ch RM5 

Ch RM4 

Ch RM3 

Ch RM2 

Ch RM1 

λ:254 nm 



41 
 

Tab. 10 : Ostatní metody na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm v reverzním módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze  
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Ch RM6 30 0,3 27 2 
MFA(H2O) + MFB(ACN)     

   GRADIENT 1* 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM7 25 0,3 27 10 

MFA(H2O) + 
MFB(ACN) + 

 0,1%AA  
GRADIENT2** 

Silná interakce 
se SF 

Ch RM8 20 0,1 27 2 MeOH 
Silná interakce 

s MF 

Ch RM9 20 0,3 27 2 MeOH 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM10 17,5 0,15 10 2 MeOH 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM11 17,5 0,15 5 2 MeOH 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM12 17,5 0,15 5 20 MeOH 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM13 17,5 0,5 5 5 80%MeOH + 20%H2O 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM14 17,5 0,5 5 20 80%MeOH + 20%H2O 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM15 20 0,3 27 2 
40%MeOH + 60%H2O + 
20mM NH4AC (pH= 4,0) 

Silná interakce 
se SF 

Ch RM16 20 0,3 27 2 
40%MeOH + 60%H2O + 
20mM NH4AC (pH= 5,5) 

Silná interakce 
se SF 

Ch RM17 20 0,3 27 2 
50%H2O + 50%MeOH + 

0,1%FA 
Silná interakce 

s MF 

Ch RM18 20 0,3 27 2 
55%H2O + 45%MeOH + 

0,1%FA 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM19 20 0,3 27 2 
57%H2O + 43%MeOH + 

0,1%FA 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM20 20 0,3 27 2 
60%H2O + 40%MeOH + 

0,1%FA 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM21 20 0,3 27 2 
62%H2O + 38%MeOH + 

0,1%FA 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM22 20 0,3 27 2 
75%H2O + 25%MeOH + 

0,1%FA 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM23 20 0,3 5 2 
38%H2O + 62%MeOH + 

0,1%FA 
Neseparovaný 
pík (tR = 4,39) 

Ch RM24 20 0,3 5 2 
40%H2O + 60%MeOH + 

0,1%FA 
Neseparovaný 
pík (tR = 4,39) 

Ch RM25 20 0,3 5 2 
53%H2O + 47%MeOH + 

0,1%FA 
Silná interakce 

se SF 

Ch RM26 20 0,3 27 2 
50% MeOH + 0,05%AA + 

0,05%TEA + 15%ACN+ 
35%H2O + 10mM NH4AC 

Neseparovaný 
pík (tR = 16,35) 

Ch RM27 20 0,3 27 2 

(50%MeOH 
+ 0,05%AA + 0,05%TEA) + 
(20%MeOH + 30%H2O + 

10mM NH4AC) pH=4 

Neseparovaný 
pík (tR = 15,33) 

Ch RM28 26 0,3 27 2 

MFA(30%ACN + 70%H2O + 
10mM NH4AC) + 

MFB(MeOH + 0,1%AA + 
0,1%TEA)   

GRADIENT 3*** 

Neseparovaný 
pík (tR = 20,04)  
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* GRADIENT 1: Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB) s vývojem: 0-5min 

1%MFB, 5-20min 1-100%MFB lineárně, 20-25min 100%MFB, 25min 1%MFB skokem, 25-30min 1%MFB. 

** GRADIENT 2: Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB). K oběma MF bylo 

přidáno 0,1%AA (v/v) s vývojem: 0-5min 1%MFB, 5-15min 1-100%MFB lineárně, 15-20min 100%MFB, 20min 1%MFB skokem, 20-

25min 1%MFB. 

*** GRADIENT 3 : Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému 30%ACN + 70%H2O + 20mM NH4AC (MFA) 

a MeOH +0,1%AA + 0,1%TEA (MFB) s vývojem: 0-6min 10%MFB, 6-16min 10-100%MFB lineárně, 16-21min 100%MFB, 21min 

10%MFB skokem, 21-26min 10%MFB. 

Mezi další stanovované metody na koloně Astec CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm 

v reverzním módu patří výše uvedené metody (Ch RM6 - Ch RM22), kde dochází u většiny 

metod k silné interakci se stacionární fází. Pouze u metod Ch RM8 a Ch RM17 došlo k eluci 

látky 1-AO-43.1 společně s fází mobilní a záznam separace látky byl součástí nástřikového píku. 

V metodách Ch RM23 – ChRM28 dochází k tvorbě neseparovaných píků v různých retenčních 

časech. 

6.8.3 KOLONA LUX CELLULOSE - 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

Třetí použitou stacionární fází byla kolona LuxR Cellulose - 1 4,6 x 250,0 mm/5μm. Na 

této koloně byly provedeny experimenty také ve třech různých separačních módech 

analogicky, jako u kolony Astec CHIROBIOTICTM T. V různých metodách byly měněny různé 

parametry separace, jako je: doba analýzy, teplota na koloně, množství nástřiku vzorku, složení 

a průtok mobilní fáze a typy eluce. Mezi parametry, které nebyly při provedení metod měněny, 

patří: teplota v autosampleru (10°C) a snímání signálu při určitých vlnových délkách. Signál byl 

snímán při čtyřech různých vlnových délkách: 210 nm, 254 nm, 278 nm a 290 nm (frekvence 

sběru dat: 2,4Hz, časová konstanta detektoru 0,6 s). Dále na této koloně byla zkoumána 

optimalizace separační metody a ověření parametrů u optimální metody (kapitoly 6.9 a 6.10). 

6.8.3.1 HLEDÁNÍ VHODNÉ METODY SEPARACE 

6.8.3.1.1 NEPOLÁRNÍ MÓD 

Při hledání vhodné separační metody na koloně Lux Cellulose - 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

v nepolárním módu (normálním módu) byla testována jedna separační metoda. Její parametry 

jsou uvedeny v tabulce č. 11. Chromatogram této metody je uveden na obrázku č. 24. 

Analytická metoda využívající kolonu Lux Cellulose - 1 v nepolárním módu je v textu 

označována jako Lu NM1. 
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Obr. 24 : Separace 1-AO-43.1 na koloně Lux Cellulose - 1 4,6 x 250,0 mm/5μm v nepolárním  
               módu. 

Tab. 11 : Vybraná metoda na koloně Lux Cellulose - 1 4,6 x 250,0 mm/5μm v nepolárním módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Lu NM1 20 0,8 27 3 95%HEX + 5%IPA Silná interakce se SF 

Při hledání vhodné metody separace na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

v nepolárním módu byla provedena metoda Lu NM1. Složení MF u této metody bylo: 95/5 

(HEX/IPA). Při této isokratické separační metodě došlo k silné interakci mezi analytem a SF, což 

dokazuje i výše uvedený chromatogram (obrázek č. 24), kde nelze vidět chromatografický 

záznam píku. 

6.8.3.1.2 POLÁRNĚ - ORGANICKÝ MÓD 

Při hledání vhodné separační metody na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 
v polárně - organickém módu byly testovány různé separační metody. Jejich přehled je uveden 
v tabulce č. 12. Chromatogramy těchto HPLC separačních metod jsou uvedeny na obrázku č. 
25. Analytické metody využívající kolonu Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm v polárně - 
organickém módu jsou v textu označovány jako Lu PO. 
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Obr. 25 : Separace 1-AO-43.1 na koloně Lux Cellulose - 1 4,6 x 250,0 mm/5μm v polárně -  
               organickém módu. 

Tab. 12 : Vybrané metody na koloně Lux Cellulose - 1 4,6 x 250,0 mm/5μm v polárně -  

     organickém módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Lu PO1 20 0,3 27 3 
50%ACN + 50%MeOH  
+ 0,3%AA + 0,2%TEA 

Neseparovaný pík 
(tR = 6,73) 

Lu PO2 20 0,3 27 3 
60%ACN + 40%MeOH  
+ 0,3%AA + 0,2%TEA 

Neseparovaný pík 
(tR = 5,96) 

Lu PO3 20 0,8 27 3 
MeOH + 0,2%FA  

+ 0,21%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 4,52) 

Při hledání vhodné metody separace na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

v polárně - organickém módu byly analyzovány dvě metody s mobilní fází namíchanou z 

acetonitrilu a methanolu s přídavkem 0,3% kyseliny octové (v/v) a 0,2% triethylaminu (v/v). Při 

první metodě (Lu PO1) bylo procentuální zastoupení v poměru 50% acetonitrilu (v/v) a 50% 

methanolu (v/v). Při druhé metodě (Lu PO2) bylo procentuální zastoupení v poměru 60% 

acetonitrilu (v/v) a 40% methanolu (v/v). U obou výše zmíněných metod byl na uvedeném 

chromatogramu (obrázek č. 24) viditelný jeden neseparovaný pík. U metody Lu PO1 

v retenčním čase tR = 6,73 a u metody Lu PO2 v retenčním čase tR = 5,96. Další analyzovanou 

metodou (Lu PO3) byla metoda, kde mobilní fázi tvořil methanol, kyselina mravenčí a 

triethylamin. Ani U této metody nebyla zaznamenána žádná separace a látka 1-AO-43.1 se 

eluovala v retenčním čase tR = 4,52. 

