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Abstrakt 

Látky využívané ve farmaceutickém průmyslu se často vyskytují ve formě směsi 

více isomerů s odlišnou biologickou aktivitou. V případě, že má některý isomer 

nežádoucí účinek, je důležité jej ze směsi oddělit a ověřit chirální čistotu léku. Kapilární 

zónová elektroforéza hraje důležitou roli v chirálních separacích. Pro rozdělení 

jednotlivých isomerů je zde využívána jejich rozdílná afinita ke komplexačním 

činidlům. Míru jejich interakce charakterizuje komplexační konstanta. Pro chirální 

separaci β-blokátorů se nejčastěji používají cyklodextriny, které mohou být neutrální 

nebo nabité. S β-blokátory interagují pravděpodobně prostřednictvím tvorby inkluzních 

komplexů. U všech studovaných β-blokátorů, kterými byly labetalol, pindolol, 

alprenolol a atenolol, byla úspěšně provedena enantioseparace na základní linii použitím 

základního elektrolytu s obsahem nabitých cyklodextrinů. Největší rozlišení píků bylo 

pozorováno při použití sulfatovaných cyklodextrinů.  

 

 

Klíčová slova  

β-blokátory, cyklodextriny, enantioseparace, kapilární zónová elektroforéza 
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Abstract 

Drugs used in the pharmaceutical industry often occur as a mixture of several 

isomers with a different biological activity. In a case that some isomer provides an 

undesirable side effect, it is important to separate it from the mixture and check the 

chiral purity of a drug. Capillary zone electrophoresis plays a significant role in chiral 

separations. A different affinity of isomers to complexation reagent is used for their 

separation from each other. The extent of their interaction is characterized by the 

complexation constant. Most commonly the cyclodextrins are used for the chiral 

separations of β-blockers and they could be in neutral or charged form. They probably 

interact with them through the creation of inclusion complexes. A successful baseline 

enantioseparation of all the β-blockers that have been studied, labetalol, pindolol, 

alprenolol and atenolol, was provided by using the background electrolyte containing 

charged cyclodextrins. The highest resolution of peaks was observed using sulfated 

cyclodextrins. 

 

Keywords 
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Seznam použitých symbolů 
 

[A]  rovnovážná molární koncentrace analytu A 

[AC] rovnovážná molární koncentrace komplexu analytu A s komplexačním 

činidlem C 

𝑎𝑖  hydrodynamický poloměr i-tého iontu 

𝑎0  plocha píku v HVL funkci 

𝑎1  pozice píku v HVL funkci 

𝑎2  šířka píku v polovině výšky v HVL funkci 

A214  absorbance při vlnové délce 214 nm 

𝑎3  šikmost píku v HVL funkci 

𝑎A  aktivita analytu A 

𝑎AC  aktivita komplexu analytu A s komplexačním činidlem C 

𝑎C  aktivita komplexačního činidla C 

𝛽  pufrační kapacita tlumivého roztoku 

𝑏0  signál základní linie v HVL funkci 

[C]  rovnovážná molární koncentrace komplexačního činidla C 

𝑐𝑖  molární koncentrace i-té látky 

𝑐B  molární koncentrace bazické složky pufru 

𝑐C  molární koncentrace komplexačního činidla C 

𝑐HA  molární koncentrace kyselé složky pufru 

𝑐tot  celková molární koncentrace směsi komplexačních činidel 
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𝑒  elementární elektrický náboj 

𝐸  intenzita elektrického pole 

𝐼  iontová síla 

𝐾  termodynamická konstanta stability 

𝐾′  zdánlivá konstanta stability 

𝐾app
′   pozorovaná konstanta stability  

𝐾app
′over  celková pozorovaná konstanta stability  

𝐾c
over  celková konstanta stability analytu se směsí komplexačních činidel 

𝐾𝑖  konstanta stability analytu s i-tým komplexačním činidlem 

𝑙c  celková délka kapiláry  

𝑙d  vzdálenost vstupního konce kapiláry k detektoru 

𝑀r  relativní molekulová hmotnost 

𝜂  viskozitní koeficient základního elektrolytu 

𝑃1  parametr v rovnici (4) 

𝑃2  parametr v rovnici (4) 

pHexp  pH připraveného pufru změřené pH metrem 

pHteor  teoretické pH pufru vypočtené programem PeakMaster 

p𝐾a  záporný dekadický logaritmus disociační konstanty slabé kyseliny 

𝑅1,2  rozlišení dvou sousedních píků 

𝑡EOF  detekční čas markeru elektroosmotického toku 

𝑡𝑖  detekční čas i-té složky 
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𝑡sep  doba analýzy potřebná pro enantioseparaci látky 

𝑈  napětí vkládané na elektrody 

𝜇A  elektroforetická pohyblivost volného analytu A 

𝜇AC  elektroforetická pohyblivost komplexu analytu A s komplexačním 

činidlem C 

𝜇app,eff  pozorovaná (ang. apparent) efektivní pohyblivost látky  

𝜇app,𝑖  pozorovaná (ang. apparent) pohyblivost i-té látky  

𝜇eff  efektivní pohyblivost 

𝜇eff,A  efektivní pohyblivost analytu A 

𝜇EOF  pohyblivost elektroosmotického toku 

𝜇𝑖  pohyblivost i-té částice 

𝜇𝑗  pohyblivost j-té formy látky 

𝜇𝑖
0  limitní pohyblivost i-té částice 

𝜇C
over celková pohyblivost analytu se směsí komplexačních činidel 

𝑣EOF   migrační rychlost elektroosmotického toku 

𝑣𝑖  rychlost migrace i-té částice 

𝑤  šířka píku na základní linii 

𝑥𝑖  molární zlomek i-tého selektoru 

𝑥𝑗   molární zlomek j-té formy analytu 

𝑧𝑖  nábojové číslo i-té látky 
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Seznam použitých zkratek 

 

A  analyt 

AC  komplex analytu A s komplexačním činidlem C 

ALP  alprenolol 

ATN  atenolol 

B  bazická složka pufru 

BGE  základní elektrolyt (ang. background elektrolyte) 

C  komplexační činidlo 

CCD  bezkontaktní vodivostní detektor (ang. contactless conductivity detector) 

CD  cyklodextrin 

CM-β-CD karboxymethyl-β-cyklodextrin 

CZE  kapilární zónová elektroforéza (ang. capillary zone electrophoresis) 

DAD  detektor s diodovým polem (ang. diode array detector) 

DMSO  dimethylsulfoxid 

DS  stupeň substituce (ang. degree of substitution) 

EOF  elektroosmotický tok (ang. electroosmotic flow) 

γ-CD-P γ-cyklodextrin fosfát 

HA  kyselá složka pufru 

HS-β-CD heptakis(2,3-dihydroxy-6-O-sulfo)-β-cyklodextrin 

HVL  Haarhoffova-Van der Lindeho funkce 

LAB  labetalol 
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MOPS  morfolinopropansulfonová kyselina 

MOPS Na sodná sůl morfolinopropansulfonové kyseliny 

OS-γ-CD oktakis(2,3-dihydroxy-6-O-sulfo)-γ-cyklodextrin 

PIN  pindolol 

S-β-CD sulfatovaný β-CD s neznámým nábojovým číslem 

S-CD  směs sulfatovaných cyklodextrinů s neznámým nábojovým číslem 

Tris  tris(hydroxymethyl)aminomethan 

UV-VIS ultrafialová-viditelná oblast spektra 
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1 Úvod 

 

β-blokátory jsou léčiva, která se využívají zejména k léčbě hypertenze. Ve své 

struktuře mají alespoň jedno chirální centrum, mohou tedy být směsí několika 

enantiomerů. Jednotlivé enantiomery pak mohou vykazovat různou biologickou 

aktivitu. Zatímco některý z enantiomerů může mít léčivé účinky, jiný může být 

neúčinný, nebo může být příčinou nežádoucích vedlejších účinků a může dokonce být 

pro organismus i toxický. Je proto nutné zajistit dostatečnou chirální čistotu daného 

léčiva. Současné separační techniky využívané ve farmaceutických laboratořích se tedy 

orientují na zajišťování a ověřování chirální čistoty léčiv.  

Kapilární zónová elektroforéza může nabídnout své služby především 

při ověřování chirální čistoty léčiva. Nutnou podmínkou ovšem je separace jednotlivých 

enantiomerů. K tomu je třeba nalézt takové komplexační činidlo (chirální selektor), 

které s jednotlivými enantiomery tvoří komplexy s rozdílnou efektivní pohyblivostí. 

Rozdíly v pohyblivostech jsou důsledkem různé afinity enantiomerů k chirálnímu 

selektoru, proto vzniklé komplexy vykazují rozdílnou stabilitu. Sílu vazby mezi 

analytem a činidlem charakterizuje konstanta stability komplexu.  
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2 Cíl práce 

 

 Cílem této diplomové práce bylo: 

 nalézt vhodná komplexační činidla a jejich koncentrace pro úspěšnou 

enantioseparaci vybraných β-blokátorů, 

 při optimalizaci separace vyzkoušet i tzv. duální cyklodextrinové 

systémy, 

 změřit závislosti efektivních pohyblivostí optických isomerů β-blokátorů 

na koncentraci chirálního selektoru, resp. směsi chirálních selektorů 

v případě duálních systémů, 

 stanovit konstanty stability vzniklých komplexů. 
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3 Teoretická část 

 

3.1 Kapilární zónová elektroforéza 

 

Kapilární zónová elektroforéza (CZE) je nejjednodušší elektromigrační 

separační technikou. Objevitelem je švédský biochemik a nositel Nobelovy ceny Arne 

Tiselius (1), který se již ve 30. letech 20. století zabýval elektroforézou proteinů. První 

účinné analýzy pomocí CZE se datují na konec minulého století (2; 3).  

Metoda se používá k separaci, identifikaci a kvantifikaci nabitých částic 

v roztoku. Pohyb těchto částic je v separačním prostoru (kapiláře) vyvolán vnějším 

stejnosměrným elektrickým polem. Spektrum analyzovatelných látek sahá 

od anorganických iontů, malých a velkých organických iontů, přes peptidy a proteiny 

až k nadmolekulárním strukturám. CZE je proto součástí mnoha chemických, 

farmaceutických, biochemických i forenzních laboratoří.  

Kapilární zónová elektroforéza se vyznačuje vysokou účinností a rychlostí 

analýzy, relativně jednoduchou instrumentací a vyžaduje nepatrné objemy vzorků a 

činidel. Je vhodnou metodou i pro enantioselektivní separace. 

 

3.1.1 Experimentální uspořádání a princip separace 

 

Schematické znázornění aparatury pro CZE je na Obr. 3.1 (str. 15). Podstatou 

metody je dělení částic v tenké křemenné kapiláře, jejíž konce jsou zasunuty do vstupní 

(inlet) a výstupní (outlet) elektrodové nádobky. Samotná kapilára může mít různou 

délku (nejčastěji 20 - 100 cm) a vnitřní průměr (nejčastěji 20 - 100 µm). Ke zvýšení její 

pružnosti a odolnosti při ohýbání se její vnější povrch pokrývá vrstvou polyimidu. 

Kapilára i nádobky jsou při klasické CZE naplněny základním elektrolytem (BGE). 

V těchto nádobkách jsou umístěny elektrody připojené ke zdroji stejnosměrného 
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vysokého napětí. Před výstupním koncem kapiláry je připojen detektor, většinou 

spektrofotometrický UV-VIS detektor s diodovým polem (DAD).  

Po vložení stejnosměrného napětí se začnou ionty pohybovat (migrovat) 

k příslušné elektrodě. Kromě migrace iontů dochází v kapiláře k pohybu celého roztoku. 

Tento pohyb je označován jako elektroosmotický tok (EOF). Směr EOF závisí 

především na vnitřním povrchu kapiláry a složení BGE. Rychlost a směr EOF pak 

významně ovlivňuje dobu analýzy.  

 

 

Obr. 3.1 Schéma přístroje pro CZE 

 

Jen velmi málo elektroforetických analýz probíhá v nevodném prostředí. 

