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Abstrakt 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  

 

Studentka:  Hana Dobrá 

Školitel: RNDr. Milan Mokrý, CSc. 

 

Téma diplomové práce:  

Analytické hodnocení léčiv s využitím HPLC I. 

 

Pro vývoj chromatografických podmínek separace suprofenu na klasických C18 

kolonách, byly použity čtyři různé kolony. Nejvhodnější se ukázala kolona 

LiChroCART R 125-4 HPLC Cartridge,  LiChrospher® 100 RP – 18, 5 µm. 

Bylo též vyzkoušeno mnoho různých mobilních fází, jako nejvhodnější byla 

vybrána mobilní fáze složená z ACN a dihydrogenfosforečnan-draselného 

vodného pufru v poměru 35:65 o pH 3,03. Při tomto poměru byl výsledný 

retenční čas suprofenu 7,8 minuty. Také byl hledán vhodný vnitřní standard. 

Z několika zkoušených látek byl vybrán jako nejvhodnější naproxen, který se 

eluoval za píkem suprofenu a poskytoval separovaný pík. Dále následovalo 

dlouhé hledání vhodných podmínek pro separaci enantiomerů suprofenu. 

Nakonec byl suprofen separován za normálního módu na koloně Chiralcel OD-

R, 0,46 cm x 25cm, od firmy Daicel chemical industries s použitou mobilní fází 

hexan a propan-2-ol v poměru 98 : 2 s přídavkem 0,6 ml kyseliny octové. Při 

průtoku 0,5 ml/min byly získány retenční časy okolo 60 minut. Zvýšením 

rychlosti průtoku se dobu analýzy podařilo zkrátit až na 25 minut. Poté byla 

provedena liquid-liquid extrakce, pro zjištění výtěžnosti suprofenu z plasmy 

s dosaženou výtěžností v rozsahu 79-111%.  



 

 

  



 

 

Abstract 

Charles University 
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Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis 

 

Student: Hana Dobrá 

Supervisor: RNDr. Milan Mokrý, CSc. 

 

Title of master‘s thesis:  

Analytical evaluation of drugs by using HPLC 

 

For the development of chromatographic conditions for suprofen separation were 

used four conventional different C18 columns. Most suitable appeared column is 

LiChroCART 125-4 HPLC Cartridge R, LiChrospher 100 RP - 18, 5 mm. Many 

different mobile phases were used and the most appropriate was mobile phase 

consisting of acetonitrile and potassium phosphate aqueous buffer in ratio 35/65 

with pH 3.03. By using this mobile phase suprofen’s retention time was 7.8 

minutes. We were also looking for a suitable internal standard. From a few used 

compounds as the best was chosen naproxen, which was eluted behind the peak 

of suprofen and provided a separated peak. Many conditions for the chiral 

separation of suprofen’s enantiomers were tried. Finally, suprofen was separated 

by normal phase mode on a Chiralcel OD-R, 0.46 cm x 25 cm, from Daicel 

Chemical Industries using a mobile phase of hexane and propan-2-ol in a ratio of 

98:2, with the addition of acetic acid at volume 0.6 millilitres, at a flow rate 0.5 

ml / min, retention times take about 60 minutes. Analysis was reduced by 

increasing the flow rate up to 25 minutes. After that, a liquid-liquid extraction 

was performed to determine the yield of suprofen from plasma. The yield 

ranging was from 79-111%.  
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1. Kapitola - Úvod  

V rámci studia nesteroidních antiflogistik byly vyvíjeny podmínky 

pro analytické hodnocení suprofenu pomocí HPLC. Pomocí různých kolon a 

mobilních fází měla být nalezena ta nejvhodnější pro reprodukovatelnou 

chirální separaci enantiomerů suprofenu. Aby tato metoda poskytovala 

kvantifikovatelné výsledky, bylo zapotřebí nalézt vhodný standard, nejlépe 

s podobnou chemickou strukturou, čili chemicky deriváty kyseliny propionové. 

Posléze byla provedena izolace z plazmy liquid-liquid extrakcí, po příslušných 

úpravách vzorku byl stanoven obsah HPLC. 

Význam HPLC při analýze léčiv: 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je pro analytické hodnocení léčiv 

používána velice často. Hlavním důvodem je fakt, že tato separační metoda 

přináší výsledky nejen po kvalitativní ale i po kvantitativní stránce a zároveň 

také slouží k ověření totožnosti látky. Výhodou je vysoká selektivita, citlivost, 

krátká doba analýzy, používají se malá množství vzorků, navíc jde dávkování 

plně automatizovat prostřednictvím programu. Chromatografický záznam tedy 

podává informace o identitě látky, ale také o jejím obsahu a čistotě. Dokonce 

jsou HPLC metody velice často používané v lékopisech, jedná se zpravidla 

o zkoušky na stanovení čistoty, ale i stanovení obsahu a totožnosti. (1) 

Pro stanovení obsahu jednotlivých složek ve směsi jsou používány obvykle dvě 

metody: metoda vnějšího a metoda vnitřního standardu. 

U metody vnějšího standardu se poustupuje tak, že je na kolonu nejprve 

nastříknutý roztok zkoušené látky a po doměření záznamu se provede další 

nástřik, tentokrát ale roztoku vnějšího standardu. Vnějším standardem může 

být jedna za složek směsi (v případě složeného léčivého přípravku) nebo 

standard stanovované látky označený jako CRL. Výsledná koncentrace se získá 

porovnáním poměrů ploch píků stanovované látky a plochy píku vnějšího 

standardu.(1) 

Pro stanovení obsahu pomocí metody vnitřního standardu se postupuje 

odlišným způsobem. Je známý objem roztoku vzorku i standardu a k nim se 
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přidá daný objem roztoku vnitřního standardu. Po smísení se dané roztoky 

nastříknou na kolonu. Výsledná koncentrace se posléze získá z poměru ploch 

píků separovaných složek a plochy píku vnitřního standardu. Výběr daného 

vnitřního standardu je však trochu složitější, musí být strukturně podobný 

analytu, chemicky inertní, eluovat se v blízkosti hodnocených píků, dále musí 

obsahovat podobnou koncentraci látky.(1) 
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2.  Kapitola - Cíl práce 

Cílem diplomové práce bylo stanoveno nalezení vhodných chromatografických 

podmínek pro separaci suprofenu pomocí HPLC. Úkolem bylo určit podmínky, 

při kterých by se tato látka eluovala s retenčním časem přibližně kolem 5–8 

minut. Dále ještě zbývalo nalézt vhodný vnitřní standard pro kvantifikaci 

měření. Poté nalézt vhodné podmínky pro chirální separaci suprofenu za zisku 

jeho dvou enantiomerů. Dalším úkolem bylo aplikovat tyto poznatky 

na separaci suprofenu po provedení extrakce z plasmy.   
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3. Kapitola – Teoretická část  

Objev kapalinové chromatografie náleží vědci M. S. Tswettovi, který v roce 

1903 rozdělil listová barviva na sloupci uhličitanu vápenatého. Sám tuto 

techniku nazval chromatografie. (2) 

O této technice sepsal spis v roce 1906 a následně v roce 1910 knihu, v které 

svoji činnost shrnul. (3) 

3.1. Základní chromatografické termíny:  

Izolovaná látka během analýzy se nazývá analyt, k separaci jednotlivých 

analytů se používá eluent. Pomocí elučního roztoku/činidla se kolona promývá 

a dochází k vlastnímu dělení analytů a jejich postupnému vymývání z kolony. 

Eluční činidlo je vlastně mobilní fáze. (4) 

 Eluát tvoří kapalina vytékající z kolony.  

Mobilní fáze může být kapalina nebo plyn a unáší složky, již rozdělené směsi, 

přes stacionární fázi.  

Zařízení umožňující samotné měření se nazývá chromatograf, skládá se 

z několika základních částí: zásobníky mobilní fáze, vysokotlaké čerpadlo, 

autosampler – dávkovač vzorku, chromatografické kolony = srdce celého 

chromatografu, na níž dochází k samotné separaci analytů, a další část tvoří 

detektor, který vyšle signál do počítače. Dále chromatograf také obsahuje 

odplyňovač mobilní fáze, termostat pro kolonu, a při gradientové eluci se 

využívá směšovač mobilní fáze. (4) 

Záznam z chromatografu se nazývá chromatogram. Tento záznam udává 

časovou závislost intenzity veličiny sledované detektorem. Chromatografický 

záznam je charakterizovaný křivkami gaussovského tvaru, jež nesou název 

píky neboli eluční křivky. Chromatogram obsahuje, jak již bylo řečeno výše, 

píky, jejichž plocha nebo výška představuje kvantitativní charakteristiku, mimo 

ně lze z chromatogramu vyčíst retenční čas tR, který představuje kvalitativní 

charakteristiku. (2) 
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Doba potřebná k tomu, aby se separovaná látka dostala od místa nástřiku 

do dosažení vrcholu píku, se nazývá retenční čas a použitý objem, který 

za tento čas proteče, je označován jako eluční objem. Pokud proběhne měření 

s jasně definovanými kolonami za předepsaných podmínek, lze retenční časy či 

objemy pro látky tabelovat. (4) 

Mezi těmito dvěma charakteristikami existuje vztah, vyjádřený jako: (2) 

𝑉𝑅 =  𝐹𝑚 . 𝑡𝑅 

Fm představuje objemový průtok mobilní fáze v ml za minutu. 

Retenční faktor k představuje míru retence dělených látek, který popisují 

následující rovnice: 

𝑉𝑅 =  𝑉0(1 + 𝑘) 

𝑡𝑅 =  𝑡0(1 + 𝑘) 

V0 značí mrtvý retenční objem a t0 mrtvý retenční čas. Vyjadřuje vlastně 

objem/čas inertní složky, která na koloně není zadržována a protéká shodnou 

rychlostí jako mobilní fáze. A představuje plochu píku, h jeho výšku, t0 mrtvý 

retenční čas, tR1 retenční čas látky. 

3.1.1. Účinnost chromatografické kolony 

Aby byla metoda HPLC efektivní, je zapotřebí dosáhnout co nejlepší separace 

za nejkratší dobu. Separační proces je hodnocen parametrem účinnosti. 

U kolony tento parametr popisuje míru rozmývání elučních zón a představuje 

ukazatel kvality separace. Tato míra účinnosti kolony, bezrozměrná veličina N, 

je nazývaná počet teoretických pater. Přičemž čím větších hodnot dosahuje 

veličina N, tím účinnější kolona je, to znamená, že zajistí, co nejmenší rozmytí 

zóny analytu při průchodu kolonou. Počet teoretických pater je závislý 

na retenčním čase, délce kolony, velikosti částic náplně kolony, rychlosti 

průtoku mobilní fáze, teplotě a viskozitě mobilní fáze. Pro výpočet se používá 

jednodušší vztah popsaný rovnicí: 

𝑁 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡 (
𝑉𝑅

𝑤
)

2

 



19 

 

kde w představuje šířku píku v příslušné výšce. Zpravidla se využívá hodnota 

šířky píku v polovině jeho výšky (wh). 

Počet teoretických pater je závislý na retenčním faktoru složky, což značně 

komplikuje výpočet, byl zaveden tzv. počet efektivních pater vyjádřený jako  

𝑁𝑒𝑓 = 5,54 (
𝑉𝑅 −  𝑉𝑀

𝜎𝑉
)

2

= 𝑁 (
𝑘

𝑘 + 1
)

2

 

σV je směrodatná odchylka vyjádřená objemově. 

Aby byl výpočet počtu teoretických pater správný, musí být uvedena délka 

kolony. 

Výška patra je pak vyjádřena jako výškový ekvivalent teoretického patra. 

𝐻 =  
𝐿

𝑁
 

Aby se daly výškově ekvivalenty teoretických pater kolon s různými 

velikostmi částic porovnávat, byla zavedena redukovaná výška teoretického 

patra h, která zohledňuje průměr částic kolony. Obdobně redukovaná rychlost 

mobilní fáze zohledňuje difuzní koeficient látky v mobilní fázi. Asymetrie píku 

je praktickou veličinou chromatografické separace. Existují celkem dvě 

metody, které vyjadřují asymetrii píku, a sice faktor chvostování a faktor 

asymetrie píku značený As. Faktor chvostování bývá označen Tf a je vyjádřen 

poměrem šířky píku v jedné dvacetině výšky (w0,05) a šířky píku vzestupné 

části (f). Faktor asymetrie je vyjádřen poměrem šířky sestupné části píku (t) 

k vzestupné části píku (f) zpravidla v jedné dvacetině výšky píku. Aby byl 

získán pík s ideální symetrií, musí být hodnota A rovna jedné. Pokud je 

hodnota A větší než jedna, dochází k chvostování, při hodnotě menší než jedna 

dochází k frontování – hrnutí. Vzorec pro výpočet faktoru symetrie je vyjádřen: 

𝐴
𝑠 =  

𝑤0,05
2𝑑

 

kde 𝒘𝟎,𝟎𝟓 představuje šířku píku v jedné dvacetině výšky, d vyjadřuje 

vzdálenost mezi kolmicí vedenou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku 

v jedné dvacetině výšky píku 
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3.1.2. Rozmývání eluční zóny a jeho příčiny 

Aby byly látky ideálně separované, měly by být dokonale oddělené a jejich 

eluční zóny ostře ohraničené.  

3.1.3. Test vhodnosti systému - System suitability test 

Jedná se o soubor podmínek, pro které platí již provedená validace metody, a 

tyto podmínky se musí splnit. Tento test se provádí před vlastní analýzou, 

během měření a po skončení analýzy. Při použití metody HPLC se System 

suitability test skládá z opakovatelnosti nástřiku, rozlišení, faktoru symetrie 

píku, relativní retence, počtu teoretických pater, poměru signálu k šumu.  

3.1.4. Opakovatelnost nástřiku - RSD 

Opakovatelnost nástřiku se provádí i během validace HPLC metody. Stejný 

vzorek se změří vícekrát a z jednotlivých hodnot měření je později vyjádřena 

relativní směrodatná odchylka v procentech. Minimálně 3 ale i více měření by 

měla být prováděna za stejných podmínek s porovnávacím roztokem. (2) 

Opakovatelnost měření vlastně znamená provést měření na jednom místě, 

stejnou metodou, stejným pracovníkem, za použití stejných přístrojů a zařízení 

a v co nejkratším časovém rozmezí.(5) 

Pro různý počet měření v rámci opakovatelnosti je povolená maximální 

směrodatná odchylka.  (2) 

Je vyjádřena vzorcem: 

𝑠𝑟 (%) =  
100

𝑦
 √

∑(𝑦𝑖 −  𝑦)2

𝑛 − 1
 

Kde yi značí jednotlivé hodnoty například plochy píku, výšky píku či poměr 

ploch, y představuje průměr všech měřených hodnot, n je počet jednotlivých 

hodnot. 

3.1.5. Rozlišení – Rs 

Pro rozlišení dvou píků mezi sebou se využívá rovnice popsaná jako: 

𝑅𝑠 =  
1,18 (𝑡𝑅2 − 𝑡𝑅1)

𝑤ℎ1 + 𝑤ℎ2
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kde 𝒕𝑹𝟏 a 𝒕𝑹𝟐 představuje retenční časy, a 𝒘𝒉𝟏a 𝒘𝒉𝟐 vyjadřují šířky 

příslušných píků v jejich poloviční výšce. V případě planární chromatografie se 

místo retenčního času využívá migračních vzdáleností. Vzorec je prakticky 

stejný liší se pouze přítomností veličiny a, který představuje migrační 

vzdálenost čela mobilní fáze. Vypadá následovně: 

𝑅𝑠 =  
1,18 𝑎 (𝑡𝑅2 − 𝑡𝑅1)

𝑤ℎ1 + 𝑤ℎ2
 

3.1.6. Poměr signálu k šumu – S/N 

Šum v průběhu analýzy ruší stanovení a snižuje přesnost měření. Vypočítá se 

podle vzorce: 

𝑆

𝑁
=  

2𝐻

ℎ
 

kde H představuje výšku píku, který odpovídá složce na chromatogramu 

předepsaného porovnávacího roztoku. Tato výška je měřena od vrcholu píku 

k základní linii signálu, a h znamená rozpětí šumu během slepé zkoušky.  

Šum na chromatogramu představuje amplitudu základní linie a zahrnuje souhrn 

nepravidelných změn signálu detektoru. Tato nepravidelnost je dána změnami 

elektrického signálu, nestabilitou lampy detektoru, teplotními fluktuacemi, 

vlastnostmi detekční cely. Aby bylo hodnocení kvalitativně vyjádřeno, musí 

být výška píku minimálně 3x vyšší nežli výška šumu a pro hodnocení obsahu 

musí mít pík výšku alespoň desetkrát větší než je výška šumu. (2) 

Chromatografie patří mezi separační metody a lze jí využít pro kvantitativní i 

kvalitativní analýzu. Jednotlivé typy chromatografie nejsou použitelné 

pro všechny látky, záleží na selektivitě, afinitě, principu, složení jak mobilní i 

stacionární fáze a analytu. (6) 

3.1.7. Povaha a složení mobilní fáze 

Chromatografii dělíme podle povahy mobilní fáze na plynovou a kapalinovou. 