6.8.3.1.3 REVERZNÍ MÓD 

Při hledání vhodné separační metody na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

v reverzním módu byly testovány různé separační metody. Jejich přehled je uveden v tabulce 

č. 13 a v tabulce č. 14. Chromatogramy vybraných HPLC separačních metod jsou uvedeny na 

obrázku č. 26. Analytické metody využívající kolonu Lux Cellulose - 1 v reverzním módu jsou 

v textu označovány jako Lu RM. 
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Obr. 26 : Separace 1-AO-43.1 na koloně Lux Cellulose - 1 4,6 x 250,0 mm/5μm v reverzním  
     módu. 

Tab. 13 : Vybrané metody na koloně Lux Cellulose - 1 4,6 x 250,0 mm/5μm v reverzním módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min); R 

Lu RM1 22 0,8 27 3 MeOH 
Neseparovaný 
pík (tR = 6,29) 

Lu RM2 22 0,8 27 3 50% H2O + 50%ACN 

Separované píky 
R = 1,62  

(tR1 = 17,70) 
(tR2 = 20,39) 

Lu RM3 22 0,8 27 3 
MFA(H2O) + MFB(ACN) +  

50mM NaClO4      
  GRADIENT 1* 

Separované píky 
R = 1,52 

(tR1 = 17,07) 
(tR2 = 17,28) 

Lu RM4 22 0,8 27 3 
MFA(H2O) + MFB(MeOH) + 

 50mM NaClO4 
  GRADIENT 2* 

Neseparovaný 
pík (tR = 15,43) 

* GRADIENT 1: Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB). K oběma MF bylo 

přidáno 50mM NaClO4 s vývojem: 0-4min 5%MFB, 4-14min 5-100%MFB lineárně, 14-17min 100%MFB, 17min 5%MFB skokem, 

17-22min 5%MFB. 

* GRADIENT 2 : Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a MeOH (MFB). K oběma MF 

bylo přidáno 50mM NaClO4 s vývojem: 0-5min 50%MFB, 5-10min 50-100%MFB ineárně, 10-15min 100%MFB, 15min 50%MFB 

skokem, 15-22min 50%MFB. 

Při hledání vhodné metody separace na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

v reverzním módu byl testován vliv methanolu jako mobilní fáze (Lu RM1) na separaci 

enantiomerů. Při této metodě se látka 1-AO-43.1 neseparuje a eluuje se v retenčním čase 6,29 

minut. Další analytickou metodou byla eluce mobilní fáze složené z vody a acetonitrilu (Lu 

RM2). Při této metodě byl viditelný náznak separace enantiomerů s rozlišením R = 1,62. Tato 

separační metoda ale nebyla stanovena jako optimální z důvodu značného rozmytí 

chromatografických píků, a z toho vyplývajícího sníženého detekčního limitu. 

Mezi další testované techniky patří metody, kdy byl do mobilních fází jako modifikátor 

přidáván chloristan sodný. V gradientové metodě Lu RM4 bylo do MF o složení voda a 

methanol přidáno 50mM chloristanu sodného. Výsledkem této metody byl neseparovaný pík 

eluující se při retenčním čase 15,43 minut. V gradientové metodě Lu RM3 bylo 50mM 
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chloristanu sodného přidáno do MF o složení: voda a acetonitril. Výsledkem této metody byly 

dva úzké, dobře separované píky s retenčními časy tR1 = 17,07 minut a tR2 = 17,28 minut a 

rozlišením R = 1,52. Tato metoda byla vybrána jako nejvhodnější ze všech provedených metod 

pro separaci enantiomerů látky 1-AO-43.1 a byla u ní dále provedena optimalizace a ověření 

parametrů metody.  

Tab. 14 : Ostatní metody na koloně Lux Cellulose 1 4,6 x 250,0 mm/5μm v reverzním módu. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Lu RM5 21,5 0,8 27 3 
50% ACN  

+ 50mM PBS 
Silná interakce 

se SF 

Lu RM6 21,5 0,8 27 3 
   MFA(H2O) + 

MFB(ACN)  
  GRADIENT 1* 

Separované píky 
(tR1 = 10,85) 
(tR2 = 10,93) 

Lu RM7 21,5 0,8 45 3 55% H2O + 45%ACN 
Silná interakce 

s MF  

Lu RM8 20 0,8 5 3 55% H2O + 45%ACN 

Náznak 
separace píků  

(tR1 = 4,23) 
(tR2 = 4,58) 

Lu RM9 20 1 27 3 46% H2O + 54%ACN 
Separované píky 

(tR1 = 12,59) 
(tR2 = 14,93) 

Lu RM10 22 0,8 27 3 
MFA(H2O) + MFB(ACN) +  

0,1%FA 
GRADIENT 2** 

Separované píky 
(tR1 = 13,15) 
(tR2 = 13,27) 

Lu RM11 25 0,8 27 3 
60% H2O + 40%ACN  

+ 0,1%FA 

Separované píky 
(tR1 = 14,90) 
(tR2 = 16,58) 

Lu RM12 20 0,8 27 3 
60% H2O + 40%ACN  

+ 0,2%FA 
Silná interakce 

se SF **** 

Lu RM13 20 0,8 27 3 
60% H2O + 40%ACN  
+ 0,2%FA + 0,1 TEA 

Silná interakce 
se SF**** 

Lu RM14 20 0,8 27 3 
60% H2O + 40%ACN  
+ 0,2%FA + 0,2 TEA 

Silná interakce 
se SF**** 

Lu RM15 30 0,8 27 3 
60% H2O + 40%ACN  

+ 0,2%FA +20mM NH4FA 
Silná interakce 

se SF**** 

Lu RM16 30 0,8 27 3 
60% H2O + 40%ACN  

+ 0,1M KH2PO4 

Silná interakce 
se SF**** 

Lu RM17 25 0,8 27 3 
MFA(H2O) + MFB(ACN)  

+ 0,025%H2SO4 
GRADIENT 3*** 

Separované píky  
(tR1 = 16,05) 
(tR2 = 16,25) 

Lu RM18 25 0,8 27 3 
50% H2O + 50%ACN  

+ 0,025%H2SO4 

Separované píky 
(tR1 = 15,67) 
(tR2 = 17,77) 

Lu RM19 22 0,8 27 3 
70%MeOH + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Silná interakce 
se SF 

* GRADIENT 1: Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB) s vývojem: 0-3,5min 

10%MFB, 3,5-11,5min 10-100%MFB lineárně, 11,5-16,5min 100%MFB, 16,5min 10%MFB skokem, 16,5-21,5min 10%MFB. 

** GRADIENT 2: Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB). K oběma MF bylo 

přidáno 0,1%FA (v/v) s vývojem: 0-4min 5%MFB, 4-14min 5-100%MFB lineárně, 14-17min 100%MFB, 17min 5%MFB skokem, 17-

22min 5%MFB. 

*** GRADIENT 3: Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB). K oběma MF bylo 

přidáno 0,025%H2SO4 (v/v) s vývojem: 0-5min 5%MFB, 5-15min 5-100%MFB lineárně, 15-20min 100%MFB, 20min 5%MFB 

skokem, 20-25min 5%MFB. 
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**** U uvedených metod (Lu RM12 – Lu RM16) byla testována chirální separace nejen u látky 1-AO-43.1 ale i u troloxu. Trolox je 

jednou ze složek, ze kterých se látka 1-AO-43.1 skládá. Při výše uvedených metodách došlo k velmi dobrým separačním výsledkům 

u troloxu, ale separace látky 1-AO-43.1 byla neúspěšná. Důvodem neúspěšnosti separace látky 1-AO-43.1 může být její odlišná 

struktura. Látka 1-AO-43.1 obsahuje navíc ve srovnání s troloxem dlouhý alifatický uhlíkatý řetězec s připojeným derivátem 

takrinu, což může způsobovat velmi odlišné chování těchto dvou látek v chromatografickém systému, jako je např. vyšší interakce 

se SF. 

U ostatních metod stanovovaných na koloně Lux Cellulose 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

v reverzním módu (Lu RM5, Lu RM12 - LuRM16, Lu RM 19) docházelo k silné interakci se 

stacionární fází, a proto tedy nedošlo k chromatografickému záznamu žádného píku. U metody 

Lu RM7 došlo k silné interakci s fází mobilní. 

Mezi další stanovované metody na koloně Lux Cellulose 1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

v reverzním módu patřila gradientová metoda Lu RM6, kde mobilní fázi tvořil acetonitril a 

voda. Při této metodě došlo k separaci píků, ale separace nebyla dokonalá a rozlišení píků 

nebylo dostačující. U metod Lu RM8 a Lu RM9 byl viditelný náznak separace, ale ani zde nebyla 

separace dokonalá. 