Většinou se jako základní elektrolyty používají vodné roztoky pufrů. Preferované jsou 

pufry, které generují rychlý EOF směrem k detektoru, jejich příprava je jednoduchá a 

reprodukovatelná a žádná z jejich složek významně neabsorbuje záření v téže oblasti 

spektra jako analyt. Dále by pufr měl mít nízkou specifickou vodivost, aby nedošlo 

k přehřívání roztoku v kapiláře. Mezi nejvíce používané pufry patří Tris, citrátový, 

acetátový, fosfátový a borátový pufr (4).  

Jako součást BGE se také používají různá komplexotvorná činidla, která 

komplexací s analyty zvyšují separační účinnost a selektivitu analýzy. Nabitá 

komplexotvorná činidla pak umožňují i separaci neutrálních analytů. Nejčastěji 
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používanými komplexačními činidly jsou cyklodextriny, crown-ethery, makrocyklická 

antibiotika a proteiny.  

 

3.1.2 Elektroforetická pohyblivost iontů a látek 

 

Elektroforetická pohyblivost, µ, je základní veličinou všech elektroforetických 

metod. Pro i-tý druh iontů je definována vztahem 

𝜇𝑖 =  
𝑣𝑖

𝐸
,                (1) 

ve kterém vi značí rychlost migrace i-tého druhu iontů a symbol E představuje intenzitu 

elektrického pole, kterou lze určit z vkládaného napětí, U, a celkové délky kapiláry, lc, 

podle rovnice 

𝐸 =  
𝑈

𝑙c
.                (2) 

Elektroforetická pohyblivost (dále jen pohyblivost) iontů závisí na mnoha faktorech, mj. 

na iontové síle roztoku. Pro iontovou sílu limitující k nule byl odvozen vztah pro  

tzv. limitní pohyblivost i-tého druhu iontů, 𝜇𝑖
0, ve tvaru  

𝜇𝑖
0 =  

𝑧𝑖𝑒

6𝜋𝜂𝑎𝑖
,                (3) 

kde zi označuje nábojové číslo i-tého druhu iontů, e elementární náboj, η viskozitní 

koeficient základního elektrolytu a ai hydrodynamický poloměr i-tého druhu iontů. 

(Tento vztah byl odvozen za předpokladu, že ionty jsou kulovými částicemi.) Z tohoto 

vztahu vyplývá kladná hodnota limitní pohyblivosti pro kationty a záporná pro anionty. 

Absolutní hodnota pohyblivosti i-tého iontu, |𝜇𝑖|, při dané iontové síle nabývá 

nižších hodnot než absolutní hodnota pohyblivosti limitní, |𝜇𝑖
0|.  

Pro závislost pohyblivosti iontů na iontové síle roztoku existuje celá řada 

teoretických, semiempirických a empirických vztahů s omezenou platností. Pro velké 

organické struktury s mnoha náboji, jakými jsou např. nabité cyklodextriny, je 

nejlepším řešením potřebné závislosti pohyblivosti na iontové síle změřit 
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a experimentální hodnoty pak proložit vhodnou funkcí. Zmíněný postup použil ve své 

práci Beneš (5), který jako regresní funkci zvolil tříparametrovou funkci 

|𝜇𝑖| =  |𝜇𝑖
0| −  𝑃1

√𝐼

1+ 𝑃2√𝐼
.              (4) 

V tomto tvaru rovnice nabývají parametry P1 a P2 kladných hodnot. Již dříve byla 

obdobná rovnice použita v práci (6). 

Iontová síla, I, je definovaná jako polovina sumy molárních koncentrací všech 

druhů iontů v roztoku, c, násobených druhou mocninou jejich nábojového čísla 

 𝐼 =  
1

2
∑ 𝑐𝑖𝑧𝑖

2
𝑖 .                (5) 

Kromě pohyblivosti iontů se zavádí efektivní pohyblivost látek, které jsou 

v roztoku přítomny ve více formách, z nichž alespoň některé nesou náboj, a mezi 

kterými se ustavuje rychlá dynamická rovnováha. Typickým příkladem jsou slabé 

kyseliny a báze, které v roztoku podléhají disociačním a protonizačním reakcím. 

Jednotlivé formy takových látek nelze vzájemně oddělit. Pohybují se v jedné zóně 

efektivní pohyblivostí, μeff, definovanou jako vážený aritmetický průměr pohyblivostí 

všech jejích forem podle vztahu 

𝜇eff =  ∑ 𝑥𝑗𝜇𝑗𝑗 ,               (6) 

kde xj je molární zlomek a μj pohyblivost j-té formy dané látky. 

 

3.1.3 Elektroosmotický tok 

 

Látky mohou být v separační kapiláře unášeny elektroosmotickým tokem 

(elektroosmózou). Pro jeho vznik je nutná přítomnost disociovatelných skupin na 

vnitřním povrchu kapiláry. Křemenná kapilára obsahuje na svém povrchu siloxanové 

skupiny, které jsou při kontaktu s vodným roztokem hydratovány za vzniku 

silanolových skupin – SiOH s odštěpitelným protonem. V roztoku se pak v závislosti na 

pH ustavuje rovnováha mezi nedisociovanou a disociovanou formou podle rovnice 
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−Si − O − H + H2O ⇌  −Si − O− +  H3O+.           (7) 

Tuto rovnováhu popisuje disociační konstanta silanolových skupin, pKa , s hodnotou 

přibližně 5,5 (7). Vázaný povrchový náboj na vnitřní stěně křemenné kapiláry bude tedy 

záporný a bude kompenzován přebytkem volně pohyblivých oxoniových kationtů 

v roztoku BGE.  

Rychlost elektroosmotického toku, vEOF, závisí na povrchové hustotě náboje. Ta 

je pak úměrná hodnotě pH a iontové síle roztoku. Zatímco v oblasti nízkého pH může 

být EOF kvůli pouze částečně disociovaným silanolovým skupinám nestabilní, se 

zvyšujícím se pH jeho rychlost roste. Naopak bylo prokázáno, že s rostoucí iontovou 

silou jeho rychlost klesá (8). 

Pro elektroosmotický tok byla nadefinována pohyblivost elektroosmotického 

toku, µEOF, vztahem analogickým pohyblivosti iontů  

𝜇EOF =  
𝑣EOF

𝐸
.                (8) 

Ionty tedy migrují v kapiláře k opačně nabité elektrodě a zároveň jsou unášeny 

elektroosmotickým tokem. Při většině analýz v křemenné kapiláře směřuje EOF 

ke katodě (pohyblivost EOF má kladnou hodnotu). Kationty jsou tedy 

elektroosmotickým tokem urychlovány a anionty zpomalovány. Pozorovaná  

(z ang. apparent) pohyblivost i-tého druhu iontů je pak dána součtem pohyblivosti  

i-tého druhu iontů a pohyblivosti EOF 

 𝜇app,𝑖 =  𝜇𝑖 +  𝜇EOF.               (9) 

Obdobný vztah platí i pro pozorovanou efektivní pohyblivost látky, µapp,eff. 

 

3.1.4 Výstupní data analýzy 

 

Výstupním záznamem je elektroferogram, tedy graf závislosti odezvy detektoru 

na uplynulém čase analýzy. Zóna i-té analyzované látky se svým složením liší 

od složení BGE a její signál má na výstupním záznamu tvar píku. Ten je 
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charakterizován detekčním časem, ti. V případě, že je ve výstupní nádobce umístěna 

katoda, jsou na záznamu jako první vidět píky kladně nabitých částic, pak pík neutrální 

zóny a nakonec píky záporně nabitých částic. 

Neutrální látky od sebe vzájemně separovat nelze, mohou se však použít jako 

markery EOF. Marker EOF by neměl interagovat se žádnou složkou BGE a při použití 

DAD, by měl dostatečně absorbovat záření při zvolené vlnové délce. Jako markery EOF 

se používají např. thiomočovina, DMSO, nitromethan a další. Jejich detekční čas, tEOF, 

udává dobu, za kterou projdou kapilárou látky, které jsou transportovány pouze 

elektroosmotickým tokem.  

Rychlost EOF lze vypočítat jako podíl vzdálenosti vstupního konce kapiláry 

od detektoru, ld, a detekčního času markeru EOF 

𝑣EOF =  
𝑙d

𝑡EOF
.              (10) 

Pro pohyblivost EOF pak platí 

 𝜇EOF =
𝑙c  𝑙𝑑

𝑈  𝑡EOF
.             (11) 

 Pohyblivost i-tého druhu iontů lze z elektroferogramu vyhodnotit z detekčního 

času příslušného píku podle vztahu 

 𝜇𝑖 =
𝑙c  𝑙𝑑

𝑈 
(

1

𝑡𝑖
−  

1

𝑡EOF
),             (12) 

který vychází z rovnice (9). Obdobný vztah platí i pro efektivní pohyblivost látky.  

Z píků zobrazených na elektroferogramu lze odečíst nejen jejich detekční časy, 

ale i další parametry, využívané zejména při kvantitativní analýze. Patří sem výška, 

šířka a plocha píku. Při separaci více analytů, resp. enantioselektivní analýze jednoho 

analytu, lze z odečtených parametrů vypočítat rozlišení dvou sousedních píků.  

Rozlišení, R1,2, charakterizuje míru jejich vzájemného překrytí a je veličinou popisující 

separační účinnost analýzy (9). Lze jej vypočítat z detekčních časů odpovídajících 

maximům píků, t1 a t2, a šířky píků na základní linii, w1 a w2, pro dva sousední píky 

podle vztahu 
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𝑅1,2 =  
2(𝑡2− 𝑡1)

𝑤1+ 𝑤2
 .             (13)  

Nejmenší hodnota rozlišení, při kterém jsou sousední píky oddělené na základní linii 

(s 0,1% překrytím) je 1,5 (Obr. 3.2). Se zvyšující se hodnotou rozlišení roste vzájemná 

„vzdálenost“ píků na elektroferogramu. Jsou-li analyty od sebe separovány jen částečně, 

je hodnota R1,2 < 1.  

 

Obr. 3.2 Rozlišení sousedních píků, (a) R1,2 = 1,0; (b) R1,2 = 1,5 a (c) R1,2 = 5,0 

 

Na elektroferogramech mohou být také zobrazeny píky, které nepřísluší 

žádnému analytu. Jde o tzv. systémové píky, které reprezentují systémové zóny vzniklé 

v důsledku poruchy koncentračního profilu složek základního elektrolytu při dávkování. 

Systémové zóny migrují v elektrickém poli s vlastní pohyblivostí, ale na detektoru jsou 

zobrazeny v podobě píků pouze v případě, že minimálně jedna složka BGE poskytuje 

signál detektoru. Proto jsou systémové píky většinou přítomné na záznamech nepřímé 

UV detekce, nebo vodivostní detekce. V některých případech je jejich přítomnost 

vnímána jako rušivý jev, protože mohou deformovat či překrývat píky separovaných 

látek. Přítomnost a elektromigrační chování systémových zón popsal Gaš a kol. (10; 11).  
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3.1.5 Jevy ovlivňující tvary píků 

 

Mezi hlavní jevy ovlivňující tvary píků analytů patří difúze, elektromigrační 

disperze a interakce analytu se stěnou kapiláry. 

V kapiláře dochází k podélné difúzi analytu v důsledku jeho koncentračního 

gradientu. Nadávkovaná zóna analytu má přibližně tvar úzkého obdélníku. Kvůli difúzi 

má však pík v detekčním okně zvonovitý (Gaussovský) tvar, který reprezentuje 

koncentrační profil analytu v kapiláře a který se s časem rozšiřuje. Disperzi píků jako 

následek difúze nelze úplně eliminovat.  

Rozšiřování a deformace píku analytu může být také způsobena adsorpcí analytu 

na vnitřní povrch kapiláry. Tvar píku pak závisí na rychlosti adsorpce a desorpce. 

V případě nevratné adsorpce pak analyt není z kapiláry vůbec eluován.   

Rozšiřování a deformaci píků dále způsobuje elektromigrační disperze. 