Plynová chromatografie (Gass Chromatography – GC) je využitelná zejména 

pro látky těkavé, jež lze převést do plynného stavu a mobilní fází je tudíž plyn. 

Naproti tomu u kapalinové chromatografie (Liquid Chromatography – LC) 

mobilní fázi tvoří kapalina a detekovány jsou látky netěkavé (6).  
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3.1.8.  Uspořádání stacionární fáze 

Různým uspořádáním stacionární fáze dělíme chromatografii na kolonovou 

(trubice se stacionární fází) a plošnou, která se dá dále rozdělit na papírovou 

chromatografii (Paper Chromatography – PC), kde plní funkci stacionární fáze 

papír, dále tenkovrstvou chromatografii (Thin Layer Chromatography – TLC) 

u níž je stacionární fáze umístěna plošně na skleněné desce nebo hliníkové 

fólii. (6) 

3.1.9.  Podle mechanismu a způsobu separace 

Chromatografie se dále rozděluje podle povahy děje při separaci složek. 

Během analýze probíhá i několik fyzikálně-chemických dějů současně a podle 

toho, který převládá, se daná metoda nazývá. (6) 

3.1.9.1.  Rozdělovací chromatografie 

U rozdělovací chromatografie je rozhodující odlišná rozpustnost jednotlivých 

složek vzorku mezi jednotlivými fázemi, kde stacionární fází představuje 

kapalina zakotvená na pevném nosiči.(6) 

3.1.9.2.  Adsorpční chromatografie 

 Adsorpční chromatografie využívá různé adsorpce složek vzorku na povrch 

stacionární fáze.(6) 

3.1.9.3.  Iontově-výměnná chromatografie 

 U iontově-výměnné chromatografie se mezi funkčními skupinami stacionární 

fáze a ionty vzorku nachází různě velké přitažlivé síly. (6) 

3.1.9.4.  Gelová chromatografie 

Dále u gelové chromatografie se jednotlivé složky separují na základě velikosti 

složek vzorku a pórech stacionární fáze – velké molekuly se separují 

nejrychleji, nejmenší částice prostupují nejpomaleji, jelikož prostupují 

jednotlivými částicemi gelu. Což se nazývá molekulově sítový efekt. (6) 
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3.1.9.5.  Afinitní chromatografie 

Podle děje, který převažuje během separace, rozlišujeme dále také afinitní 

chromatografii, u které stacionární fáze poutá pouze ty složky, k nimž vykazuje 

určitou afinitu.  (6) 

Stacionární fáze může být ve formě tuhé = sorbent či kapalné. Pro mobilní fázi 

lze použít kapalinu - eluent nebo plyn – nosný plyn.  (7) 

Mezi jednotlivými fázemi dochází k ustálení dynamické rovnováhy, při které 

látky se vratně sorbují na stacionární fázi a desorbují do mobilní fáze. (8) 

3.2.  Kapalinová chromatografie 

Jak již bylo uvedeno, u kapalinové chromatografie se analyzují látky netěkavé. 

Oproti plynové chromatografii jsou zde důležité nejen interakce se stacionární 

fází, ale i použitá mobilní fáze. Během separace stráví na koloně analyt 

v závislosti na své afinitě k jednotlivým fázím různý čas, díky čemuž lze 

jednotlivé složky analytu rozeznat. (6) 

Aby se látka distribuovala mezi fázemi, existuje mezi mobilní a stacionární fází 

fázové rozhraní. U separovaných látek pak probíhá opakované ustalování 

rovnováhy mezi oběma fázemi. Distribuci jednotlivých složek popisuje 

distribuční (rozdělovací) konstanta KD, pro kterou platí vztah: (2) 

𝐾𝐷 =  
𝑐𝑠

𝑐𝑚
 

cs představuje koncentraci složky ve stacionární fázi a cm ve fázi mobilní. 

Čím je hodnota distribuční konstanty pro danou látku vyšší, tím delší čas stráví 

její molekuly ve stacionární fázi a tím pádem je větší i její retence. Aby pomocí 

kapalinové chromatografie došlo k rozdělení jednotlivých látek je zapotřebí, 

aby měly dané látky rozdílné distribuční konstanty. (2) 

U kapalinové chromatografie lze využít všechny možné mechanismy separace 

– ať už je to pomocí adsorpce, různé rozpustnosti v jednotlivých fázích, 

výměnou iontů, molekulově síťovým efektem nebo reakcemi při afinitní 

chromatografii. Uspořádání pro stacionární fázi může být jak kolonové tak i 

papírové.  (6) 
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Klasická kapalinová chromatografie využívá skleněnou trubici o průměru asi 2 

cm o délce asi 50cm, je ukončená fritou s kohoutem a naplněna stacionární fází 

– zrnitým sorbentem s velkým průměrem částic. Před začátkem analýzy se 

na horní část trubice se sorbentem navrství vzorek a poté se přidá mobilní 

kapalná fáze. Díky různé gravitaci složek analytu opouští jednotlivé oddělené 

složky trubici v různém čase. Již jen představa, jak zdlouhavá je příprava 

před analýzou, svědčí o tom, že dnes již nepatří klasická kapalinová 

chromatografie mezi oblíbené metody, klasické kolonové uspořádání není 

dostatečně účinné, ale stalo se stavebním kamenem vysoce účinné kapalinové 

chromatografii – HPLC. Aby se dosáhlo dostatečné účinnosti, bylo třeba zrnka 

sorbentu co nejvíce zmenšit, ale na druhou stranu kladou malé částice 

protékající kapalině značně velký odpor. Při analýze je proto nutné pracovat 

s vysokým tlakem. (6) 

3.3.  HPLC 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, neboli HPLC, patří mezi separační 

metody, jejichž cílem je oddělení jednotlivých složek obsažených ve vzorku. 

HPLC lze použít jednak pro kvantitativní, tak pro kvalitativní analýzu.  

Obecně se v chromatografii nanáší vzorek v případě tenkovrstvé 

chromatografie na desku nebo se nastřikuje na kolonu u HPLC či UHPLC. 

Vzorek je ke stacionární fázi poután různou silou, látky s nižší silou jsou 

rychleji unášeny proudem mobilní fáze do detektoru, kdežto silně poutané 

látky na stacionární fázi se eluují z kolony a dorazí na detektor jako poslední. 

Na tomto principu se pak jednotlivé složky ze vzorku stanovují.  

Na rozdíl od klasické kapalinové chromatografie se u HPLC pracuje 

za vysokého tlaku, díky němuž jsou látky protlačovány skrz částice sorbentu, 

což jim klade nemalý odpor. (6) 

3.3.1.  Zařízení a příslušenství kapalinového chromatografu:  

HPLC se skládá ze základních částí spojených v jedno účinné zařízení: 

zásobníky mobilní fáze, vysokotlaké čerpadlo, degaser (odplyňovač), dávkovač 

(autosampler), (předkolona), kolona, detektor a záznam dat pro následné 

vyhodnocení. 
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3.3.1.1.  Zásobníky mobilní fáze 

Zásobníky mobilní fáze obstarávají kontinuální (isokratický) nebo gradientový 

průběh eluce. Při isokratické eluci zůstává složení mobilní fáze během celé 

analýzy stejné. Naopak u gradientové eluce se složení mobilní fáze mění. Tyto 

nádoby bývají zpravidla dvě, pomocí zvoleného programu lze nastavit 

potřebný poměr bez zdlouhavé přípravy jednotlivých roztoků. Ke smísení 

jednotlivých kapalin dochází ve směšovacím zařízení. (6) 

 Zásobníky mobilní fáze obsahují speciální filtry, aby se zamezilo pronikání 

suspendovaných tuhých částic. Dále také musí být zásobníky mobilní fáze 

dobře uzavřeny, aby neunikala kapalina a páry dovnitř ani ven. (2) 

Před samotným měřením je třeba mobilní fázi zbavit plynů, aby při změně 

tlaku v koloně nedocházelo k uvolnění bublinek rozpuštěného plynu. 

Odplynění mobilní fáze zajistí eliminaci problémů, které během měření mohou 

nastat. Může se jednat o nestabilitu základní linie, snížení citlivosti detekce, 

špatnou opakovatelnost dávkovaného objemu vzorku, nestabilitu provozu 

čerpadel a neopakovatelné retenční časy. Díky přítomnosti plynů rozpuštěných 

v mobilní fázi je ovlivněna i činnost vysokotlakého čerpadla. Uvolněné 

bublinky plynů se pak nacházejí v sacích ventilech a dochází k zavzdušnění 

hlavy pumpy. Což má za následek, že průtok mobilní fáze je pulzní a 

neopakovatelný. V systému pak dochází ke kolísání tlaku, a to není příliš 

vhodné u gradientové eluce, protože při mísení dvou a více mobilní fází se 

spíše uvolní rozpuštěný plyn. Aby bylo zajištěno odplynění mobilní fáze, 

používají se nyní dva principy – je použito helium či vakuový degaser. 

Pro předcházení zavzdušnění jsou umístěny zásobníky mobilní fáze výše nežli 

vysokotlaké čerpadlo, aby mohlo docházet k vyrovnávání tlaků atmosférického 

a tlaku uvnitř zásobníku. (2) 

3.3.1.2.  Vysokotlaké čerpadlo 

Dále následuje vysokotlaké čerpadlo, jehož úkolem je zajištění kontinuálního 

nebo gradientového průběhu eluce. Pokud nezajišťuje čerpadlo stabilní průtok 

mobilní fáze, má to za následek nepřesné výsledky, kolísající retenční časy, 

zvýšenou úroveň šumu pro některé detektory. Čerpadla dosahují průtoku 

od mikrolitrů až po desítky mililitrů za minutu při tlaku až 40–60 MPa. (6) 
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1-100MPa pro konvenční HPLC až UHPLC.  (2) 

Čerpadlo musí být z takového materiálu, aby odolávalo mobilní fázi a samo 

neuvolňovalo látky, proto bývá vyrobeno zpravidla z nerezové ocele, 

keramiky, titanu nebo plastu. Principielně rozlišujeme pístové a membránové 

čerpadlo. Pístová čerpadla jsou vhodnější dvojčinná, jelikož se vyruší rušivé 

tlakové rázy. Činnost čerpadla je řízena mikroprocesorem, čímž se vyruší 

tlakové pulzy. Membránové čerpadlo má pístový prostor vyplněný 

hydraulickou pracovní kapalinou, kterým je oddělen prostor pro mobilní fázi 

pomocí membrány. Dále lze jako náhradu čerpadla využít injekční stříkačku 

naplněnou mobilní fází. Tento způsob ale skýtá menší nevýhodu, a sice 

omezený objem mobilní fáze, který se musí často doplňovat, ale na druhou 

stranu se vyhneme pulzům a pracujeme s velmi nízkým průtokem 

rozpouštědla. (6) 

3.3.1.3.  Dávkovač vzorku - autosampler 

Zcela stěžejním úkonem měření je ovšem aplikace analyzovaného vzorku. 

Vzorek musí být vhodným postupem připraven, rozpuštěn ve vhodném 

rozpouštědle, aby měření poskytovalo přesné a správné výsledky. Vzorek se 

do přístroje vkládá ve vialce opatřené propichovacím uzávěrem a je umístěn 

do dávkovače vzorku neboli autosampleru. K analýze stačí velice malý objem 

vzorku kolem 20 μl. Analyt je poté unášen mobilní fází na kolonu, na níž 

dochází k separaci jednotlivých složek podle jejich afinity k příslušné 

stacionární fázi.  

Dávkování vzorku je konstrukčně řešeno injekční jehlou, která propíchne 

uzávěr vialky se vzorkem. Přináší to však jisté nevýhody z pohledu udržení 

stálého tlaku, hermetické těsnosti, ale nejvíce zde hrozí vnášení nečistot 

z injekční stříkačky do analýzy. Proto se používají injekční stříkačky 

z inertního materiálu jako například nerezové oceli, některých polymerů atd. 

Toto zařízení může pracovat automaticky nebo lze ovládat ručně. 

Pro odstranění nedostatků při dávkování byly používány techniky označované 

jako stop-flow injection. Dávkovalo se v nich za přerušení toku eluentu a 

běžného tlaku. 
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Pokud dávkujeme vzorek o objemu stovek mikrolitrů, musí být použit slabý 

eluent. Protože poté eluent postupuje dále, zatímco vzorek se uchytí v hlavě 

kolony. Změnou eluentu za silnější dochází k eluci analytů. Vzorky o malých 

objemech se nanáší pomocí speciálních mikroinjektorů na kolony s malým 

vnitřním rozměrem. (6) 

3.3.1.4.  Kolona 

V HPLC analýze používáme zpravidla náplňové kolony o různých délkách, 

vnitřních průměrech a různými náplněmi. Délka kolon se pohybuje kolem  

10–25 cm, vnitřní průměr kolem 4,6 až 5 mm. Kolonou protéká mobilní fáze 

zpravidla rychlostí 1–2 ml za minutu. Krátké analytické kolony urychlují 

separaci, navíc jsou levnější a také se sníží spotřeba mobilní fáze, která protéká 

rychlostí 4 ml za minutu. Kratší kolony, jak již bylo uvedeno, musí být plněny 

jemnější náplní, u běžných analytických kolon má náplňový materiál průměr 

kolem 3–5 mikrometrů.  

Aby se zabránilo poškození kolony, využívají se předkolony jako sítová 

ochrana před nečistotami a nerozpustnými materiály. 

Pro separaci HPLC není zpravidla za potřebí termostatování a většina analýz 

probíhá za laboratorní teploty. Některé separace se zvýšením teploty výrazně 

zlepší, nové přístroje volbu teploty již umožňují. (6) 

3.3.1.5.  Detektor 

Poté co je vzorek v koloně separován na jednotlivé složky, které postupně 

dorazí na detektor, díky němuž jsou dané látky detekovány.  

Požadavkem pro detektory v HPLC je dostatečně vysoká selektivita 

pro analyty a malá citlivost vůči mobilní fázi. Průtoková cela musí být dobře 

utěsněna a odolávat tlaku mobilní fáze. Mezi nejpoužívanější detektory patří 

fotometrický, fluorescenční a hmotnostně-spektometrický.  

Fotometrické detektory měří absorbanci eluátu přicházejícího z kolony. 

Detektory pracují buď fixně při jedné vlnové délce – 254 nm, anebo lze 

pomocí monochromátoru vlnovou délku nastavit. Ty nejdokonalejší detektory 

měří pomocí diodového pole Diode array detector – DA nebo CCD prvku 
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absorpční spektrum ve zvolené oblasti vlnových délek v čase. Detekční limit 

u těchto detektorů je až 10-10  g/ml.  

Na principu fluorescence neboli schopnosti látek absorbovat UV a poté 

emitovat záření o vyšší vlnové délce funguje fluorescenční detektor. Toto 

záření měří fotonásobič, který je umístěn kolmo na směr vstupujícího záření. 

Detekční limit u fluorescenčního detektoru je vysoký až 10-12 g.ml-1 analytu. 

Detektor lze kombinovat s fotometrickým detektorem a tento typ je vysoce 

selektivní. 

