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ABSTRAKT
Univerzita Karlova
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv
Kandidát: Mgr. Marta Novotná
Konzultant: doc.PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Názov rigorózní práce:
Semipreparativní separace biokonjugátů azaftalocyanínů
Táto rigorózna práca sa zaoberá hľadaním vhodných chromatografických podmienok
pre semipreparatívnu separáciu biokonjugátov azaftalocyanínov. Tieto látky sú predmetom skúmania ako potencionálne zhášače fluorescencie, použiteľné pri konštruovaní
molekulárnych sond. Boli uskutočnené merania v analytickom i semipreparatívnom
merítku. Separácia biokongugátov azaftalocyanínov bola testovaná v izokratickom
i gradientovom mόde a modifikáciou zloženia mobilnej fázy sme optimalizovali podmienky separácie analyzovanej zmesi. Pre semipreparatívnu separáciu příslušných biokonjugátov azaftalocyanínov boli zistené tieto optimálne podmienky:


stacionárna fáza: Hypersil BDS®, 150 × 10 mm, veľkosť častíc 5 μm



mobilná fáza: zložka A – 50 mM TEAA a 12 % ACN vo vode
zložka B – 100 % acetonitril v pomere 57 : 43 (v/v)



detekcia prebiehala pri vlnových dĺžkach: 254 nm, 673 nm, teplota na kolóne
40 ˚C a rýchlosti prietoku mobilnej fázy 2,5 ml/min.

Za týchto podmienok sa podarilo z reakčnej zmesi úspešne izolovať príslušný
biokonjugát azaftalocyanínu, ktorý bude ďalej testovaný ako molekulárna sonda.
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ABSTRACT
Charles University
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical analysis
Candidate: Mgr. Marta Novotná
Consultant: doc.PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Title of thesis:
Semipreparative separation of bioconjugates of azaphtalocyanines
This rigorous thesis deals with the development of suitable chromatographic conditions
for the semipreparative separation of bio-conjugates of azaphthalocyanines. These
compounds are of great interest today, thanks to their employment as potential
quenchers of fluorescence in the molecular probes.
The experiments were carried out in analytical and semi-preparative scales. The
conditions of separation in the analytical as well as semi-preparative scale were
optimized by changing the mobile phase composition.
The following chromatographic conditions were found for separation of bio-conjugates
of azaphtalocyanines:


Stationary phase: Hypersil BDS®, 150 × 10 mm, 5 μm particle size



Mobile phase A: 50 mM water solution TEAA in 12 % acetonitrile



Mobile phase B: acetonitrile



Isocratic elution A : B 57 : 43 (v/v)



Other conditions: temperature 40 °C, flow rate 2,5 ml per minute



Detection: 254 nm, 673 nm

The desired bio-conjugate of azaphtalocynine were successfully isolated from the reaction mixture using the developed method. The isolated bio-cojugate is going to betested
as a molecular probe.
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Zoznam skratiek
ACN - acetonitril
Aza Pc - azaftalocyanín
Cy5 - indocyaninové farbivo, používané ako fluorofór
DNA - deoxyribonukleová kyselina
FRET - „fӧrster-resonance energy transfer“ (dynamický princíp zhášania fluorescencie)
HPLC - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia
PCR - polymerázová reťazová reakcia
RNA - ribonukleová kyselina
TEAA - trietylammonium acetát
TLC - tenkovrstvá chromatografia
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Úvod
Preparatívna chromatografia má za úlohu oddeliť od seba jednotlivé zložky zmesi
v dostatočnom množstve, aby bolo možné ich ďalej spracovávať a využívať. Preto je
množstvo vzorku obvykle podstatne väčšie než u analytickej chromatografie. Tomu
musí odpovedať i veľkosť a kapacita použitých chromatografických kolón.
Molekulárne sondy založené na dynamickom princípe zhášania fluorescencie (FRET)
sú používané v mnohých aplikáciách k monitorovaniu DNA a RNA reakcií, vrátane
PCR, hybridizácie, ligácie, štiepenia, rekombinácie a syntézy. Sú používané k metódam
in vitro a in vivo. Spektrálne, fotofyzikálne a fotochemické vlastnosti azaftalocyanínov
boli rozhodujúcim predpokladom pre možné využitie týchto látok v molekulárnych
sondách ako potencionálnych zhášačov fluorescencie. Ich využitie je predovšetkým pre
fluorofóry emitujúce svetlo v oblasti 630–700 nm. Práve táto oblasť je problematická
z hľadiska v dnešnej dobe dostupných zhášačov fluorescencie.
Cieľom rigoróznej práce bolo vyvinúť optimálne chromatografické podmienky pre semipreparatívnu analýzu dvojito značených sond, kde sú azaftalocyaníny použité ako
zhášače fluorescencie (quenchery). Keďže tieto látky vznikajú vo zmesi tvorenej nezreagovaným oligonukleotidovým reťazcom s ďalšími produktmi, mojou úlohou bolo
vyvinúť metódu, ktorá by umožnila ich izoláciu. Takto upravené biokonjugáty azaftalocyanínov sa následne používajú na štúdium ich vlastností ako molekulárnych sond.
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1 Teoretická časť
1.1 Chromatografické metódy
Chromatografické metódy patria do skupiny separačných metód, ktoré sú založené na rozdielnej distribúcii delených látok v zmesi medzi dve rôzne nemiešateľné fázy:
mobilnú (pohyblivú) a stacionárnu (nepohyblivú). Mobilnou fázou je buď kvapalina
alebo plyn, stacionárnou fázou je buď tuhá látka alebo kvapalina ukotvená na tuhom
nosiči.
Pri delení látok potom dochádza k opakovanému ustaľovaniu rovnováhy medzi mobilnou a stacionárnou fázou. Chromatografický systém sa v ideálnom prípade môže priblížiť rovnováhe. Distribúciu zložiek medzi dve fázy potom možno popísať distribučnou
konštantou KD.
KD =

cs
cm

kde cs je koncentrácia zložky v stacionárnej fáze a cm v mobilnej fáze.
Čím vyššia je hodnota distribučnej konštanty pre danú látku, tým dlhšiu dobu zotrvajú
jej molekuly v stacionárnej fáze a tým väčšia je jej retencia, ktorá je hodnotená
v prípade vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pomocou retenčných časov, prípadne retenčných faktorov (1).
Chromatografické metódy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií:
A. podľa charakteru mobilnej fázy:


plynová chromatografia (GC) – mobilnou fázou je plyn.



kvapalinová chromatografia (LC) – mobilnou fázou je kvapalina. Tento typ
chromatografie môže byť realizovaný v plošnom usporiadaní (tenkovrstvá
chromatografia TLC a dnes už prekonaná papierová chromatografia) alebo v kolónovom usporiadaní (vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, HPLC) (2, 3).

B. podľa účelu:


analytická chromatografia používaná k identifikácii a kvantifikácii jednotlivých
zložiek zmesi, obvykle pracuje s veľmi malým množstvom vzorky.



preparatívna chromatografia má za úlohu rozdeliť od seba jednotlivé zložky
zmesi v dostatočnom množstve, aby ich bolo možné ďalej spracovávať a
využívať.
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C. podľa spôsobu usporiadanie stacionárnej fázy:


kolónové: vysokoúčinná kvapalinová chromatografia, plynová chromatografia.



plošné: tenkovrstvá papierová chromatografia (2, 3).