K elektromigrační disperzi dochází v případě, kdy rychlost migrace analytu závisí 

na jeho koncentraci, ale projeví se při koncentraci analytu, která významně změní 

specifickou vodivost a pH zóny analytu oproti základnímu elektrolytu. Píky pak 

nabývají trojúhelníkového tvaru a v takovém případě není odečet detekčního času 

v maximu píku správný. 

 Správné odečítání detekčního času trojúhelníkových píků bylo vyřešeno  

Haarhoffovou-Van der Lindeho funkcí (12) 

 𝑦 =  

𝑎0𝑎2
𝑎1𝑎3√2π

exp[−
1

2
(

𝑥−𝑎1
𝑎2

)
2

]

1

exp(
𝑎1𝑎3

𝑎2
2 −1)

+
1

2
[1+erf(

𝑥−𝑎1

√2𝑎2
)]

+ 𝑏0,           (14) 

kde y odpovídá hodnotě signálu detektoru a x představuje čas. Symboly a0, a1, a2, a3 a 

b0 označují regresní parametry: a0 je plocha píku, a1 jeho pozice, a2 šířka píku 

v polovině výšky, a3 šikmost píku a b0 signál základní linie. Parametr a1 je hledanou 

hodnotou.  
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3.2 Určení konstanty stability pomocí CZE 

 

 Při vzniku komplexu analytu (A) a komplexačního činidla (C) podle rovnice 

A + C ⇌ AC,              (15) 

kde AC představuje komplex, se ustavuje mezi komplexujícími složkami a vzniklým 

komplexem rovnováha, kterou popisuje rovnovážná konstanta, a to konstanta stability 

komplexu (také komplexační konstanta). Je-li vyjádřena pomocí aktivit, a, jednotlivých 

složek reakce, jedná se o termodynamickou konstantu stability, K, danou vztahem 

 𝐾 =  
𝑎AC

𝑎A𝑎C
.              (16) 

Mnoho autorů však ve svých publikacích uvádí tzv. zdánlivé konstanty stability, K´, 

stanovené pro konkrétní hodnotu iontové síly ve tvaru 

 𝐾′ =  
[AC]

[A][C]
,              (17) 

kde výrazy v závorkách představují rovnovážné molární koncentrace příslušných 

složek. 

 Pro zjištění konstanty stability pomocí CZE se využívá specifické afinity analytu 

ke komplexačnímu činidlu, přičemž v nejčastějším uspořádání je dávkován analyt, 

zatímco komplexační činidlo je přidáváno do roztoku základního elektrolytu v různé 

koncentraci. V sérii analýz je měřena závislost efektivní pohyblivosti analytu na 

koncentraci komplexačního činidla v BGE. Pro vypočtení konstanty stability lze danou 

závislostí proložit regresní funkci podle rovnice, kterou odvodili Wren a Rowe (13) ve 

tvaru 

 𝜇eff,A =  
𝜇A+ 𝜇AC𝐾′[C]

1+𝐾′[C]
,             (18) 

kde μeff,A je efektivní pohyblivost analytu, μA je pohyblivost volného analytu a μAC 

pohyblivost vzniklého komplexu analytu a komplexačního činidla. Závislost (18) lze 

použít pouze v případě, jde-li o stechiometrii 1:1 (analyt:selektor), probíhá-li měření za 
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konstantní iontové síly (14) a je-li přeměna mezi volnou a komplexovanou formou 

analytu mnohem rychlejší než elektroforetický pohyb.  

 

3.3 Problémy při stanovení konstanty stability 

 

Pro stanovení komplexačních konstant je nutné v rámci měřené série 

experimentů zajistit konstantní experimentální podmínky.  

Jedním z významných zdrojů problémů je udržení konstantní iontové síly 

základního elektrolytu, který kromě pufru obsahuje nabité komplexační činidlo ve 

zvyšující se koncentraci. Již samotný výpočet hodnoty iontové síly je sporný, a to při 

použití nabitých komplexačních činidel s neznámým nábojovým číslem  

(např. sulfatované CD s neznámým stupněm substituce) nebo komplexačních činidel 

s vysokým nábojovým číslem (např. OS-γ-CD by nábojové číslo mělo mít hodnotu  

„-8“). V práci Boublíka (15) je ukázáno, že příspěvek nabitých cyklodextrinů k iontové 

síle BGE neodpovídá hodnotě vypočtené z rovnice (5), do které by za nábojové číslo 

CD byla dosazena jeho celková hodnota. Namísto toho by mělo být počítáno 

s příslušným počtem izolovaných nábojů, neboť jsou umístěné na povrchu velké částice. 

Takže např. pro OS-γ-CD o koncentraci 10 mmol dm-3 by jeho příspěvek činil 

80 mmol dm-3 a nikoliv 360 mmol dm-3. 

Dalším nežádoucím efektem je zahřívání obsahu kapiláry v průběhu měření 

tvorbou Joulova tepla. Jeho vliv na elektroforetickou analýzu byl studován mnoha 

autory (16; 17; 18). Rostoucí Joulovo teplo způsobuje nárůst vodivosti BGE (19), čím se 

zvýší procházející proud, který způsobí další zvýšení teploty. Proud by neměl 

přesáhnout hodnotu 100 µA (7), protože by mohlo dojít k přehřátí BGE a kolapsu analytů 

(zejména proteinů). Bylo prokázáno, že zvýšení teploty o 1°C vyvolá změnu vodivosti 

základního elektrolytu přibližně o 2% (20). Tyto změny teploty mají v CZE vliv nejen na 

pH, hustotu a viskozitu BGE, ale také na pohyblivost iontů a hodnoty 

termodynamických konstant. 
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3.4 Vliv chirality na účinnost léčiv 

 

V přírodě se vyskytuje mnoho látek, které existují ve formě dvou nebo více 

isomerů. Isomery mají stejné zastoupení jednotlivých atomů, avšak jejich struktury 

nelze vzájemně ztotožnit. Předpokladem pro existenci dvou isomerů je přítomnost 

chirálního centra (nejčastěji uhlík). Dva isomery mají většinu fyzikálních parametrů 

shodnou (např. bod varu, bod tání, index lomu, hustotu apod.), liší se však směrem 

stáčení roviny lineárně polarizovaného světla, a to doprava (+) nebo doleva (–). Odtud 

plyne také jejich název optické isomery. Další názvy jsou enantiomery anebo antipody. 

Enantiomery otáčejí rovinu polarizovaného světla ve stejné míře ale opačném směru. 

Pokud míra otáčení není stejná, jde o diastereoisomery (7). Směs všech isomerů 

o shodném zastoupení se nazývá racemát.  

V achirálním prostředí mají dva enantiomery stejnou reaktivitu. Jinak je tomu 

v prostředí chirálním. Příkladem jsou enzymové systémy v organismu, které jsou vždy 

chirální. V důsledku odlišného prostorového uspořádání okolí centra chirality dochází 

k dramatickým rozdílům v biologické aktivitě jednotlivých enantiomerů. V případě 

farmak interagujících s enzymovými komplexy je nutné sledovat reaktivitu všech 

isomerů. Varovným příkladem je hypnotikum thalidomid. Obsahuje jej léčivo 

Contergan, které bylo hodně předpisováno zejména v polovině 20. století. Zatímco  

(R)-isomer je neškodné léčivo, (S)-isomer se metabolizuje na teratogenní kyselinu  

(S)-N-ftalylasparagovou (21). 

Enantiomery chirálního léčiva mají různou afinitu k příslušnému receptoru. 

V současnosti jsou testovány biologické aktivity léčiv jako racemátů i jednotlivých 

isomerů. Testování podléhají také léčiva již dlouho zaregistrovaná jako racemáty. 

V mnoha případech byl poté zaveden do praxe účinnější enantiomer.  
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3.5 Chirální separace 

 

Metody pro separaci enantiomerů musí být vysoce selektivní a účinné. Nejčastěji 

využívanými v praxi jsou chromatografické a elektroforetické separační techniky. 

Chirální separace (enantioseparace) využívají komplexace analytu s vhodným chirálním 

selektorem, který tvoří se všemi isomery různě silné komplexy.  

Vlastní separace probíhá na základě interakcí mezi analytem a selektorem, 

přičemž se uplatňuje představa „tříbodové“ interakce analytu a chirálního selektoru (22). 

Nejčastějšími interakcemi jsou vodíkové vazby, hydrofobní interakce, elektrostatické a 

dipól-dipólové přitažlivé nebo odpudivé síly (7).  

 

3.5.1 Chirální selektory 

 

Chirální selektory jsou látky, které jsou prostřednictvím interakcí s racemátem 

schopny rozdělit jeho enantiomery. Mezi základní selektory patří cyklodextriny (CD), 

makrocyklická antibiotika, crown-ethery, kalixareny, různé polymery a proteiny (23). 

Jak udává studie Escuder-Gilaberta a kol. (24) v kapilárních elektroforézách jsou 

jako chirální selektory stále častěji využívány cyklodextriny. Jsou to cyklické 

oligosacharidy složené z několika α-D-glukopyranózových podjednotek spojených 

prostřednictvím α-(1,4) vazeb. V roztoku mají tvar dutého komolého kužele s výrazně 

hydrofobní kavitou, jak je vidět na Obr. 3.3 (str. 26). Hydroxyskupiny vytvářejí 

hydrofilní povrch rozpustný ve vodě. Podle počtu základních jednotek se označují jako 

α-CD s šesti, β-CD se sedmi a γ-CD s osmi jednotkami. Mezi sebou se liší velikostí 

kavity, rozpustností a jiných vlastností vyplývajících z počtu podjednotek. 

Derivatizováním těchto základních CD lze připravit řadu látek s neutrálními nebo 

nabitými skupinami, které jsou u některých separací účinnější (25). 

Mechanismus separace je popsán v mnoha přehledových článcích (26; 27). 

Prostorová struktura cyklodextrinů umožňuje vznik interakcí „host-guest,“ 

využívajících inkluzní efekt (28), tj. vstup látky o vhodné velikosti a sterickém 
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uspořádání do vnitřního prostoru cyklodextrinu. Derivatizované CD mohou navíc 

prostřednictvím svých funkčních skupin vytvářet vodíkové můstky (např. 

hydroxypropyl-β-CD), nebo elektrostatické interakce (např. karboxymethyl-β-CD) (29).  

 

 

Obr. 3.3 β-cyklodextrin a jeho prostorová struktura (převzato z (27)). V zobrazení prostorové struktury 

je symbolem ● označená poloha uhlíku a symbolem ○ poloha kyslíku. 

 

3.5.2 Duální systémy 

 

V poslední době byla účinnost elektroforetických separací zvýšena použitím 

systémů s více komplexačními činidly. Bylo představeno mnoho modelů aplikujících 

zejména dvojice cyklodextrinů, přičemž nejčastější byly kombinace neutrálního a 

nabitého cyklodextrinu (30; 31; 32). Autoři, kteří upřednostnili duální systémy, se 

soustředili především na zlepšení rozlišení při enantioseparaci.  

Vztah pro efektivní elektroforetickou pohyblivost analytu v systému se dvěma 

selektory popsali matematicky mnozí autoři rozšířením rovnice (18) o druhý selektor 

 𝜇eff,A =  
𝜇A+ 𝜇C1𝐾C1[C1]+ 𝜇C2𝐾C2[C2]

1+ 𝐾C1[C2]+ 𝐾C2[C2]
,           (19) 
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kde index 1 popisuje veličiny vztahující se k prvnímu komplexačnímu činidlu a index 2 

ke druhému činidlu. Skupina Dubského a kol. (33; 34; 35) popsala tyto systémy zavedením 

celkových (overall) veličin 

 𝜇eff,A =  
𝜇A+ 𝜇C

over𝐾C
over𝑐tot

1+ 𝐾C
over𝑐tot

,            (20) 

kde ctot je suma molárních koncentrací obou selektorů, 𝑐C1 a 𝑐C2, ve směsi 

 𝑐tot =  𝑐C1 +  𝑐C2,             (21) 

a 𝐾C
over  je celková komplexační konstanta definovaná jako suma komplexačních 

konstant analytu s i-tým selektorem, Ki, násobená molárním zlomkem i-tého selektoru 

ve směsi, xi 

 𝐾C
over =  ∑ 𝑥𝑖𝐾𝑖𝑖 .             (22) 

V rovnici (20) je 𝜇C
overcelková pohyblivost komplexu, kterou lze vyjádřit ve tvaru 

 𝜇C
over =  

∑ 𝑥𝑖𝜇𝑖𝐾𝑖𝑖

∑ 𝑥𝑖𝐾𝑖𝑖
             (23) 

a lze ji chápat jako pohyblivost analytu v BGE obsahujícím koncentraci směsi selektorů 

limitující k nekonečnu. 