Velice sofistikovaným detektorem, který lze využít nejen v plynové ale i 

v kapalinové chromatografii je hmotnostní spektrometr. Detektor slouží 

ke kvantifikaci sloučenin a zároveň i k jejich identifikaci. Kromě údajů 

z chromatogramu udává i spektrální údaje o zkoušené látce. Proces měření 

obsahu látek či ověření jejich totožnosti se odehrává ve třech krocích.(6) 

 Nejprve jsou neutrální molekuly vzorku ionizovány. Poté jsou jednotlivé ionty 

rozděleny dle poměru hmotnost/náboj (m/z) a následně jsou tyto ionty 

urychleny v analyzátoru. V posledním kroku následuje detekce iontů a signál 

v detektoru je zesílen. (2) 

Dalším dnes již méně používaným typem detektoru je refraktometr – 

Refractive Index detektor – RI, který měří rozdíl indexu lomu eluátu a čisté 

mobilní fáze. Tento detektor však poskytuje nižší detekční limit kolem 10-7 

g/ml tudíž je málo citlivý, navíc vyžaduje přísné termostatování. Ale lze ho 

využít jako univerzální detektor. (6) 

Univerzální detektor, využívající infračervené spektrum složek v mobilní fázi, 

se nazývá FTIR detektor. (6) 

Dále se elektrochemické detektory jako vodivostní nebo voltametrické 

využívají v roztocích, obsahujících složky oxidovatelné či redukovatelné 

na elektrodě. (6) 

3.4. Současné trendy kapalinové chromatografie 

U kapalinové chromatografie bylo kladeno za cíl získat kvalitativně i 

kvantitativně separovaný vzorek za relativně přijatelnou dobu. Avšak jak jsou 
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posunovány hranice ve vědě a výzkumu a tempo života se neustále zrychluje, 

zaměřují se tedy moderní trendy v kapalinové chromatografii v prvé řadě 

na urychlení chromatografické separace, při které by zůstaly zachovány nebo 

dokonce byly zlepšeny vlastnosti, jež se týkají účinnosti, rozlišení, dále také 

citlivosti měření, která by měla zůstat zachována. Těchto vlastností je dosaženo 

zmenšením částic stacionární fáze na velikost menší než 2 μm. Zmenšením 

velikosti částic však s sebou přineslo nemalý nárůst zpětného tlaku v systému, 

což značně limituje instrumentaci. UHPLC – Ultra-vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie tuto instrumentaci po roce 2004 umožnila. Dále se vyvíjely 

další technologie, které dosahují rychlejší separace nikoli pomocí zmenšení 

částic sorbentu za vysokého tlaku, ale za pomoci zvýšené teploty 

(vysokoúčinná kapalinová chromatografie za zvýšené teploty), nebo využitím 

monolitických stacionárních fází, u kterých je dosahováno velmi vysokého 

průtoku mobilní fáze na porézní stacionární fázi. Mimo výše uvedené 

technologie lze pro urychlení chromatografické separace využít částice 

povrchově porézní. Tyto nové technologie se nyní nazývají Fast LC neboli 

směry rychlé chromatografie. (2) 

3.4.1. UHPLC 

Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie využívá pro zvýšení účinnosti 

separace částice menší než 2 μm. Při vyšších průtokových rychlostech je 

dosahováno optimální separační účinnosti, jež je zachována v širším rozsahu 

lineárních průtokových rychlostí především díky malému odporu proti převodu 

hmoty. Částice menší než 2 μm mají zachovanou ba dokonce lepší účinnost a 

rozlišení píků a zároveň se díky nim zkrátí doba analýzy. Pro zachovanou 

separační účinnost u malých částic proto lze použít pro analýzu výrazně kratší 

kolonu. Na kratší koloně se sníží průtok, a tudíž lze použít menší objem 

rozpouštědel. Pokud jsou při chromatografické separaci použity menší částice, 

způsobí nezanedbatelný nárůst zpětného tlaku systému. Tento nárůst je 

definovaný Darcyho zákonem, a je nepřímo úměrný velikosti částice 

na druhou.  

∆𝑃 =  𝜑
𝜂𝐿𝑢

𝑑𝑝
2
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kde 𝝋 označuje faktor odporu, η viskozitu mobilní fáze, L délku kolony, 

u lineární průtokovou rychlost mobilní fáze, dp velikost částic. „Protože 

lineární průtoková rychlost je nepřímo úměrná průměru částice dp, dá se říci, 

že zpětný tlak je nepřímo úměrný třetí mocnině velikosti částice.“  (2) str. 222  

Z čehož se dá odvodit, že menší částice o velikosti 1,7 μm bude vytvářet 

27 × větší zpětný tlak než 5 μm částice. UHPLC, na rozdíl od HPLC, které 

pracuje při tlacích 30–40MPa, využívá tlaky okolo 100MPa a více. UHPLC 

systém musí kromě schopnosti pracovat za ultra-vysokých tlaků také splňovat 

další požadavky, především co se týče robustního čerpadla a dávkovací 

systému, přesného dávkování velmi malých objemů, rychlých dávkovacích 

cyklů. Dále musí mít co nejmenší zpoždění gradientu, musí umožnit pracovat 

za vysoké frekvence sběru dat (menší než 20 Hz, ale často až 80Hz), a zajistit 

minimální mimokolonové objemy. Kolony musí být naplněny vhodnou 

stacionární fází, která zajišťuje dostatečnou mechanickou stabilitu 

při vysokých tlacích, a je tvořena částicemi menšími než 2 μm. Nevýhodou 

oproti HPLC je však vyšší pořizovací cena kolony a přístroje, který by vyvinul 

dostatečně vysoký tlak.  (2) 

3.4.2. Stacionární fáze 

Klíčovým požadavkem pro rychlou realizaci a účinnou separaci za vysokého 

tlaku je kvalita a stabilita stacionární fáze. Nové UHPLC stacionární fáze byly 

vyvíjeny třemi hlavními směry, a sice na ty, které poskytují vysokou 

chemickou stabilitu v širokém rozmezí pH, dále na ty, jež se vyznačují 

vysokou mechanickou stabilitou především vůči vysokým tlakům. Posledním 

ze tří hlavních směrů, kterými se ubíral vývoj nových UHPLC kolon, byly 

kolony s modifikacemi pro zisk rozdílně selektivity separace. Stacionární fáze 

pro UHPLC mohou být uzpůsobeny buď pro iontově výměnnou 

chromatografii, ale i pro normální, reverzní, HILIC či vícemodální 

chromatografii. Základním materiálem používaným pro stacionární fáze může 

být buď silikagel anebo hybridní materiál. Od materiálu je odvíjena teplotní a 

chemická stabilita. Velikost částic v těchto fázích se pohybuje mezi 1,5 až 

2,0 μm. Kolony pro UHPLC bývají znatelně kratší než běžné HPLC kolony. 

Jejich délka je 50–150 mm s vnitřním průměrem 2,1 mm. (2) 
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3.5. Separace enantiomerů 

HPLC separace enantiomerů v asymetrickém prostředí není možná, jedná se 

běžně o stacionární fáze založené na reverzním modu nebo silikagelu. Aby 

byla separace realizovatelná, musí být použit chirální selektor. Chirální 

separace lze uskutečnit dvěma způsoby buď přímou anebo nepřímou separací. 

U přímé separace se z enantiomerů reakcí mezi chirální stacionární fází (CSP) 

nebo chirálním selektorem v mobilní fázi stávají diastereoizomery, které již 

mají jiné chemické vlastnosti a lze je od sebe oddělit jako dvě odlišné látky. 

Výhodu přímé separace představuje snadnost metody, a že není za potřebí 

derivatizace, ale na druhou stranu může docházet k racemizaci během separace 

a chirální kolony jsou podstatně finančně náročnější. Druhým způsobem 

chirální separace je příprava diastereoizomerů chirální derivatizací ještě 

před začátkem analýzy, tento způsob se nazývá nepřímá separace, která již 

nepotřebuje chirální prostředí. Chirální derivatizace představuje jistou 

nevýhodou ať už z hlediska náročné přípravy derivátu nebo potřeby použití 

opticky čistého derivatizačního činidla a přesto je zde stále možnost 

racemizace. Výhoda však spočívá v možnosti použití běžných 

chromatografických kolon a dobré selektivitě diastereomerů. Měření probíhá 

v achirálním prostředí. Přídavek aditiva do mobilní fáze má za následek vznik 

diastereimerního komplexu, který lze separovat na konvenční 

chromatografické koloně. Vzniklé diastereoisomerní komplexy jsou různě 

stabilní, díky čemuž jsou enantiomery separovány. Tento způsob však není 

příliš častý, protože chirální aditiva jsou drahá, málo dostupná a v mobilní fázi 

může docházet k jejich rozkladu.  

Jestliže je zapotřebí rozdělit racemickou sloučeninu na dva diastereoizomery, 

musí se použít chirální selektor, který se naváže na molekuly na jiných 

místech, a tím vzniknou sloučeniny s odlišnými vlastnostmi a lze je oddělit 

na běžných kolonách.  

Chirální selektory lze rozdělit do několika skupin podle jejich původu 

na přírodní, polosyntetické a syntetické. Mezi přírodní chirální selektory 

řadíme například cyklodextriny, makrocyklická antibiotika, proteiny a 

polysacharidy, mezi polosyntetické selektory jsou řazeny derivatizované 
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cyklodextriny, deriváty polysacharidů a modifikovaná makrocyklická 

antibiotika. Mezi syntetické selektory patří například chirální polyethery, 

methakrylátové polymery. První skupina vykazuje nízkou selektivitu, proto se 

používají chirální selektory polosyntetické a syntetické.(2) 

3.5.1. Různé mechanismy chirální separace 

Chirální separace probíhá na základě interakce analytu se stacionární fází, která 

je chirální. Dochází k tvorbě dočasného diastereomerního komplexu, na které 

se podílí různé typy molekulárních interakcí. Mezi ně patří tvorba vodíkové 

vazby a komplexů, působení π-π interakcí, sférických efektů a dipólových 

interakcí. Tyto molekulární interakce se vyznačují různě velkou silou 

s přitažlivým, odpudivým, obojakým nebo repulzním charakterem. Aby bylo 

možné dva enantiomery od sebe odlišit, musí mezi nimi existovat minimálně tři 

simultánně působící interakce mezi chirální stacionární fází a analytem. Tyto 

interakce se označují jako model tříbodové interakce. (2) 

3.5.2. Výběr CSP a optimalizace chirální separace 

Nejčastěji používaný způsob v HPLC je v současnosti přímá chirální separace 

na chirální stacionární fázi. Mezi ty nejpoužívanější stacionární fáze patří 

polysacharidové na bázi amylosy či celulosy, dále na základě makrocyklických 

antibiotik jako například vankomycin, teikoplanin nebo ristocetin. Mezi další 

chirální stacionární fáze řadíme také cyklodextrinové, glykoproteinové, crown 

etherové. Dále je využívaná chirální ligandově-výměnná chromatografie. 

Minimálně využívány jsou Pirklovy stacionární fáze a syntetické polymery. 

Chirální separace může být prováděna ve třech separačních módech, a sice 

v reverzním, polárně organickém a normálním. 

Při použití reverzního módu, je třeba pracovat s vodnými nebo pufrovanými 

mobilními fázemi, v mnoha případech ve směsi s acetonitrilem nebo s vodou 

mísitelnými alkoholy jako například methanolem, ethanolem či propan-2-olem. 

Pro upravení iontové síly se jako pufry či aditiva využívají buď anorganické 

anebo organické soli. Z anorganických solí například fosforečnany, sírany a 

z organických solí mravenčany, octany či citronany. 
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Využívány jsou především iontové interakce, inkluze, sterické interakce a 

tvorba vodíkových vazeb. Z důvodu binární směsi organického rozpouštědla a 

pufru není výběr mobilní fáze jednoduchý, protože tyto směsi mají vliv 

na tvorbu π-π interakcí, vodíkových vazeb, dipólových, sférických a 

hydrofobních interakcí mezi stacionární fází a analytem. Čímž je ovlivněna 

retence analytu, acetonitril má podstatně vyšší eluční sílu než methanol. 

Výhodou však je možnost změnit pH mobilní fáze pro ovlivnění retence a 

selektivity separace. Změna pH by však mohla v některých případech vést i 

ke změně pořadí jednotlivých enantiomerů. Separaci lze optimalizovat změnou 

pH mobilní fáze a koncentrace organického modifikátoru.  Pro látky kyselého 

charakteru se používají kyselé mobilní fáze, aby byla potlačena disociace látek 

a bylo zamezeno iontovým interakcím s povrchem silikagelu. Látky bazického 

charakteru vyžadují pH vyšší než 7. To znamená že pH mobilní fáze je závislé 

na stabilitě stacionární fáze a na pK analytu. 

Další separační mód – polárně organický PIM používá mobilní fáze tvořené 

směsí organického rozpouštědla s organickými kyselinami či bázemi. Jako 

organické rozpouštědlo je využíván například acetonitril nebo methanol, 

z kyselin je častá kyselina octová, mravenčí či trifluoroctová, a z bází 

triethylamin, diethylamin nebo ethylendiamin. Využívané jsou zpravidla 

iontové interakce, stérické a π-π interakce, dále tvorba vodíkových vazeb. Tato 

metoda má výhodu a tou je propojení s MS detekcí. Polárně organický a 

normální mód mají společnou nevýhodu, kterou je omezená možnost ovlivnění 

ionizace polárních látek. Tudíž jsou výhodnější pro chirální separaci 

neutrálních molekul. Mobilní fáze u normálního módu se skládá z nepolárního 

organického rozpouštědla a modifikátorů mobilní fáze například alkoholy, 

acetonitrilem, ethery nebo chlorovanými uhlovodíky. Převažují π-π  a dipólové 

interakce, naopak inkluze se v tomto módu nevyužívá. „V normálním módu je 

nejčastěji používaná směs n-alkanů (hexan, heptan) s přídavkem nižších 

alkoholů (ethanol, propan-2-ol).“ (2) str. 202. Pro umožnění separace bazí a 

kyselin se používá přídavek aminů či kyselin v koncentraci 0,01 až 1,0%. 

Na enantiomerní rozlišení spolu s retencí má vliv koncentrace a vlastnosti 

použitých alkoholů. Modifikátor svou strukturou může ovlivnit jak 

stereoselektivitu, tak i stérické efekty mezi CSPs a analytem.  
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Existuje řada postupů pro vývoj a optimalizaci chirální separace. Každý 

z postupů zahrnuje obvykle screening a fázi optimalizace a jednotlivé postupy 

jsou založeny na znalostních databázích, což představuje jistou nevýhodu 

z toho hlediska, že je zapotřebí získat přístup k těmto databázím, dále pak je 

nutné disponovat vysokým počtem chirálních stacionárních fází. Pro výběr 

módu se v prvé řadě hledí na rozpustnost analytu. Pro analyty rozpustné pouze 

v organických rozpouštědlech se využívá polárně organický či normální mód, 

kdežto pro analyty rozpustné ve vodě je vhodný mód reverzní. Pro analyt 

rozpustný jak ve vodě, tak organických rozpouštědlech lze použít všechny tři 

módy. Jednotlivé módy dosahují různě úspěšné separace, nejméně normální a 

nejvíce reverzní mód. Mobilní fáze se odvíjí od použitého módu, rozpustnosti a 

struktuře analytu. Přídavek aprotického rozpouštědla například ethylacetátu či 

dichlormethanu omezí vznik vodíkových vazeb mezi stacionární fází a 

rozpouštědlem a je podpořen vznik vazeb mezi CSPs a analytem. Obsah těchto 

látek je však limitován použitou chirální stacionární fází. Enantioselektivitu 

ovlivňuje také polarita mobilní fáze a iontová síla. Přidáním určitých kationtů 

lze selektivitu zvýšit, patří mezi ně sodný, lithný, draselný, amoniový či 

triethanolaminový kation. Optimalizací koncentrace aditiv lze zvýšit selektivitu 

a účinnost separace. Na retenci a rozlišení při chirální separaci má vliv teplota, 

změnou teploty může dojít ke změně pořadí jednotlivých enantiomerů. 

Optimalizace separace enantiomerů lze tedy ovlivnit výběrem chirálního 

selektoru a separačního módu, objemovou frakcí organického modifikátoru 

v mobilní fázi, pH mobilní fáze a iontovou silou, teplotou, koncentrací a typem 

aditiva, průtokem mobilní fáze a také množstvím dávkovaného vzorku.(2) 

3.5.2.1. Makrocyklická antibiotika 

Z makrocyklických antibiotik jsou pro chirální stacionární fáze používány 

vankomycin s 18 chirálními centry a teikoplanin s 23 chirálními centry a 

ristocetin A. Kolony na bázi těchto antibiotik nesou název CHIROBIOTIC a 

pochází od firmy Sigma-Aldrich. Tyto CSP zajišťují velkou pravděpodobnost 

tvorby diastereomerních komplexů s analytem, a proto je pravděpodobnost 

chirální separace vysoká. Makrocyklická antibiotika vankomycin, teikoplanin a 

ristocetin A vznikly fermentačním rozkladem Streptomyces orientalis, 
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Actinoplanes teichomyseticus a Nocardia lurida. Všichni tři zástupci jsou 

složeny z aglykonové „misky“, která je tvořena makrocyklickým kruhem 

s peptidickým řetězcem, na který jsou etherickou vazbou připojeny různé počty 

cukerných jednotek. Selektivitu této chirální stacionární fáze ovlivňuje 

zejména složení mobilní fáze, pH, organický modifikátor a teplota. Z důvodu 

možnosti hydrolýzy nosiče a chirálního selektoru je voleno pH v rozmezí  

3,5–7,0. Tyto CSPs pracují ve všech separačních módech, u polárně 

organického módu je mobilní fáze tvořena bezvodým methanolem nebo 

acetonitrilem s přídavkem kyseliny, báze či pufru. Z kyselin se používají 

především kyseliny octová, trifluoroctová nebo mravenčí, z bází to bývá 

triethylamin, diethylamin nebo ethylendiamin a jako pufr slouží směsi kyselin 

a bází, octan či mravenčan amonný. Selektivitu pak ovlivňuje především 

koncentrace aditiv. Selektivita u reverzního módu je ovlivněna koncentrací a 

složením vodných pufrů, pH a dále koncentrací organických modifikátorů, jako 

například methanolu, acetonitrilu, dioxanu, ethanolu, propanolu či 

tetrahydrofuranu. (2) 

3.5.2.2. Polysacharidové CSPs 

Amylosa s celulosou patří mezi přírodní polysacharidy, které jsou díky 

asymetrické struktuře řazeny mezi opticky aktivní látky. Díky čemuž je lze 

použít pro chirální separaci enantiomerů. Celulosa je tvořena 

D-(+)-glukosovými jednotkami, které jsou mezi sebou spojeny 

β-1,4-glykosidickými vazbami, díky tomu je celulosa řazena mezi polymery a 

obsahuje 200 až 14 000 jednotek. Amylosa obsahuje dokonce 500 až 20 000 

polymerních jednotek složených z D-(+)-glukosových jednotek spojených 

α-1,4-glykosidickou vazbou. Pro chirální stacionární fáze se však nepoužívá 

čistá amylosa nebo celulosa, jelikož poskytují nízkou selektivitu a byla 

problematická manipulaci s nimi, ale uplatnění našly jejich chemické deriváty. 