D. podľa fyzikálne-chemického princípu separácie:


adsorpčná chromatografia – je založená na rozdielnej adsorbovateľnosti delených látok na povrch sorbentu. Delené látky sú v kvapalnom stave. Stacionárnou
fázou je najčastejšie oxid hlinitý, oxid horečnatý, silikagel, aktívne uhlie, polyamidy a iné. Rozpúšťadlá používané ako mobilná fáza môžeme podľa ich elučnej schopnosti usporiadať do tzv. eluotropného radu (podľa stúpajúcej polarity).
Najčastejšie sa však používajú ich zmesi (5, 6).



rozdeľovacia chromatografia – princípom tejto metódy je rozdielna rozpustnosť
delených látok v dvoch rôznych kvapalinách. Stacionárnou fázou je kvapalina
zakotvená na povrchu nosiča z inertného materiálu (silikagel, kremelina, silikáty, celulóza) alebo je chemicky viazaná na povrch pevného nosiča. Ak je zakotvenou fázou voda, hovoríme o chromatografii s normálnou fázou. Rozpúšťadlá
používané ako mobilná fáza sú v tomto prípade zoradené do tzv. mixotropnej
rady podľa svojej klesajúcej polarity. Aj v tomto prípade sa ukazuje výhodnejšie
použitie zmesi rozpúšťadiel. V niektorých prípadoch je vhodné jednotlivé fázy
vymeniť, tj. nasýtiť hydrofóbne impregnovaný nosič organickou fázou a za mobilnú zvoliť vodnú fázu. Je to tzv. systém obrátených fáz (5).



iónovo výmenná chromatografia – stacionárnu fázu tvoria iónomeniče (katexy
alebo anexy), ktoré na svojom povrchu majú chemickú skupinu nesúcu náboj, ku
ktorým majú delené látky rozdielnu afinitu. Tá je daná rozdielnymi hodnotami
disociačných konštánt iónogénnych skupín, rôznou veľkosťou iónov alebo ich
rôznym mocenstvom. Je uskutočniteľná len ako kvapalinová chromatografia (7).



gelová chromatografia – častice delenej látky sa rozdeľujú na základe rôznej
veľkosti a tvaru molekúl, ktoré unáša mobilná fáza kolónou so stacionárnou
fázou

tvorenou

nabobtnalým

gelom

s pórmi

naplnenými

rovnakým

rozpúšťadlom ako je mobilná fáza. Látky sú zo zmesi delené podľa klesajúcej
molekulovej hmotnosti. Najprv sú unášané z kolóny látky s väčšou molekulou,
pretože tie neprenikajú do pórov sorbentu (2, 7, 8). Nutnou podmienkou tejto
separácie je, aby materiál stacionárnej fázy bol k deleným látkam inertný (7).
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afinitná chromatografia – je založená na vysoko špecifických interakciách neväzbovej povahy. Používa sa pre sústavy napr. antigen-protilátka, enzýmsubstrát, receptor- hormón a pod. Jeden z dvojice sa ako ligand naviaže na
vhodný nosič a vytvorí s ním stacionárnu fázu, druhý je súčasťou vzorky a za
určitých podmienok dochádza k jeho naviazaniu na daný ligand neväzbovými
interakciami. V konečnej fáze je požadovaná látka eluovaná vhodným činidlom
z kolóny (4).

1.2 Kvapalinová chromatografia
V kvapalinovej chromatografii je mobilnou fázou kvapalina, ako vyplýva z názvu
techniky. Stacionárna fáza je umiestnená v chromatografickej kolóne vo forme sorbentu. Mobilná fáza preteká týmto sorbentom, tzv. chromatografickým lôžkom (chromatographic bed). Najčastejším usporiadaním kvapalinovej chromatografie je vysoko účinná
kvapalinová chromatografia. Pri tomto usporiadaní mobilná fáza je pumpovaná do systému pomocou vysokotlakého čerpadla (1).

1.2.1 Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia HPLC
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia je analytická metóda, ktorá na základe povahy sledovaných látok, mobilnej fázy a pevnej fázy slúži k separácii, identifikácii
a kvantifikovaniu obsahu sledovaných látok (9). Bola vylepšená vývojom kolónových
náplní, detektorov, čerpadiel a možnosťou plnej automatizácie chromatografického procesu. Dnes je bežnou a nepostrádateľnou súčasťou analýzy chemických látok (2, 3).
Proti plynovej chromatografii umožňuje analýzu širšieho spektra látok, pretože nevyžaduje prevedenie analytu na prchavú formu (10).
Hlavné prednosti HPLC:


svojou podstatou sa jedná o separačnú metódu, ktorá umožňuje kvalitatívne
i kvantitatívne hodnotenie separovaných zložiek zmesi.



rýchlosť analýzy, citlivosť stanovenia.



pre analýzu stačí minimálne množstvo vzorky.
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možnosť automatizácie.



prakticky vo všetkých uvedených ukazateľoch je HPLC porovnateľná
s plynovou chromatografiou (GC), avšak práve preto, že väčšina liečiv nie je
prchavá, je v analýze liečiv HPLC použiteľnejšou technikou než GC (2).

1.2.2 Mobilná fáza
Mobilná fáza unáša zložky delenej zmesi cez stacionárnu fázu. Jej vlastnosti, iónová sila, teplota a pH majú významný vplyv na separáciu látok.
Hlavným kritériom pri výbere typu a zloženia mobilnej fázy je charakter separovaných
látok. Vhodným zložením mobilnej fázy môžeme ovplyvňovať priebeh separácie a to
predovšetkým retenčný čas, účinnosť kolóny, retenčný faktor a selektivitu. Pri chromatografii s obrátenými fázami sa využívajú polárne mobilné fázy, obvykle pufor alebo
voda s prídavkom polárnych organických rozpúšťadiel (nižšie alkoholy, acetonitril, tetrahydrofurán, acetón). Chromatografia na polárnych adsorbentoch využíva predovšetkým nepolárne rozpúšťadlá (alifatické uhľovodíky: hexán, heptán, chloroform)
s prídavkom polárnej zložky (napr. propán-2-ol) (11).
Elúcia môže byť uskutočnená buď s mobilnou fázou konštantného zloženia (rovnakej
elučnej sily), tzv. izokratická elúcia alebo mobilnou fázou o zvyšujúcej sa elučnej sile,
tzv. gradientová elúcia (zloženie mobilnej fázy je v priebehu vyvíjania programovo
menené v prospech silnejšej elučnej zložky).
Isokratická elúcia je vhodná u látok majúcich podobné fyzikálno-chemické vlastnosti
(hodnoty disociačnej konštanty KD), kedy dochádza k ich elúcii a ideálne k separácii
v prijateľnom čase. Ak ale máme v zmesi látky výrazne sa líšiace hodnotou KD, bola by
izokratická elúcia časovo náročná, pretože pri použití mobilnej fázy, ktorá umožní
dobré rozdelenie málo zadržovaných látok sú silno zadržované látky eluované veľmi
neskoro vo forme širokých píkov a naopak pri použití mobilnej fázy, ktorá umožní
elúciu a separáciu látok s vysokou afinitou k stacionárnej fáze, sú látky s nízkou
hodnotou KD zadržované málo a nedelia sa vôbec alebo sa delia nedostatočne. Tento
problém rieši práve gradientová elúcia, kde postupne zvyšujeme elučnú silu mobilnej
fázy s časom, takže dochádza k separácii všetkých zložiek vzorky v akceptovateľnom
čase, zúženiu chromatografických píkov a vďaka tomu k zvýšeniu citlivosti detekcie
(11).
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1.2.3 Stacionárne fázy
Stacionárna fáza (sorbent) je materiál, ktorým je naplnená kolóna (2). Pri voľbe
stacionárnej fázy pre chromatografickú analýzu je potrebné dôkladne zvážiť hlavne aspekty stability a vhodnosti sorbentu pre zamýšľaný účel (1). Pre väčšinu aplikácií je
počiatočnou stacionárnou fázou silikagél (hydratovaný oxid kremičitý, SiO2 .H2O). Podľa typu úpravy rozlišujeme nemodifikovaný (polárny), v tomto prípade sa jedná o separáciu v systéme normálnych fáz. Druhým typom je modifikovaný (nepolárny) silikagél,
v ktorom bývajú na hydroxylové skupiny naviazané rôzne hydrofóbne reťazce. Ide o
chemicky viazané stacionárne fázy (tzv. reverzné fázy alebo RP fázy). Stredne polárne
fázy obsahujú najčastejšie napr. trojuhlíkatý reťazec zakončený skupinami -NH2, -CN a
iné. Medzi nepolárne stacionárne fázy patria uhľovodíkové reťazce obsahujúce spravidla 18, prípadne 8 uhlíkových atómov (2). Ak je vyžadovaná vyššia stabilita, jak chemická, tak teplotná, je nutné zvoliť stabilnejšie sorbenty ako napr. hybridné, polymérne,
porézny grafitový uhlík alebo stacionárne fázy na báze oxidu zirkoničitého (1).