 Rovnice (20) platí, je-li rychlost komplexace mnohem větší než elektroforetický 

pohyb, interaguje-li analyt současně maximálně s jedním selektorem se stechiometrií 

1:1 a je-li pokles koncentrace selektorů v důsledku komplexace zanedbatelný. Celkovou 

pohyblivost a konstantu stability komplexu lze vypočítat podle výše uvedených vztahů, 

nebo je stanovit experimentálně způsobem analogickým pro jeden selektor. V skupině 

Dubského ověřili platnost matematických vztahů experimentálně s průměrnou chybou 

1-5% (33). 
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3.6 β-blokátory 

 

β-blokátory blokují adrenergní receptory na povrchu buněk. Je známo několik 

typů těchto receptorů, např. β1-receptory v myokardu, jejichž podrážděním se zvyšuje 

srdeční frekvence, nebo β2-receptory na povrchu buněk hladké svaloviny, které jsou 

zodpovědné např. za dilataci bronchů. Blokace těchto receptorů se využívá zejména 

v léčbě hypertenze. 

Tato léčiva se dělí na neselektivní, tj. blokující všechny adrenergní receptory 

stejně, nebo selektivní, která mají afinitu pouze vůči některému typu receptoru. Jelikož 

obsahují ve své struktuře alespoň jedno chirální centrum, jsou směsí několika isomerů. 

Jednotlivé isomery však také mohou mít k různým receptorům různou afinitu, což může 

způsobovat nežádoucí účinek podávaného léku. Například u pacientů trpících vysokým 

krevním tlakem a navíc dýchacími potížemi je bronchokonstrikce, jako následek 

blokace β2-receptorů nežádoucí, proto je důležité, aby jim byla podávána pouze léčiva 

bez afinity k těmto receptorům. Je proto nutné, aby byla zajištěna dostatečná chirální 

čistota specifického enantiomeru léčiva.  

Použití chirálně čistého léčiva však nevede ve všech případech ke zvýšení 

účinnosti. Příkladem je β-blokátor labetalol, který se vyskytuje ve formě čtyř 

diastereoisomerů. (R, R)-isomer vykazuje β-antiadrenergní aktivitu, (S, R)-isomer  

α-antiadrenergní aktivitu. Další dva isomery – (R, S) a (S, S) – nevykazují žádnou 

aktivitu. Jako léčivo se podává ve formě racemátu. Důvodem je pravděpodobně 

potlačení hepatotoxicity (R, R)-isomeru přítomností ostatních diastereoisomerů (21). 
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4 Experimentální část 

 

4.1 Přístroje a programy 

 

Pro měření bylo použito zařízení pro kapilární zónovou elektroforézu 3D-CE  

(Agilent Technologies, Německo), jehož součástí byl spektrofotometrický UV-VIS 

detektor s diodovým polem (DAD). Experimenty byly sledovány také na dvojitém 

bezkontaktním vodivostním detektoru (CCD) (36). 

Separace probíhala v křemenné kapiláře (Polymicro Technologies, USA) 

pokryté na povrchu vrstvou polyimidu, s vnitřním průměrem 50 μm a vnějším 

průměrem 375 μm. Její celková délka byla 50 cm, z toho vzdálenost k DAD byla 

41,5 cm a vzdálenost k prvnímu CCD 34,9 cm.  

Pro přípravu roztoků byly použity analytické váhy Mettler MS105DU (Mettler 

Toledo, Česká Republika), pH metr PHM 220 (Radiometer, Dánsko) s kombinovanou 

skleněnou mikroelektrodou (Scanlab, Německo) a ultrazvuková lázeň 

TranssonicDigitals TH075EL (Elma, Německo). Všechny roztoky byly přefiltrovány 

přes membránu o velikosti pórů 0,20 μm (Sartorius, Německo). 

Naměřená data byla zpracována softwarem 3D-CE ChemStation (Agilent 

Technologies, Německo) a vyhodnocována pomocí programů Origin 8.1  

(OriginLab, Velká Británie) a MS Excel 2010 (Microsoft, USA). Pro navržení složení 

základních elektrolytů byl použit program PeakMaster 5.3 (37). 

 

4.2 Reagencie 

 

Pro přípravu jednotlivých pufrů byla použita kyselina octová (CH3COOH; 

LACHEMA, Česká republika), monohydrát hydroxidu lithného (LiOH; Fluka, 

Maďarsko), morfolinopropansulfonová kyselina (MOPS; Sigma Aldrich, Německo) a 

její sodná sůl (MOPS Na; Sigma Aldrich, Německo).  
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Analyzovanými β-blokátory byly: labetalol (LAB), alprenolol (ALP), pindolol 

(PIN) a atenolol (ATN), všechny pořízené ze Sigma Aldrich, Německo. Jejich 

strukturní vzorce a hodnoty disociačních konstant jsou uvedeny v Tab. 4.1. 

 

Tab. 4.1 Analyzované β-blokátory 

Zkratka pKa
 (38) Strukturní vzorec (39) 

LAB 
7,35 

9,16 

 

ALP 9,62 

 

PIN 9,49 

 

ATN 9,60 

 

Pozn. Chirální centra jsou označena hvězdičkou. 
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Použitými chirálními selektory (Tab. 4.2, str. 32) byly: β-cyklodextrin (β-CD, 

Merck, Německo), sodná sůl karboxymethyl-β-cyklodextrinu (CM-β-CD; Sigma 

Aldrich, Německo), sodná sůl γ-cyklodextrin fosfátu (γ-CD-P; Sigma Aldrich, 

Německo), heptasodná sůl heptakis(2,3-dihydroxy-6-O-sulfo)-β-cyklodextrinu  

(HS-β-CD) a oktasodná sůl oktakis(2,3-dihydroxy-6-O-sulfo)-γ-cyklodetrin (OS-γ-CD). 

Selektory HS-β-CD a OS-γ-CD daroval profesor Gyula Vigh (Texas, USA). 

Kapilára byla před experimenty aktivována a proplachována 0,1M hydroxidem 

sodným (Agilent Technologies, Německo). Jako marker elektroosmotického toku byl 

použit dimethylsulfoxid (DMSO; Agilent Technologies, Německo). Na přípravu 

roztoků a proplachování kapiláry byla použita deionizovaná voda ze zařízení Ultrapur 

(Watrex, Česká Republika).  
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Tab. 4.2 Použité chirální selektory 

Zkrácený název Mr Strukturní vzorec# (39) 

β-CD 1135,00 

 

Sodná sůl  

CM-β-CD 

DS ~3 (39) 

1541,24 

 

Oktasodná sůl  

γ-CD-P 
2113,00 

 
   

Heptasodná sůl  

HS-β-CD 
1849,40 

 

Oktasodná sůl  

OS-γ-CD 
2111,90 

 

#Zde je zobrazen strukturní vzorec jedné glukopyranózové podjednotky cyklodextrinu. 

Pozn.: Zkratka DS označuje stupeň substituce. 
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4.3 Experimentální podmínky a postupy 

 

Pro chirální separace vybraných β-blokátorů byly připraveny čtyři pufry 

o složení odpovídající maximální pufrační kapacitě, β (Tab. 4.3). Do BGE byl přidáván 

vybraný chirální selektor. Byly měřeny série experimentů, při kterých se koncentrace 

chirálního selektoru pohybovala v rozmezí 0 - 10 mmol dm-3 (celkem 9 různých 

koncentrací, není-li při konkrétní sérii uvedeno jinak). 

 

Tab. 4.3 Složení použitých pufrů, jejich naměřené hodnoty pH (pHexp) a programem PeakMaster 5.3 

vypočítané hodnoty pH (pHteor), pufrační kapacity a iontové síly 

HA 𝒄𝐇𝐀 B 𝒄𝐁 pHexp pHteor β I 

 mmol dm-3  mmol dm-3   mmol dm-3 mmol dm-3 

CH3COOH 80 LiOH 40 4,65 4,682 46,107 40 

CH3COOH 200 LiOH 100 4,60 4,657 115,192 100 

MOPS 40 MOPS Na 40 7,12 7,126 46,052 40 

MOPS 100 MOPS Na 100 7,11 7,101 115,130 100 

 

Při měření duálních systémů byla do BGE přidávána směs dvou chirálních 

selektorů. Zásobní roztoky samotných selektorů byly smíchány v požadovaném poměru, 

čímž byl připraven základní elektrolyt o nejvyšší koncentraci (10 mmol dm-3) směsi 

cyklodextrinů. Roztoky o nižších koncentracích chirálních složek byly připraveny 

ředěním nejkoncentrovanějšího roztoku. Celková koncentrace chirální směsi, ctot, 

v základním elektrolytu se pohybovala v rozmezí 0 - 10 mmol dm-3. 

Dávkován byl vzorek obsahující 0,02% DMSO a β-blokátor v roztoku 

příslušného pufru. Koncentrace β-blokátorů ve vzorcích byla optimalizována na 

hodnoty: 0,05 mM LAB, 0,1 mM ALP, 0,5 mM PIN a ATN. Vzorek byl dávkován 

hydrodynamicky tlakem 20,0 mbar po dobu 10 s. 

Analýzy byly prováděny při napětí 15 nebo 25 kV (konkrétní hodnota je 

uvedena ve výsledcích u příslušné analýzy). Teplota separační kapiláry byla 

termostatem udržována na hodnotě 25°C. Anoda byla ve vstupní elektrodové nádobce.  
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Před použitím byla kapilára nejprve proplachována 4 min 0,1M NaOH,  

3 × 3 min deionizovanou vodou a 4 min základním elektrolytem. Došlo-li ke změně 

analytu nebo BGE, kapilára byla opět proplachována 0,1M NaOH po dobu 3 min, 

deionizovanou vodou třikrát po 2 min a 3 min příslušným BGE. 

Všechny elektroferogramy uváděné v této práci byly získány z DAD při vlnové 

délce 214 nm. Každé měření bylo provedeno čtyřikrát. Z detekčních časů β-blokátorů 

byla použitím rovnice (12) vypočtena jejich efektivní pohyblivost. V případech, kdy 

došlo k enantioseparaci, byly sestrojeny závislosti efektivní pohyblivosti β-blokátorů na 

koncentraci chirálního selektoru v BGE a proložením dat rovnicí (18), nebo pro duální 

systémy rovnicí (20), byly vypočteny tzv. pozorované konstanty stability. Jejich 

význam je uveden v kapitole 5, str. 35. 
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5 Výsledky a diskuse 

 

Za účelem separace isomerů vybraných β-blokátorů (LAB, PIN, ALP, ATN) 

byly dávkovány jejich racemické směsi a chirální selektor byl přidáván do roztoku 

základního elektrolytu. V případě úspěšné separace však nebylo možné přiřadit píky 

konkrétním isomerům, jelikož nebyly k dispozici vzorky jednotlivých enantiomerů. 

Píky na elektroferogramech jsou proto označeny pouze čísly podle jejich pořadí.  

Většina analýz byla provedena v pufrech s iontovou silou 40 mmol dm-3 

při hodnotách pH 4,65 (acetátový pufr) a 7,12 (MOPS pufr). V případě separace 

labetalolu byly použity i pufry o iontové síle 100 mmol dm-3. Koncentrace příslušných 

složek pufrů jsou uvedeny v Tab. 4.3 (str. 33).  

Zaznamenané píky β-blokátorů byly ve většině případů trojúhelníkové, proto 

k určení správných detekčních časů byly proloženy HVL funkcí. 