U gradientových metod Lu RM10 a Lu RM17 byl zaznamenán náznak separace látky 1-

AO-43.1, a proto byly tyto metody dále upravovány. Při metodě (Lu RM11) byla mobilní fáze 

složená z vody a acetonitrilu okyselena 0,1% kyselinou mravenčí (v/v). Při metodě (Lu RM18) 

byla stejná mobilní fáze okyselena 0,025% kyselinou sírovou (v/v). U obou výše uvedených 

metod došlo k náznaku separace s velmi podobným vývojem chromatogramu. Separace ale 

nebyla dokonalá, protože rozdělení píků nedosahovalo základní linie a ani asymetrie píků 

nebyla vhodná. 

6.9   OPTIMALIZACE NEJVHODNĚJŠÍ SEPARAČNÍ METODY 

Jako nejvhodnější separační metoda byla vybrána gradientová metoda Lu RM3 

probíhající v reverzním módu na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm. Při této 

metodě separace byl do MF o složení: voda a acetonitril přidán 50mM chloristan sodný. 

Výsledkem této analýzy byly dva úzké, dobře separované píky s retenčními časy tR1 = 17,7 

minut a tR2 = 17,3 minut a rozlišením R= 1,52 (obrázek č. 26; tabulka č. 15). Tato metoda byla 

tedy vybrána jako nejvhodnější separační metoda pro enantiomery látky 1-AO-43.1 a dále u ní 

byla provedena optimalizace a ověření vlivu změn různých chromatografických parametrů. 

Tab. 15 : Nejvhodnější separační metoda (Lu - RM3). 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min); R 

Lu RM3 22 0,8 27 3 
MFA(H2O) + MFB(ACN) +  

50mM NaClO4      
  GRADIENT 1* 

Separované píky 
R = 1,52 

(tR1 = 17,07) 
(tR2 = 17,28) 

* GRADIENT 1: Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB). K oběma MF bylo 

přidáno 50mM NaClO4 s vývojem: 0-4min 5%MFB, 4-14min 5-100%MFB lineárně, 14-17min 100%MFB, 17min 5%MFB skokem, 

17-22min 5%MFB. 
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Základní inspirací pro výběr složení výše uvedené mobilní fáze s příměsí NaClO4 byly 2 

publikace prof. PharmDr. Milana Nobilise, CSc. V první publikaci se jednalo o chirální separaci 

flubendazolu, kde byla použita mobilní fáze o složení: 40%ACN + 60% H2O + 1M NaClO4 (pH 

upraveno na hodnotu 6,85) (28). V publikaci druhé se jednalo také o chirální separaci 

flubendazolu, tentokrát s mobilní fází o složení: 75%MeOH + 25% H2O + 1M NaClO4 (pH 

upraveno na hodnotu 6,85) (29). Následná aplikace těchto metod v modifikované formě na 

látku 1-AO-43.1 byla profesorem Nobilisem vyzkoušena a osobně s ním konzultována. Závěrem 

nám bylo od profesora Nobilise doporučeno aplikovat tyto metody na námi stanovovanou 

látku.  

Oproti metodě doporučené prof. Nobilisem byla při našich experimentech snížena 

koncentrace přidávaného chloristanu sodného a metoda byla provedena při gradientové eluci 

(tabulka č. 15). 

6.9.1 VLIV ZMĚNY PROCENTUÁLNÍHO ZASTOUPENÍ SLOŽEK MOBILNÍ 
FÁZE 

Při optimalizaci gradientové metody Lu RM3 (doba analýzy: 22 min; průtok MF: 0,8 

ml/min; teplota na koloně: 27°C; nástřikový objem: 3 μl, MFA: H2O + 50 mM NaClO4 ,MFB: ACN 

50 mM NaClO4) na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm byly zachovány parametry 

této separační metody. Pouze procentuální složení mobilní fáze se stalo proměnnou veličinou. 

Provedeny byly analýzy v isokratickém režimu s různým procentuálním zastoupením ACN a H2O 

vždy s přídavkem 50mM NaClO4 (tabulka č. 16). Získané chromatogramy jsou uvedeny na 

obrázku č. 27. Analytické metody použité pro optimalizaci procentuálního zastoupení složek 

mobilní fáze jsou v textu označovány jako OPT. 

 

Obr. 27 : Optimalizace separační metody Lu RM3 u látky 1-AO-43.1. 
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Tab. 16 : Optimalizace nejvhodnější separační metody (Lu RM3) na koloně Lux Cellulose – 1  

     4,6x 250,0 mm/5μm.  

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min); R 

OPT 1 20 0,8 27 3 
90%ACN + 10% H2O +  

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,49 

(tR1 = 5,00) 
(tR2 = 5,33) 

OPT 2 20 0,8 27 3 
80%ACN + 20% H2O +  

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,83 

 (tR1 = 7,05) 
(tR2 = 7,55) 

OPT 3 20 0,8 27 3 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,76 

 (tR1 = 11,8) 
(tR2 = 12,9) 

OPT 4 20 0,8 27 3 
65%ACN + 35% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky  
R = 1,68 

(tR1 = 17,36) 
(tR2 = 19,21) 

OPT 5 20 0,8 27 3 
60%ACN + 40% H2O + 

50mM NaClO4 
Silná interakce 

se SF 

Z výše uvedené tabulky č. 16 a obrázku č. 27 vyplývá, že se stoupajícím podílem ACN při 

separaci interaguje látka 1-AO-43.1 silněji s MF a snižuje se tedy její retenční čas. Naopak 

s rostoucím podílem H2O interaguje látka silněji se SF, z čehož vyplývá i její vyšší retenční čas. U 

metody OPT 5 je interakce se SF tak silná, že se látka během 20-ti minutové vůbec neeluuje.  

Nejlepší výsledky chirální separace z pohledu rozlišení R, počítaného podle standardní 

Evropské definice (EP) poskytla isokratická metoda OPT 2 s mobilní fází míchanou 

vysokotlakým gradientem v poměru 20% MFA (H2O + 50mM NaClO4) a 80% MFB (ACN + 50mM 

NaClO4) (R = 1,83). 

Pokud bychom vzali za kritérium optimální separace výšku sedla mezi separovanými 

píky, vychází lépe metoda OPT 3, neboť poskytuje nižší sedlo (S = 0,8mAU) než metoda OPT 2 

(S = 4,1mAU) (Obrázek 28). Protože jedním z cílů bylo zhodnotit možnosti zvolené analytické 

metody pro preparativní HPLC režim, výhodnější chromatografické parametry byly přisouzeny 

metodě OPT 3 (30% MFA (H2O + 50mM NaClO4) a 70% MFB (ACN + 50mM NaClO4), kde je při 

relativně nižším R = 1,76 delší časová prodleva mezi hranicemi separovaných píků 1-AO-43.1. 

Tato prodleva by umožnila případnému technickému zařízení, jako je sběrač frakcí, změnit 

bezpečně sběrnou nádobu.  

 

Obr. 28 : Výšky sedel mezi separovanými píky látky 1-AO-43.1 pro metody OPT 2 a OPT 3.  
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6.10 OVĚŘENÍ PARAMETRŮ U OPTIMÁLNÍ METODY 

6.10.1 VLIV TEPLOTY NA SEPARACI LÁTKY 1-AO-43.1 

Při testování vlivu teploty na chirální separaci látky 1-AO-43.1 na koloně Lux Cellulose - 1  

4,6 x 250,0 mm/5μm u vybrané optimální metody (OPT 3) byly provedeny tři analýzy. Analýzy 

probíhaly při různých teplotách na koloně a to konkrétně při 40°C; 27°C; 5°C (tabulka 17). 

Chromatografický záznam je uveden na obrázku č. 29. Analytické metody použité pro sledování 

vlivu teploty na separaci látky 1-AO-43.1 jsou v textu označovány jako OVP T. 

 

Obr. 29 : Vliv změny teploty při metodě OPT 3. 

Tab. 17 : Porovnání vlivu teploty u vybrané separační metody (OPT 3) na koloně Lux Cellulose  

     4,6 x 250,0 mm/5μm. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min); R 

OVP T 
40°C 

22 0,8 40 3 
70%ACN + 30% H2O +  

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,5 

(tR1 = 9,26) 
(tR2 = 9,98) 

OVP T 
27°C 

22 0,8 27 3 
70%ACN + 30% H2O +  

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,76 

(tR1 = 11,8) 
(tR2 = 12,9) 

OVP T 
5°C 

25 0,8 5 3 
70%ACN + 30% H2O +  

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,83 

(tR1 = 18,98) 
(tR2 = 21,38) 

Z výše uvedeného chromatogramu (obrázek č. 29), lze vyčíst nepřímo úměrnou závislost 

teploty separace na retenčním čase. S rostoucí teplotou se snižují retenční časy látky a naopak 

s klesající teplotou se pohybují retenční časy směrem k hodnotám vyšším. S klesající teplotou 

roste i hodnota rozlišení separovaných píků. 
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6.10.2  VLIV PRŮTOKU MOBILNÍ FÁZE NA SEPARACI LÁTKY 1-AO-43.1 

Při testování vlivu velikosti průtoku MF na chirální separaci látky 1-AO-43.1 u optimální 

metody (OPT 3) byly provedeny také tři analýzy. Analýzy probíhaly při různých průtocích MF a 

to konkrétně při průtoku 1 ml/min; 0,8 ml/min; 0,6 ml/min (tabulka č. 18). Chromatografický 

záznam je uveden na obrázku č. 30. Analytické metody použité pro sledování vlivu velikosti 

průtoku MF na separaci látky 1-AO-43.1 jsou v textu označovány jako OVP P. 