1.2.4 Všeobecná schéma kvapalinového chromatografu
Kvapalinový chromatograf sa skladá z častí (viď obr. 1), ktoré majú tieto funkcie:


uchovávanie a transport mobilnej fázy (zásobníky mobilnej fázy, vysokotlaké
čerpadlo).



dávkovanie vzorku (autosampler, manuálny dávkovací ventil).



separácia látok (chromatografická kolóna, termostat kolóny).



detekcia látok (detektor).



záznam informácií pre následné vyhodnotenie (počítač a chromatografický software) (1).

Pri izokratickej elúcii je mobilná fáza vedená zo zásobníku mobilnej fázy do
vysokotlakého čerpadla, při gradientovej elúcii sú privádzané prúdy z dvoch alebo
viacerých zásobníkov miešané podľa programu v zmiešavači. Ďalej je mobilná fáza
vedená cez zariadenie pre dávkovanie vzorku do chromatografickej kolóny, ktorá je
priamo spojená s detektorom, za ktorý môže byť zaradený ešte zberač frakcií. Z
detektoru je signál vyvedený do datovej stanice, kde prebieha vyhodnotenie (1).
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Obrázok 1: Schéma kvapalinového chromatografu (12).

1.3 Preparatívna chromatografia
Hlavnou úlohou preparatívnej chromatografie je separácia a izolácia produktov zo
zmesi (13). Východzím bodom pre vývoj podmienok preparatívnej metódy je metóda
analytická, ktorá umožní poznanie vlastností analyzovaného vzorku vo vzťahu k
chromatografickým podmienkam.
Pri optimalizácii podmienok pre preparatívnu chromatografiu sa postupuje následovne:


výber normálnej alebo reverznej fázovej metódy. Vzorky rozpustné v organickej
fáze uprednostňujú použitie normálnej fázovej HPLC s kolónami plnenými
silikagelom (MF sa lepšie odparuje, ale na druhej strane oproti RP býva
účinnosť separácie nižšia).



výber kolóny, ideálne je, ak máme rovnakú kolónu jak v analytickom tak
preparatívnom prevedení.



vývoj metódy (optimalizácia sily mobilnej fázy, selektivity, atď.) prebehne
v analytickom meradle.



analytická metóda sa prenesie na semipreparatívnu alebo preparatívnu kolónu.



zvýšenie množstva vzorky, ktorá môže byť separovaná v jednom chode prístroja
sa určí pomocou faktoru (d2/d1)2, kde d1 a d2 sú vnútorné priemery kolón (14).
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Oproti analytickej má preparatívna separácia niekoľko špecifík:


dôležitým faktorom pre vývoj chromatografickej metódy je rozpustnosť vzorky
v mobilnej fáze. Dôvodom je potreba dávkovania veľkého množstva vzorky
rozpustenej v relatívne malom objeme mobilnej fázy. Pri zlej rozpustnosti
vzorky je možné rozpustenie vzorky v rozpúšťadle rozdielnom od mobilnej fázy.
V prípade vzoriek iónových zlúčenín môže zmena pH alebo zmena iónovej sily
rozpúšťadla spôsobiť veľkú zmenu rozpustnosti. Rozpustnosť vzorky možno
zvýšiť i zvýšením teploty dávkovanej vzorky, prípadne teploty na kolóne alebo
pridaním vhodného aditiva či surfaktantu (tenzidu).



relatívna dôležitosť separačného faktoru α a počtu poschodí kolóny N.
S rastúcou veľkosťou vzorky a rastúcou šírkou píku sa N (merané pomocou šírky píku) stáva viac vlastnosťou vzorky než vlastnosťou kolóny (dĺžka kolóny,
veľkosť častíc) a prietoku.



vzhľadom k potrebe dávkovať väčšie množstvo vzorky, je preferovaná práca za
podmienok preťaženia kolóny (touching-band separation), pričom maximálna
hmotnosť vzorky je funkciou separačného faktoru pre pík produktu a najbližšej
nečistoty.
Maximálny objem vzorky (Vmax) môžeme odhadnúť pomocou vzorca:
Vmax ≈ 0,5 F [ t2 - t1]
kde Vmax je v ml, F je prietok (ml/min.), t1 a t2 sú retenčné časy (min.) píkov
produktu a najbližšej susednej nečistoty a to pre malé množstvo vzorky (cca
10 μg).
Takéto separácie majú niekoľko výhod:
 získanie vysoko čistého produktu
 jednoduchá separačná metóda
 jednoduchý vývoj separácie „touching-band“
Maximálna hmotnosť vzorky (wmax) je obvykle určená metódou pokus-omyl,
môže byť odhadovaná z chromatogramu získaného zo vzorky o menšej
hmotnosti. Je funkciou separačného faktoru α pre pík produktu a najbližší pík
nečistoty. Ak sa zvýši hodnota tohoto separačného faktoru voľbou vhodných
podmienok separácie, potom rapídne vzrastie hodnota wmax .
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preparatívne separácie sú často uskutočňované při nižších tlakoch, hlavne ak je
použitá kolóna o širšom priemere a väčších časticiach.



požiadavky na vybavenie: preparatívna separácia požaduje kolóny o väčšom
priemere, vyššie prietoky a väčšie objemy vzoriek než analytická separácia.



je nutné odstránenie mobilnej fázy zo získaného produktu. Z tohoto dôvodu je
preferovaná normálna fázová chromatografia s organickými rozpúšťadlami ako
mobilnou fázou, kde ich odstránenie vzhľadom k ich prchavosti je jednoduchšie
ako pri HPLC s použitím reverzných fáz s vodnými mobilnými fázami, u
ktorých je vyššia teplota varu i vyššia hustota než u typických organických
rozpúšťadiel, čo vyžaduje vyššiu teplotu a dobu odparovania mobilnej fázy,
ktoré môžu viesť k degradácii produktu. Ak do mobilnej fázy musia byť pridané
pufre, sú preferované prchavé (napr. kyselina octová alebo mravenčia, mravčany
alebo uhličitan amonný) (14).

Základné rozdiely medzi analytickou a preparatívnou chromatografiou obsahuje
tabuľka 1.
Charakteristiku a parametre jednotlivých metód zahrnuje tabuľka 2.
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Tabuľka 1: Rozdiely medzi analytickou a preparatívnou chromatografiou (14).
Analytická HPLC

Preparatívna HPLC
Ciele

určenie zloženia vzorky, kvantifikácia

získanie čistého produktu

predmetom záujmu je viac alebo všetky
zložky vzorky

predmetom záujmu je len jedna z niekoľkých
komponent vzorky

Charakteristika
hmotnosť vzorky dostatočne veľká pre
adekvátnu detekciu

najväčšia hmotnosť vzorky pre maximálny
výnos čistého produktu

priemer kolóny 2 – 5 mm

priemer kolóny 1 – 10 cm

veľkosť častíc kolóny 1,7 – 5 μm

veľkosť častíc kolóny 10 μm (alebo väčšie)

dávkovanie vzorky obvykle nie je
problém

dávkovanie vzorky je technicky náročnějšie

HPLC pumpa: prietok do 10 ml/min.

HPLC pumpa: prietok >>> 10 ml/min.

podmienky detekcie: vybrané pre
maximálnu citlivosť

podmienky detekcie: vybrané pre nižšiu
citlivosť

rozpustnosť vzorky nie je dôležitá

rozpustnosť vzorky veľmi dôležitá

mobilná fáza: prchavosť zavisí na type
použitého detektoru.

mobilná fáza: dôležitá prchavosť

Tabuľka 2: Definícia rozsahu, charakteristika jednotlivých metód (13).
Metóda

Parameter
Analytická

Semi-preparatívna

Preparatívna

Veľkosť kolón
(mm)

50 – 250 × 2,1 –
4,6

120 – 250 × 8 – 16

120 – 250 × 20 – 62

Veľkosť častíc
(μm)

do 5

5 – 10

nad 10

Stacionárna fáza
(g)

do 5

5 – 30

50 – 450

Kapiláry

1/16"

1/16"

1/8"

Prietoky (ml/min.)