Mezi první používané deriváty patřily trikarbamáty. V současnosti patří 

polysacharidové chirální stacionární fáze k těm nejpoužívanějším. 

Jako komerčně dostupné stacionární fáze na bázi polysacharidů se používají 

například kolony s komerčním názvem Chiralcel a Chiralpak z Japonska, Lux 

Cellulose a Lux amylose z USA, Nucleocel ze Švýcarska, AmyCoat a 
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CelluCoat z USA, a Eurocel z Německa. Chirální selektory tedy obsahují 

deriváty amylosy nebo celulosy, pro celulosu to může být například 

4-methylfenylbenzoát – Eurocel-03, acetát – Chiralcel OA, cinnamát – 

Chiralcel OK, 4-chlorofenylkarbamát – Chiralcel OF, benzoát – Eurocel-02, 

fenylkarbamát – Eurocel-04. Amylosa může být obohacena 

o 3,5-dimethylfenylkarbamát - Chiralpak AD-3R, Lux Amylose-2 

(5-chloro-2-methylfenylkarbamát), Chiralpak AY-3R. Tyto deriváty mohou být 

na nosič kovalentně navázány nebo být na silikagel pouze naneseny, díky tomu 

jsou pak odlišeny selektivitou a použitelností. Kovalentně navázané fáze 

odolávají více tlaku, teplotě a použité mobilní fázi. I přesto, že existuje 

poměrně velké množství polysacharidových chirálních stacionárních fází, není 

jednoduché zvolit vhodnou CSPs pro danou sloučeninu. Někdy stačí pouze 

jedna funkční skupina, jindy musí mít molekula určité prostorové uspořádání, 

aby bylo dosaženo úspěšné separace. Pro separace se využívají vždy 

kombinace chirálního selektoru, amylosy nebo celulosy, složení mobilní fáze a 

příslušného analytu. Separace může být také ovlivněna molekulovou hmotností 

a především polydisperzitou polysacharidu. „Obecně lze říci, že imobilizované 

CSPs jsou stabilnější, ale bylo pozorováno, že jejich enantioselektivita je 

ve srovnání s nanesenými CSPs nižší.“ (2) str. 209. Což je způsobeno 

zhoršenou stereospecifickou konfigurací u imobilizovaných CSPs vznikající 

během imobilizace na povrch nosiče. Imobilizované CSPs se pomocí 

hydroxylové skupiny polysacharidu váží na silikagel, a tím je snížena chirální 

diskriminace. Díky prostorovému uspořádání do šroubovice u amylosy a 

lineárního u celulosy se za použití stejného chirálního selektoru dosahuje 

odlišné enantioselektivity. Amylosa poskytuje lepší chirální selektivitu než 

celulosa. Pro dosažení lepší selektivity je vhodnější reverzní mód, při kterém 

dochází mimo jiné i k solvataci CSPs a anylytu. Pro zvýšení enantioselektivity 

některých CSPs v polárně organickém a normálním módu lze použít aprotická 

rozpouštědla k potlačení tvorby vodíkových vazeb mezi mobilní fází a 

analytem. 

Intenzivně byl studován vliv derivátů polysacharidů amylosy nebo celulosy 

fenylkarbamátů, které výrazně ovlivňují schopnost chirální diskriminace. 

Velmi úspěšnými chirálními selektory se zdají být deriváty 
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chloromethylfenylkarbamátové, jejichž funkční skupina vyvolává indukční 

nebo mesomerní efekty v módech normálním a reverzním. Reverzní mód 

disponuje vyšším potenciálem pro úspěšnou chirální separaci oproti 

normálnímu či polárně organickému módu.(2) 

3.5.2.3. Cyklodextrinové CSPs 

V roce 1981 byly poprvé izolovány degradační produkty škrobu – 

cyklodextriny, jež jsou řazeny mezi cyklické oligosacharidy. Celá řada 

cyklodextrinu vzniká nespecifickou enzymatickou hydrolýzou. Mezi ty 

nejznámější patří α- , β- a γ-cyklodextrin, α-CD obsahuje šest jednotek, β-CD 

sedm a γ-CD osm glukosových jednotek, které jsou mezi sebou vázány α (1,4) 

glykosidickou vazbou. Glukosové jednotky se vyskytují v kruhovém 

uspořádání, které tvoří dutý kužel s kavitami o různých velikostech 

pro jednotlivé cyklodextriny. Vnější okraj kavity obsahuje sekundární 

hydroxylové skupiny, ve vnitřním okraji kavity se nachází primární 

hydroxylové skupiny, což má za následek to, že vnitřek kavity vykazuje 

lipofilní vlastnosti, zatímco vnější okraj kavity má hydrofilní charakter. Reakce 

probíhá nejčastěji ve vodě nebo její směsi s jiným polárním rozpouštědlem tak, 

že dovnitř cyklodextrinového kruhu mohou snadno pronikat nepolární části 

molekul. Takto vznikají inkluzní komplexy, cyklodextrinový kruh je 

stabilizován van der Waalsovými silami, disperzními nebo vodíkovými 

vazbami. Tyto komplexy mají určitou konstantu stability. Jestliže je nepolární 

část molekuly větší než kavita cyklodextrinu, vykazují komplexy velmi malou 

stabilitu nebo nevznikají vůbec. To znamená, že k separaci na cyklodextrinové 

fázi dochází, pokud dochází k tvorbě inkluzního komplexu. S hydroxylovými 

skupinami cyklodextrinu může interagovat aromatický nebo cykloalkylový 

kruh v oblasti chirálního centra molekuly. Nejvíce je uplatňován 

β-cyklodextrin, α-cyklodextrin našel využití při separaci malých molekul, 

γ-cyklodextrin se používá pro separaci molekul se třemi a více aromatickými 

kruhy. Fyzikálně chemické vlastnosti cyklodextrinů lze cíleně měnit 

chemickou modifikací, díky čemuž může být dosaženo různé chirální 

diskriminace. Vzniklé deriváty jsou pak lépe rozpustné ve vodě i organických 

rozpouštědlech. Reakcemi na hydroxylových skupinách vznikají estery, ethery 
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nebo karbamáty. Samotný cyklodextrin se váže kovalentní vazbou k vrstvě 

silikagelu. Chirální separace na cyklodextrinech probíhají ve všech třech 

módech. V reverzním módu v případě nederivatizovaných cyklodextrinů 

probíhá enantioseparace pomocí inkluzních komplexů. Kontrola retence a 

současné ovlivnění selektivity je umožněno změnou koncentrace organického 

modifikátoru. Například u acetonitrilu zvyšováním koncentrace dochází 

k poklesu retence analytu po bod zlomu, kdy retence začne opět růst. Což může 

být způsobeno změnami retenčních interakcí analytu se stacionární fází, 

k čemuž přispívá i změna solvatačního obalu analytu. Dalším způsobem, 

kterým je možné ovlivnit retenci a selektivitu, je změna pH a iontové síly. 

Účinnost a reprodukovatelnost separace pomocí cyklodextrinů je zlepšeno 

použitím pufrů. Fosforečnanové pufry nejsou příliš doporučovány, protože 

způsobují částečné rozpouštění silikagelu. Mezi preferované pufry patří 

například octanový, citronanový, mravenčanový nebo triethylaminový pufr. 

Nejčastěji používaným pufrem je triethylaminový pufr v koncentraci 0,1% 

neutralizovaný na pH 3,8–5,8 pomocí kyseliny octové. Při použití vyšší 

koncentrace byl pozorován pokles retence analytu.  

pH mobilní fáze hraje důležitou roli, protože se podílí na tvorbě a stabilitě 

inkluzního komplexu u ionizovatelných analytů, dále má také vliv na retenci a 

enantioselektivitu těchto analytů. Tvorba inkluzních komplexů u neutrálních 

molekul je na pH prostředí nezávislá. „Obecně platí, že pH mobilní fáze by 

mělo být testováno v rozmezí pH 3 – 7 a je voleno v rozsahu ± 0,5 pH jednotek 

pK analytu.“ (2) str. 212  

Po nalezení optimální hodnoty pH mobilní fáze se může optimalizovat 

koncentrace, druh pufru a průtok mobilní fáze. Při tvorbě inkluzních komplexů 

spolu mohou soupeřit o kavitu cyklodextrinu analyt a použitý pufr. Průtok 

mobilní fáze sice má vliv na separační účinnost, ale někdy může bránit převodu 

hmoty mezi mobilní a stacionární fází během tvorby inkluzního komplexu. 

Snížením lineární rychlosti mobilní fáze může být separační účinnost zvýšena. 

Při použití acetonitrilu jakožto polárního aprotického rozpouštědla je 

limitovaná tvorba vodíkových můstků mezi analytem a hydroxylovými 

skupinami cyklodextrinu. Aby byla tvorba těchto vazeb podpořena, je vhodné 
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k mobilní fázi přidat kyseliny, báze či methanol. V normálním módu separace 

se pracuje především s derivatizovanými cyklodextriny. Vnitřek kavity 

zaujímají nepolární organická rozpouštědla, což podpoří interakci analytů 

s hydroxylovými skupinami na povrchu cyklodextrinů. Tím pádem inkluzní 

komplexy vznikají obtížněji nebo vůbec. Enantioselektivitu je možné ovlivnit 

přídavkem alkoholů například propan-2-olu nebo butanolu. Mohou se použít i 

aprotická rozpouštědla jako je dichlormethan či ethylacetát. (2) 

3.5.2.4. Glykoproteinové CSPs 

„Glykoproteiny jsou vysokomolekulární komplexy proteinu skládající se 

z řetězců L-aminokyselin spojených peptidickou vazbou“ (2) str. 213 

AGP – α1-kyselý glykoprotein vykazuje stabilitu v širokém rozmezí teplot i 

pH, vlivem organických rozpouštědlech nedochází k jeho denaturaci. Protein 

AGP je složen ze 181 aminokyselin a 4 molekul sialové kyseliny, jeho 

molekulová hmotnost činí 141 000 Da. Isoelektrický bod AGP dosahuje při pH 

2,7 a ve svém řetězci obsahuje 45 % cukerných jednotek.  

Dalším příklad ze skupiny glykoproteinů ovomucoid OVM se získává 

z vaječných bílků a je inhibitorem trypsinu. Na silikagel je imobilizován 

přes aminopropyl. Molekulová hmotnost OVM je 28800 Da, isoelektrický bod 

leží mezi pH 3,7–4,5 a na svém řetězci má navázáno kolem 30 % cukerných 

jednotek. „Hovězí sérový albumin (BSA – bovine serum albumin) je kulovitý 

protein obsahující 581 aminokyselin 17 disulfidickými můstky. Molekulová 

hmotnost je 66000 Da, isoelektrický bod 4,7.“ (2) str.213 

U tohoto typu chirálních stacionárních fází jsou glykoproteinové chirální 

selektory imobilizována na silikagelu. Tyto stacionární fáze mají velmi nízkou 

kapacitu maximálně 0,1 mg/ml a tlakový limit kolony maximálně 4MPa. 

Pracují v rozmezí pH v rozmezí od 4 do 7. Mezi používané organické 

modifikátory patří například alkoholy methanol, ethanol či propanol, dále také 

acetonitril. Avšak příliš velký nárůst koncentrace organického rozpouštědla 

výrazně snižuje retenci. Eluční síla roste v řadě methanol > ethanol > 

propan-2-ol > acetonitril.  
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pH mobilní fáze, iontová síla a tvorba iontových párů mají velký vliv na retenci 

a enantioselektivitu. Přičemž malá změna pH může vést k velké změně retence 

nebo enantioselektivity. Podle náboje stacionární fáze se odvíjí síla retence 

analytu, ta je největší v případě opačného náboje CSP. Pro dosažení potřebné 

enantioselektivity, by měly být náboje CSP a analytu opačné. Pro separaci 

kyselin na glykoproteinových CSP je doporučeno pH < 6 a pro báze pH > 6. 

Zvýšení iontové síly má větší význam u neutrálních molekul, kde se uplatňují 

hydrofobní interakce. Selektivitu lze ovlivnit přidáním hexanové, heptanové 

nebo oktanové kyseliny, tetraethyl- a tetrapropylamonium bromidu nebo 

N,N-dimethyloktylaminu o nízké koncentraci. Zvýšit retenci a ovlivnit 

enantioselektivitu lze také použitím iontových párů. Kolony založené 

na glykoproteinech disponují menší kapacitou a vzorek nesmí být v příliš 

vysoké koncentraci, jelikož se zvyšující se koncentrací účinnost rapidně klesá. 

Separace probíhá zpravidla při laboratorní teplotě, protože při teplotě vyšší 

40 °C by mohlo dojít k racemizaci analytů, nebo dokonce k denaturaci 

stacionární fáze. Při teplotě pod 15 °C dochází k potlačení racemizace a 

zároveň ke snížení retence. (2) 

3.5.2.5. Crown-etherové CSPs 

Poprvé byly Crown-ethery popsány v roce 1967. Struktura je složená 

ze synteticky připravených makrocyklických polyetherů obsahujících 

ethylenoxidový můstek. Počet těchto můstků určuje velikost kavity, podobně 

jako u cyklodextrinů. Jako donory elektronů v molekule slouží kyslíkové 

atomy. Začleněním chirální molekuly do struktury crown-etherů se z nich 

stávají chirální crown-ethery. Příkladem chirálních crown-etherů je například 

1,1’binaftyl, (+)-(18.crown-6)-2,3,11,12-tetrakarboxylová kyselina a 

(3,3-difenyl-1,1‘-binaftyl)-20-crown-6-ether. 

(3,3-difenyl-1,1‘-binaftyl)-20-crown-6-ether se ukázal vhodným chirálním 

selektorem k rozlišení α-aminokyselin a primárních aminů. Jako mobilní fáze 

slouží roztoky kyselin jako je kyselina chloristá o pH 1–2, dále to může být 

kyselina dusičná, trifluoroctová nebo sírová. Při nižším pH je selektivita vyšší, 

ale dochází ke zkrácení životnosti kolony. Mobilní fázi lze modifikovat 

methanolem, ale při množství methanolu nad 15% dochází k vymývání 
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chirálního selektoru z kolony. Zvýšená přídavku alkoholu snižuje sice retenci, 

ale selektivita roste. Teplota také ovlivňuje selektivitu separace, u primárních 

aminosloučenin se snížením teploty dosáhne vyšší selektivity i retence. 

U dynamicky vázaného chirálního selektoru je použití alkoholu v mobilní fázi 

limitováno. Byly vyvinuty chirální selektory, které jsou vázány buď na řetězec 

stacionární fáze, nebo přímo na silikagel. Díky tomu disponují vyšší stabilitou 

a do mobilní fáze lze přidat až 40 % alkoholu pro CSP se selektorem 

na hydrofobním řetězci a pro CSP se selektorem vázaným na silikagel není 

žádná limitace v použití alkoholu. (+)-(18.crown-6)-2,3,11,12-tetrakarboxylová 

kyselina pokud je jako chirální selektor navázaná na povrch silikagelu 

přes aminopropylovou skupinu, získává stacionární fáze výborné enantio-

selektivní vlastnosti.  A lze použít k separaci aminosloučenin, dokonce i 

sekundárních aminů. K potlačení retence silně lipofilních sloučenin lze využít 

vzniku konkurenčního crownkomplexu přidáním kationtů do mobilní fáze. 