Obr. 30 : Vliv změny průtoku MF při metodě OPT 3. 

Tab. 18 : Porovnání vlivu průtoku MF u vybrané separační metody (OPT 3) na koloně Lux    

     Cellulose = 1 4,6 x 250,0 mm/5μm. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min); R 

OVP P 
1ml/min 

22 1 27 3 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,71 

(tR1 = 9,37) 
(tR2 = 10,3) 

OVP P 
0,8ml/min 

22 0,8 27 3 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,76 

(tR1 = 11,8) 
(tR2 = 12,9) 

OVP P 
0,6ml/min 

22 0,6 27 3 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,79 

(tR1 = 15,22) 
(tR2 = 16,69) 

Z výše uvedeného chromatogramu (obrázek č. 30), lze vyčíst, že se snižující se hodnotou 

průtoku MF retenční časy enantiomerů z důvodu silnější interakce se SF rostou.  

 

 

 

 

 

 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 
-50 

100 

230 
mAU 

min 

OVP P 0,6ml/min 

OVP P 0,8ml/min 

OVP P 1 ml/min 

λ:254 nm 

R=1,71 

R=1,76 

R=1,79 



52 
 

6.10.3   VLIV HODNOTY NÁSTŘIKU NA SEPARACI LÁTKY 1-AO-43.1 

Při testování vlivu velikosti nástřiku vzorku na chirální separaci látky 1-AO-43.1 u 

optimální metody (OPT 3) bylo provedeno osm analýz. Analýzy probíhaly při různých 

hodnotách nástřiků a to konkrétně při nástřiku 0,05 μl; 0,1 μl; 0,2 μl; 0,5 μl; 1 μl; 3 μl; 6 μl a 9 

μl vzorku o koncentraci 1mg/ml (tabulka č. 19). Chromatografický záznam je uveden na 

obrázku č. 31. Analytické metody použité pro sledování vlivu hodnoty nástřiku na separaci 

látky 1-AO-43.1 jsou v textu označovány jako OVP N. 

 

Obr. 31 : Vliv změny nástřiku při metodě OPT 3. 

Tab. 19 : Porovnání vlivu nástřiku na vybranou separační metodu (OPT 3) na koloně Lux  

     Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) ; A 

OVP N 
0,05 μl 

18 0,8 27 0,05 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky  
A1 = 1,14 A2 = 1,04 

(tR1 = 12,22) 
(tR2 = 13,43) 

OVP N 
0,1 μl 

18 0,8 27 0,1 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
A1 = 0,97 A2 = 0,99 

 (tR1 = 12,23) 
(tR2 = 13,42) 

OVP N 
0,2 μl 

18 0,8 27 0,2 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky  
A1 = 0,99 A2 = 1 

(tR1 = 12,22) 
(tR2 = 13,41) 

OVP N 
0,5 μl 

18 0,8 27 0,5 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
A1 = 1,03 A2 = 1,03 

 (tR1 = 12,19) 
(tR2 = 13,38) 

OVP N  
1 μl 

18 0,8 27 1 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
A1 = 1,11 A2 = 1,12 

 (tR1 = 12,15) 
(tR2 = 13,34) 
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OVP N  
3 μl 

18 0,8 27 3 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
A1 = 1,41 A2 = 1,44 

 (tR1 = 11,99) 
(tR2 = 13,18) 

OVP N  
6 μl 

18 0,8 27 6 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky  
A1 = 1,82 A2 = 1,89 

(tR1 = 11,82) 
(tR2 = 13,01) 

OVP N  
9 μl 

18 0,8 27 9 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky  
A1 = 2,15 A2 = 2,27 

(tR1 = 11,68) 
(tR2 = 12,87) 

Z výše uvedeného chromatogramu (obrázek č. 31), lze vyčíst, že při vyšších hodnotách 

nástřiku vzorku se mírně snižují retenční časy separovaných enantiomerů z důvodu změny 

profilu píků, resp. zvyšování jeho asymetrie (tj. od 0,97 po 2,15). K tomuto jevu dochází díky 

změnám v ustavení rovnováhy mezi MF a SF. 

6.10.4   VLIV ROZPOUŠTĚDLA VZORKU NA SEPARACI LÁTKY 1-AO-43.1 

Dalším z testovaných parametrů je vliv změny rozpouštědla vzorku na kvalitu separace. 

Zde byly testovány 2 metody s odlišnými rozpouštědly. Při první metodě byl vzorek rozpuštěn 

v MeOH a při druhé v ACN (tabulka č. 20). Analytické metody použité pro sledování vlivu 

změny rozpouštědla vzorku na separaci látky 1-AO-43.1 jsou v textu označovány jako ROZP. 

Tab. 20 : Porovnání vlivu rozpouštědla vzorku u metody OPT 3 na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x  
     250,0 mm/5μm. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) ; R 

ROZP 1 
MeOH 

22 0,8 27 3 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky  
R = 1,64 

(tR1 = 11,82) 
(tR2 =12,93) 

ROZP 2 
ACN 

22 0,8 27 3 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,67 

(tR1 = 11,89) 
(tR2 = 12,99) 

Při testování vlivu rozpouštědla vzorku byly vyzkoušeny dvě různé metody (ROZP MeOH, 

ROZP ACN) s odlišnými rozpouštědly: MeOH a ACN. Z parametrů separace (retenčních časů tR, 

ploch pod píkem A, rozlišení R, šířek v polovině výšek píků w1/2 a faktorů asymetrie A) u obou 

testovaných rozpouštědel bylo stanoveno, že výběr rozpouštědla vzorku neovlivní chirální 

separaci žádným výrazným způsobem. 
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6.10.5   STANOVENÍ MEZE DETEKCE PŘI SEPARACI LÁTKY 1-AO-43.1 

Při stanovení meze detekce (LOD - Limit Of Detection) se vychází z vypočítané hodnoty 

S/N (Signal to Noise ratio - poměr signálu k šumu baseline), která představuje poměr intenzit 

signálu k intenzitě šumu základní linie a odpovídá dané koncentraci. Limit detekce je definován 

jako odezva detektoru s hodnotou S/N = 3 (15). 

Při testování LOD u chirální separace látky 1-AO-43.1 optimální metodou (OPT 3) při 

nastavení teploty na 27°C bylo provedeno šest analýz (tabulka č. 21). Výsledky těchto analýz 

jsou zaznamenány na obrázku č. 32. Hodnota koncentrace vzorku byla postupně u analýz 

snižována a zároveň byla sledována hodnota S/N. Analytické metody použité pro stanovení 

meze detekce (LOD) jsou v textu označovány jako LOD. 

 

Obr. 32 : Stanovení meze detekce u metody OPT 3 na koloně Lux Cellulose - 1 4,6 x 250,0  
                mm/5μm. 

Tab. 21 : Stanovení meze detekce u metody OPT 3 na koloně Lux Cellulose - 1 4,6 x 250,0  

                 mm/5μm. 

Metoda 
Koncentrace 

vzorku 
(μg/ml) 

Doba 
analýzy 

(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
S/N ; R 

LOD 20 
μg/ml 

20 16 0,8 3 
70%ACN + 30% H2O +  

50mM NaClO4 
S/N = 138,5 

R = 2,3 
LOD 10 
μg/ml 

10 16 0,8 3 
70%ACN + 30% H2O +  

50mM NaClO4 
S/N = 68,5 

R = 2,4 
LOD 5,0 
μg/ml 

5,0 16 0,8 3 
70%ACN + 30% H2O + 

50 mM NaClO4 
S/N = 37,1 

R = 2,4 

LOD 2,5 
μg/ml 

2,5 16 0,8 3 
70%ACN + 30% H2O +  

 50 mM NaClO4 
S/N = 19,9 

R = 2,6 

LOD 1,0 
μg/ml 

1,0 16 0,8 3 
70%ACN + 30% H2O +   

50 mM NaClO4 
S/N = 8,6 

R - nelze (*) 

LOD 0,5 
μg/ml 

0,5 16 0,8 3 
70%ACN + 30% H2O + 

 50 mM NaClO4 
S/N = 2,3 

R - nelze (*) 

* U těchto metod nelze rozlišení stanovit, protože k jeho výpočtu je třeba parametr w (šířka píků na základní linii), který je při 

velmi nízkém poměru S/N nestanovitelný.   