0,1 – 2

5 – 50

100 – 1000

Množstvo vzorky
(mg)

0,01 – 2

0,1 – 50

1 – 700

Cely detektoru
(mm)

10

3

0,5 – 2
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Preparatívnu chromatografiu možno rozdeliť do niekoľkých základných oblastí:


„Flash“ chromatografia (blesková chromatografia) je rýchla a nenákladná separačná technika určená pre čistenie produktov organických syntéz, napr. pri vývoji
liečiv, biologických extraktov a vzoriek potravín a prostredia (16).



Semi-preparatívna separácia predstavuje prechod medzi separáciou analytickou
a preparatívnou vzhľadom k požadovanému výťažku produktu.



„Batch chromatography“ (vsádková preparatívna chromatografia) kde sa na stacionárnu fázu najskôr z roztoku (napr. v kadičke) naadsorbujú delené látky, ňou sa
potom naplní kolóna a nakoniec sa látky z kolóny postupne vymyjú vhodnou mobilnou fázou (17).



True Counter current chromatography“ je technika kvapalinovej chromatografie, ktorá používa dve nemiešateľné kvapalné fázy a nemá pevnú oporu. Jedna
kvapalina slúži ako stacionárna fáza a druhá ako mobilná.



„Simulated moving bed chromatography“ (simulovaná protiprúdová separácia)
u tohoto procesu je kolóna rozdelená na malé sekcie, ktoré sú umiestnené do
štyroch zón (obr. 2). Medzi zónu II a III je dávkovaná zmes, medzi zónami III a
IV sa získava rafinát a medzi zónami I a II extrakt. Rafinát a extrakt obsahujú
čisté zlúčeniny líšiace sa afinitou k stacionárnej fáze. Metóda je používaná pre
priemyselné separácie, napr. pre separáciu xylénov alebo fruktózy a glukózy
a v separácii enantiomérov (13).
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Obrázok 2: Princíp SMB (13).

1.3.1 Náplňová kapacita kolóny
Pre maximálny objem vzorky (Vi) alebo hmotnosť vzorky (Mi), ktoré môžu byť
v jednom cykle umiestnené na kolónu platí vzťah:

M i  Am n Vm  Kv s  alebo

Vi  Av n Vm  Kv s 
Kde (K) je rozdeľovací koeficient rozpustenej látky medzi dvoma fázami
(Vs) je objem stacionárnej fázy
(Vm) je objem mobilnej fázy
(n) je účinnosť kolóny
(Av) je koeficient pre objem vzorky
(Am ) je koeficient pre hmotnosť vzorky
Veľkosť Av sa určí na základe povahy separácie, Am je definovaná nosnosťou
stacionárnej fázy a do istej miery tvarom adsorpčnej izotermy.
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Následnými úpravami dostaneme vzťah:

M i  Am

1,9r 2 L
n

1  k 

Vi  Av

1,9r 2 L
n

1  k 

kde (L) je dĺžka kolóny
(r) je polomer kolóny
Táto rovnica má významný dopad na vzhľad preparatívnej kolóny. Je zrejmé, že
s rastúcim polomerom a dĺžkou kolóny sa zvyšuje i maximálny objem a maximálna
hmotnosť vzorky. Predĺženie kolóny zvýši i jej efektivitu.
Avšak zvýšenie účinnosti kolóny bude mať opačný efekt na maximálny objem
a maximálnu hmotnosť vzorky. Z rovnice plynie, že zvýšením účinnosti dôjde
k zníženiu maximálneho objemu respektíve hmotnosti vzorky. Z toho vyplýva, že ak
chceme dosiahnuť potrebnú účinnosť pre danú separáciu, potom ak predĺžime kolónu za
účelom zvýšenia jej náplňovej kapacity, zároveň je nutné zvýšiť prietok, aby sme znížili
účinnosť na požadovanú hodnotu a zároveň zachovali maximálny objem nástriku alebo
bude nutné zväčšiť polomer častíc kolónovej náplne, aby sa znížila účinnosť na požadovanú hodnotu. Zvýšením prietoku dosiahneme kratšiu dobu separácie a tým sa zvýši
priechodnosť vzoriek. Zvýšenie veľkosti častíc so sebou prináša vyššiu permeabilitu
kolóny a umožňuje pracovať pri nižšom tlaku a kolóna môže byť vyrobená z tlakovo
menej robustných materiálov (15).
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1.3.2 Prístroje pre preparatívnu chromatografiu
Príliš veľké objemy vzoriek vyžadujú veľkoobjemové chromatografické vybavenie. Rozvrhnutie preparatívneho chromatografu je znázornené na obrázku 3.

Zásobník rozpúšťadla

Zásobník rozpúšťadla

Čerpadlo vzorky

Čerpadlo vzorky

Ventil

Preparatívna kolóna

Detektor

Programátor

Zásobník frakcií

Obrázok 3: Základný preparatívny kvapalinový chromatograf (15).
Zásobníky mobilnej fázy
Sú obvykle vyrobené zo skla alebo nerezu a mali by mať vhodnú kapacitu,
obvykle niekoľko litrov. Vo všeobecnosti platí, že väčšina častí preparatívneho
chromatografu sú vyrobené z nerezovej ocele, avšak pre biologicky citlivé alebo nestále
zlúčeniny môže byť nevyhnutné vyrobiť niektoré časti zariadenia z biologicky
kompatibilných materiálov (titán, zlato atď.) (15).
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Čerpadlá
Musia mať dostatočnú kapacitu a pre kolóny do 2,54 cm by mali mať
k dispozícii čerpaciu rýchlosť najmenej 150 ml/min.. Pre väčšie kolóny sú nevyhnutné
čerpacie rýchlosti 500 ml až 1 liter za minútu. Vzorka je v preparatívnej chromatografii
aplikovaná na kolónu samostatným čerpadlom a má svoj vlastný zásobník, ktorý má
obvykle objem 1 - 2 litre v závislosti na veľkosti vzorky a rozpustnosti materiálu
v mobilnej fáze (15).
Nástrikové ventily
Ak je objem vzorky dostatočne malý, potom môže byť na kolónu umiestnený
pomocou nástrikového ventilu. Pre vyššie objemy sa doporučujú odberné čerpadlá (15).
Preparatívne kolóny
V preparatívnej chromatografii sú najčastejšie používané axiálne válcové
kolóny, radiálne kolóny a špeciálne kolóny pre SMB chromatografiu. Sú obvykle
vyrobené zo skla alebo nerezovej ocele, využívajú sa vo väčšine prípadov pre
vysokotlaké systémy. Musia byť navrhnuté tak, aby pojali vstupný tlak potrebný
k požadovanému prietoku cez náplňovú vrstvu, ktorá je určená veľkosťou častíc náplne
kolóny. Čím väčší je priemer kolóny, tým musia byť jej steny silnejšie. Veľké kolóny
pracujúce při vysokom tlaku s relatívne malými časticami môžu byť pomerne rozmerné
a ťažké. Kolóny, ktoré majú priemer väčší ako 1,25 cm musia mať frity podoprené
vhodnou mriežkou, pretože materiál frity má obmedzenú pevnosť a vplyvom tlaku sa
môže lámať. Pórovitosť frity je určená veľkosťou častíc náplne. Radiálna disperzia
vzorky môže byť veľmi pomalá, preto je používané zariadenie k distribúcii vzorky
v celej kolóne, aby sa dosiahlo maximálne využitie. To možno dosiahnuť použitím
disperzných dosiek (obr. 4). Tie sa skladajú z disku, v ktorom je vyrezaný rad
radiálnych drážiek. Vzorka je umiestnená na hornej strane disku, kde je rychle
distribuovaná po celom povrchu dosky a potom je zavedená do kolóny cez otvory.
Týmto spôsobom je vzorka aplikovaná na horný povrch náplne (15).
Preparatívne detektory
Detektory pre preparatívnu chromatografiu môžu mať veľmi obmedzenú šírku záberu oproti detektorom pre analytické účely. Nemusia byť obzvlášť citlivé, pretože
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objem vzorky a jej koncetrácia v elučnej zmesi sú veľmi vysoké. Detektory môžu mať
veľký počet senzorov a pretože je potrebné len sledovanie separácie, nemusia mať
lineárnu odozvu. K týmto účelom možno použiť aj analytické detektory, ale z eluátu je
časť obvykle oddelená a detektorom prechádza až po zriedení mobilnou fázou. V LC je
často používaný refraktometrický detektor, ktorý ale i na najnižšom nastavení citlivosti
je stále príliš citlivý. Možno využiť aj UV detektor s viacerými vlnovými dĺžkami, ktorý
znáša potrebné vysoké prietoky. V tomto prípade musí byť vložená veľmi krátka cesta
meracej cely. Ďalšou možnosťou je nastaviť pracovnú vlnovú dĺžku tak, aby mal
detektor veľmi slabú odozvu (15).
Mobilná fáza a/alebo vzorka
Disperzná doska
Sloty