Retence stoupá s přídavkem kationtů v pořadí K+ > NH4
+ > Na+ > Li+, protože 

stabilita komplexu mezi kationtem a crownetherem se odvíjí od velikosti 

kationtu. Což platí pro dynamicky vázaný chirální selektor. Pro chirální 

selektor vázaný na silikagel se kationt přidat musí, protože retence na této CSP 

je i po přidání vysokého obsahu alkoholu velmi silná. (2) 

3.5.2.6. Chirální separace založená na ligandové výměně 

Separace enantiomerů pomocí výměny ligandů je založena na principu tvorby 

ternárních koordinačních komplexů obsahujících centrální iont přechodného 

kovu – Cu2+, Zn2+ nebo Ni2+ a alespoň dva chirální funkční ligandy, nazvané 

fixní ligand v případě chirálního selektoru a mobilní ligand pro separovaný 

enantiomer. Jednotlivé koordinační komplexy mají různé konstanty stability, 

separace probíhá u těch komplexů, u nichž se od sebe navzájem konstanty 

stability dostatečně liší. Enantiomery musí ve své molekule také obsahovat 

minimálně dvě funkční skupiny, které mohou poskytnout elektronový pár 

centrálnímu kovu.  

Do mobilní fáze je přidán chirální selektor spolu s přechodným prvkem nebo je 

použitá příslušná CSP určená pro ligandovou výměnu. Nevýhodou prvního 

způsobu je nízká účinnost separace. Příklady chirálních selektorů jsou 
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(S,S)-(N,N‘-bis(fenylalanyl)ethandiamin, L-fenylalanin, L-hydroxyprolin, 

L-leucin nebo N,N-dimethyl-L-fenylalanin. Pro zvýšení účinnosti se jako nosič 

používá silikagel, přičemž na selektivitu enantiomerů má velký vliv to, jakým 

způsobem je chirální ligand na silikagel navázán. Čím delším alkylovým 

řetězcem je chirální ligand navázán, tím se prohlubuje hydrofobní charakter 

CSP a enantioselektivita. pH mobilní fáze ovlivňuje jak stabilitu komplexů, tak 

i retenci a enantioselektivitu. Velkou roli také hraje průtok mobilní fáze. 

Komerčně dostupné CSP obsahují imobilizované chirální selektory 

L-hydroxyprolin, L-prolin, N,N-decyl-L-histidin nebo D-penicilamin. 

3.5.3.  Aplikace chirální chromatografie 

Použití má chirální chromatografie zejména tam, kde je zapotřebí rozlišit 

optické izomery látek. Přičemž jeden z optických izomerů je většinou v aktivní 

formě látky a druhý isomer má buď nižší, nebo žádný účinek, případně může 

vykazovat i účinky nežádoucí. Jako příklad poslouží známá thalidomidová 

aféra v Německu. Kde jeho (R)-isomer se používal jako sedativum, kdežto jeho 

enantiomer byl později prokázán jako teratogen. Dalším příkladem může být 

sotalol, u kterého se S-izomer používá jako β-blokátor a R-izomer jako 

antiarytmikum.(2) 

3.6. Informace o suprofenu: 

 

Obr. 1 Vzorec suprofenu 

Ekvivalenty: [α-methyl-4-(2-thienylkarbonyl)benzenoctová kyselina] 

IUPAC název: 2-[4-(thiofen-2-karbonyl)fenyl]propanová kyselina 
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Synonyma: Suprofen, Profenal, Sutoprofen, 40828-46-4, Malcidol, Masterfen, 

Suprol, p-2-Thenyolhydratropic acid, Suprofene, Suprofenum, Suprocil, 

Srendam, 4-(2-Thenoyl)hydratropsaeure, Topalgic, TN 762, Profenol atd. (9) 

ATC skupina:  

M: Muskuloskeletární systém 

M01 Protizánětlivá a protirevmatická léčiva 

M01A Nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva 

M01AE Deriváty kyseliny propionové 

M01AE07 Suprofen  (10) 

Číslo CAS: 0040828-46-4 (9) 

Molekulární vzorec: C14H12O3S 

Vlastnosti: Suprofen je pevná sloučenina s molekulovou hmotností 260,307 

g/mol. Její bod tání je 124,3 °C, a je omezeně mísitelná s vodou. Jak již bylo 

zmíněno, je suprofen slabá kyselina, jejíž pKa dosahuje hodnot 3,91 (9) 

Terapeutická skupina: Analgetika, antipyretika a antiflogistika; Nesteroidní 

protizánětlivá léčivá neboli NSAID 

Mechanismus účinku: Jakožto zástupce skupiny NSAID uvažujeme 

o mechanismu účinku založeném na inhibici enzymu cyklooxygenáza. 

Suprofen se váže na cyklooxygenázu-1 i cyklooxygenázu-2 a tím dochází 

k potlačení tvorby prostaglandinů a potlačení protizánětlivé odpovědi. 

Cyklooxygenáza katalyzuje přeměnu arachidonové kyseliny na eikosanoidy, 

prostaglandiny a tromboxany. (9) 

Indikace: Suprofen snižuje bolest a zánět v očích a byl využíván ve formě 

očních kapek jako inhibitor miosy a jejímu předcházení během očních 

operacích. Trauma předního segmentu oka totiž zvyšuje syntézu endogenních 

prostaglandinů, které vedou ke konstrikci svěrače duhovky. (9) 

Roztok suprofenu PROFENAL byl indikován jako inhibitor intraoperační 

miosy. (11) 
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Historie: Nežádoucí účinky: Pár měsíců po zavedení na trh, byly pozorovány 

nežádoucí účinky jako akutní selhání ledvin. Ale renální toxicita je přítomná 

téměř u všech NSAID (8)  

Metabolismus: Ve studii zabývající se mechanismem inaktivace cytochromu 

P450 isoformy 2C9 kyselinou tienovou a racemické směsi suprofenu, 

konkrétně porovnání kinetiky a výběrem vhodného substrátu. Jako substráty 

byly použity (S)-flurbiprofen, diclofenak a (S)-warfarin. Přičemž inaktivace 

cytochromu P450 2C9 (±)-suprofenem u diklofenaku a (S)-flurbiprofenu 

hydroxylací měla sigmodiální profil a tato inaktivace nebyla příliš vysoká. 

Naproti tomu inaktivace (S)-warfarinu 7-hydroxylací u suprofenu byla vyšší. 

Cytochrom P450 2C9 se podílí na celé škále reakcí vedení k metabolizaci léčiv 

například výše zmíněného flurbiprofenu či diklofenaku. Mechanismus 

inaktivace spočívá v kovalentní modifikaci apoproteinu příslušného 

cytochromu mimo aktivní místo čímž činí tyto inhibitory ideálními pro zvýšení 

koncentrace látek metabolizovaných tímto cytochromem. Separace 

enantiomerů (±)-suprofenu proběhla tak, že ze zásobního roztoku 

(±)-suprofenu v koncentraci 10 mg/ml v ethanolu, poté byl nastříknutý objem 

1ml a k separaci došlo na koloně CHIRALPAK AD-H 30 – 250 nm (Chiral 

Technologies, West Chester, PA) s mobilní fází 20% ethanolem pomocí 

isokratické eluce s průtokem 70 ml/min s využitím superkritického fluidního 

chromatografického systému – Berger SFC MultiGram II; Mettler-Toledo 

Autochem, Newark, Německo). Charakterizace jednotlivých enantiomerů 

po separaci byla provedena porovnáním retenčních časů. Retenční čas 

(R)-isomeru dosahoval hodnot 4,45 minut v porovnání se standardem 

(R)-suprofenu. (S)-izomer suprofenu vykazoval retenční čas 4,94 minut. 

Kyselina tienová a (±)-suprofen obsahují thiofen, který je zodpovědný 

za inaktivaci cytochromu P450 2C9. Byly staženy z trhu pro svou 

hepatotoxicitu kvůli pravděpodobné imunitní odpovědi na kovalentní 

modifikaci proteinu cytochromu P450 2C9. Mechanismus bioaktivace zahrnuje 

oxidaci thiofenového kruhu. Je zajímavé, že ačkoliv jsou si tyto dvě látky 

strukturně podobné a aktivace probíhá stejným způsobem, vykazuje kyselina 

tienová větší inhibici cytochromu P450 2C9. Separované enantiomery 

(±)-suprofenu byly testovány, zda neposkytují enantioselektivní metabolismus 



45 

 

cytochromu P450 2C9. Avšak výsledky ukázali, že enantiomery mají 

na inhibici cytochromu P450 stejný vliv jako jejich racemická směs. (12) 

V jiné studii, kterou vedli John P. O’Donnell, Deepak K. Dalvie, Amit S. 

Kalgutkar a R. Scott Obach v roce 2003, byl suprofen představen také jako 

inhibitor cytochromu P450 2C9. Suprofen inhibuje 

diklofenak-4-hydroxylasovou aktivitu bakulovirem exprimovaného 

cytochromu P450 2C9 v závislosti na čase a koncentraci. Snížená aktivita a 

následně kinetika pseudo-prvního řádu je závislá na suprofenu a NADPH. 

Ačkoli je S-warfarin jakožto substrát cytochromu P450 2C9 částečně chráněn 

vůči inhibici, neodolává působení volných kyslíkových radikálů skrze 

superoxiddismutázu a katalázu. Protože se jedná o kovalentní modifikaci 

apoproteinu, nelze inhibici enzymu regenerovat extenzivní dialýzou. Inaktivací 

cytochromu P450 2C9 ztrácí tento enzym schopnosti tvořit CO-redukovaný 

komplex o více jak 10%. Přídavkem exogenních nukleofilů jako například 

glutathionu a semikarbazidu proti této inaktivaci je enzym částečně chráněn. 

Na rozdíl od metabolismu suprofenu na 5-hydroxysuprofen byla pozorována 

tvorba konjugátů suprofenu s glutathionem i v mikrosomálních směsích 

obsahujících glutathion. Doba letu částic v hmotnostní spektroskopii ukázala, 

že tento konjugát má protonovanou monoisotopickou hmotnost 566,1304 

o složení C24H28N3O9S.  Hmotnostní spektrum uvádí, že vzniká konjugací 

na thiofenovém kruhu pravděpodobně skrze thioetherovou vazbou. Další důkaz 

o tvorbě elektrofilního meziproduktu inkubací suprofenu v cytochromu P450 

2C9 byl získán díky charakterizaci nového pyridazinového aduktu po přidání 

semikarbazidu k mikrozomální směsi. Pyridazinový derivát má protonovanou 

monoisotopickou hmotnost 257,0895 o chemickém složení C14H13O3N2. Vznik 

stabilního pyridazinového adduktu vedl ke generování elektrofilního 

γ-thioketo-α,β nenasyceného aldehydu, což bylo pozorováno také u bioaktivace 

furanu zprostředkované cytochromem P450. Tento aldehyd představuje možný 

reaktivní meziprodukt, který alkyluje cytochrom P450 2C9. (8) 

Toxicita: Syndrom předávkování zahrnuje krvácení, zarudnutí očí nebo jejich 

otok, rozmazané vidění, horečku nebo zimnici, svědění či slzení, nevolnost, 
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zvracení, bolest, citlivost na světlo, dušnost, otok tváře, pulzující bolest, tlak 

na hrudi, problémy s dýcháním a sípání. (9) 

3.7. Studie zabývající se suprofenem 

Následující část obsahuje chronologický přehled prací zabývajících se 

analýzou suprofenu zpravidla pomocí HPLC. Pozornost byla věnována 

především použité stacionární a mobilní fázi a způsobu detekce. 

2001 

C. Perrin, V.A. Vu, N. Matthijs, M. Maftouh, D.L. Massart, Y. Vander Heyden 

se ve svém výzkumu snažili nalézt podmínky pro chirální separaci 

v kapalinové chromatografii na normální fázi. Chtěli být především schopni 

rychle analyzovat velké množství sloučenin s různou chemickou strukturou a 

chemickými vlastnostmi s minimálními požadavky na experimentální 

podmínky. Pro suprofen byly použity tyto podmínky: kolona Chiralpak AD, 

průtok 0,8 ml/min, 20 °C, mobilní fáze složená z n-hexanu a propan-2-olu 

v poměru 85 : 15 s přídavkem TFA a DEA v různém poměru. Rozlišení 

enantiomerů suprofenu dosahovalo hodnot až 1,68 pro poměr TFA/DEA 

0,5 : 0,1. Rozdílného rozlišení dosahoval suprofen i v závislosti na tom, zda byl 

rozpuštěn v ethanolu či propan-2-olu. (13) 

2002 

C. Perrin, N. Matthijs, D. Mangelings, C. Granier-Loyaux, M. Maftouh, D.L. 

Massart, Y. Vander Heyden se tentokrát snažili nalézt podmínky pro chirální 

separaci v kapalinové chromatografii na reverzní fázi. Separace byly 

provedeny isokratickou elucí při pokojové teplotě, rychlost průtoku byla 

nastavena na 0,5 ml/min. Analyzované látky byly rozpuštěny v methanolu 

v koncentraci 500 μg/ml a nastřikovaný objem byl 5 μl, detekce byla 

provedena při 220 nm. Pro suprofen použily tyto podmínky: mobilní fáze 

složená z (50 mM fosfátového pufru nebo 20mM borátového pufru s nebo 

bez přídavku 500mM NaClO4 nebo 100mM KPF6) a acetonitrilu v poměru 

60 : 40, CSP - Chiralcel OD-RH, Chiralcel OJ-R, Chiralpak AD-RH. Rozlišení 

dosahovala nejvyšších hodnot při pH 2,0 na koloně Chiralcel OJ-R. (14) 
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2004 

Dieter Lubda a Wolfgang Lindner při svém výzkumu zkoumali monolitickou 

kolonu s chemicky vázaným terc-butylkarbamoylchininem, sloužícím jako 

aniontovo-výměnný selektor. Pro suprofen použili tyto podmínky: jako mobilní 

fázi sloužil methanol a kyselina octová v poměru 99,5 : 0,5, monolitická CSP 

založená na terc-butylkarbamoylchininu, při teplotě 25 °C a průtoku 1–4 

ml/min, objem nástřiku činil 10 μl. (15) 

Xiang-Hua Lai a  Siu-Choon Ng se ve svém výzkumu zabývali separací 

enantiomerů na koloně připravené navázáním mono(6A-N-allylamin-6A-deoxy) 

permethylovaného β-cyklodextrinu na silikagel. Pro ověření vlastností této 

kolony byl použit mimo jiné i suprofen. Podmínky pro měření suprofenu byly 

nastaveny takto: analýzy byly provedeny na přístroji Perkin-Elmer 2400 CHN, 

jako CPS byla zvolena právě připravená stacionární fáze popsaná výše – 

MeCD-CSP, mobilní fáze byla složena z 1% roztoku TEAA o pH 5,5 a 

methanolu v poměrech 65 : 35, 75 : 25 a 85 : 15, za průtoku 0,5 ml/min. (16) 

2005 

B. Kafková, Z. Bosáková, E. Tesařová, P. Coufal ve svém výzkumu používali 

teikoplanin jako chirální selektor v kapilární kapalinové chromatografii a 

zkoumali mimo beta-adrenergních antagonistů a herbicidů odvozených 

od kyseliny chlorofenoxypropionové také profenová nesteroidní antiflogistika. 

Zásobní roztoky byly připraveny v koncentraci 0,2 mg/ml v methanolu. 

Analýzy byly prováděny za použití kapilární kolony vyplněné silikagelem 25 

cm × 300 μm, 5 μm Nucleosil 100 C18 HD (Herrenberg-Kayh, Německo), 

průtok byl pro ni nastaven na 5 μl/min. Dále byla použita kolona 

s teikoplaninem vázaným na silikagelu 22,5 cm × 320 μm CHIROBIOTIC T 

(Astec, Whippany, NY, USA připravená Ing. J. Planetou, Ph.D z institutu 

analytické chemie České akademie věd v Brně, Česká republika) pro niž se 

pracovalo za průtoku 4 μl/min. Pro profenová nesteroidní antiflogistika byla 

zvolena vlnová délka 230–270 nm. Analýza suprofenu byl provedena 

za následujících podmínek: CPS založená na teikoplaninu, mobilní fáze 

složená z vodného roztoku TEAA (pH 5,0) a methanolu. (17) 
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2006 

Božena Kafková, Zuzana Bosáková, Eva Tesařová, Pavel Coufal Antonella 

Messina, Massimo Sinibaldi se ve svém výzkumu zabývali vlivem přídavku 

vankomycinu jako chirálního selektoru pro separaci vybraných profenových 

nesteroidních antiflogistik v kapilární kapalinové chromatografii. Pro analýzy 

byl použitý i suprofen. Používali mobilní fázi složenou z MeOH a 0,1% TEAA 

(pH = 5,0) v poměru 50 : 50 s přídavkem vankomycinu na kolonách Nucleosil 

C8 a Nucleosil C18. Byl porovnán procentuální obsah MeOH a jeho vliv 

na rozlišení. (18) 

2010 

Jincui Ye, Wenying Yu, Guosheng Chen, Zhengrong Shen a Su Zeng se 

ve svém výzkumu zabývali enantiomerní separací nesteroidních antiflogistik 

strukturně odvozených od 2-arylpropionové kyseliny za použití mobilní fáze 

s přídavkem hydroxypropyl-β-cyklodextrinu (HP-β-CD). Analýzy byly 

změřeny pomocí přístroje Agilent 1100 HPLC (Agilent Technologies, Palo 

Alto, CA, USA), pro suprofen byla zvolena vlnová délka 273 nm. Byl 

připraven zásobní roztok v koncentraci 500 μg/ml v methanolu a uchováván při 

teplotě 4°C, před měřením byl nechán při pokojové teplotě. Separace 

suprofenu byla provedena na koloně Shimpak CLC-ODS (150 × 4,6 mm, 

5 μm), s využitím mobilní fáze složené z methanolu a fosfátového pufru 

v poměru 25 : 75 s přídavkem 25 mM HP-β-cyklodextrinu, pH mobilní fáze 

bylo upraveno na 4,0, při průtok 1,0 ml/min a objem nástřiku byl 20 μl. 