Pro stanovení zdánlivých konstant stability, 𝐾′ , je nutné, aby iontová síla 

základního elektrolytu byla v celé sérii měření konstantní. To ale se zvyšující se 

koncentrací nabitého cyklodextrinu v BGE nelze zajistit. V této práci je proto zavedena 

tzv. pozorovaná konstanta stability, 𝐾app
′ , která se získá po proložení experimentálních 

bodů, změřených v sérii s měnící se iontovou silou, regresní funkcí podle rovnice (18). 

V případě duálních systémů se jedná o celkovou pozorovanou konstantu stability, 

𝐾′app
over, která vystupuje v rovnici (20). Při prokládání experimentálních hodnot závislosti 

efektivní pohyblivosti daného analytu (β-blokátoru) na koncentraci chiralního selektoru 

nebyla hodnota pohyblivosti volného analytu (tedy hodnota pohyblivosti analytu 

při nulové koncentraci selektoru) „fitovaným“ parametrem.  

Pro všechny separované píky bylo vypočteno také rozlišení, R1,2, podle  

rovnice (13). Pro čtyři isomery labetalolu je uvedena hodnota rozlišení pro tu dvojici 

píků, mezi kterou byla vyhodnocena nejmenší vzdálenost. Analýzy, při kterých bylo 

rozlišení píků menší než 1,5, byly považovány za neúspěšné. Jejich přehled je uveden 

v Tab. 5.5 (str. 64).  
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Na základě hodnot rozlišení separovaných píků a doby potřebné pro jejich 

separaci byla pro každý studovaný β-blokátor vybrána nejúspěšnější analýza. 

Experimentální podmínky těchto analýz jsou shrnuty v Tab. 5.6 (str. 66). 

 

5.1 Separace labetalolu 

 

Z vybraných β-blokátorů je enantioseparace labetalolu nejsložitější, protože 

ve své struktuře obsahuje dvě chirální centra, tudíž existují čtyři jeho optické isomery. 

Ty byly dosud elektroforeticky separovány pouze ve fosfátovém pufru. Jsou popsány 

úspěšné analýzy při pH pufru 2,5 s přídavkem heptakis(2,3-diacetyl-6-sulfato)-β-CD 

nebo oktakis(2,3-diacetyl-6-sulfato)-γ-CD (40), dále pak při pH 5 a 6 s přídavkem 

sulfatovaného β-CD (S-β-CD; DS = 7-11) (41) a v pufru o pH 6,5 s přídavkem sulfo-

butylether-β-CD nebo S-β-CD (DS = 7-11) (42).  

V mé bakalářské práci (43) největší rozlišení píků poskytl karboxymethyl-β-

cyklodextrin (CM-β-CD), který rozdělil labetalol do tří zón. Úplné enantioseparace však 

dosaženo nebylo ani po změně separačního napětí, délky kapiláry, iontové síly nebo 

hodnoty pH základního elektrolytu.  

V této diplomové práci byl nejprve použit duální systém, kdy byl k nabitému 

CM-β-CD přidán neutrální β-CD, v poměru 8:1 a 4:1 ve prospěch nabitého CD, do 

základních elektrolytů s iontovou silou pufrů 40 mmol dm-3. Ukázky elektroferogramů 

s těmito duálními systémy při dvou hodnotách pH (4,65 a 7,12) jsou na Obr. 5.1, str. 37. 

Neutrální β-CD v samostatné analýze neposkytl ani částečnou separaci enantiomerů 

labetalolu, ale měl vliv na jejich efektivní pohyblivost (43). 
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Obr. 5.1 Porovnání enantioselektivních analýz labetalolu s duálními cyklodextrinovými systémy. 

Experimentální podmínky: (a) CM-β-CD:β-CD v poměru 8:1, pH 4,65, (b) CM-β-CD:β-CD v poměru 

4:1, pH 4,65, (c) CM-β-CD:β-CD v poměru 8:1, pH 7,12 a (d) CM-β-CD:β-CD v poměru 4:1, pH 7,12. 

Iontová síla všech použitých pufrů byla 40 mmol dm-3. Celková koncentrace CHS ve všech záznamech 

byla 10 mmol dm-3. Vložené napětí bylo 15 kV.  

 

Použitím duálního systému při pH 7,12 byl dosažen pouze náznak separace i při 

nejvyšší sledované koncentraci chirální směsi (Obr. 5.1 (c) a (d)). Při nižším pH  

(Obr. 5.1 (a) a (b)) se rozlišení jednotlivých píků zvýšilo, enantiomery však byly opět 

rozděleny pouze do tří zón s poměrem ploch píků 1,9 : 1,0 : 1,0 pro obě složení chirální 

směsi. Podle poměru ploch píků lze předpokládat, že dva enantiomery putují ve stejné 

zóně. 

Částečně byl také labetalol enantioselektivně rozdělen pomocí γ-cyklodextrin 

fosfátu (γ-CD-P) v základních elektrolytech s iontovou silou pufrů 100 mmol dm-3. 
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V pufru o hodnotě pH 4,60 byl labetalol rozdělen do tří zón s poměrem ploch píků  

1,0 : 1,0 : 2,3 (Obr. 5.2 (a)). Na rozdíl od analýzy s chirální směsí CM-β-CD:β-CD, byla 

při těchto analýzách nerozdělená zóna obsahující dva enantiomery nejrychlejší. Při 

vyšším pH (Obr. 5.2 (b)) byl labetalol při nejvyšší studované koncentraci cyklodextrinu 

prakticky rozdělen pouze do dvou zón.  

 

Obr. 5.2 Analýza labetalolu s přídavkem γ-CD-P o koncentraci 10 mmol dm-3 do BGE při (a) pH 4,60 a 

napětí 25 kV, (b) pH 7,11 a napětí 15kV. Iontová síla obou použitých pufrů byla 100 mmol dm-3. 

 

Po vzoru dosud publikovaných výsledků jiných autorů (40; 41; 42), byl jako chirální 

selektor použit také definovaně sulfatovaný β-CD (DS = 7) a γ-CD (DS = 8) při obou 

hodnotách pH základního elektrolytu s iontovou silou pufru 40 mmol dm-3. Jak je 

z elektroferogramů na Obr. 5.3 (a) a (c) (str. 39) patrné, při použití HS-β-CD, a to již při 

jeho koncentraci 2 mmol dm-3, byly rozděleny všechny čtyři enantiomery labetalolu, 

přičemž účinnější byla analýza při pH 4,65. Při této koncentraci HS-β-CD putují v obou 

případech všechny enantiomery jako anionty.  
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Obr. 5.3 Porovnání analýz labetalolu použitím HS-β-CD a OS-γ-CD o koncentraci  

2 mmol dm-3. Při pH 4,65 bylo aplikováno napětí 25 kV z důvodu pomalého EOF, při pH 7,12  

bylo napětí nastaveno na hodnotu 15 kV. Iontová síla použitých pufrů byla ve všech analýzách 

40 mmol dm-3. 

 

Při použití OS-γ-CD, a to při všech hodnotách jeho koncentrace, byl labetalol 

rozdělen pouze do dvou zón průměrně s poměrem ploch píků 1,0 : 1,1. V každé zóně 

jsou s největší pravděpodobností dva enantiomery o stejné pohyblivosti. Na Obr. 5.3 (b) 

a (d) je vidět, že při koncentraci OS-γ-CD 2 mmol dm-3 putují dvě zóny komplexů 

labetalolu při vyšším pH jako anionty, zatímco při pH 4,65 je pouze jedna zóna za 

píkem markeru EOF, kdežto druhá jej předchází. Předpokládanou příčinou je slabší 

interakce labetalolu s γ-CD kvůli jeho větší kavitě v porovnání s β-CD. Dále hraje roli 

také celkový náboj labetalolu. Na základě jeho hodnot pKa (Tab. 4.1, str. 30) jsou v 

roztoku o pH 4,65 protonizované obě funkční skupiny (44) a jeho celkový náboj je tedy 
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plus jedna, zatímco při hodnotě pH 7,12 je hydroxyskupina na aromatickém kruhu 

protonizována přibližně pouze z jedné poloviny. 

Úspěšnějším chirálním selektorem pro labetolol byl tedy HS-β-CD. Při 

proměřování závislosti efektivní pohyblivosti jednotlivých enantiomerů labetalolu na 

koncentraci HS-β-CD v základním elektrolytu při pH 7,12 se ukázalo, že složení BGE 

(složení pufru: 40 mM MOPS a 40 mM MOPS Na) poskytuje systémový pík, který při 

vyšších koncentracích HS-β-CD deformuje píky labetalolu (Obr. 5.4).  

 

Obr. 5.4 Enantioselektivní analýzy labetalolu při pH 7,12 v BGE obsahujícím HS-β-CD o koncentraci 

(a) 4 mmol dm-3 a (b) 6 mmol dm-3. Iontová síla MOPS pufru byla 40 mmol dm-3 a hodnota vloženého 

napětí 15 kV. 

 

V sérii o nižším pH tento pík nebyl přítomen, analýzy však při vyšších 

koncentracích cyklodextrinu byly delší než 30 minut. V rámci optimalizace separace 

byly pro změnu pohyblivosti komplexů provedeny analýzy s použitím BGE o vyšší 

iontové síle a s použitím duálních cyklodextrinových systémů. 
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Při měření duálních systémů byla do BGE přidávána chirální směs (CHS)  

HS-β-CD a β-CD v poměru 4:1 a 8:1 (větší množství bylo nabitého cyklodextrinu) při 

pH 4,60 a 7,11 a iontové síle příslušných pufrů 100 mmol dm-3. Na Obr. 5.5 jsou 

elektroferogramy separací isomerů labetalolu při nižších hodnotách pH, na kterých je, 

pro demonstraci vlivu složení BGE na dobu analýzy, nastavena stejná stupnice časové 

osy. V Tab. 5.1 (str. 42) jsou uvedeny hodnoty rozlišení a efektivních pohyblivostí 

separovaných isomerů labetalolu pro každou analýzu z Obr. 5.5. 

 

 

Obr. 5.5 Enantioseparace labetalolu v BGE s (a) c(HS-β-CD) = 2 mmol dm-3, pH 4,65,  

I = 40 mmol dm-3, (b) c(HS-β-CD) = 2 mmol dm-3, pH 4,60, I = 100 mmol dm-3, (c) chirální směsí  

HS-β-CD:β-CD v poměru 4:1, ctot(CHS) = 2 mmol dm-3, pH 4,60, I = 100 mmol dm-3, (d) chirální směsí  

HS-β-CD:β-CD v poměru 8:1, ctot(CHS) = 2 mmol dm-3, pH 4,60, I = 100 mmol dm-3. Ve všech 

analýzách bylo vloženo napětí 25 kV. 
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Tab. 5.1 Hodnoty rozlišení a absolutní hodnoty efektivních pohyblivostí separovaných píků labetalolu 

pro analýzy zobrazené na elektroferogramech na Obr. 5.5 (str. 41). 

Elektroferogram |𝝁𝐞𝐟𝐟,𝐀| / 10-9 m2 V-1 s-1 R1,2 

 LAB1 LAB2 LAB3 LAB4  

(a) 12,4 13,6 15,0 15,8 6,95 

(b)  3,4  4,4 5,9  6,6 3,73 

(c)  2,1  3,1  4,5  5,2 4,56 

(d)  3,1  4,1  5,5  6,2 5,06 

 

Z výsledků je zřejmý očekávaný fakt, že zvýšením iontové síly se sníží efektivní 

pohyblivosti. Ne ve všech případech to ale vedlo ke snížení doby analýzy. Při použití 

chirální směsi s poměrem cyklodextrinů 8:1 došlo ke zpomalení elektroosmózy a tím 

k prodloužení doby analýzy. Z hodnot efektivních pohyblivostí enantiomerů lze 

usuzovat jejich největší komplexaci s HS-β-CD při iontové síle pufru 40 mmol dm-3. 

Elektroferogramy analýz při vyšší hodnotě pH (7,12) jsou také vyneseny do 

grafů se stejnou stupnicí časové osy (Obr. 5.6, str. 43). V Tab. 5.2 (str. 43) jsou uvedeny 

hodnoty efektivních pohyblivostí enantiomerů labetalolu a rozlišení jejich píků. 