U páté analýzy (LOD 1,0 μg/ml) byla hodnota S/N = 8,6 a u šesté analýzy (LOD 0,5 
μg/ml) byl poměr S/N = 2,3. Vzhledem k uvedené definici byl LOD stanoven mezi 
koncentracemi 1,0 μg/ml a 0,5 μg/ml. Protože v oblasti LOD dochází k relativně vysokému 
rozptylu hodnot odezvy detektoru, nebyl nalezený interval LOD dále zpřesňován. Predikce 
koncentrace poskytující odezvu S/N = 3 metodou interpolace s využitím lineární regrese se 
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ukázala jako nespolehlivá, protože poskytla LOD s hodnotou 0.256 μg/ml, což neodpovídá 
stanovenému intervalu koncentrací mezi 1,0 μg/ml a 0,5 μg/ml. 

6.10.6   STANOVENÍ PŘESNOSTI PŘI OPAKOVÁNÉ SEPARACI LÁTKY 1-AO-
43.1 

Při stanovení přesnosti opakování u chirální separace látky 1-AO-43.1 optimální 

metodou (OPT 3) bylo v jedné sérii provedeno 10 stejných analýz a z naměřených parametrů 

byly vypočítány hodnoty S (výběrové směrodatné odchylky) a RSD (relativní směrodatné 

odchylky). Vypočítané hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 22. Nástřik vzorku u všech analýz byl 

zvolen na hodnotu 3 μl a koncentrace vzorku byla 1mg/ml. 

Tab. 22 : Stanovení přesnosti při opakované separaci látky 1-AO-43.1. 

Pokus 
č. 

Retenční čas píků 1 
tR1(min) 

Plocha pod píkem 1 
A1 (mAU-min) 

Retenční čas píku 2 
tR2 (min) 

Plocha pod píkem 2 
A2 (mAU-min) 

1 12,15 23,82 13,25 23,83 

2 12,13 24,05 13,24 24,11 

3 12,15 23,47 13,25 23,47 

4 12,14 23,36 13,25 23,50 

5 12,12 24,20 13,24 24,32 

6 12,12 23,98 13,24 23,99 

7 12,12 23,96 13,24 23,95 

8 12,12 23,65 13,24 23,74 

9 12,12 23,53 13,24 23,49 

10 12,13 23,47 13,24 23,54 

Průměr 12,130 23,749 13,243 23,794 

S 0,01 0,29 0,00 0,30 

RSD 
(%) 

0,10 1,22 0,04 1,25 

U píku 1 bylo pro hodnoty retenčních časů (tR1) v minutách stanoveno: S = 0,01 a RSD = 

0,1%. Pro hodnoty ploch pod píkem (A1) v mAU-min bylo vypočteno: S = 0,29 a RDS = 1,22%. U 

píku 2 odpovídaly odchylky hodnotám: pro retenční časy (tR2) S = 0, RSD = 0,04% a pro plochy 

pod píkem (A2) S = 0,3 a RSD = 1,25%. 
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6.10.7 OVĚŘENÍ PARAMETRŮ SEPRACE NA PDA DETETORU 

Ověření HPLC separace enantiomerů (obrázek 31) látky 1-AO-43.1 optimální metodou 

bylo provedeno v systému Finnigan Surveyor Plus, jehož součástí byl PDA detektor (obrázek č. 

32). 

 

 

Obr. 33: Záznam chromatogramů při ověření testování parametrů separace na PDA detektoru 
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Z výše uvedeného chromatogramu (obrázek č. 33) je zřejmé, že separace proběhla 

úspěšně a enantiomery byly odděleny s dostatečným rozlišením. Posun k vyšším retenčním 

časům (tR1=19,35 min; tR2=22,39 min) v porovnání s přístrojem Dionex UltiMate 3000 (tR1=19,35 

min; tR2=22,39 min) byl pravděpodobně způsoben odlišnostmi v přístrojovém uspořádání 

systémů. Systém Dionex UltiMate 3000 má umístěnou kolonu v termostatu ve vodorovné 

poloze, ale systém Finnigan Surveyor Plus má kolonu umístěnou v poloze svislé. Další odlišností 

těchto dvou systémů je způsob mísení mobilních fází. Systém Dionex UltiMate 3000 pracuje 

s vysokotlakým gradientem, zatímco systém Finnigan Surveyor Plus pracuje s gradientem 

nízkotlakým. Dalším z rozdílů, který může mít vliv na odlišnost retenčních časů je jiný mrtvý 

objem těchto dvou systémů. 
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7. VÝSLEDKY A DISKUZE 

7.1 SOUHRN VÝSLEDKŮ ANALÝZ NA KOLONĚ ASTEC 
CHIROBIOTIC T 2,1 x 250,0 mm/5μm 

S kolonou Astec Chirobiotic T 2,1 x 250,0 mm/5μm bylo provedeno několik desítek 

experimentů, které se lišily separačními podmínkami (zejm. složením použité mobilní fáze). 

Z níže uvedených výsledků (tabulka č. 23) vyplývá, že na koloně Astec Chirobiotic T nebyla 

nalezena žádná optimální separační metoda, která by vedla k rozdělení enantiomerů látky  

1-AO-43.1. Metody byly testovány v normálním módu (Ch NM), polárně-organickém módu (Ch 

PO) a v reverzním módu (Ch RM). V každém z módů bylo testováno několik různých složení 

mobilních fází, ale v žádné z analýz nedošlo ani k náznaku separace. 

Tab. 23 : Shrnutí výsledků metod na koloně Astec Chirobiotic T 2,1 x 250,0 mm/5μm. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Ch NM1 20 0,6 27 5 95%HEX + 5%IPA 
Silná interakce se 

SF 

Ch NM2 20 0,5 27 2 70%HEX + 30%IPA 
Silná interakce se 

SF 

Ch NM3 20 0,3 27 2 
99%HEX +  

1% BUTAN-2-OL 
Silná interakce se 

SF 

Ch PO1 20 0,3 27 2 
MeOH + 

0,05%AA+0,15%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 4,06) 

Ch PO2 20 0,3 27 3 
50%ACN + 50%MeOH + 

0,3%AA + 0,2%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 6,73) 

Ch PO3 20 0,3 27 2 MeOH + 0,1%AA+0,1%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 7,72) 

Ch RM1 20 0,3 27 2 
70%H2O + 30%ACN + 

20mM NH4AC 
Silná interakce se 

SF 

Ch RM2 20 0,3 27 3 
70%ACN + 30%H2O 

+0,5mM NaClO4 

Silná interakce 
s MF 

Ch RM3 20 0,3 27 2 
70%MeOH + 30%H2O + 
20mM NH4AC (pH=3,7) 

Neseparovaný pík 
(tR = 3,85) 

Ch RM4 20 0,3 27 2 
70%MeOH + 30%H2O + 
20mM NH4AC (pH=5,2) 

Neseparovaný pík 
(tR = 10,02) 

Ch RM5 20 0,1 27 2 MeOH + 0,15% NH4FA 
Neseparovaný pík 

(tR = 17,29) 

Ačkoli kolona Astec Chirobiotic T 2,1 x 250,0 mm/5μm obsahuje ve stacionární fázi 23 

chirálních center rozdělených do 4 kavit a její separační účinnost byla v literatuře doložena pro 

celou řadu typů chemických struktur (např. α, β, γ nebo cyklické aminokyseliny, N-

derivatizované aminokyseliny, α-hydroxykarboxylové kyseliny, malé peptidy, aromatické a 

cyklické aminy, aj.), ukázala se tato kolona jako nevhodná pro chirální separaci látek obsahující 

troloxový fragment (30). 
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Látka 1-AO-43.1 sice obsahuje chirální centrum v α poloze vzhledem ke karbonylu 

amidické vazby, čímž se podobá struktuře přírodních peptidů, které lze na koloně Astec 

Chirobiotic T dělit, avšak pravděpodobně díky přítomnosti objemného chromanového zbytku 

ke stereospecifické interakci mezi látkou 1-AO-43.1 a teikoplaninem nedochází.  

7.2 SOUHRN VÝSLEDKŮ ANALÝZ NA KOLONĚ LUX CELLULOSE – 
1 4,6 x 250,0 mm/5μm 

Značný počet experimentů byl rovněž proveden s kolonou Lux Cellulose-1 4,6 x 250,0 

mm/5μm. V tomto případě se však již po prvních několika analýzách ukázalo, že tato kolona 

bude při separaci enantiomerů látky 1-AO-43.1 úspěšná. V níže uvedené tabulce č. 24 je 

představena převážná většina výsledků analýz provedených na koloně Lux Cellulose-1.  

Tab. 24 : Shrnutí výsledků metod na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm. 