Dosažený retenční čas enantiomerů byl v intervalu 21,9–24,3 minut a píky byly 

separovány s rozlišením 1,4. Byl také studován efekt přídavku HP-β-CD  a 

dále také vliv teploty na rozlišení enantiomerů suprofenu. (19) 

2011 

Ahmed A. Younes, Debby Mangelings, Yvan Vander Heyden se ve svém 

výzkumu zabývali enantioselektivitou selektorů založených na polysacharidech 

pro chirální separaci v normálním módu. Pro separaci suprofenu byly použity 

podmínky: mobilní fáze složená z heptanu, propan-2-olu, TFA nebo z heptanu, 

ethanolu a TFA v poměru 90 : 10 : 0,1, a kolony Lux-C1, Lux-C2, Lux-A2 a 
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Lux-C4. Nejlepšího rozlišení bylo dosaženo za použití kolony Lux-A2 

s mobilní fází heptan, ethanol a TFA v poměru 90 : 10 : 0,1 s hodnotou 4,09. 

Další byly použity stejné mobilní fáze s kolonami Chiralpak AD-H, Chiralcel 

OD-H a Chiralcel OJ-H, přičemž nejlepšího rozlišení bylo na koloně poslední 

s hodnotou rozlišení 4,69 a 4,61 pro jednotlivé mobilní fáze. (20) 

Ahmed A. Younes, Debby Mangelings, Yvan Vander Heyden navázali na výše 

uvedenou práci. V této práci se snažili optimalizovat podmínky pro separaci 

sloučenin. Pro suprofen byly použity podmínky následovně: mobilní fáze 

složená z heptanu, ethanolu a TFA v poměru 90 : 10 : 0,1, rychlost průtoku 

dosahovala 1 ml/min, teplota 20 °C a použitá CSP Lux Amylose-2. (21) 

2012 

Anna Rocco, Audrius Maruška, Salvatore Fanali ve svém výzkumu 

porovnávali vliv přídavku cyklodextrinů do mobilní fáze v nano-kapilární 

chromatografii pro monolitickou a částicovou kapilární kolonu v reverzním 

módu. Zásobní roztoky byly připraveny v koncentraci 1 mg/ml a před použitím 

zředěny na výslednou koncentraci 50 μg/ml. Zvolená vlnová délka činila 

200 nm. Pro Suprofen byly použity tyto podmínky: kolona: CapRod RP-18e 

100 μm i.d. × 10 cm; MF: HP-β-CD 15mM in 100% NaAc 25mM, pH 3, 

při nichž bylo dosaženo rozlišení 0,84 a retenční čas 8,13 min. Další měření 

bylo provedeno na koloně CapRod RP-18e 100 μm i.d. × 10 cm, použitá 

mobilní fáze byla složená z 15mM HP-β-CD v 90% NaAc 25mM,  

pH = 3 obohacená o přídavek organického modifikátoru. (22) 

2013 

Iza Matarashvili, Lali Chankvetadze, Salvatore Fanali, Tivadar Farkas, Bezhan  

Chankvetadze se ve svém výzkumu zabývali HPLC separací enantiomerů 

derivátů arylpropionové kyseliny s důrazem na eluční pořadí. Pro separace 

byly použity kolony založené na amylose 250 × 4,6 mm. Měření bylo 

provedeno na HPLC přístroji Agilent 1200 (Agilent Technologies, Waldbronn, 

Německo). Konkrétně pro separaci suprofenu byly použity konkrétně kolony - 

ADMPC (kolona s obsahem 20% aminopropylsilanizovaného Daisogelu) a 
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Lux Amylose-2. Separace byly prováděny při teplotě 20 °C, za průtoku 

1 ml/min. UV detekce byla provedena pro vlnovou délku 240nm. (23) 

2014 

Radim  Geryk, Květa Kalíková, Jiří Vozka a Eva Tesařová ve svém výzkumu 

porovnávali polysacharidové stacionární fáze v normálním a reverzním 

separačním módu. Byly použity CHIRALPAK IA a CHIRALPAK IB kolony 

o rozměrech 250 mm × 4,6 mm, firmy Chiral Technologies Europe, Francie. 

Chromatografické podmínky zahrnovaly přípravu zásobního methanolického 

roztoku v koncentraci 1 mg/ml, analýza probíhala při teplotě 25°C, 

nastřikovaný objem byl 10 μl, pro UV detekci byly použity vlnové délky 220 a 

254 nm. Kolona CHIRALPAK IA v normálním separačním separovala 

enantiomery suprofenu při použití mobilní fáze složené z HEX, IPA a TFA 

v poměru 80 : 20 : 0,1 s rozlišením píků 1,64. Za normálního separačního 

módu na koloně CHIRALPAK IB byly enantiomery suprofenu získány 

při použití mobilní fáze složené z HEX, IPA a TFA v poměru 98 : 2 : 0,3 

s rozlišením 1,37. Nejvyššího rozlišení (2,66) bylo dosaženo na koloně 

CHIRALPAK IA v reverzním separačním módu za použití MeOH a vodného 

roztoku kyseliny mravenčí (pH 2,10) v poměru 80 : 20 jako mobilní fáze.(24) 

Liang Zhang, Wenying Yu, Yi Rong, Xia Guo, Jincui Ye, Zhengrong Shen a 

Su Zeng se ve svém výzkumu zabývali enantiomerní separací nesteroidních 

antiflogistik odvozených od 2-arylpropionové kyseliny a β-blokátorů 

v reverzním módu za použití chirálních stacionárních fází založených 

na amylose pro enantioselektivní studii kožní permeace. Používali zde CPS 

strukturně založenou na amylose-tri(3,5-dimethylfenylkarbamátu). Měření 

probíhala na přístroji Agilent 1100 HPLC (Agilent Technologies, USA), 

pro suprofen byla zvolena vlnová délka 273 nm, objem nástřiku činil 20 μl. 

Pro analýzu suprofenu byly použity tyto podmínky: stacionární fáze kolona 

Chiralpak AD-RH (150 × 4,6 mm, 5 μm) od firmy Daicel Chemical Industries 

(Japonsko), mobilní fáze 0,05% vodný roztok TFA, ACN a ethanol v poměru 

50 : 25 : 25, pH 2,3 (NaH2PO4 pufr), průtok 0,6 mil/min, při kterých bylo 

dosaženo retenčního času enantiomerů 11,261–13,563 min s rozlišením 2,18. 

Dále byl zkoumán vliv pH na rozlišení, nejvhodnější podmínky představovaly 
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mobilní fáze složená z 20mM fosfátového pufru s acetonitrilem v poměru 

60 : 40 s průtokem 0,6 ml/min při teplotě 30 °C, přičemž bylo dosaženo 

rozlišení v rozmezí 1-1,5. (25) 

Bc. Denisa Plecitá ve své práci porovnávala různé CSP na bázi celulosy 

pro reverzní HPLC a zabývala se také suprofenem. Použité podmínky: kolona 

Chiralpak IC, mobilní fáze acetonitril a roztok kyseliny mravenčí o pH 2,1 

v poměru 40 : 60, při nichž se enantiomery suprofenu separovaly téměř 

na základní linii (Rs 1,52). Při použití jiné mobilní fáze složené z MeOH a 

roztoku kyseliny mravenčí o pH 2,1 v poměru 60 : 40 se bylo dosaženo 

rozlišení pouze 0,66 a dokonce došlo ke zvýšení retence. (26) 

Radim Geryk, Květa Kalíková, Jiří Vozka, Denisa Plecitá, Martin G. Schmid, a 

Eva Tesařová ve svém výzkumu pracovali za podmínek reverzního módu a 

porovnávali enantioselektivní potenciál CSP založených na imobilizovaných 

polysacharidech. Jako zkoušená látka byl začleněn i suprofen. Použitou 

mobilní fází pro kolonu Chiralpak IA byl MeOH s vodným roztokem kyseliny 

mravenčí o pH 2,1 v poměru 80 : 20, pro kolonu Chiralpak IC ACN s vodným 

roztokem kyseliny mravenčí o pH 2,1 v poměru 40 : 60 a pro kolonu Chiralpak 

ID MeOH s vodným roztokem kyseliny mravenčí o pH 2,1 v poměru 75 : 25, 

při kterých bylo dosaženo separace enantiomerů suprofenu až na základní linii. 

(27) 

2015 

Lili Du, Ruixue Zhu, Jiadan Xue, Yong Du a David Lee Phillips se ve svém 

výzkumu snažili získat další informace k objasnění fotochemického reakčního 

mechanismu suprofenu v několika různých rozpouštědlech pomocí Ramanovy 

spektroskopie. (28) 

Květa  Kalíková, Radim Geryk, Jiří Vozka a Eva Tesařová se zabývali 

zhodnocením rozdílů mezi kolonami Chiralpak IA a Chiralpak AD-RH 

v reverzním módu HPLC. Uvedené kolony byly použity pro široké spektrum 

sloučenin, mezi nimi se nacházel i suprofen. Měření byla provedena na Waters 

Alliance System (USA). Pro suprofen byly použity tyto podmínky: mobilní 

fáze složená z roztoku kyseliny mravenčí (pH = 2,1) a acetonitrilu v poměru 
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60 : 40 a poměru 70:30 na zmíněných kolonách, zásobní roztok byl připraven 

v koncentraci 1 mg/ml v methanolu, objem nástřiku činil 10 μl, analýzy 

probíhaly při teplotě 25 °C. Rozlišení se od sebe příliš nelišily, avšak 

při poměru 70 : 30 došlo ke zvýšení retence enantiomerů. (29)  

2016 

Iza  Matarashvili, Darejan Ghughunishvili, Lali Chankvetadze, Nino 

Takaishvili, Tamar Khatiashvili, Maia Tsintsadze, Tivadar Farkas a Bezhan  

Chankvetadze se ve svém výzkumu zabývali separací enantiomerů slabých 

kyselin na kolonách založených na polysacharidech. Pracovali na přístroji 

Agilent 1200 HPLC (Agilent Technologies, Německo). Separace probíhaly 

při teplotě 20 °C za průtoku 1 ml/min, UV detekce byla provedena při 240 nm, 

mobilní fáze vždy obsahovala 0,1% roztok kyseliny mravenčí, a dále MeOH či 

ACN s různým procentuálním obsahem vody a další mobilní fáze obsahovala i 

přídavek hexanu, jako CSP byly použity Lux-Amylose-1, Lux Amylose-2, Lux 

Cellulose-1,Lux Cellulose-2, Lux Cellulose-3 and Lux Cellulose-4 

(Phenomexnex Inc. USA) a kolona připravená kovalentním navázáním 

celulosy tris(3,5-dichlorfenylkarbamátu) na silikagel (Enantiosep GmbH, 

Německo) všechny měly rozměry 250 × 4.6 mm; 5 μm. Do studie byl zahrnutý 

i suprofen. (30) 

V předchozích odstavcích jsou uvedeny práce, které se zabývají analýzou 

suprofenu jako hlavní téma nebo v nich byl suprofen použit pro ověření 

vlastností kolon a vlivu různých podmínek na separaci. Pro separaci suprofenu 

byl použit jak normální tak i reverzní mód. Pro separaci v normálním módu 

byla nejčastěji použita mobilní fáze n-hexan, propan-2-ol a TFA, pro separaci 

v reverzním módu byly nejčastěji použity mobilní fáze složené z  acetonitrilu 

nebo methanolu s kyselinou mravenčí o pH 2,1 a dále také mobilní fáze 

složené z 0,1-1% TEAA s MeOH. Použité kolony byly zpravidla založené 

na polysacharidech od firmy Daicel chemical industries – Chiralpak, Chiralcel, 

dále kolony založené na cyklodextrinech nebo založené na antibioticích 

(teikoplanin, vankomycin). Suprofen byl zpravidla rozpuštěn v MeOH. 

K detekci byl použit zpravidla UV/VIS detektor, zpravidla při vlnové délce 

od 220 do 240 nm.  
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4. Kapitola - Experimentální část 

V experimentální části byly hledány podmínky pro stanovení suprofenu 

pomocí reverzní chromatografie. Bylo třeba nalézt vhodnou kolonu a 

podmínky pro měření, pro tyto podmínky zvolit vhodný vnitřní standard. 

Dalším cílem bylo naleznutí podmínek pro izolaci enantiomerů suprofenu 

na chirálních stacionárních fázích v reverzním či normálním módu. Bylo 

zapotřebí nalézt vhodnou kolonu a podmínky pro měření (teplota, pH, složení 

mobilní fáze). Poté provést izolaci suprofenu z plazmy a provést analýzu 

pomocí HPLC.  

Měření bylo provedeno pomocí přístroje Shimadzu v programu LC solution. 

Jelikož je suprofen slabá kyselina, je zapotřebí upravit pH na hodnotu 3 nebo 

nižší, aby došlo k potlačení ionizace této látky. Před samotným měřením byl 

přístroj proplachován 5 minut připravenou mobilní fází, poté se pomocí 

puštěné pumpy ustálil tlak a mobilní fáze zároveň propláchla také kolonu. 

4.1. Použité přístroje, materiál a chemikálie 

4.1.1. Přístroje 

• Kapalinový chromatograf Prominence, Shimadzu, Japonsko; složený 

z modulů:  

o DGU-20A3 (degasser) 

o LC-20AD (čerpadlo) 

o SIL-20AC (auto sampler) 

o CBM-20A (kolonový prostor) 

o SPD-20A (diod array detektor) 

o CTO-20AC (řídící jednotka) 

o Chromatografický software: LC Solution Version 1.22 SP1 

• Analytické váhy, Kern ALS 220-4N, Německo 

• Spektofotometr Shimadzu, UV-2401 PC, Shimadzu, Japonsko 
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• Acidimetr 333 Druopta, Praha, Česká Republika 

• Ultrazvuková lázeň K10, Kraintek, Slovenská Republika 

• Třepačka: Kavalier Sklárny Kavalier a.s. sídlo Sázava, závod Votice, 

Česká Republika 

• Centrifuga: Centrifuge CL31R Multispeed. Trigon-plus®, Říčany 

u Prahy, Česká Republika 

4.1.2. Chromatografické kolony: 

Pro klasickou chromatografii v reverzním módu byly použity kolony: 

• Supelco Discovery R HS C18,  15 cm × 4,6 mm, (5 μm) 

• LiChro CART® 125-4 HPLC – Cartridge - LiChrospher® 100 RP-18 

(5 µm), Lot. L. 677917, No. 247543 

• Merck LiChrospher® 100, 250-4, RP – 18 (5 µm) 

Pro chirální chromatografii byly vyzkoušeny kolony:  

• Chiralcel OD-R, 0,46 cm × 25cm, Daicel Chemical industries 

• LiChroCART® 250-4 ChiraDex® (5 µm), povrch 300 – 360 m2/g 

4.1.3. Pomůcky 

Z laboratorního skla byly použity odměrné baňky a odměrné válce o různých 

objemech, pipety o objemu 1-10ml a  mikropipety o objemu 100-1000μl, dále 

skleněné nádoby na mobilní fáze o objemu 500 ml, mimo jiné byly také 

použity kádinky, nálevky a pro měření v kapalinovém chromatografu vialky. 

Dále také byly využity kopistka, lžička, pipetovací balónek a míchadlo. 