(Některé hodnoty pro analýzu v BGE o nižší iontové síle pufru v Tab. 5.2 chybí, jelikož 

píky byly deformovány systémovým píkem a jejich detekční časy nebylo možné 

správně odečíst.) Jak vyplývá z uvedených výsledků, v analýze, kde byl použit základní 

elektrolyt o vyšší iontové síle, klesla efektivní pohyblivost enantiomerů natolik, že jim 

odpovídající píky nebyly deformovány píkem systémovým. Optimalizací byla 

eliminována nejen deformace píků, ale také byla zkrácena doba separace.  
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Obr. 5.6 Enantioseparace labetalolu v BGE s (a) c(HS-β-CD) = 10 mmol dm-3, pH 7,12,  

I = 40 mmol dm-3, (b) c(HS-β-CD) = 10 mmol dm-3, pH 7,11, I = 100 mmol dm-3, (c) chirální směsí  

HS-β-CD:β-CD v poměru 4:1, ctot(CHS) = 10 mmol dm-3, pH 7,11, I = 100 mmol dm-3, (d) chirální směsí  

HS-β-CD:β-CD v poměru 8:1, ctot(CHS) = 10 mmol dm-3, pH 7,11, I = 100 mmol dm-3. Vložené napětí 

bylo 15 kV ve všech analýzách. 

 

Tab. 5.2 Hodnoty rozlišení a absolutní hodnoty efektivních pohyblivostí separovaných isomerů 

labetalolu pro analýzy zobrazené na elektroferogramech na Obr. 5.6. Hodnoty, které nebylo možné 

vypočítat, jsou nahrazeny pomlčkou. 

Elektroferogram |𝝁𝐞𝐟𝐟,𝐀| / 10-9 m2 V-1 s-1 R1,2 

 LAB1 LAB2 LAB3 LAB4  

(a) - - 23,8 24,2 - 

(b) 11,0 11,6 12,5 12,9 4,11 

(c) 16,9 17,6 18,5 19,0 3,05 

(d) 17,7 18,4 19,2 19,7 3,26 
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 Pro stanovení pozorovaných konstant stability byly proměřeny závislosti 

efektivních pohyblivostí enantiomerů labetalolu na koncentraci HS-β-CD a na celkové 

koncentraci duálního systému HS-β-CD:β-CD. 

Na Obr. 5.7 je zobrazen graf závislosti efektivních pohyblivostí jednotlivých 

enantiomerů labetalolu na koncentraci HS-β-CD v BGE o pH 4,65 a iontové síle 

acetátového pufru 40 mmol dm-3. Od koncentrace cyklodextrinu 4 mmol dm-3 byly 

analýzy delší než 30 minut, proto tyto experimentální hodnoty v grafu chybí. Efektivní 

pohyblivost čtvrtého enantiomeru při koncentraci HS-β-CD 0,5 mmol dm-3 rovněž 

chybí, protože měla téměř nulovou hodnotu a pík byl deformován píkem DMSO.  

 

 

Obr. 5.7 Graf závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů labetalolu na koncentraci HS-β-CD v BGE 

při pH 4,65, iontové síle pufru 40 mmol dm-3 a napětí 25 kV. Symboly ,  ,  a  představují 

experimentální hodnoty s chybovými úsečkami. Křivky v barvě odpovídající experimentálním bodům 

jsou grafy příslušných regresních funkcí. Jako regresní funkce byla použita rovnice (18), která je též 

uvedena v grafu.  

 

Grafy regresních funkcí prochází danými body s koeficienty determinace 

o hodnotách 0,9994; 0,9995; 0,9996 a 0,9999 (v pořadí od prvního po čtvrtý 
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enantiomer), z čeho lze usoudit, že nabité komplexační činidlo v nízkých koncentracích 

nemá zásadní vliv na nárůst iontové síly BGE a rovnice (18) je vhodná pro předpis 

regresní funkce.  

V grafu závislosti efektivní pohyblivosti labetalolu na koncentraci HS-β-CD 

v BGE o pH 4,60 a iontové síle pufru 100 mmol dm-3 (Obr. 5.8) opět chybí hodnoty pro 

nejvyšší studovanou koncentraci a to z důvodu dlouhé separace (víc než 30 minut). 

Rovněž nemohly být vyneseny experimentální hodnoty odpovídající píkům, které byly 

deformovány píkem DMSO.  

 

 

Obr. 5.8 Graf závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů labetalolu na koncentraci HS-β-CD v BGE 

při pH 4,60, iontové síle pufru 100 mmol dm-3 a napětí 25 kV. Symboly ,  ,  a  představují 

experimentální hodnoty s chybovými úsečkami. Křivky v barvě odpovídající experimentálním bodům 

jsou grafy příslušných regresních funkcí. Jako regresní funkce byla použita rovnice (18), která je též 

uvedena v grafu.  

 

Jak je z grafu zřejmé, regresní funkce již body při koncentraci HS-β-CD 

8 mmol dm-3 neprochází. Důvodem je pravděpodobně změna efektivních pohyblivostí 

isomerů v důsledku nárůstu iontové síly při přídavku nabitého cyklodextrinu do BGE. 



46 
 

Hodnoty efektivních pohyblivostí jsou ovlivňovány dvěma protichůdnými efekty. Vyšší 

koncentrace cyklodextrinu posouvá komplexační rovnováhu ve prospěch komplexu a 

tím zvyšuje absolutní hodnotu efektivních pohyblivostí enantiomerů. Rostoucí iontová 

síla pak absolutní hodnotu efektivních pohyblivostí snižuje. 

V závislostech efektivních pohyblivostí isomerů labetalolu na koncentraci 

chirální směsi HS-β-CD:β-CD v BGE při pH 4,60, iontové síle acetátového pufru 

100 mmol dm-3 a při poměru cyklodextrinů 4:1 (Obr. 5.9) a 8:1 (Obr. 5.10,  

str. 47) nebyly vyneseny experimentální body pro koncentrace 6 mmol dm-3 a vyšší, 

protože ani po 30 minutách nebyly na elektroferogramu pozorovány příslušné píky. 

Rovněž v těchto závislostech chybí body odpovídající přibližně nulovým efektivním 

pohyblivostem enantiomerů, neboť jejich píky kolidují s píkem DMSO.  

 

 

Obr. 5.9 Graf závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů labetalolu na koncentraci chirální směsi 

(CHS) HS-β-CD:β-CD v poměru 4:1 v BGE při pH 4,60, iontové síle acetátového pufru 100 mmol dm-3 a 

vloženém napětí 25 kV. Symboly ,  ,  a  představují experimentální hodnoty s chybovými 

úsečkami. Křivky v barvě odpovídající experimentálním bodům jsou grafy příslušných regresních funkcí. 

Jako regresní funkce byla použita rovnice (18), která je též uvedena v grafu. 
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V zobrazených závislostech nejsou výrazné odchylky experimentálních bodů od 

proložených regresních funkcí, protože nabitý cyklodextrin nemá při nízkých 

koncentracích zásadní vliv na iontovou silu BGE.  

 

 

Obr. 5.10 Graf závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů labetalolu na koncentraci chirální směsi 

(CHS) HS-β-CD:β-CD v poměru 8:1 v BGE při pH 4,60, iontové síle acetátového pufru 100 mmol dm-3 a 

vloženém napětí 25 kV. Symboly ,  ,  a  představují experimentální hodnoty s chybovými 

úsečkami. Křivky v barvě odpovídající experimentálním bodům jsou grafy příslušných regresních funkcí. 

Jako regresní funkce byla použita rovnice (18), která je též uvedena v grafu. 
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V grafu závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů labetalolu na koncentraci  

HS-β-CD při pH 7,12 a iontové síle pufru 40 mmol dm-3 (Obr. 5.11) chybí 

experimentální hodnoty efektivních pohyblivostí při 10 mmol dm-3 koncentraci 

cyklodextrinu v BGE a to z důvodu deformace píků systémovým píkem, kdy detekční 

časy nebylo možné odečíst (viz Obr. 5.6 (a) – str. 43). Regresní funkce procházejí 

experimentálními body s koeficienty determinace 0,9984; 0,9983; 0,9990 a 0,9990 

(hodnoty jsou v pořadí od prvního ke čtvrtému isomeru). Odchylky lze pozorovat při 

koncentracích 6 a 8 mmol dm-3. Mohl by to být důsledek zvyšování iontové sily BGE 

s rostoucí koncentrací HS-β-CD.  

 

 

Obr. 5.11 Graf závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů labetalolu na koncentraci HS-β-CD 

v BGE při pH 7,12, iontové síle MOPS pufru 40 mmol dm-3 a napětí 15 kV. Symboly ,  ,  a  

představují experimentální hodnoty s chybovými úsečkami. Křivky v barvě odpovídající experimentálním 

bodům jsou grafy příslušných regresních funkcí. Jako regresní funkce byla použita rovnice (18), která je 

též uvedena v grafu.  
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Graf závislosti efektivní pohyblivosti isomerů labetalolu na koncentraci  

HS-β-CD v základním elektrolytu o pH 7,11 a iontové síle MOPS pufru 100 mmol dm-3 

je zobrazen na Obr. 5.12. V závislosti nejsou zobrazeny experimentální hodnoty pro 

píky deformované píkem DMSO. Regresní funkce s koeficienty determinace 0,9596; 

0,9632, 0,9659 a 0,9694 neprocházejí většinou experimentálních bodů. Funkce popsaná 

rovnicí (18) tedy není vhodnou regresní funkcí. Důvodem může být fakt, že při pH 7,11 

je labetalol přítomen ve dvou protonizačních formách (viz pKa v Tab. 4.1, str. 30). Pro 

každou z těchto forem může HS-β-CD vykazovat různou hodnotu konstanty stability. 

Za konstanty stability úplně protonizované formy lze považovat hodnoty získané při pH 

4,60 a iontové síle pufru 100 mmol dm-3 (viz grafy v Obr. 5.8, str. 45). Labetalol 

s nulovým nábojovým číslem bude nejvíce zastoupen (cca 80%) při pH přibližně 8,25. 

Při vyšším pH již jeho zastoupení bude klesat na úkor záporně nabité formy. 

 

 

Obr. 5.12 Graf závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů labetalolu na koncentraci HS-β-CD 

v BGE při pH 7,11, iontové síle MOPS pufru 100 mmol dm-3 a napětí 15 kV. Symboly ,  ,  a  

představují experimentální hodnoty s chybovými úsečkami. Křivky v barvě odpovídající experimentálním 

bodům jsou grafy příslušných regresních funkcí. Jako regresní funkce byla použita rovnice (18), která je 

též uvedena v grafu.  
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Grafy závislostí efektivních pohyblivostí separovaných isomerů labetalolu  

na koncentraci chirální směsi HS-β-CD:β-CD s poměrem cyklodextrinů 4:1 a 8:1 

v základním elektrolytu o pH 7,11 a iontové síle použitého MOPS pufru  

100 mmol dm-3, jsou zobrazeny na Obr. 5.13 a 5.14 (str. 51). V těchto grafech opět 

nejsou zobrazeny body odpovídající píkům deformovaných markerem EOF.  

 

 

Obr. 5.13 Graf závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů labetalolu na koncentraci chirální směsi 

(CHS) HS-β-CD:β-CD v poměru 4:1 v BGE při pH 7,11 a vloženém napětí 15 kV.   

Symboly ,  ,  a  představují experimentální hodnoty s chybovými úsečkami. Křivky v barvě 

odpovídající experimentálním bodům jsou grafy příslušných regresních funkcí. Jako regresní funkce byla 

použita rovnice (18), která je též uvedena v grafu.  
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Obr. 5.14 Graf závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů labetalolu na koncentraci chirální směsi 

(CHS) HS-β-CD:β-CD v poměru 8:1 v BGE při pH 7,11, iontové síle použitého pufru 100 mmol dm-3 a 

vloženém napětí 15 kV.  Symboly ,  ,  a  představují experimentální hodnoty s chybovými 

úsečkami. Křivky v barvě odpovídající experimentálním bodům jsou grafy příslušných regresních funkcí. 