Obal
Disperzná doska

Disk

K detektoru a zberaču frakcií
Obrázok 4: Preparatívna kolóna (15).
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1.4 Molekulárne sondy
Molekulárne sondy sú používané k monitorovaniu DNA a RNA reakcí, a to PCR,
hybridizácie, štiepenia, rekombinácie a syntézy. Sú využívané při sekvenancii DNA
molekúl, detekcii mutácií a ako súčasť biosenzorov napr. ku stanoveniu olova. V praxi
sa využíva niekoľko typov sond, rozdelenie a označenie sa často líší podľa autorov. Pre
výzkum DNA sekvencií je často používaná metóda real-time PCR. Všetky detekčné
systémy využívané pri tejto metóde sú charakteristické prítomnosťou fluorescenčnej
sondy v reakčnej zmesi. Tá identifikuje množstvo produktu v priebehu reakcie
zvýšením odozvy na fluorescenčnom detektore. Niektoré metódy naopak využívajú
zhášanie fluorescencie použitého fluorofóru, čo signalizuje prítomnosť či neprítomnosť
danej sekvence DNA komplementárnej k sekvenci v sonde. Tieto sondy sa všeobecne
skladajú z donora fluorescencie (fluorofóru), akceptora fluorescencie (druhého
fluorofóru alebo zhášača) a sekvencie DNA komplementárnej k sekvencii skúmanej
vzorky. Sú používané k metódam in vitro i in vivo (18).
Látky schopné fluorescencie dokážu po prijatí určitého množstva energie túto energiu
znova vydať do okolia vo forme fotónu a túto energiu môžme pozorovať ako
fluorescenciu. Na druhú stranu môže túto energiu prijať látka, ktorá ju vyžiari iným
spôsobom než vo forme fotónu, pretože jej chýba schopnosť fluorescencie. Na tomto
princípe je založený proces zhášania fluorescencie a látky vykazujúce tieto schopnosti
označujeme ako tzv. „dark quenchery“ (18).

1.4.1 Princíp zhášania fluorescencie
Zhášanie fluorescencie je definované ako bimolekulárny proces, ktorý znižuje
kvantový výťažok fluorescencie bez zmeny fluorescenčného emisného spektra
(19). Energia môže byť prenášaná nežiarivo medzi dvoma farbivami, donorom
a akceptorom, a to dynamickým alebo statickým zhášaním (20). Práve tieto vlastnosti
„dark quenchrov“ výrazne zjednodušili detekciu zhášania a umožňujú použitie
viacerých fluorescenčných sond s rôznymi fluorofórmi súčastne v jednej analýze (18).
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Statické zhášanie
Pri statickom (kontaktnom) zhášaní tvorí donor fluorescencie (fluorofór) a
akceptor fluorescencie (quencher) nefluorescenčný komplex v základnom energetickom
stave. Ich molekuly môžu interagovať prostredníctvom mechanizmu s protónom
spojeného, svetlom indukovaného prenosu elektrónu, tvorbou vodíkových mostíkov,
komplex môže byť stabilizovaný elektrostatickými silami a stérickými vlastnosťami
fluorofóru (21). Ak komplex absorbuje energiu svetla, excitovaný stav sa hneď vracia
do základného stavu bez emisie fotónu a nedochádza k emisi fluorescencie. Dimér má
iné fotofyzikálne vlastnosti než by odpovedalo súčtu vlastností molekúl donoru a
akceptoru a výsledné elektrónové vlastnosti závisia na orientácii dipólových momentov.
Podľa toho rozlišujeme dva typy komplexov (agregátov). Ak je posun absorpcie
smerom k červenej oblasti a kvantový výťažok fluorescencie je vyšší, hovoríme o Jdiméroch. Ak dochádza k posunu absorpčného maxima smerom k modrej časti spektra a
emisia fluorescencie sa znižuje, hovoríme o H-diméroch (tiež sendvičový alebo face-toface dimér) (22, 23, 24, 25) (obr. 5).

J-dimér

H-dimér

Obrázok 5: Schématické znázornenie J- a H- dimérov.
Typ vznikajúceho diméru je zásadný pre uplatnenie molekuly akceptora jako
efektívneho zhášača. Pri vzniku H- typu homodiméru z dvoch rovnakých molekúl môže
byť výsledná fluorescence nulová (opačné dipólové momenty rovnakej veľkosti
spôsobia vzájomnú elimináciu energíí). U heterodimérov H- typu zložených z dvoch
rôznych fluorescenčných farbív býva fluorescencia znížená (v dôsledku rôznej veľkosti
dipólových momentov). Statický mechanizmus zhášania fluorescencie nevyžaduje
prekrývanie emisného a absorpčného spektra, nie je závislé na teplote a zhášanie
nastáva len v prípade tesnej blízkosti oboch molekúl (približná vzdialenosť 20 Å) (26,
27).
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Dynamické zhášanie
Dynamický mechanizmus zhášania, tiež označovaný ako fluorescenčne
rezonančný prenos energie („fluorescence-resonance energy transfer“, FRET) (20). Pri
tomto spôsobe zhášania je donor energie po ožiarení excitovaný a predáva energiu
akceptorovi, čím spôsobí jeho excitáciu a súčastne donor prechádza do základného
energetického stavu. Excitovaný akceptor, ktorým môže byť iný fluorofór alebo aj látka
nemajúca fluorescenciu vyžiari energiu vo forme fotόnu alebo tepla (28, 29).
Dynamické zhášania sa delia podľa mechanizmu na dva typy:
Försterov mechanizmus (nazývaný i Coulombov) založený na interakciách dipόl-dipόl
medzi tranzistórnymi dipόlmi donoru a akceptoru. Tento mechanizmus je závislý
na vzdialenosti donoru a akceptoru energie a tiež na ich spektrálnom prekryve (20, 30).
Limitná vzdialenosť je uvádzaná medzi 2 nm (niekedy 1 nm) až 10 nm a je špecifická
pre každý pár donor-akceptor. Fluorofóry a zhášače musia byť vyberané tak, aby sa
emisné spektrum fluorofóru a absorpčné spektrum zhášača prekrývali.
Efektivita prenosu energie sa so vzdialenosťou (R) znižuje, závisí na inverznej šiestej
mocnine vzdialenosti (1/R6) (31, 32, 33).
Dexterov mechanizmus zhášania (známy ako výmenný alebo zrážací prenos energie) sa
vyskytuje len v prípade, ak sú fluorofór a zhášač v dostatočne krátkej vzdialenosti, aby
mohlo dôjsť k prekryvu ich molekulových orbitálov (20, 30).
Vlastné mechanizmy spôsobujúce zhášanie:


intersystémová konverzia – zhášač sa zráža s fluorofórom nachádzajúcom sa
v excitovanom singletovom stave (S1) a spôsobí jeho prechod do excitovaného
tripletového stavu (T1). Tripletový stav má dlhú dobu života a pravdepodobnosť
žiarivého prechodu do S0 je malá, takže môže byť veľmi účinne zhášaný celou
radou ďalších mechanizmov.



prenos elektrónu indukovaný svetlom (photoinduced elektron transfer, PET) –
fotón predáva energiu elektrónu, excituje ho do vyššej energetickej hladiny a ten
potom prechádza na akceptor, tým býva molekula s konjugovaným systémom
väzieb (aromát).



s protónom spojený svetlom indukovaný prenos elektrónu (photoinduced
proton-coupled electron transfer, PCET) – zložitejší proces, vyžadujúci naviac
prítomnosť atómov či skupiny vystupujúcich ako donor a akceptor protónu.
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intramolekulárny prenos náboja (intramolecular charge transfer, ICT) – princíp
je podobný ako u PET, rozdiel je iba v tom, že donorová a akceptorová časť sú
vo vzájomnej konjugácii. Pri tomto procese dochádza k presunu elektrónovej
hustoty z donora na akceptor.



vznik excimeru alebo excipleru – tieto javy nastávajú len v tom prípade, ak sú
donor a akceptor v tesnej blízkosti alebo ak flourofór zostáva dostatočne dlho
v excitovanom stave a tak zvyšuje pravdepodobnosť stretnutia donoru
a akceptoru. Tvorba excimeru alebo excipleru je umožnená difúziou molekúl
v roztoku a závisí na koncentrácii látok, viskozite prostredia a na teplote (34).