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min) 

Lu NM1 20 0,8 27 3 95%HEX + 5%IPA 
Silná interakce 

se SF 

Lu PO1 20 0,3 27 3 
50%ACN + 50%MeOH  
+ 0,3%AA + 0,2%TEA 

Neseparovaný pík 
(tR = 6,73) 

Lu PO2 20 0,3 27 3 
60%ACN + 40%MeOH  
+ 0,3%AA + 0,2%TEA 

Neseparovaný pík 
(tR = 5,96) 

Lu PO3 20 0,8 27 3 
MeOH + 0,2%FA  

+ 0,21%TEA 
Neseparovaný pík 

(tR = 4,52) 

Lu RM1 22 0,8 27 3 MeOH 
Neseparovaný pík 

(tR = 6,29) 

Lu RM2 22 0,8 27 3 50% H2O + 50%ACN 

Separované píky R 
= 1,62   

(tR1 = 17,70) 
(tR2 = 20,39) 

Lu RM3 22 0,8 27 3 
MFA(H2O) + MFB(ACN) +  

50mM NaClO4      
  GRADIENT 1* 

Separované píky 
R = 1,52 

(tR1 = 17,07) 
(tR2 = 17,28) 

Lu RM4 22 0,8 27 3 
MFA(H2O) + MFB(MeOH) + 

 50mM NaClO4 
  GRADIENT 2* 

Neseparovaný pík 
(tR = 15,43) 

*GRADIENT 1: Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB). K oběma MF bylo 

přidáno 50mM NaClO4 s vývojem: 0-4min 5%MFB, 4-14min 5-100%MFB lineárně, 14-17min 100%MFB, 17min 5%MFB skokem, 

17-22min 5%MFB. 

*GRADIENT 2 : Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a MeOH (MFB). K oběma MF bylo 

přidáno 50mM NaClO4 s vývojem: 0-5min 50%MFB, 5-10min 50-100%MFB lineárně, 10-15min 100%MFB, 15min 50%MFB 

skokem, 15-22min 50%MFB. 

V nepolárním (normálním) separačním módu (Lu NM) ani v polárně organickém 

separačním módu (Lu PO) na koloně Lux Cellulose – 1 4,6 x 250,0 mm/5μm nebyla nalezena 

žádná separační metoda, která by vedla k oddělení dvou enantiomerů látky 1-AO-43.1. 
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Jako nejvhodnější separační mód byl zvolen mód reverzní (Lu RM), kde k separaci 

enantiomerů látky 1-AO-43.1 došlo u dvou metod. V první metodě (Lu RM2), kde byla mobilní 

fáze složena z vody a acetonitrilu došlo k separaci enantiomerů s rozlišením R = 1,62, ale 

intenzita signálu byla v porovnání s metodou druhou velmi nízká. V druhé z metod (Lu RM3), 

která probíhala při lineárním generickém gradientu, byla použita mobilní fáze složená z vody a 

acetonitrilu s přídavkem 50 mM chloristanu sodného. U této metody bylo dosaženo retenčních 

časů: tR1 = 17,07 a tR2 = 17,28 s rozlišením R = 1,52. Metoda Lu RM3 byla zvolena jako nejlepší 

ze všech testovaných metod a byla dále optimalizována. 

Srovnáním výsledků testů různých mobilních fází na separaci látky 1-AO-43.1. lze dospět 

k zajímavým poznatkům. Nepolární mobilní fáze složená z hexanu a 2-propanolu (95:5, v/v) 

není prakticky schopna analyt z kolony vymýt. Lze se domnívat, že je to způsobeno díky silným 

interakcím typu π-π mezi CSP kolony Lux Cellulose-1 a aromáty ve struktuře 1-AO-43.1. Pokud 

je k eluci použito roztoku vody a acetonitrilu v poměru 1:1 bez aditiva, chirální separace je 

účinná a enantiomery eluují při tR1 = 17,70 a tR2 = 20,39 s rozlišením R = 1,62. Píky jsou však 

poměrně značně rozmyté. Přídavek kyseliny do mobilní fáze způsobí snížení retence, což 

souvisí s tím, že látka 1-AO-43.1 obsahuje bazický heteroatom dusíku, který po protonizaci 

celkem významně snižuje lipofilitu chemické struktury, popř. pozmění síly zmíněných π-π 

interakcí mezi analytem a CSF kolony Lux Cellulose-1. Záměna acetonitrilu za methanol nebo 

relativní zvýšení pH mobilní fáze vede ke ztrátě separační schopnosti metody nebo ke zvýšení 

retence. 

Separační úspěšnost kolony Lux Cellulose-1 s tris (3,5-dimethylfenyl) karbamátovým 

modifikátorem celulosové báze lze přikládat zřejmě účinné stereospecifické interakci mezi 

aromatickými jádry stacionární fáze a troloxovým fragmentem látky 1-AO-43.1. Kolona Lux 

Cellulose-1 je obecně známá jako vysokoúčinná a širokospektrá CSP, která dobře separuje 

racemáty malých molekul s aromatickými cykly ve všech třech hlavních typech separačních 

módů, tj. nepolární organický, polární organický a reverzní mód. Pomocí této kolony byly 

kupříkladu rozděleny četné β-blokátory (atenolol, bisoprolol, esmolol, propranolol, warfarin, 

sulkonazol, ibuprofen, etodolak, abscisová kyselina, trichlormethiazid, 1-(fenylsulfonyl)-3-

indoleboronová kyselina, aj. (31). Závěrem lze říci, že kolona Lux Cellulose-1 vykazuje známky 

ortogonality vzhledem ke koloně Astec Chirobiotic T. Tuto hypotézu by však bylo nutné 

prokázat chromatografickou analýzou většího počtu chirálních látek. 
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7.3 OPTIMALIZACE METODY LU RM3 

Metoda LU RM3 je metodou gradientovou, kde je mísena H2O (MFA) a ACN (MFB). 

Optimalizace této metody spočívala v obměnách procentuálního zastoupení MFA a MFB 

(tabulka č. 25). 

Tab. 25 : Optimalizace metody LU RM3.  

Metoda 
Doba 

analýzy 
(min) 

Průtok 
(ml/min) 

Teplota 
(°C) 

Nástřik 
(μl) 

Mobilní fáze 
(v/v) 

Hodnocení  
tR (min);  

R; S(mAU) 

Lu RM3 22 0,8 27 3 
MFA(H2O) + MFB(ACN) +  

50mM NaClO4      
  GRADIENT 1* 

Separované píky 
R = 1,52 

(tR1 = 17,07) 
(tR2 = 17,28) 

OPT 2 20 0,8 27 3 
80%ACN + 20% H2O +  

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,83; S = 4,1 

 (tR1 = 7,05) 
(tR2 = 7,55) 

OPT 3 20 0,8 27 3 
70%ACN + 30% H2O + 

50mM NaClO4 

Separované píky 
R = 1,76; S = 0,8 

(tR1 = 11,8) 
(tR2 = 12,9) 

* GRADIENT 1: Eluce probíhala za použití lineárního generického gradientu v systému H2O (MFA) a ACN (MFB). K oběma MF bylo 

přidáno 50mM NaClO4 s vývojem: 0-4min 5%MFB, 4-14min 5-100%MFB lineárně, 14-17min 100%MFB, 17min 5%MFB skokem, 

17-22min 5%MFB. 

Nejlepší výsledky chirální separace z pohledu rozlišení R poskytla isokratická metoda 

OPT 2 s mobilní fází míchanou vysokotlakým gradientem v poměru 20% MFA (H2O + 50mM 

NaClO4) a 80% MFB (ACN + 50mM NaClO4) (R = 1,83). Pokud bychom vzali za kritérium 

optimální separace výšku sedla mezi separovanými píky, vychází lépe metoda OPT 3, neboť 

poskytuje nižší sedlo (S = 0,8mAU) než metoda OPT 2 (S = 4,1mAU). Protože jedním z cílů bylo 

zhodnotit možnosti zvolené analytické metody pro preparativní HPLC režim, výhodnější 

chromatografické parametry byly přisouzeny metodě OPT 3 (30% MFA (H2O + 50mM NaClO4) 

a 70% MFB (ACN + 50mM NaClO4), kde je při relativně nižším R = 1,76 delší časová prodleva 

mezi hranicemi separovaných píků 1-AO-43.1. Tato prodleva by umožnila případnému 

technickému zařízení, jako je sběrač frakcí, změnit bezpečně sběrnou nádobu. Metoda OPT 3 

byla stanovena jako optimální a bylo u ní dále provedeno ověření parametrů separace. 

Významným faktorem v provedených chromatografických analýzách, o kterém je nutné 

se zmínit, je efekt NaClO4. Jedná se o látku se silnými oxidačními vlastnostmi, která je dobře 

rozpustná ve vodě i v acetonitrilu. V praxi HPLC bývá tato látka využívána jako silné iontově 

párové činidlo, které významně zvyšuje retenci hydrofilních analytů, jako jsou např. pyridiniové 

soli. I když zvýšení retence látky 1-AO-43.1 nebylo díky její dostatečně vysoké lipofilitě nutné, 

velmi žádoucí byl účinek chloristanu na tvar píku. Bylo zjištěno, že přídavek chloristanu má 

velmi příznivý efekt na kontrakci píků v retenčních časech, kdy metody s jinými mobilními 

fázemi poskytují již značně asymetrické a rozmyté píky. Tento kompresní efekt chloristanů na 

tvar píků enantiomerů látky 1-AO-43.1 byl pozorován, i když nebyla přidána do mobilní fáze 

kyselina. Bylo provedeno také několik experimentů, kdy byl chloristan sodný nahrazen 

hydrogenfosforečnanen draselným nebo kyselinou sírovou, ale pokud jde o kompresní píkový 

efekt, popř. o dosažené maximální rozlišení vzhledem k retenčnímu času, výsledek byl horší. 