4.1.4. Chemikálie 

Jako hlavní složka mobilní fáze byly použity: 

• Methanol CHROMASOLV®, SIGMA-ALDRICH, ≥ 99,9%, Německo 

• Acetonitril CHROMASOLV®, SIGMA-ALDRICH, ≥ 99,9%, 

Německo 

• Hexan CHROMASOLV®, SIGMA-ALDRICH, ≥ 97,0 %. Německo 

• Voda čištěná reverzní osmózou  
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Pro modifikaci mobilní fáze byly použity: 

• Triethylamin FLUKA > 98% GC, Německo 

• 2-Propanol SCHARLAU, Německo 

Pro úpravu pH mobilní fáze: 

• Kyselina mravenčí: LACHEMA n.p. Brno 84-87%, Česká Republika 

• Kyselina octová: Lach-ner s.r.o. Neratovice 99%, Česká Republika 

• Kyselina fosforečná: LACHEMA n.p. Brno, Česká Republika 

• KH2PO4: Dr. Kulich Pharma, s.r.o., Česká Republika 

• Na2HPO4 . 12H2O: Dr. Kulich Pharma, s.r.o., Česká Republika 

• NaClO4: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• KPF6: ALDRICH CHEMISTRY, ≥ 99%, Německo 

Pro přípravu vzorků a standardů: 

• Suprofen: SIGMA-ALDRICH CHEMIE, Německo 

• Naproxen: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Probenecid: SIGMA-ALDRICH, min 98% by titration, Německo 

• Indometacin: SIGMA-ALDRICH, min 99% TLC, Německo 

• Isoxicam: Sigma Chemical CO, Německo 

• Carprofen: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Piroxicam: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Sulindak: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Bufexamac: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Ibuprofen: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Allopurinol: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Nimesulid: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Chloramfenikol: Galenická laboratoř Ostrava, Česká Republika 

• Acetanilid: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Phenacetin: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Molsidomin: SIGMA-ALDRICH, Německo 

• Fenobarbital: FARMAKON Olomouc, Česká Republika 
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Pro liquid-liquid extrakci: 

• Diethylether, Lach-ner s.r.o., Neratovice, Česká Republika 

• Dichlotmethan, MERCK, Německo 

4.2. Vypracování chromatografických podmínek 

pro HPLC analýzu suprofenu 

Pro stanovení suprofenu bylo potřeba nalézt optimální chromatografické 

podmínky, což zahrnovalo nalezení vhodné stacionární a mobilní fáze, 

rychlosti průtoku, vlnové délky pro UV detekci a výběr vhodného vnitřního 

standardu. 

1. Chromatografická kolona Supelco Discovery R HS C18,  15 cm × 4,6 mm, 

(5 μm) 

• MeOH : pufrovaná voda okyselená přídavkem zředěné H3PO4 kyseliny 

na pH 2,94; poměr 50 : 50 (v/v) 

• ACN : pufrovaná voda okyselená přídavkem zředěné H3PO4 na pH 

3,01; poměr 50 : 50 (v/v) 

• ACN : roztok CH₃COONH₄ 0,01M okyselený přídavkem zředěné 

H3PO4 na pH 3,1; poměr 50 : 50 (v/v) 

• ACN : roztok CH₃COONH₄ 0,01M okyselený přídavkem zředěné 

H3PO4 na pH 3,1; poměr 40 : 60 (v/v) 

• ACN : roztok KH2PO4 0,01M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 4,6; poměr 50 : 50 (v/v) 

• ACN : roztok KH2PO4 0,01M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 4,6; poměr 40 : 60 (v/v) 

2. Chromatografická kolona LiChro CART® 125-4 HPLC  Cartridge - 

LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm), Lot. L. 677917, No. 247543 

• ACN : roztok  KH2PO4 0,01M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 4,6; poměr 40 : 60 (v/v) 

• ACN : roztok KH2PO4 0,01M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 3,4; poměr 40 : 60 (v/v) 



57 

 

• ACN : roztok KH2PO4 0,01M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 3,03; poměr 40 : 60 (v/v) 

• ACN : roztok KH2PO4 0,01M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 3,4; poměr 30 : 70 (v/v) 

• ACN : roztok KH2PO4 0,01M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 3,51; poměr 35 : 65 (v/v)  

3. Chromatografická kolona Merck LiChrospher® 100, 250-4, RP – 18 (5 µm) 

• ACN : roztok KH2PO4 0,01M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 3,4; poměr 40 : 60 (v/v) 

4. Chromatografická kolona LiChroCART® 250-4 ChiraDex® (5 µm), povrch 

300 – 360 m2/g, průtok 0,8 – 1 ml/min,  pH 3,0 – 7,5 

• MeOH : roztok Na2HPO4 0,01 M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 3,75; poměr  50 : 50 (v/v) 

• MeOH : roztok Na2HPO4 0,01 M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 3,05; poměr 50 : 50 (v/v) 

• MeOH : roztok Na2HPO4 0,01 M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 3,05; poměr 70 : 30 (v/v) 

• MeOH : voda čištěná reverzní osmózou; poměr 50 : 50 (v/v) 

• MeOH : voda čištěná reverzní osmózou; poměr 30 : 70 (v/v) 

• MeOH : pufrovaná voda okyselená přídavkem zředěné H3PO4 na pH 

3,52, poměr 30 : 70 (v/v) 

• MeOH : 1% roztok TEAA okyselený přídavkem zředěné H3PO4 na pH 

4,27; poměr 50 : 50 (v/v) 

• MeOH : 1% roztok TEAA okyselený přídavkem zředěné H3PO4 na pH 

3,99; poměr 40 : 60 (v/v) 

• MeOH : 1% roztok TEAA okyselený přídavkem zředěné H3PO4 na pH 

4,00; poměr 60 : 40 (v/v) 

• MeOH : pufrovaná voda okyselená přídavkem zředěné H3PO4 na pH 

3,51; poměr 70 : 30 (v/v) 
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4. Chromatografická kolona Chiralcel OD-R, 0,46 cm × 25cm, Daicel 

Chemical Industries  

• ACN : roztok NaClO4 1 mol/l okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 3,12; poměr 50 : 50 (v/v) 

• ACN : roztok NaClO4 1 mol/l okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 2,97; poměr 50 : 50 (v/v) 

• ACN : roztok NaClO4 1 mol/l okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 2,07; poměr 50 : 50 (v/v) 

• ACN : roztok NaClO4 1 mol/l okyselený přídavkem zředěné H3PO4 

na pH 5,92; poměr 50 : 50 (v/v) 

• HEX : IPA : TEA; poměr 80 : 20 : 0,1 ml (v/v) 

• HEX : IPA : TEA; poměr 90 : 10 : 0,1ml (v/v) 

• HEX : IPA : CH3COOH; poměr 80 : 20 : 0,2 ml (v/v) 

• HEX : IPA : CH3COOH; poměr 80 : 20 : 0,1 ml (v/v) 

• ACN : EtOH : CH3COOH 0,05%; poměr 25 : 25 : 50 

• MeOH : roztok F6KP, pH 2,20; poměr 40:60 (v/v) 

• MeOH : roztok F6KP, pH 2,20; poměr 50:50 (v/v) 

• ACN : roztok F6KP, pH 2,20; poměr 40:60 (v/v) 

• MeOH : roztok HCOOH, pH 2,82; poměr 80 : 20 (v/v) 

• MeOH : roztok HCOOH, pH 2,10; poměr 80 : 20 (v/v) 

• MeOH : roztok HCOOH, pH 2,10;  poměr 60 :40 (v/v) 

• ACN : roztok HCOOH, pH 2,10; poměr 40 : 60 (v/v) 

• HEX: IPA CH3COOH; poměr 98 : 2 : 0,3ml (v/v) 

• HEX: IPA: CH3COOH; poměr 95 : 5 : 0,3ml (v/v) 

• HEX IPA: CH3COOH; poměr 97 : 3 : 0,3ml (v/v) 

• HEX: IPA: CH3COOH; poměr 98 : 2 : 0,6ml (v/v) 

Analýzy probíhaly při průtokových rychlostech 0,5 – 1 ml/min. 

Hledání vnitřního standardu: 

Pro účely kvantitativní analýzy, je třeba nalézt ke zkoušené látce vhodný 

vnitřní standard, který se od hodnocené látky separuje, nijak s ní neinteraguje a 

poskytuje reprodukovatelné píky. 
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Jako potenciální vnitřní standardy byly vyzkoušeny tyto látky: Probenecid, 

Indometacin, Isoxicam, Carprofen, Piroxicam, Sulindak, Bufexamac, 

Ibuprofen, Allopurinol, Nimesulid, Chloramfenikol, Acetanilid, Phenacetin, 

Molsidomin, Naproxen a Fenobarbital. Všechny látky byly rozpuštěny 

v methanolu a doplněny do 50ml odměrných baněk. Koncentrace se 

pohybovaly mezi 0,038 – 0,053 mg/ml. Použitou mobilní fází byl roztok 

KH2PO4 (pH = 3,51) a ACN v poměru 65:35, nastřikovaný objem byl 50 μl a 

teplota kolony byla nastavena na 22 °C. Použita byla kolona LiChroCART R 

125-4 HPLC Cartridge, LiChrospher® 100 RP – 18, 5 µm, rychlost průtoku 

1 ml/min. 

• Probenecid v koncentraci 0,053 mg/ml tR = 14,196 a 14,199 minut 

• Indometacin v koncentraci 0,046 mg/ml tR = 31,963 minut 

• Isoxicam v koncentraci 0,042 mg/ml tR = 12,901 a 12,911 minut 

• Carprofen v koncentraci 0,052 mg/ml tR = 24,993 minut 

• Piroxicam v koncentraci 0,042 mg/ml tR = 5,551 a 5,545 minut 

• Sulindak v koncentraci 0,042 mg/ml tR =  6,187 a 6,185 minut 

• Bufexamac v koncentraci 0,046 mg/ml tR = 3,931 a 9,904 minut 

• Ibuprofen v koncentraci 0,04 mg/ml tR = 32,919 minut 

• Allopurinol v koncentraci 0,04 mg/ml tR = 1,032minut 

• Nimesulid v koncentraci 0,042 ml/ml tR = 22,521 a 22,550 minut 

• Chloramfenikol v koncentraci 0,042 mg/ml tR = 2,727 a 2,728 minut 

• Acetanilid v koncentraci 0,04 mg/ml tR = 2,317 a 2,328 minut 

• Phenacetin v koncentraci 0,044 mg/ml tR = 3,057 minut 

• Molsidomin v koncentraci 0,044 mg/ml tR = 1,723minut 

• Naproxen v koncentraci 0,044 mg/ml tR = 12,240 a 12,259 minut 

• Fenobarbital v koncentraci 0,038 mg/ml tR = 2,802 minut 

Za nejvhodnější byl zvolen naproxen. 

Poté byl proveden nástřik roztoku suprofenu s naproxenem a došlo k oddělení 

na základní linii, přičemž suprofen se eluoval v čase 7,978 minut a naproxen 

v čase 12,192 minut. 
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Výběr vlnové délky pro UV detekci:  

Pro měření byly připraveny roztoky suprofenu a naproxenu v methanolu. 

Následně po změření jejich UV spekter byla zvolena vhodná vlnová délka. 

Použit byl přístroj Spektofotometr Shimadzu, UV-2401 PC.  

Příprava mobilní fáze a zásobních roztoků 

Pro výběr vnitřního standardu byla použita jako nejvhodnější mobilní fáze 

ACN : roztok KH2PO4 0,01M okyselený přídavkem zředěné H3PO4 na pH 

3,51; v poměru 35 : 65 (v/v). 

Vodný roztok KH2PO4 v koncentraci 0,01M se připravil navážením 1,3601g 

KH2PO4 a přidáním vody čištěné reverzní osmózou od odměrné baňky 

o objemu 1000,0 ml a následnou filtrací přes nylonový filtr 0,45 μm. 

Připravený roztok byl okyselený zředěnou kyselinou H3PO4 na pH 3,51. 

Při analýze byl roztok smíchán s ACN v uvedeném poměru. 

Příprava mobilní fáze pro chirální separaci zahrnovala použití mobilní fáze 

HEX : IPA v poměru 98 : 2 s přídavkem 0,6 ml CH3COOH. Jednotlivé složky 

mobilní fáze byly odměřeny pomocí odměrného skla a smíchány dle 

příslušného poměru.  

Příprava zásobních roztoků 

Zásobní roztok suprofenu o koncentraci 1 mg/ml: 

Bylo naváženo přesně 10 mg suprofenu a doplněno methanolem po rysku 10ml 

odměrné baňky. 

Zásobní roztok naproxenu o koncentraci 1 mg/ml: 

Bylo naváženo přesně 10 mg naproxenu a doplněno methanolem po rysku 

10ml odměrné baňky. 

Příprava vodných pufrů: 

Jelikož je zkoušená látka suprofen slabá kyselina, je zapotřebí snížit pH 

mobilní fáze na hodnotu nižší pH nižší než 3. K tomuto okyselení vodného 

roztoku byla použita zředěná kyselina trihydrogenfosforečná, kyselina octová 

nebo mravenčí. 
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Deproteinace suprofenu a naproxenu z plasmy 

Do dvou plastových zkumavek bylo napipetováno po 0,5 ml rozmražené 

plazmy. První zkumavka sloužila jako porovnávací vzorek s čistou plasmou a 

2,1 ml methanolu. Druhá zkumavka obsahovala 0,5 ml plasmy, 50 μl 

methanolického roztoku suprofenu o koncentraci 1 mg/ml, 50 μl 

methanolického roztoku naproxenu o koncentraci 1 mg/ml, 2,0 ml methanolu. 

Poté byly obě zkumavky přemístěny do třepačky Kavalier a po dobu 10 minut 

byl obsah obou zkumavek intenzivně protřepáván. Po deseti minutách třepání 

byly zkumavky přeneseny do centrifugačního zařízení a 10 minut podrobeny 

7000 otáčkám za minutu. Po zcentrifugování byly vrstvy rozpouštědla 

(methanolu) převedeny do dvou čistých zkumavek a jejich obsah byl odfoukán 

proudem dusíku. Do téže zkumavky pak bylo přidáno 0,5 ml methanolu a 

vzorky byly podrobeny HPLC analýze na koloně LiChroCART R 125-4 HPLC 

Cartridge,  LiChrospher® 100 RP – 18, 5 µm za použití mobilní fáze: ACN a 

KH2PO4 (35 : 65, v/v). Pro stanovení výtěžnosti zkoušených látek z plasmy, 

bylo provedeno měření porovnávacího roztoku suprofenu v methanolu 

o koncentraci 0,1 mg/ml. 

Liquid-liquid extrakce s použitím diethyletheru 

Pro měření byly použity dvě plastové zkumavky s víčkem. První zkumavka 

sloužila jako porovnávací roztok obsahující 0,5 ml čisté plasmy, 0,5 ml H3PO4, 

po protřepání byly přidány 2 ml diethyletheru. Druhá zkumavka obsahovala 0,5 

ml plasmy, 50 μl methanolického roztoku suprofenu o koncentraci 1 mg/ml, 50 

μl methanolického roztoku naproxenu o koncentraci 1 mg/ml, 0,5 ml H3PO4 

po protřepání byly přidány 2,0 ml diethyletheru. Poté byly obě zkumavky 

přemístěny do třepačky Kavalier a po dobu 10 minut byl obsah obou zkumavek 

intenzivně protřepáván. Po deseti minutách třepání byly zkumavky přeneseny 

do centrifugačního zařízení a 10 minut podrobeny 7000 otáčkám za minutu. 

Po zcentrifugování byly vrstvy rozpouštědla (diethyletheru) převedeny do dvou 

čistých zkumavek a jejich obsah byl odfoukán proudem dusíku. Do téže 

zkumavky pak bylo přidáno 0,5 ml methanolu a vzorky byly podrobeny HPLC 

analýze na koloně LiChroCART R 125-4 HPLC Cartridge,  LiChrospher® 100 

RP – 18, 5 µm za použití mobilní fáze: ACN/KH2PO4 (35 : 65, v/v). 
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Pro stanovení výtěžnosti zkoušených látek z plasmy, bylo provedeno měření 

porovnávacího roztoků suprofenu v methanolu o koncentraci 0,1 mg/ml a 

naproxenu v methanolu o koncentraci 0,1 mg/ml.  

Liquid-liquid extrakce s použitím dichlormethanu 

Pro měření byly použity dvě plastové zkumavky s víčkem. První zkumavka 

sloužila jako porovnávací roztok obsahující 0,5 ml čisté plasmy, 0,5 ml H3PO4, 

po protřepání byly přidány 2 ml dichlormethanu. Druhá zkumavka obsahovala 

0,5 ml plasmy, 50 μl methanolického roztoku suprofenu o koncentraci 

1 mg/ml, 50 μl methanolického roztoku naproxenu o koncentraci 1 mg/ml, 

0,5 ml H3PO4 po protřepání byly přidány 2,0 ml dichlormethanu. Poté byly obě 

zkumavky přemístěny do třepačky Kavalier a po dobu 10 minut byl obsah obou 

zkumavek intenzivně protřepáván. Po deseti minutách třepání byly zkumavky 

přeneseny do centrifugačního zařízení a 10 minut podrobeny 7000 otáčkám 

za minutu. Po zcentrifugování byly vrstvy rozpouštědla (dichlormethanu) 

převedeny do dvou čistých zkumavek a jejich obsah byl odfoukán proudem 

dusíku. Do téže zkumavky pak bylo přidáno 0,5 ml methanolu a vzorky byly 

podrobeny HPLC analýze na koloně LiChroCART R 125-4 HPLC Cartridge,  

LiChrospher® 100 RP – 18, 5 µm za použití mobilní fáze: ACN a KH2PO4 

(v poměru 35:65, v/v). Pro stanovení výtěžnosti zkoušených látek z plasmy, 

bylo provedeno měření porovnávacího roztoků suprofenu v methanolu 

o koncentraci 0,1 mg/ml a naproxenu v methanolu o koncentraci 0,1 mg/ml. 