1.4.2 Molekulárne sondy využívajúce zhášanie fluorescencie
Jedným z najzákladnejších merítok pre delenie molekulárnych sond, v ktorých
sa využíva zhášanie fluorescencie použitého fluorescenčného farbiva je špecifita sondy
voči sekvenciám. Špecifita detekčných systémov voči amplifikovanej DNA sekvencii je
podmienená prítomnosťou oligonukleotidovej sondy s naviazaným fluorescenčným
farbivom. Väčšinou je tu využitý princip FRET („fluorescence-resonance energy
transfer“) tzv. dynamický mechanizmus zhášania medzi fluorofórom (fluorescenčným
farbivom) a zhášačom (quencherom). Zjednodušene môžeme konštatovať, že zvýšenie
fluorescenčnej odozvy je spôsobené zvýšením relatívnej vzdialenosti medzi molekulou
fluorofóru a quenchru (18).
Ku konštruovaniu molekulárnych sond využívajúcich zhášanie fluorescencie použitého
fluorescenčného farbiva môžeme pristupovať niekoľkými spôsobmi:


mono-labeled probes (jednoducho značené sondy) – pripravené použitím dvoch
sekvencií nukleovej kyseliny, kde jedna je nosičom fluorofóru a na druhej je
umiestnený zhášač (quencher).



dual-labeled probes (duálne značené sondy ) – fluorofór i quencher sú naviazané
na jedno vlákno, kde fluorescenčné farbivo je obvykle viazané na 5’-konci
a zhášač na 3’-konci (28, 30).
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K jednoducho značeným patria:


„adjacent probes“ sonda sa skladá z dvoch vzájomne komplementárnych oligonukleotidových reťazcov, ktoré sa naviažu k protiľahlým stranám cieľovej štruktúry, kde jeden nesie donor (na 3’-konci) a na druhom je umiestnený akceptor
(quencher) energie (na 5’-konci). Vzdialenosť medzi sondami (na základe ich
sekvencie) sa volí tak, aby po hybridizácii ich vzdialenosť bola minimálna
a dochádzalo tak k efektívnemu prenosu energie (35).



„competetive hydridization probes“ kde sú využívané dve komplementárne
vlákna oligonukleotidov. Tieto vlákna sú v intaktnom stave hybridizované, čím
je zaistený kontakt donoru s akceptorom a maximálny prenos energie.
V prítomnosti vzorku sa pôvodne hybridizované reťazce od seba oddelia
v dôsledku kompetície so sekvenciou cieľovej štruktúry, čo má za následok
nárast fluorescencie fluorofóru umožňujúci detekciu (kvantifikáciu) (36).

K dvojito značeným patria:


„molecular beacons“ je typ sondy, kde donor i akceptor energie je naviazaný na
jednom vlákne DNA. Sonda má špecifickú štruktúru pripomínajúcu vlásenku
(preto „molecular beacons“). Sekvencia komplementárna k cieľovej štruktúre je
umiestnená v kľučke vlásenky a krátka prídavná sekvencia tvorí stopku. Tento
typ sondy nepatrí k FRET sondám, pretože fluorofór a zhášač sú umiestnené
tesne vedľa seba a dochádza k statickému (35, 37), nie dynamickému zhášaniu.
V prítomnosti vzorky dochádza k disociácii stopky, fluorofór sa oddiali od
zhášača a obnoví sa fluorescencia farbiva umožňujúca detekciu (35).



„Taq Man probes“ je typ sondy vznikajúci metódou, ktorá využíva 5’→ 3’ nukleázovú aktivitu Taq DNA-polymerásy. Sonda je v roztoku prítomná vo forme
kĺbka, v ktorom vzdialenosť fluorofóru a zhášača je dostatočná na potlačenie
fluorescencie. Po hybridizácii s komplementárnym reťazcom síce dochádza
k oddialeniu fluorofóru a zhášača, ale fluorescencia je potlačená dynamickým
zhášaním. Následne prebehne polymerázová reakcia, pri ktorej dochádza
k odštiepeniu terminálneho nukleotidu, na ktorý je naviazané fluoresčenčné farbivo, čím sa dostatočne od seba oddialia fluorofór a zhášač a tým merateľne
stúpne fluorescencia (35).
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„Scorpion primers“ sonda je variantou predchádzajúcich dvoch typov.
Vo svojom reťazci spájajú sondu i primér. Před hybridizáciou vytvárajú
podobne jako „molecular beacons“ štruktúru stopky a kľučky. Kľučka obsahuje
sekvenciu komplemetárnu k templátu a časť určenú k „premosteniu“ priméru, na
3'-konci je neštiepiteľnou väzbou naviazaný primér (38, 39, 40). Po pridaní do
reakcie primér hybridizuje, syntetizuje sa komplementárne vlákno DNA,
premosťovacia

časť

sondy

sa

stáča

a

tiež

hybridizuje

so

svojou

komplementárnou sekvenciou novovzniknutého vlákna DNA. Tým dôjde
k oddialeniu fluorofóru a quencheru a k zvýšeniu signálu fluorescencie.
Variantou „scorpion primers“ s kľučkou je forma nazvaná „duplex format“,
kedy fluorofór je podobne jako v základnej variante viazaný na sekvenciu
s primérom, ale quencher nie je na konci kľučky, ale na reťazci
komplementárnom k sekvencii tej časti sondy, ktorá nie je primérom. „Scorpion
primers duplex format“ teda nie sú typickou dvojito značenou sondou, aj keď
sonda ako celok obsahuje fluorofór i quencher, sú viazané na rôznych reťazcoch.
Při hybridizácii sondy s novo nasyntetizovanou DNA sa reťazec s quenchrom
uvoľňuje do roztoku a fluorofór na hybridizovanej sonde poskytuje signál (41,
42).
Špeciálne typy sond:


„Light-up probes“ sondy sú krátke peptidové nukleové kyseliny, ktoré
používajú thiazolovú oranž ako fluorofór (35, 37). Zhášač v tomto prípade nie je
potrebný.
K zvýšeniu fluorescencie dochádza obmedzením voľného otáčania väzby medzi
aromatickým

systémom

thiazolovej

oranžovej,

čo

eliminuje

možnosť

nežiarivého prenosu energie (35). Používajú sa pre detekciu virových DNA
a RNA.
Molekulárne sondy môžeme rozlišovať aj na základe konformácie:


lineárne



tvaru vlásenky (jedny z najpoužívanejších)



zložitejšie usporiadané (43)
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Vlastnosti sond však okrem tvaru môžeme ovplyvniť voľbou fluorofóru výhodných
vlastností, ich umiestnením a počtom.