Jako regresní funkce byla použita rovnice (18), která je též uvedena v grafu.  

 

Pro všechny analýzy labetalolu s HS-β-CD a HS-β-CD:β-CD byly stanoveny 

pozorované konstanty stability, 𝐾app
′ , (Tab. 5.3, str. 62), resp. celkové pozorované 

konstanty stability vzniklých komplexů, 𝐾app
′over (Tab. 5.4, str. 63).  

Na Obr. 5.15 (str. 52) je sloupcový graf porovnávající hodnoty stanovených 

pozorovaných konstant stability komplexů u všech úspěšných enantioseparací 

labetalolu. Stanovené hodnoty pozorovaných konstant stability lze v analýzách se 

základním elektrolytem o pH 4,60 a 4,65 přiřadit kladně nabité formě labetalolu (44). 

Nejvyšší hodnoty jsou pozorovány při analýzách s jedním selektorem a s nižší 

iontovou silou pufru základního elektrolytu (40 mmol dm-3). Použitím základního 

elektrolytu s pufrem o vyšší iontové síle (100 mmol dm-3) se síla komplexů snížila 

pravděpodobně kvůli většímu množství iontů BGE, které omezují interakce 
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jednotlivých isomerů s cyklodextrinem. Stanovené pozorované konstanty stability mají 

proto nižší hodnoty, které také vykazují větší standardní chyby. 

 

 

Obr. 5.15 Hodnoty konstant stability komplexů enantiomerů labetalolu s chirálními selektory, které 

poskytli úplnou separaci. Experimentální podmínky: (a) HS-β-CD při pH 4,65, I = 40 mmol dm-3;  

(b) HS-β-CD při pH 4,60, I = 100 mmol dm-3; (c) HS-β-CD:β-CD v poměru 4:1 při pH 4,60,  

I = 100 mmol dm-3; (d) HS-β-CD:β-CD v poměru 8:1 při pH 4,60; I = 100 mmol dm-3; (e) HS-β-CD při 

pH 7,12, I = 40 mmol dm-3; (f) HS-β-CD při pH 7,11, I = 100 mmol dm-3; (g) HS-β-CD:β-CD v poměru 

4:1 při pH 7,11; I = 100 mmol dm-3; (h) HS-β-CD:β-CD v poměru 8:1 při pH 7,11. I = 100 mmol dm-3.  

 

Použitím duálních systémů se síla komplexů enantiomerů s chirálními směsmi 

v porovnání s analýzami pouze s HS-β-CD snížila, pravděpodobně kvůli 

kompetitivnímu vztahu dvou cyklodextrinů k optickému isomeru. Při separaci 

labetalolu pomocí chirální směsi HS-β-CD:β-CD při pH 7,11 jsou hodnoty 

pozorovaných konstant stability nejmenší ze všech analýz, což zřejmě souvisí 

s nábojem labetalolu při této hodnotě pH, jak již bylo zmíněno výše.  

Při pH 4,60 neměl poměr nabitého a neutrálního cyklodextrinu v chirální směsi 

výrazný vliv na rozlišení rozdělených píků isomerů (viz Tab. 5.1, str. 42), což také platí 

pro stanovené konstanty stability.  
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Na základě hodnot rozlišení, odečtených detekčních časů a stanovených 

pozorovaných konstant stability byla pro enantioseparaci labetalolu vybrána jako 

nejúčinnější analýza s HS-β-CD při pH 4,60 a iontové síle 100 mmol dm-3.  

 

5.2 Separace pindololu 

 

Úspěšná separace dvou enantiomerů pindololu pomocí kapilární elektroforézy 

byla podle našich zdrojů dosud provedena pouze ve fosfátovém pufru o pH 3 až 5 

s přídavkem směsi náhodně sulfatovaných cyklodextrinů (S-CD; DS = 7-10) (45), 

karboxymethyl-β-CD (46) a heptakis(2,6-di-O-methyl)-(2,3,6-tri-O-methyl)-β-CD (47).  

V mé práci separace pindololu při pH 4,65 v acetátovém pufru (80 mM 

CH3COOH a 40 mM LiOH) s přídavkem HS-β-CD však úspěšná nebyla. Dva 

enantiomery pindololu byly rozděleny v pufru o pH 7,12 (40 mM MOPS a 40 mM 

MOPS Na) s přídavkem OS-γ-CD (Obr. 5.16). Separace na základní linii byla dosažena 

již při koncentraci 6 mmol dm-3 tohoto cyklodextrinu.  

 

 

Obr. 5.16 Enantioseparace isomerů pindololu pomocí OS-γ-CD o koncentraci 6 mmol dm-3v pufru o 

pH 7,12 (40 mM MOPS a 40 mM MOPS Na). Bylo použito napětí 15 kV. Elektroferogram byl 

zaznamenán při vlnové délce 214 nm. 
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Na Obr. 5.17 jsou pro srovnání záznamy analýzy pindololu jednak s přídavkem 

OS-γ-CD a jednak s přídavkem HS-β-CD za jinak stejných podmínek (koncentrace CD 

byla 10 mmol dm-3, pufr o hodnotě pH 7,12). Rozlišení píků při použití sulfatovaného 

β-CD je výrazně nižší než u sulfatovaného γ-CD. Z tohoto výsledku lze předpokládat, 

že kavita β-CD je pro molekulu pindololu příliš malá, tudíž bude do ní vstupovat jen 

částečně a interakce bude slabá. Enantiomery pindololu s HS-β-CD mají navíc větší 

pohyblivost a analýza trvá déle.  

Pro nejúspěšnější analýzu (použitím OS-γ-CD) byla sestrojena závislost 

efektivní pohyblivosti obou enantiomerů pindololu na koncentraci OS-γ-CD v BGE 

(Obr. 5.18, str. 55). Hodnoty stanovených pozorovaných konstant stability jsou uvedeny 

v Obr. 5.18 (str. 55) a v Tab. 5.3 (str. 62). 

 

 

Obr. 5.17 Analýza pindololu pomocí sulfatovaných cyklodextrinů v pufru o pH 7,12 a iontové síle 

40 mmol dm-3. V grafu jsou zobrazeny píky enantiomerů analytu při přídavku (1) OS-γ-CD,  

(2) HS-β-CD, v obou případech o koncentraci 10 mmol dm-3. Hodnota vloženého napětí byla 15 kV.  
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Obr. 5.18 Graf závislosti efektivní pohyblivosti enantiomerů pindololu na koncentraci OS-γ-CD při  

pH 7,12, iontové síle MOPS pufru 40 mmol dm-3 a vloženém napětí 15 kV. Symboly  a  ,představují 

experimentální hodnoty s chybovými úsečkami. Křivky v barvě odpovídající experimentálním bodům 

jsou grafy příslušných regresních funkcí. Jako regresní funkce byla použita rovnice (18), která je též 

uvedena v grafu.  

 

5.3 Separace alprenololu 

 

Separace dvou enantiomerů alprenololu byly rovněž dosud provedeny převážně 

ve fosfátovém pufru o pH 2,5 až 3,8 s přídavkem sulfatovaných cyklodextrinů (45; 48-50), 

ale také v acetátovém pufru o pH 5,8 s přidanou směsí α-CD a S-β-CD (51).  

Za experimentálních podmínek zvolených v mé práci nebyly sulfatované cyklodextriny 

(HS-β-CD, OS-γ-CD) dostatečně silnými chirálními selektory, ani pro částečnou 

enantioseparaci alprenololu (Obr. 5.19, str. 56).  

Úspěšná byla analýza s fosfatovaným γ-cyklodextrinem (γ-CD-P) při pH 7,12 a 

iontové síle MOPS pufru 40 mmol dm-3. Již při koncentraci γ-CD-P 4 mmol dm-3 byla 

separace až na základní linii a s rostoucí koncentrací se rozlišení zvyšovalo (Obr. 5.20, 

str. 56). Jak je z grafu zřejmé, se zvyšujícím se přídavkem cyklodextrinu do BGE došlo 
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také ke zvyšování základní linie v důsledku absorpce UV záření zvolené vlnové délky 

fosfatovaným γ-cyklodextrinem.  

 

Obr. 5.19 Analýza alprenololu s přídavkem HS-β-CD (černá křivka) a OS-γ-CD (červená křivka) do 

BGE, v obou případech o koncentraci 10 mmol dm-3. V obou analýzách bylo použito napětí 15 kV a BGE 

o pH 7,12 byl složen ze 40 mM MOPS a 40 mM MOPS Na. 

 

 

Obr. 5.20 Enantioseparace alprenololu v pufru o pH 7,12 (40 mM MOPS a 40 mM MOPS Na)  

s γ-CD-P o koncentraci (1) 4 mmol dm-3, (2) 6 mmol dm-3,(3) 8 mmol dm-3a (4) 10 mmol dm-3. Vložené 

napětí bylo 15 kV. Při všech uvedených koncentracích putovaly enantiomery jako anionty. 
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Pro analýzu alprenololu s γ-CD-P byla sestrojena závislost efektivních 

pohyblivostí obou enantiomerů alprenololu na koncentraci γ-CD-P v BGE (Obr. 5.21). 

Hodnoty stanovených pozorovaných konstant stability jsou uvedeny v Obr. 5.21 a 

v Tab. 5.3 (str. 62). 

 

 

Obr. 5.21 Závislost efektivní pohyblivosti enantiomerů alprenololu na koncentraci γ-CD-P v BGE při 

pH 7,12, iontové síle použitého pufru 40 mmol dm-3 a vloženém napětí 15 kV. Symboly  a  

představují experimentální hodnoty s chybovými úsečkami. Regresní funkce jsou zobrazeny jako křivky 

v barvě odpovídající experimentálním bodům. Daty je proložena regresní funkce podle rovnice (18), 

uvedená v grafu. 

 

5.4 Separace atenololu 

 

Podle dostupných elektronických zdrojů byl atenolol pomocí elektroforézy 

použitím cyklodextrinů dosud chirálně rozdělen pouze ve fosfátovém pufru a to buď 

o pH 4,5 - 6,5 s karboxymethyl-β-CD (52), nebo o pH 3,5 s heptakis(2,3-diacetyl-6-

sulfo)-β-CD (53). 
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Po úspěšných separacích dvou předchozích β-blokátorů v pH 7,12, byla i 

analýza atenololu provedena v tomto pH pomocí nabitých cyklodextrinů. Bohužel, ani 

použitím cyklodextrinů (OS-γ-CD, CM-β-CD nebo HS-β-CD) o nejvyšší koncentraci 

(10 mmol dm-3) nebylo dosaženo rozdělení enantiomerů atenololu na základní linii 

(Obr. 5.22).  

 

Obr. 5.22 Analýza atenololu s přídavkem (a) OS-γ-CD, (b) CM-β-CD a (c) HS-β-CD, ve všech 

případech o koncentraci 10 mmol dm-3. Bylo vloženo napětí 15 kV a BGE o pH 7,12 byl složen ze 

40 mM MOPS a 40 mM MOPS Na. 

 

Rozlišení píků se zvýšilo v acetátovém pufru o pH 4,65. Analýza  

s HS-β-CD v tomto pH však byla příliš dlouhá – již při koncentraci cyklodextrinu 

6 mmol dm-3 byla doba analýzy 40 minut (Obr. 5.23, str. 59). Navíc lze na 

elektroferogramu pozorovat široké trojúhelníkové píky, které jsou důsledkem zejména 

elektromigrační disperze. 

Větší separační účinnost byla dosažena s OS-γ-CD při pH 4,65 (Obr. 5.24 

červená křivka, str. 59), která poskytla úzké píky v mnohem kratším čase. Tato analýza 

byla porovnána s duálním systémem, ve kterém byl k nabitému OS-γ-CD přidán 

neutrální β-CD (Obr. 5.24 černá křivka, str. 59) v poměru 8:1 (osmkrát větší 

koncentrace nabitého cyklodextrinu). Z hodnot rozlišení píků (uvedených v Tab. 5.3, 
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str. 62 a Tab. 5.4, str. 63) je zřejmé, že se separační účinnost zlepšila, změna efektivních 

pohyblivostí isomerů ATN však způsobila prodloužení analýzy.  