Příprava vzorků pro sestrojení kalibrační křivky 

Ze zásobního methanolického roztoku suprofenu v koncentraci 1 mg/ml bylo 

odebráno 10, 25, 50, 75 a 100 μl roztoku a převedeno do 5 zkumavek. 

Do každé zkumavky bylo přidáno 100 μl ze zásobního methanolického roztoku 

naproxenu v koncentraci 1 mg/ml. Objem ve všech pěti zkumavkách byl 

doplněn methanolem na výsledný objem 0,5 ml. Zároveň s přípravou 

standardních kalibračních roztoků, byla připravena řada kalibračních roztoků 

pro zjištění výtěžnosti z plasmy. Do 5 zkumavek bylo přidáno 10, 25, 50, 75 a 

100 μl zásobního methanolického roztoku suprofenu a do každé přídavek 100 

μl zásobního methanolického roztoku naproxenu a 0,5 ml plasmy. Poté byla 

provedena liquid-liquid extrakce podle postupu uvedeného na straně 62.   
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Příprava koncentrace roztoku pro limit detekce 

Bylo odpipetováno 0,1 ml zkušebního roztoku po extrakci z plasmy 

o koncentraci 20 μg/ml a tento objem byl zředěn desetkrát. Výsledná 

koncentrace 2 μg/ml byla ještě příliš vysoká pro vyhodnocení limitu detekce. 

Proto byl tento roztok ještě zředěn čtyřikrát na koncentraci 0,4 μg/ml, což ještě 

stále poskytovalo příliš velký pík. Bylo provedeno další zředění, tentokrát 

čtyřikrát na výslednou koncentraci 0,16 μg/ml, která již poskytovala hodnoty 

pro výpočet limitu detekce a kvantifikace. 
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5. Výsledky a diskuze 

5.1. Chromatografické podmínky pro HPLC 

analýzu suprofenu 

5.1.1. Stacionární a mobilní fáze 

Během hledání optimálních chromatografických podmínek byly vyzkoušeny 

různé stacionární fáze. Nejvhodnější kolonou pro stanovení retenčního času a 

sestrojení kalibrační křivky suprofenu a naproxenu byla zvolena kolona 

LiChroCART R 125-4 HPLC Cartridge,  LiChrospher® 100 RP – 18, velikost 

částic 5 µm. Bylo zapotřebí nalézt takovou mobilní fázi, která by spolu se 

stacionární fází vedla k úplnému rozdělení suprofenu a naproxenu. Jako 

nejvhodnější mobilní fáze byla zvolena směs ACN : roztok KH2PO4 

okyseleného zředěnou kyselinou H3PO4 na pH 3,51 v poměru 65 : 35 (v/v). 

Analýza probíhala za průtokové rychlosti 1,0 ml/min. Při tomto složení mobilní 

fáze bylo dosaženo retenčních časů suprofenu a naproxenu zhruba 7,8 a 11,5 

minut. Tyto časy jsou výhodou, jelikož pro analýzu vzorků z biologického 

materiálu je třeba počítat s vlivem matrice, při kterém se vyskytují 

na chromatogramu píky s relativně krátkými retenčními časy, které by mohly 

rušit stanovení v případě krátkého retenčního času našich zkoumaných látek. 

 

Obr. 2 Chromatografický záznam separace suprofenu  v koncentraci 0,28 mg/ml v MeOH 

použitá SF a MF viz strana 65 
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Obr. 3 Chromatografický záznam separace naproxenu  v koncentraci 0,28 mg/ml v MeOH 

použitá SF a MF viz strana 65 

 

Obr. 4 Chromatografický záznam separace suprofenu (tR = 7,803 min) a naproxenu (tR = 

11,535 min) v koncentraci 0,28 mg/ml v MeOH, použitá SF a MF viz strana 65 

5.1.2. Vnitřní standard 

Pro nalezení vhodného vnitřního standardu bylo vyzkoušeno několik látek. 

Naproxen byl zvolen jako nejvhodnější. Měl potřebný retenční čas, dostatečně 

se separoval od suprofenu a při zvolené vlnové délce nevykazoval absorpční 

maximum. 
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5.1.3. Detekce 

Vlnová délka zvolená pro analýzu suprofenu byla 267 nm. Při této vlnové 

délce bylo dosaženo dobré citlivosti. 

 

Obr. 5 Absorpční spektrum roztoku suprofenu o koncentraci 0,28 mg/ml v MeOH 

 

Obr. 6 Absorpční spektrum roztoku naproxenu o koncentraci 0,28 mg/ml v MeOH 

 

Obr. 7 Porovnání absorpčních spekter suprofenu a naproxenu 
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5.2. Chirální analýza suprofenu pomocí HPLC 

5.2.1. Stacionární a mobilní fáze 

Pro chirální separaci byly vyzkoušeny 2 kolony, z nichž byla vybrána kolona 

Chiralcel OD-R, 0,46 cm x 25cm, Daicel Chemical Industries, na které se 

suprofen separoval jako směs dvou enantiomerů s retenčními časy 

přes 1 hodinu. Nebyly však k dispozici jiné kolony, proto byly provedeny 

analýzy  na dostupné koloně s cílem získat, co nejpřijatelnější čas analýzy 

pomocí příslušné dostupné kolony. Pro chirální separaci suprofenu bylo 

vyzkoušeno rozsáhlé množství mobilních fází v nejrůznějších poměrech. Jako 

nejvhodnější byla zvolena mobilní fáze složená ze směsi hexanu a 2-propanolu 

v poměru 98 : 2 s přídavkem 0,6 ml kyseliny octové při průtokové rychlosti 

0,5 ml/min (s úpravou průtokové rychlosti až na 0,9 ml/min). 

 

Obr. 8 Chromatografický záznam chirální separace suprofenu (0,1 mg/ml  rozpuštěný 

v mobilní fázi),  tR1 = 69,364 min a tR2 = 72,745 min. použitá SF a MF viz strana 68 

 

Obr. 9 Chromatografický záznam porovnávající tR enantiomerů v závislosti na  průtokové 

rychlosti -  0,5 ml/min (tr1 = 69,489 min a tr2 = 73,120 min); 0,75 ml/min (tr1 = 46,438 min a 

tR2 = 48,389 min); 0,9 ml/min (tR1 = 38,358 min a tR2 = 40,181 min), použitá SF a MF viz 

strana 68 



69 

 

 

Tabulka 1 Závislost rychlosti průtoku MF na rozlišení enantiomerů 

rychlost průtoku mobilní 

fáze v ml/min 

rozlišení enantiomerů 

suprofenu 

0,5 1,2345 

0,75 1,063 

0,9 0,982 

 

 

Obr. 10 Chromatografický záznam separace enantiomerů suprofenu při průtoku 1,0ml/min; 

tR1 = 34,775, min a tR2 = 37,177 min, použitá SF a MF viz strana 68 

 

Obr. 11 Chromatografický záznam separace enantiomerů suprofenu při průtoku 1,5ml/min, tR1 = 24,205, 

min a tR2 = 25,695 min. použitá SF a MF viz strana 68 
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5.3. Liquid-liquid extrakce 

Pro liquid-liquid extrakci byl jako rozpouštědlo zvolen dichlormethan. Použitá 

stacionární a mobilní fáze byly stejné jako na stranách 60-61. Při porovnání 

chromatografických záznamů je zřejmé, že při retenčním čase suprofenu ani 

naproxenu nevykazuje slepý vzorek plasmy nečistoty, které by rušily analýzu.  

 

Obr. 12 Chromatografický záznam po provedení extrakce z čisté plasmy podmínky měření viz 

strany 62 

 

Obr. 13 Chromatografický záznam extrakce z plasmy s obsahem 50 µl roztoku suprofenu 

(1 mg/ml v MeOH) a 50 µl roztoku naproxenu (1 mg/ml v MeOH) podmínky měření viz 

strana 62 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny hodnoty limitu detekce a limitu kvantifikace, které jsou 

dosaženy dokonce i při koncentracích v hodnotách μg/ml.  

Tabulka 2 Hodnoty limitu detekce a kvantifikace 

výška píku 

zkoušeného 

vzorku 

výška šumu u 

slepého 

vzorku 

poměr signálu 

k šumu 

koncentrace 

(μg/ml) 

Limit detekce 

(μg/ml) 

Limit 

kvantifikace 

(μg/ml) 

0,11267 0,103 2,187767 0,16 0,2194 0,7313 
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Po sestrojení kalibrační křivky standardního a roztoku po provedení extrakce z plasmy 

byly získány rovnice pro výpočet přesné koncentrace a výtěžnosti zkoušeného vzorku.  

 

Obr. 14 Kalibrační křivka standardního roztoku naproxenu a suprofenu při 267 nm, příprava 

viz strana 62 

 

Obr. 15 Kalibrační křivka po provedení extrakce suprofenu a naproxenu z plasmy při 267 nm, 

příprava viz strana 62 
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Tabulka 3 Porovnání rozlišení  suprofenu a naproxenu při různých vlnových délkách 

Vlnová délka 
Rs  standardní roztok 

suprofen – naproxen  
Vlnová délka 

Rs zkušební roztok 

suprofen – naproxen 

242 nm 5,15 242 nm 5,12 

254 nm 5,16 254 nm 5,19 

267 nm 5,17 267 nm 5,20 

292 nm 5,16 292 nm 5,21 

 

Tabulka 4 Opakovatelnost nástřiku zkušebního roztoku po extrakci z plasmy 

  1. 

zkumavka 

  2. 

zkumavka 

  3. 

zkumavka 

  

  Suprofen 

0,05 mg/ml 

Naproxen  

0,2 mg/ml 

Suprofen 

0,1 mg/ml 

Naproxen 

0,2 mg/ml 

Suprofen 

0,15 mg/ml 

Naproxen 

0,2mg/ml 

1 476801 7267016 722274 7328897 922296 7087602 

2 488783 7422439 735543 7473781 915543 7069238 

3 476809 7277402 738974 7531052 913771 7072130 

4 481666 7341862 736431 7521634 917323 7100523 

5 484946 7374251 739321 7521561 915027 7108076 

průměr 481801 7336594 734508,6 7475385 916792 7087514 

SD 5210,03 65498,0085 7027,625 84898,9323 3330,827 17049,32 

RSD 1,08% 0,89% 0,96% 1,14% 0,36% 0,24% 

 

Výtěžnost po extrakci z plasmy se může pohybovat dle FDA guidline s odchylkou 

15% pro limit kvantifikace a 20% pro limit detekce.  (31)  

Pro zvolenou vlnovou délku 267 nm byl proveden výpočet koncentrace pomocí 

kalibračních křivek pro 3 koncentrace suprofenu 0,05, 0,1 a 0,15 mg/ml.  
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Tabulka 5 Výtěžnost suprofenu po provedení extrakce z plasmy 

c0  

(mg/ml) 

plocha 

suprofen 

plocha 

naproxen 

poměry 

ploch 

c 

(mg/ml) 

výtěžnost 

(%) 

RSD 

(%) 

 suprofen 

0,05 

naproxen 

0,2 

1526495 2077153 0,7349 0,0577 115,44 

0,06 

1555287 2116522 0,7348 0,0577 115,43 

1522931 2073283 0,7346 0,0577 115,38 

1542422 2098045 0,7352 0,0577 115,49 

1547132 2107789 0,7340 0,0576 115,29 

průměr 1538853,4 2094558 0,7348 0,0577 115,40   

 suprofen 

0,1 

naproxen 

0,2 

2312946 2091633 1,1058 0,0895 89,50 

0,06 

2360105 2132969 1,1065 0,0896 89,56 

2370995 2143252 1,1063 0,0895 89,54 

2362409 2138627 1,1046 0,0894 89,40 

2367892 2141382 1,1058 0,0895 89,49 

průměr 2354869,4 2129573 1,1058 0,0895 89,50   

 suprofen 

0,15 

naproxen 

0,2 

2947759 2020114 1,4592 0,1198 79,85 

0,18 

2941470 2013870 1,4606 0,1199 79,93 

2942255 2019404 1,4570 0,1196 79,72 

2949742 2023974 1,4574 0,1196 79,75 

2966485 2039345 1,4546 0,1194 79,59 

průměr 2949542,2 2023341 1,4589 0,1197 79,77   

 

V tabulce č. 6 jsou srovnány výtěžnosti a RSD při různých vlnových délkách, z čehož 

vyplývá, že nejvyšší výtěžností je dosaženo při vlnové délce 242 nm, ale s vyššími  

hodnotami relativních směrodatných odchylek. Nejnižších hodnot směrodatných 

odchylek je dosaženo při vlnové délce 267 nm.  
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Tabulka 6 Porovnání výtěžnosti při různých vlnových délkách 

c0 

(mg/ml) 

vlnová 

délka 

A (vz) 

suprofen 

A (IS) 

naproxen 

A(vz)/A(IS) 
c 

(mg/ml) 
Výtěžnost (%) 

RSD 

(%) 

0,05 

242 nm 481801 7336594 0,07 0,0583 116,67 0,2 

254 nm 1136240,8 1794373,2 0,63 0,0575 115,1 0,07 

267 nm 1538853,4 2094558,4 0,73 0,0577 115,4 0,06 

292 nm 1600951,8 478071,4 3,35 0,0575 115,06 0,27 

0,1 

242 nm 734508,6 7475385 0,1 0,0901 90,09 0,26 

254 nm 1738862,4 1824973,6 0,95 0,0892 89,24 0,15 

267 nm 2354869,4 2129572,6 1,11 0,0895 89,5 0,06 

292 nm 2452535,8 486202,2 5,04 0,0892 89,19 0,19 

0,15 

242 nm 916792 7087513,8 0,13 0,1204 80,26 0,46 

254 nm 2180611,2 1738993,6 1,25 0,1191 79,4 0,22 

267 nm 2949542,2 2023341,4 1,46 0,1197 79,77 0,18 

292 nm 3060263 463118,8 6,59 0,1184 78,92 0,64 
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6. Závěr 

Pro počáteční vývoj podmínek pro RP-HPLC separaci suprofenu se jako nejlepší 

osvědčila kolona LiChroCART R 125-4 HPLC Cartridge,  LiChrospher® 100 RP – 

18, s velikostí částic 5 µm a mobilní fáze složená z fosfátového pufr (pH 3,03) a 

acetonitrilu v poměru 65:35 v/v, při rychlosti průtoku 1 ml/min a teplotě 25 °C, objem 

nástřiku činil 10 μl. Tyto podmínky byly následně využity pro vývoj metody 

proextrakci suprofenu z plasmy, při kterých bylo dosahováno výtěžností v rozmezí 

79-115 %.  

V této diplomové práci byla zpracována rešerše dostupných prací zahrnujících chirální 

analýzy suprofenu. Jednalo se jak o RP-HPLC tak i NP-HPLC. Byly využívány 

kolony založené na polysacharidech, vankomycinu, teikoplaninu nebo 

na derivatizovaných cyklodextrinech přidaných jako chirální selektor do mobilní fáze. 

Mobilní fáze pro NP-HPLC byly nejčastěji ve složení hexan, propan-2-ol, TFA. 

Mobilní fáze pro RP-HPLC obsahovaly nejčastěji roztok kyseliny mravenčí či TEAA 

s acetonitrilem nebo methanolem v různých poměrech. Na základě těchto poznatků a 

dostupných kolon byla pro chirální separaci zvolena kolona Chiralcel OD-R, Daicel 

Chemical industries s použitou mobilní fází HEX, IPA v poměru 98 : 2 s přídavkem 

0,6 ml kyseliny octové, s průtokem 0,5 ml/min, při 25 °C, za zisku enantiomerů 

separovaných téměř na základní linii s retenčními časy okolo 60 minut. 
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7. Seznam zkratek 

• ACN = acetonitril 

• CSP = chirální stacionární fáze 

• CRL = chemická referenční látka 

• DEA = diethanolamin 

• EtOH = ethanol 

• HEX = hexan 

• IPA = propan-2-ol 

• MeOH = methanol 

• MF = mobilní fáze 

• NaAc = octan sodný 

• NADPH = nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 

• SF = stacionární fáze 

• TEA = triethylamin 

• TEAA = triethanolamin acetát 
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