Mechanismus účinku chloristanu není zcela jasný a jeho důsledek na tvar píků je poměrně 
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překvapující. Studium účinku chloristanu sodného v současné době není ještě dokončeno, a 

proto není v bakalářské práci uvedeno (32). 

V neposlední řadě vznikla též pochybnost, zda 50mM koncentrace chloristanu sodného 

v mobilní fázi nevede k oxidaci analytu 1-AO-43.1, o němž je známé, že je redoxně citlivý. 

Poněvadž chloristan sodný je anorganická látka s vysokou teplotou varu, nebylo možné použít 

detekce pomocí MS, a tak ověřit identitu analytu. Potvrzení, že k oxidaci analytu nedošlo, je 

pouze nepřímé. Pokud byla požita mobilní fáze bez chloristanu sodného, výsledné píky 

enantiomerů i celý chromatogram byl symetrický vzhledem k píkům v chromatogramu 

získaném po aplikaci chloristanu. Pokud by docházelo k oxidaci, měly by píky enantiomerů za 

použití chloristanu, při jinak stejném nastavení chromatografického systému, menší plochy a 

v chromatogramu by se objevily nové píky. To však pozorováno nebylo, protože vždy byly 

detekovány prakticky jen dva píky se stejnými plochami. 

7.4 OVĚŘENÍ PARAMETRŮ SEPARACE U METODY OPT 3 

Při testování vlivu teploty na chirální separaci látky 1-AO-43.1 u optimální metody (OPT 

3: 70%ACN + 30% H2O + 50mM NaClO4) byla zjištěna nepřímo úměrná závislost teploty 

separace na retenčním čase. S klesající teplotou se zvyšují retenční časy látky. Při teplotě 40°C 

enantiomery eluovaly v retenčním čase tR1 =9,26 mina tR2 = 9,98 min s rozlišením R = 1,5, při 

teplotě 27°C v tR1 = 11,8 min a tR2 = 12,9 s rozlišením R = 1,76 a při teplotě 5°C v tR1 = 18,98 min 

a tR2 = 21,38 min s rozlišením R = 1,83.  S klesající teplotou roste i rozlišení dvou separovaných 

píků. Tento jev je v souladu termodynamikou distribuční konstanty KD, jak ji vyjadřuje van’t 

Hoffova rovnice. Při nižší teplotě se rovněž snižuje difuzní koeficient, což podporuje kontrakci 

šířky píků. Jak termodynamický, tak kinetický difuzní efekt se uplatňují současně a mají zjevně 

pozitivní dopad na výsledek chirální separace při nižší teplotě. Je to však za cenu časového 

prodloužení analýzy a snížení citlivosti metody. 

Při testování vlivu velikosti průtoku MF na chirální separaci látky 1-AO-43.1 bylo 

stanoveno, že se snižující se hodnotou průtoku MF retenční časy enantiomerů rostou. Při 

průtoku 0,6ml/min se enantiomery eluovaly v retenčním čase tR1 = 15,22 min a tR2 = 16,69 min 

s rozlišením R = 1,79, při 0,8 ml/min v tR1 = 11,8 min a tR2 = 12,9 min s rozlišením R = 1,76 a při 

1ml/min vtR1 =9,37 min a tR2 = 10,3 min s rozlišením R = 1,71. Prodloužení retenčních časů je 

dáno tím, že k eluci analytu, jehož retence je charakterizována KD, je při nezměněném objemu 

stacionární fáze potřeba stále stejný objem mobilní fáze a toho je při sníženém průtoku 

dosaženo po delší době. 

Při testování vlivu velikosti nástřiku vzorku na chirální separaci látky 1-AO-43.1 (c = 

1mg/ml) bylo zjištěno, že při vyšších hodnotách nástřiku vzorku se mírně snižují retenční časy 

separovaných enantiomerů. Tento jev patrně souvisí s rostoucím množstvím rozpouštědla, 

které vstupuje do kolony. Protože bylo použito jako rozpouštědla vzorku methanolu, který má 

vyšší eluční sílu než použitá mobilní fáze, je možné spekulovat o tom, že větší nástřikový objem 

nebude na krátké dráze mezi nástřikovým portem a kolonou dokonale promíchán s mobilní fází 

(průtok MF byl 0,8ml/min a použitá spojovací kapilára měla rozměr 25cm x 130µm) a způsobí 

rychlejší eluci analytu na začátku kolony. Tento vliv velikosti nástřiku na pozorovanou retenci 

byl neočekávaný, protože byla použita kolona o rozměru 250 x 4,6mm/5µm a sledované 

nástřikové objemy nedosáhly ani 1% mrtvého objemu kolony. Naproti tomu testováním vlivu 
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rozpouštědla vzorku za konstantního nástřikového objemu bylo stanoveno, že použití 

methanolu nebo acetonitrilu neovlivní chirální separaci žádným výrazným způsobem. 

U optimální separační metody byla stanovena mez detekce v rozmezí 0,5 – 1,0μg/ml. Ke 

stanovení meze detekce byla využita 6-ti úrovňová kalibrační řada vzorků látky 1-AO-43.1 o 

koncentraci 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 25 μg/ml. Roztok o koncentraci 0,5 μg/ml látky 1-AO-43.1 (v 

methanolu) poskytl poměr signál/šum =2,3. Vzorek o koncentraci 1 μg/ml poskytl S/N = 8,6. 

Matematickým výpočtem byla mez detekce stanovena na hodnotu 0,256 μg/ml, což se zdá být 

velmi nepřesné. Tato nepřesnost se dá ovšem předpokládat, neboť se jedná kritickou oblast 

kvantifikace. Z těchto důvodů nebyla mez detekce více ověřována. 

Také byla testována přesnost kvantifikace a stabilita separace po 10 bezprostředních 

opakování shodných analýz. Relativní směrodatná odchylka (RSD) pro plochu a retenční čas 

prvního eluujícího se píku enantiomeru činila 0,1% a 1,22%, resp., pro druhý eluující se pík 

0,04% a 1,25%. Přesnost bezprostředné opakovatelnosti měření stejného vzorku je tedy 

poměrně vysoká. 

Úspěšnost separace látky 1-AO-43.1 byla ověřena také v systému Finnigan Surveyor Plus 

s PDA detektorem. Při použití stejné mobilní fáze, průtoku, kolony Lux Cellulose-1, 

nástřikového objemu, teploty v kolonovém termostatu bylo dosaženo vyššího retenčního času 

(tR1 = 19,35 min a tR2 = 22,39 min) a zároveň vyššího rozlišení (rozlišení nebylo v programu Qual 

Browser Xcalibur 3.0.63 stanoveno, bylo jen odhadnuto porovnáním šířek píků v polovině 

výšky a retenčních časů). Posun retenčních časů směrem k vyšším hodnotám u přístoje 

Finnigan Surveyor Plus v porovnání se systémem Dionex UltiMate 3000 byl pravděpodobně 

způsoben odlišnostmi v přístrojovém uspořádání systémů (Dionex UltiMate 3000 má 

vodorovné umístění kolony, Finnigan Surveyor Plus má svislé umístění kolony, odlišný mrtvý 

objem obou systému, apod.) a způsobem mísení mobilních fází. Je nutné upozornit, že 

z praktických důvodů bylo isokratické složení mobilní fáze vždy připraveno vysokotlakým 

čerpadlem pomocí kombinování oddělených roztoků H2O + 50mM NaClO4 a ACN + 50mM 

NaClO4. Přístroj Dionex Ultimate 3000 mixuje mobilní fáze vysokotlakým způsobem, kdežto 

přístroj Finnigan Surveyor Plus nízkotlakým způsobem. Obě čerpadla tedy vytvořila zřejmě jiné 

koncentrace vodné a organické složky, což vysvětluje posun retenčního času. Zvýšené rozlišení 

ale zůstává překvapivé. 

7.5 PŘEHLED A CELKOVÉ SHRNUTÍ PRÁCE 

Úvodní kapitoly této bakalářské práce jsou věnovány základům a rozdělení separačních 

analytických metod. Vybranou a nejvíce diskutovanou separační metodou je vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie (HPLC). Jsou zde popsány základní charakteristiky, principy a 

přístrojové uspořádání této v posledních letech velmi rozšiřující se metody. Stěžejní část 

teoretického úvodu studuje problematiku chirality a chirální separace. V další části je probrána 

základní charakteristika Alzheimerovy choroby a možnosti její léčby. Na konci teoretického 

úvodu je uvedena stručná charakteristika stanovované chirální látky 1-AO-43.1. 