 

Obr. 5.23 Enantioseparace atenololu s přídavkem HS-β-CD o koncentraci 6 mmol dm-3. Hodnota 

vloženého napětí byla 25 kV a BGE o pH 4,65 byl složen z 80 mM CH3COOH a 40 mM LiOH.  

 

 

Obr. 5.24 Enantioseparace atenololu pomocí OS-γ-CD o koncentraci 10 mmol dm-3 (červená křivka), 

a použitím duálního systému OS-γ-CD:β-CD v poměru 8:1, kde celková koncentrace směsi byla 

10 mmol dm-3(černá křivka). V obou analýzách bylo použito napětí 25 kV a pufr o pH 4,65 byl složen z 

80 mM CH3COOH a 40 mM LiOH. 
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Pro analýzu s OS-γ-CD v BGE o pH 4,65 a pro analýzu s chirální směsí  

OS-γ-CD:β-CD v poměru cyklodextrinů 8:1 při pH 4,65, byly sestrojeny závislosti 

efektivních pohyblivostí enantiomerů atenololu na koncentraci chirálního selektoru 

(Obr. 5.25), resp. na celkové koncentraci chirální směsi (Obr. 5.26, str. 61).  

V obou grafech nejsou zaznamenány experimentální hodnoty při koncentraci  

komplexačního činidla 4 mmol dm-3, jelikož píky obou isomerů byly deformovány 

píkem DMSO. Experimentální bod v Obr. 5.26, odpovídající koncentraci CHS 

2 mmol dm-3 byl při regresi vyloučen kvůli odlehlé hodnotě. Rozdíl mezi naměřenými 

pohyblivostmi a tudíž i stanovenými komplexačními konstantami je v obou analýzách 

velmi malý, ale dostatečný pro úspěšnou enantioseparaci. 

 

 

Obr. 5.25 Závislost efektivní pohyblivosti enantiomerů atenololu na koncentraci OS-γ-CD v BGE o pH 

4,65 a iontové síle 40 mmol dm-3. Symboly  a  představují experimentální hodnoty s chybovými 

úsečkami. Regresní funkce jsou zobrazeny jako křivky v barvě odpovídající experimentálním bodům. 

Daty je proložena regresní funkce podle rovnice (18) uvedená v grafu.  
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Obr. 5.26 Závislost efektivní pohyblivosti enantiomerů atenololu na koncentraci chirální směsi  

(CHS) OS-γ-CD:β-CD v poměru 8:1 v BGE o pH 4,65 a iontové síle použitého pufru 40 mmol dm-3. 

Symboly  a  představují experimentální hodnoty s chybovými úsečkami. Regresní funkce jsou 

zobrazeny jako křivky v barvě odpovídající experimentálním bodům. Daty je proložena regresní funkce 

podle rovnice (22) uvedená v grafu.  

 

 Hodnoty pozorovaných konstant stability jsou uvedeny v Tab. 5.3 (str. 62) a 

Tab. 5.4 (str. 63). Na základě hodnot rozlišení, byla jako nejúspěšnější analýza pro 

enantioseparaci atenololu vybrána analýza pomocí duálního systému s chirální směsí 

OS-γ-CD:β-CD. 

 

5.5 Shrnutí 

 

Pro analýzy s jedním chirálním selektorem jsou stanovené hodnoty 

pozorovaných konstant stability a rozlišení separovaných enantiomerů vybraných  

β-blokátorů uvedeny v Tab. 5.3 (str. 62). Pro duální systémy jsou stanovené veličiny 

shrnuty v Tab. 5.4 (str. 63). Analýzy s nedostatečnou enantioseparací nebo rozlišením 

jsou popsané v Tab. 5.5 (str. 64). 
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Tab. 5.3 Pozorované konstanty stability β-blokátorů s příslušnými chirálními selektory a rozlišení 

separovaných píků. Rozlišení je při koncentraci chirálního selektoru 10 mmol dm-3, není-li uvedeno jinak. 

β-blokátor Chirální selektor pH R1,2 𝑲𝐚𝐩𝐩
′ / (mmol dm-3)-1 

PIN OS-γ-CD 7,12 5,28 
0,385 ± 0,011 

0,406 ± 0,010 

ALP γ-CD-P 7,12 7,82 
0,55 ± 0,02 

0,57 ± 0,02 

ATN OS-γ-CD 4,65 2,31  
0,270 ± 0,014 

0,265 ± 0,013 

LAB HS-β-CD 7,12 2,84a 

0,83 ± 0,04 

0,90 ± 0,05 

0,99 ± 0,05 

1,04 ± 0,05 

LAB HS-β-CD 4,65 9,98b 

0,80 ± 0,02 

0,86 ± 0,02 

0,95 ± 0,02 

1,10 ± 0,02 

LAB HS-β-CD 7,11 4,11 

0,56 ± 0,12 

0,66 ± 0,13 

0,75 ± 0,09 

0,80 ± 0,10 

LAB HS-β-CD 4,60 10,47a 

0,47 ± 0,03 

0,49 ± 0,03 

0,54 ± 0,04 

0,56 ± 0,03 
a Rozlišení je při koncentraci HS-β-CD 8 mmol dm-3. 

b Rozlišení je při koncentraci HS-β-CD 3 mmol dm-3. 
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Tab. 5.4 Celkové pozorované konstanty stability β-blokátorů s příslušnými chirálními směsmi a 

rozlišení separovaných píků. Rozlišení je při koncentraci CHS 10 mmol dm-3, není-li uvedeno jinak. 

β-blokátor Chirální směs pH R1,2 𝑲𝐚𝐩𝐩
′𝐨𝐯𝐞𝐫/(mmol dm-3)-1 

ATN 

OS-γ-CD:β-CD 

8:1 

4,65 2,80 

0,43 ± 0,03 

0,43 ± 0,02 

LAB 

HS-β-CD:β-CD 

4:1 

4,60 7,83a 

0,323 ± 0,011 

0,35 ± 0,02 

0,40 ± 0,02 

0,41 ± 0,02 

LAB 

HS-β-CD:β-CD 

8:1 

4,60 9,74a 

0,30 ± 0,02 

0,32 ± 0,02 

0,36 ± 0,03 

0,37 ± 0,02 

LAB 

HS-β-CD:β-CD 

4:1 

7,11 3,05 

0,072 ± 0,004 

0,076 ± 0,005 

0,096 ± 0,014 

0,110 ± 0,013 

LAB 

HS-β-CD:β-CD 

8:1 

7,11 3,26 

0,094 ± 0,013 

0,100 ± 0,003 

0,122 ± 0,002 

0,121 ± 0,007 
a Rozlišení je při koncentraci HS-β-CD 4 mmol dm-3. 
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Tab. 5.5 Neúspěšné analýzy β-blokátorů, kdy enantioseparace nebyla dosažena, příp. hodnota rozlišení 

separovaných píků byla menší než 1,5. V případě částečné separace enantiomerů je uvedeno rozlišení 

píků při 10 mmol dm-3 koncentraci chirálního selektoru, není-li uvedeno jinak. Nebylo-li pozorováno 

žádné rozdělení, nebo při separaci labetalolu nebyli od sebe ani částečně odděleny všechny čtyři 

enantiomery, je v příslušném řádku pomlčka. 

β-blokátor 
Chirální 

selektor/směs 
pH Enantioseparace R1,2 

PIN HS-β-CD 7,12 částečně 0,85 

ALP HS-β-CD 4,65 náznak 0,37a 

ALP HS-β-CD 7,12 ne - 

ALP OS-γ-CD 7,12 ne - 

ATN HS-β-CD 7,12 částečně 0,58 

ATN OS-γ-CD 7,12 částečně 1,16 

ATN CM-β-CD 7,12 částečně 0,80 

ATN HS-β-CD 4,65 anob 2,35c 

LAB 
CM-β-CD:β-CD 

(8:1) 
4,65 3 píky - 

LAB 
CM-β-CD:β-CD 

(4:1) 
4,65 3 píky - 

LAB 
CM-β-CD:β-CD 

(8:1) 
7,12 3 píky - 

LAB 
CM-β-CD:β-CD 

(4:1) 
7,12 3 píky - 

LAB γ-CD-P 4,65 3 píky - 

LAB γ-CD-P 7,12 2 píky - 
a Rozlišení je uvedené při koncentraci HS-β-CD  8 mmol dm-3. 

b Analýza je zařazena mezi neúspěšné z důvodu času potřebného pro enantioseparaci, který byl 

při uvedeném rozlišení 39 minut. 

c Rozlišení je uvedené při koncentraci HS-β-CD  6 mmol dm-3. 
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5.6 Vyhodnocení nejúspěšnějších analýz 

 

Pro nejúspěšnější analýzy všech čtyř studovaných β-blokátorů byla pro nalezení 

optimální koncentrace chirálního selektoru, resp. chirální směsi (pro zjednodušení se 

pro obě možnosti uvádí pojem „komplexační činidlo“ a zkratka „C“) vynesena závislost 

rozlišení separovaných píků na koncentraci komplexačního činidla v základním 

elektrolytu (Obr. 5.27). Z grafu byly odečteny nejnižší hodnoty koncentrace 

komplexačního činidla, které v analýzách poskytly rozlišení píků o hodnotě alespoň 1,5. 

Výsledky jsou uvedeny v Tab. 5.6 (str. 66) v přehledu parametrů nejúspěšnějších 

analýz.  

 

 

Obr. 5.27 Graf závislosti rozlišení separovaných píků na koncentraci chirálního selektoru, resp. chirální 

směsi v BGE (pro zjednodušení se oba uvádějí pod zkratkou C, jako komplexační činidla).  
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Tab. 5.6 Experimentální podmínky nejúspěšnějších enantioseparací studovaných β-blokátorů. 

V tabulce je uvedena také doba analýzy, tsep, potřebná pro separaci, při dané koncentraci komplexačního 

činidla. 

β-blokátor C 𝒄𝐂  pH I* U tsep 

  mmol dm-3  mmol dm-3 kV min 

LAB HS-β-CD 1,0 4,65 100 25 4,8 

PIN OS-γ-CD 1,0 7,12 40 15 4,4 

ALP γ-CD-P 1,0 7,12 40 15 5,8 

ATN OS-γ-CD:β-CD 

8:1 

8,0 4,65 40 25 9,4 

* Jelikož se při přídavku nabitého komplexačního činidla do pufru základního elektrolytu zvyšuje jeho 

iontová síla, hodnoty uvedené v tabulce odpovídají nulové koncentraci komplexačního činidla v BGE. 
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6 Závěr 

 

Metodou kapilární zónové elektroforézy byly enantioselektivně separovány  

β-blokátory: labetalol, alprenolol, pindolol a atenolol. Jako chirální selektory byly 

používány nabité cyklodextriny, přičemž pro optimalizaci separace byly vyzkoušeny 

také duální systémy s použitím kombinacev záporně nabitého a neutrálního 

cyklodextrinu. Byly proměřeny závislosti efektivních pohyblivostí isomerů na 

koncentraci chirálního selektoru, resp. na celkové koncentraci chirální směsi v roztoku 

základního elektrolytu. Celkem bylo provedeno přes 1200 analýz. Pro analýzy 

s nejvyšším rozlišením separovaných píků isomerů byly na základě těchto závislostí 

stanoveny pozorované konstanty stability komplexů β-blokátorů s příslušnými 

cyklodextriny.  

Separace čtyř enantiomerů labetalolu byla dosažena pouze pomocí HS-β-CD, 

přičemž větší rozlišení bylo pozorováno v acetátovém pufru. Duální systémy neposkytly 

větší rozlišení ani hodnoty konstant stability. V případě separace atenololu byly 

použitím duálního systému OS-γ-CD:β-CD zvýšené hodnoty rozlišení i konstant 

stability, v porovnání s pouze nabitým cyklodextrinem. Alprenolol byl chirálně 

separován pomocí γ-cyklodextrin fosfátu a pindolol použitím OS-γ-CD. Pro všechny 

analyzované β-blokátory byly nalezeny experimentální podmínky, při kterých bylo 

dosaženo rozlišení alespoň 1,5 do 10 minut. 
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