1.4.3 Amínoderiváty azaftalocyanínov
Amínoderiváty azaftalocyanínov vykazujú veľmi nízku až nulovú fluorescenciu
a v závislosti na veľkosti konjugovaného systému (viď obr. 6) ich absorpčné spektrum
prekrýva v dostatočnom množstve fluorescenčné emisné spektrá používaných
fluorofórov. Sú preto vhodné pre dynamické i statické zhášanie fluorescencie.
Spoločným rysom zlúčenín je základné makrocyklické jadro zodpovedné za absorpciu
žiarenia emitovaného fluorofórmi. Hlavné absorpčné maximum týchto zlúčenín sa
pohybuje v oblasti asi 620 nm až 720 nm (44). Základným predpokladom pre zhášanie
fluorescencie je prítomnosť minimálne jedného periférneho alkylamíno substituentu,
ktorý je zodpovedný za nízku emisiu absorbovanej energie vo forme fotónu. Energia
prijatá zhášačom je uvoľnená preskokom voľného elektronového páru na periférnom
dusíku do konjugovaného systému azaftalocyanínu a preto nedôjde k emisii fotónu.
Tieto vlastnosti derivátov azaftalocyanínov ich predurčujú pre využie ako
zhášače

(tzv. dark quenchry)

fluorescencie

farbív

nielen

pri

konštruovaní

molekulárnych sond. Výhodou „dark quenchrov“ je, že neemitujú žiadnu fluorescenciu,
tj. po absorpcii energie fluorofóru sa neobjaví vôbec žiadna emisia. To ich zvýhodňuje
oproti ostatným quencherom, u ktorých dochádza napríklad len k posunu v emisnom
spektre, čo môže interferovať s emisiou iných molekúl v roztoku.
K naviazaniu derivátov azaftalocyanínov na nukleotidovú sondu sa volia vhodné periférne substituenty ako napríklad alkoholická alebo karboxylová skupina. Predmetom analýzy sú azaftalocyaníny typu tetrapyrazinoporfyrazínu (obr. 7) s centrálne
viazaným zinočnatým katiónom a s voľnou hydroxylovou skupinou, na ktorej prebiehala syntéza oligonukleotidového reťazca. Príprava vzorku bola uskutočnená štandardnou
fosforamiditovou metódou, presne podľa popisu výrobcu bazí (18).
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Všeobecne možno zloženie jednotlivých vzoriek vyjadriť ako:
3’-Q21–Zn–oligonukleotid-5’(-Cy5).
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Obrázok 6: Základný skelet azaftalocyanínov, R1 a R2 sú alkylamino substituenty (18).

Obrázok 7: Štruktúra azaftalocyanínu Q21 používaného jako quencher.
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1.4.4 Naviazanie derivátov AzaPc na oligonukleotidovú sekvenciu
Vlastnej reakcii predchádza modifikácia AzaPc a jeho následné naviazanie na
pevnú fázu, vhodnú pre syntézu oligonukleotidového reťazca. Vhodná pevná fáza vyžaduje prítomnosť niekoľkých štruktúrnych znakov:
1. prítomnosť hydroxylovej skupiny, na ktorej po deprotekcii prebieha syntéza oligonukleotidu,
2. väzba prvého monoméru alebo spojovacieho článku k pevnej fáze, labilného
v bazickom prostredí, umožňujúca odštiepenie finálneho produktu z pevnej fázy
(18).
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1.5 Charakteristika použitých kolón
Hypersil BDS®


Hypersil BDS je jeden z najobľúbenejších náplňových materiálov pre široké
rozmedzie RP aplikácií, vyznačuje sa vysokou účinnosťou, efektivitou a citlivosťou.



jedná sa o deaktivovanú a endokappovanú náplň s minimálnou silanolovou aktivitou poskytuje výborný tvar píkov.



použiteľná pre širokú škálu analytov vrátane kyselín, zásad a neutrálnych látok
(viď obr. 8).



kolóny s touto náplňou sa vyznačujú vysokou reprodukovateľnosťou a dlhou
životnosťou (46).

B: Hypersil BDS C18
150 × 4,6 mm

A: Typická C18
150 × 4,6 mm

MF: 60 % acetonitril/40 % 0,05M
KH2PO4, pH 4.5
Prietok: 1.0 ml/ min.
Detekcia: UV at 254 nm
Vzorky:
1. Pyridín
2. N-Metylanilín
3. N,N-Dimetylanilín
4. Toluén

Obrázok 8: Porovnanie selektivity typickej náplne C18 a Hypersilu BDS pre analýzu
bazických látok (46).
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Hypersil BDS Gold®


táto stacionárna fáza je vhodná pre náročnejšie separácie vyžadujúce vyššiu
efektivitu separácie.



kolóny sú plnené vysoko čistým sorbentom poskytujúcim excelentné tvary píkov
pre všetky typy analytov.



sú dodávané pre kapilárne i štandardné HPLC separácie, ale i ako preparatívne
kolóny.



bežné rozmery kolón sú od 75 μm do 4,6 mm ID a dĺžky 20–250 mm, veľkosť
častíc 1,9–12 μm.



stacionárna fáza má vysokú pH stabilitu, bolo dokázané, že sú vhodné i pre separácie v prostredí s vysokým pH (viď obr. 9).



kolóny Hypersil BDS Gold® sú dostupné ako C8, C18, CN (cyano), PFP (pentafluorofenyl), Q (polárne endkapované) fázy.



preparatívna analýza: tieto kolóny sú dostupné vo veľkosti častíc a dizajne pre
splnenie všetkých potrieb preparatívnej separácie - zlepšenie rozlíšenia, rozšírenie senzitivity a rýchlosti analýzy (47).

34

Rozmer kolóny: 5μm, 150 × 4.5 mm
MF: A: 0,1 % ammonia pH 10,6
B: MeOH + 0,1 % ammonia
Gradient: 5 – 100 % B in 15 min.
Prietok: 1,0 ml/ min.
Nástrik: 10 μl
Detekcia: UV at 254 nm
Teplota: 30 °C

1. Uracyl

3. N-acetylprokainamid

2. Acetaminophenol

4. N-propionylprokainamid

7. Diisopropylftalát

5. Oxazepam

6. Diazepam

8. Dipropylftalát

Obrázok 9: pH stabilita kolóny Hypersil BDS Gold (47).
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2 Cieľ práce
Táto rigorózna práca sa zaoberá vypracovaním vhodných chromatografických
podmienok pre semipreparatívnu separáciu biokonjugátov azaftalocyanínov. Po syntéze
a spracovaní týchto látok sú vo vzorke väčšinou prítomné: nemodifikovaný oligonukleotidový reťazec, oligonukleotidový reťazec s naviazaným quencherom alebo fluorofórom a vlastná sonda, tj. oligonukleotidový reťazec s naviazaným quencherom a fluorofórom. Pre ďalšie štúdium biokonjugátov azaftalocyanínov, ktoré vznikajú v tejto zmesi
štruktúrne podobných produktovje potrebné získať len dvojito značenú sondu, čo bolo
dôvodom vývoja semipreparatívnej metódy.
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3 Experimentálna časť
3.1 Chromatografický materiál, chemikálie a prístroje
HPLC zostava Shimadzu (Japonsko)


2 čerpadlá LC – 20 AD



Degaser DGU– 20 A3



Autosampler SIL – 20 AC



Termostat CTO – 20 AC



Detektor PDA SPD – M20A



Komunikačná jednotka CMB – 20 A



Software LC Solution ver. 1.22 SP1

Laboratórne pomôcky:
laboratórne sklo, odmerné banky, odmerné valce, kadičky, pipeta , mikropipeta.
Prístroje:
analytické váhy, Sartorius A200S, Nemecko
ultrazvuková kúpeľ, Kraintek, K10, Slovensko
acidimeter 333, Drupota, ČR
Chromatografický materiál:




HYPERSIL BDS® (Thermo)


100 mm × 4,6 mm, veľkosť častíc 3 μm



250 mm × 4,6 mm, veľkosť častíc 5 μm

HYPERSIL BDSGold® (Thermo)


100 mm × 4,6 mm, veľkosť častíc 3 µm



150 mm × 10 mm, veľkosť častíc 5 µm
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Chemikálie:
acetonitril (Merck, ČR), deionizovaná voda – čistená voda bola pripravená pomocou
Millipore purification system (Schwalbach, Nemecko), 2 M roztok triethylaminoacetátu
(TEAA), metanol (Merck, ČR), 50 mM roztok octanu amónneho, analyzované vzorky
(Q21) pripravené na katedre farmaceutickej chémie.
Vzorky:
1) oligonukleotid (S1) modifikovaný na 3´ quencherom s kódovým označením Q21 a na
5´ konci fluorofórom: 3’-Q21-Zn-S1-5’-Cy5 (štruktúra Cy5 viď obr. 10), ďalej označovaný ako dvojito značená molekulárna sonda DL.