Experimentální část této bakalářské práce je věnována hledání separační metody pro 

oddělení enantiomerů látky 1-AO-43.1 a optimalizaci metody separace. Na začátku 

experimentální části jsou uvedeny přístroje a postupy přípravy vzorku, které byly v praktické 

části používány. 
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Prvním cílem této práce bylo provést separační HPLC screening a stanovit chování látky 

1-AO-43.1 v achirálním prostředí. Screening byl proveden na koloně Water Atlantis dC18 2,1 x 

100,0mm/3μm a látka se eluovala v retenčním čase 4,33 minut. Dále byla pomocí hmotnostně 

spektrometrické detekce potvrzena struktura a ověřena čistota látky. Nekalibrovaná čistota 

látka při 254nm byla touto analýzou stanovena na 97,23%. 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout a otestovat ideální metodu UV-HPLC separace dvou 

enantiomerů látky 1-AO-43.1. Látka byla testována na dvou různých stacionárních fázích ve 

třech různých separačních módech. Na koloně Astec Chirobiotic T se zabudovaným 

makrocyklickým antibiotikem teikoplaninem bylo provedeno celkem 56 analýz, ale nebyla mezi 

nimi nalezena žádná metoda, která by alespoň částečně separovala testované enantiomery. 

Tento výsledek mne osobně poměrně překvapil, protože tato kolona byla zakoupena přímo 

kvůli této separaci od firmy Sigma-Aldrich. Stanovení chování látky 1-AO-43.1 bylo provedeno 

také na koloně Lux Cellulose - 1 ve všech třech separačních módech. V nepolárním a polárně – 

organickém módu nebyl nikde zaznamenán ani náznak separace. Zajímavostí separace 

v polárně – organickém módu je, že v tomto separačním módu sice nebyla nalezena optimální 

metoda separace enantiomerů látky 1-AO-43.1, ale bylo dosaženo velmi dobré separace látky 

troloxu, která je jednou z látek, ze které je látka 1-AO-43.1 syntetizována. Separačním módem 

s nejlepšími výsledky na koloně Lux Cellulose byl určen mód reverzní. Byly zde nalezeny 

metody, které mají velmi dobré separační účinky na látku 1-AO-43.1. Jako nejlepší separační 

metoda byla zvolena metoda, kde byla při gradientové eluci mísena voda s acetonitrilem, obě 

s přídavkem 50 mM NaClO4. Při této metodě byly enantiomery eluovány v retenčních časech 

tR1 = 17,07 a tR2 = 17,28 s rozlišením R = 1,52.  

Dalším z hlavních cílů bakalářské práce byla optimalizace nejlepší separační metody a 

ověření parametrů separace u této metody. Optimalizace byla provedena stanovením 

ideálního procentuálního zastoupení složek (voda a acetonitril) v mobilní fázi. Jako optimální 

mobilní fáze byla stanovena mobilní fáze obsahující 70% acetonitrilu, 30% vody s příměsí 50 

mM NaClO4. U ověřování parametrů optimální metody byl hodnocen vliv teploty, průtoku 

mobilní fáze a velikosti nástřiku popř. rozpouštědla vzorku. S rostoucí teplotou na koloně a 

s rostoucím průtokem mobilní fáze se retenční časy eluovaných enantiomerů snižovaly. 

Zajímavým jevem je, že s rostoucím nástřikem vzorku retenční čas mírně klesá. Vliv změny 

rozpouštědla vzorku byl stanoven jako zanedbatelný. Mez detekce byla stanovena v intervalu 

mezi koncentracemi 0,5 – 1,0μg/ml. Z otestování přesnosti opakovatelnosti metody vyplývá že, 

separace je velmi dobře opakovatelná, protože žádná z hodnot relativních směrodatných 

odchylek nepřesáhla hodnotu odchylky vyšší než 1,25%. 

Většina ze stanovených cílů této práce byla naplněna. Hlavním přínosem této bakalářské 

práce je nalezení, optimalizace a ověření parametrů u nejlepší z testovaných HPLC separačních 

metod. Vzhledem k tomu, že tato studie je první publikovanou HPLC studií stanovované látky 

1-AO-43.1 mohou na tuto práci určitě v blízké budoucnosti navázat i další studie, zabývající se 

vlastnostmi a chováním látky 1-AO-43.1 v chromatografických systémech. Jednou z nich by 

mohla být preparativní HPLC separace a následný odběr separovaných enantiomerů látky 1-

AO-43.1. Tyto separované enantiomery by mohly být dále dle potřeby upraveny a bylo by 

možno u nich provést metabolické, farmakologické, toxikologické nebo in vivo testování. 
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8. ZÁVĚR 

Na koloně Astec Chirobiotic T nebyla ani v jednom ze separačních módů nalezena žádná 

optimální separační metoda, která by vedla k rozdělení enantiomerů látky 1-AO-43.1. 

Na koloně Lux Cellulose v nepolárním a polárně - organickém módu také nebylo 

dosaženo separace enantiomerů. V reverzním módu bylo dosaženo dostačující separace a byla 

vybrána nejvhodnější metoda separace. Tato metoda byla dále optimalizována a byly u ní 

ověřovány parametry separace.  

Bylo zjištěno, že s klesající teplotou separace retenční časy enantiomerů zvyšují, že se 

snižující se hodnotou průtoku MF retenční časy enantiomerů rostou a že při vyšších hodnotách 

nástřiku vzorku retenční časy separovaných enantiomerů mírně klesají. Při testování vlivu 

rozpouštědla vzorku bylo stanoveno, že výběr rozpouštědla vzorku neovlivní chirální separaci 

žádným výrazným způsobem. 

Mez detekce byla stanovena na hodnotu v koncentračním rozmezí 0,5 – 1,0μg/ml. 

Metoda byla stanovena jako velmi dobře opakovatelná a její parametry a úspěšnost separace 

byly ověřeny v systému Finnigan Surveyor Plus s PDA detekcí. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AA  Acetic acid (kyselina octová) 

ACN  Acetonitril 

AChE  Acetylcholinesterasa 

CAD  Charged Aerosol Detector (aerosolový detektor) 

CC  Column Chromatography (chromatografie na koloně) 

CE Capillary Electrophoresis (kapilární elektroforéza) 

CEC Capillary ElectroChromatography (kapilární elektrochromatografie) 

ITP Isotachophoresis (izotachoforéza) 

CIEF Capillary Isoelectric Focusing (kapilární izoelektrická fokusace)  

CGE Capillary Gel Electrophoresis (kapilární gelová elektroforéza)  

MEKC Micellar Electrokinetic Chromatography (micelární elektrokinetická kapilární       

 chromatografie)  

CNS  centrální nervová soustava 

CSP  Chiral Stacionary Phase (chirální stacionární fáze) 

CZE Capillary Zone Electrophoresis (kapilární zónová elektroforéza)  

č.  číslo 

DNA  deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina) 

SF  stacionární fáze 

MF  mobilní fáze 

ELSD  Evaporative Light Scattering Detector (aerosolový detektor) 

EP  Standardní evropská definice 

FA  Formic acid (kyselina mravenčí) 

FDA  Food and Drug Administration (úřad pro výživu a léky v USA) 

GC  Gas Chromatography (plynová chromatografie) 

HEP  Heptan 

HESI  Heated electrospray ionization (tepelná ionizace elektrosprejem) 

HEX  Hexan 

HILIC  Hydrophilic Interaction Liquid chromatography (hydrofilní interakční  

kapalinová chromatografie) 

HPLC  High Performance Liquid Chromatography (vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie) 

HRMS  High Resolution Mass Spektrometry (vysokorozlišovací hmotnostní  

spektrometrie 

IC  inhibiční koncentrace 

IEC  Ion Exchange Chromatography (iontově výměnná chromatografie) 

IPA  Propan-ol 

IPC  Ion Pair Chromatography (iontově párová chromatografie) 

kap.  Kapitola 

LC-MS  Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (kapalinová chromatografie 

s hmotnostní detekcí) 

LD  letální dávka 

MeOH  Methanol 

Meota methoxytakrin 
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MFA  mobilní fáze A 

MFB  mobilní fáze B 

LC  Liquid Chromatography (kapalinová chromatografie) 

min.  minuty 

MS  Mass Spectrometry (hmotnostní spektrometrie) 

NMDA  N-methyl-D-aspartát 

Obr.  Obrázek 

PBS  phosphate buffered saline (fosfátový pufr) 

PC  Paper Chromatography (papírová chromatografie) 

PDA  Photo Diode Array (detektor diodového pole) 

pH  potential of Hydrogen (záporný dekadický logaritmus koncentrace H+ iontů) 

R  Rectus (pravý) 

S  Sinister (levý) 

Tab.  Tabulka 

TEA  Triethylamin 

TFA  Trifluoroacetic acid (kyselina trifluoroctová) 

TLC  Thin Layer Chromatography (tenkovrstvá chromatografie) 

tR  Retenční čas 

USA  United States of America (Spojené státy americké) 

UV záření Ultraviolet (ultrafialové záření) 

(v/v)  Poměr objemových procent 

VIS záření Visual (viditelné záření) 
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