Obrázok 10: Štruktúra fluorofóru Cy5.
2) oligonukleotid (S1) modifikovaný na 3´konci quencherom, vzorka s označením:
Q21- S1, ďalejoznačovaná ako jednoducho značená molekulárna sonda ML.
S 1: Cy5-5′-GAA GTC GGG TGG TCA AAA AGC AGA-Zn-AzaPc-3′
Pri vývoji analytickej metódy boli použité samostatné azaftalocyaníny označené M1,
M2, M3, s rôznou periférnou substitúciou:
M1: Q18- 1H2 1x COOH (štruktúra Q18 viď obr. 11)
M2: Q21- 1 H2 1x COOH, 1 x OH
M3: Q21- 1 Zn 1x COOH, 1x OH (18)
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Obrázok 11: Štruktúra azaftalocyanínu Q18.
Príprava vzorku:
vzorky boli nariedené vodou na 100 μM roztok.
Mobilná fáza:


A: 50 mM roztok TEAA s prímesou 12 % acetonitrilu vo vode



B: acetonitril



gradientová a izokratická elúcia

Stacionárna fáza:


Hypersil BDS® 100 × 4,6 mm, veľkosť častíc 3 µm



Hypersil BDS® 250 × 4,6 mm, veľkosť častíc 5 μm



Hypersil BDS GOLD® 100 × 4,6 mm, veľkosť častíc 3 µm



Hypersil BDS GOLD® 150 × 10 mm, veľkosť častíc 5μm

Detekcia: DAD detektor, nastavený na 260 nm pre sledovanie oligonukleotidového
reťazca, 673 nm pre azaftalocyanín.
Teplota bola nastavená na 40 °C.
Prietoková rýchlosť mobilnej fázy bola 1 ml/minútu.
Injikovaný objem vzorky bol 5 μl.
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3.2 Chromatografické podmienky pre semipreparatívne účely
Mobilná fáza:


A: 50 mM roztok TEAA s prímesou 12 % acetonitrilu vo vode



B: acetonitril



izokratické podmienky analýzy



pomer zložky A : B – 57 : 43 (v/v)

Stacionárna fáza:


Hypersil BDS GOLD® 150 × 10 mm, s veľkosťou častíc 5 µm.

Detekcia: DAD detektor, nastavený na 260 nm a 673 nm, aby bolo možné sledovať
jednotlivé komponenty vzorky.
Teplota bola nastavená na 40 °C.
Prietoková rýchlosť mobilnej fázy bola 2,5 ml/minútu.
Injikovaný objem vzorky bol 100 μl.
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4 Výsledky a diskusia
Vo vývoji semipreparatívnej metódy som vychádzala z poznatkov získaných
v mojej diplomovej práci, kde som sa zaoberala využitím HPLC pre separáciu biokonjugátov azaftalocyanínov v analytickom merítku. Jednalo sa o separáciu quenchru Q16
(bez centrálne viazaného atómu kovu) naviazaného na oligonukleotidový reťazec od
nečistoty s centrálne viazaným katiónom kovu. Obe zložky boli vo vzorke zastúpené
v rovnakom pomere. Ako mobilnú fázu som používala 50 mM roztok TEAA a 12 %
ACN vo vode, stacionárnou fázou bola kolóna Hypersil BDS® (100 mm ×4,6 mm, veľkosť častíc 3 µm) (49).
Molekulárne sondy, ktoré sa v súčastnej dobe testujú na katedre FCHKL, sú jednoducho alebo dvojito značené (mono- alebo double-labeled – ML, DL) a obsahujú centrálne viazaný katión kovu (väčšinou zinok). Vzhľadom k spôsobu syntézy obsahuje
výsledný produkt okrem vlastnej sondy i voľný oligonukleotidový reťazec, oligonukleotidový reťazec s quencherom (ML) alebo s quencherom a fluorofórom (DL), poprípade
fragmenty

oligonukleotidového

reťazca.

Bolo

potrebné

vyvinúť

metódu

v semipreparatívnom meradle, ktorá umožní oddelenie DL sond (oligonukleotidový
reťazec s naviazaným quencherom a fluorofórom) od ďalších látok, ktoré sú po syntetickom kroku vo vzorke prítomné.
Cieľom práce bolo vypracovaťoptimálnu separačnú metódu v analytickom meradle,
ktorá bude následne prenesená do semipreparatívnych podmienok a použitá k separácii
DL sond. V prvej fáze meraní sme vychádzali z poznatkov mojej diplomovej práce.
Merania prebiehali na kolóne Hypersil BDS® (48), vzhľadom k tomu, že tento typ kolónovej náplne nie je dostupný v semipreparatívnom merítku, bola analýza následne
prenesená na kolónu Hypersil BDS GOLD®.

4.1 Analytické podmienky merania
Vo fáze vývoja analytickej metódy prebiehali separácie v gradientovom móde s ML sondami, za účelom získavania informácií o chromatografickom chovaní týchto látok na skúmaných stacionárnych fázách. Pri optimalizácii separácie pre DL sondy
sa ukázalo, že gradientová metóda nie je vhodná, pretože dochádza ku koelúcii píkov
odpovedajúcich ML a DL sondám. Z tohto dôvodu bola ďalej optimalizovaná izokratická metóda.
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4.1.1 Gradientová elúcia
4.1.1.1 Úvod do analytickej metódy
Vrámci vývoja metódy boli porovnané retenčné vlastnosti dvoch stacionárnych
fáz: Hypersil BDS® (pôvodná stacionárna fáza využívaná vrámci diplomovej práce
(48)) a Hypersil BDS Gold®. Táto stacionárna fáza je dostupná i v semipreparatívnom
rozmere. K testovaniu sme použili vzorky obsahujúce nemodifikovaný oligonukleotidový reťazec S1 (najhydrofilnějšia nečistota) a vzorky obsahujúce quencher, azaftalocyanín M1 (nejlipofilnejšia nečistota). Účelom bolo zistiť retenčné okno, v ktorom sa budú eluovat modifikované oligonukleotidové reťazce a prípadné ďalšie sprievodné nečistoty.
Porovnanie kolónových náplní Hypersil BDS® a Hypersil BDS GOLD®:


použité vzorky: S1, M1



merania prebiehali na kolónách:
Hypersil BDS® (100 mm × 4,6 μm, veľkosť častíc 3 µm) (obr. 12, 14)
Hypersil BDS GOLD® (100 mm × 4,6 mm, veľkosť častíc 3 µm)
(obr. 13, 15)



mobilná fáza A: 50 mM TEAA + 12% ACN
B: ACN

Podľa očakávania bolo zistené, že oligonukleotidový reťazec eluuje na začiatku chromatogramu a nebude rušiť vlastné stanovenie. Retencia oligonukleotidového reťazca je
na oboch kolónach podobná, len na kolóne Hypersil BDS GOLD® je pík oligonukleotidu lepšie oddelený od nástrikového píku, viď obr. 12 a 13. Na kolóne Hypersil BDS
GOLD® boli testované okrem látky M1 i dalšie azaftalocyaníny obsahujúce vo svojej
štruktúre v porovnání s látkou M1 hydroxyskupinu (M2) a hydroxyskupinu spolu s centrálne viazaným atómom zinku (M3). Účelom bolo zistiť vplyv polarity AzaPc na jeho
retenciu pre prípad, že by tieto látky boli využité ako quencher v molekulárnej sonde.
Porovnaním chromatogramu na obr. 14 a 15 sa ukázalo, že pík odpovedajúci azaftalocyanínu M1 je symetrickejší na kolóneHypersil BDS GOLD®. Analýzou látok M2
(obr. 16) a M3 (obr. 17) bolo ďalej overené, že prítomnosť hydroxylovej skupiny znižuje podľa predpokladu retenciu azaftalocyanínu, avšak prítomnosť centrálneho kovu
v molekule AzaPc znižuje odozvu a má negatívny vplyv na tvar píku, viď obr. 17.
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Obrázok 12: Chromatogram vzorky obsahujúcej oligonukleotidový reťazec S1, kolóna Hypersil BDS,
zloženie mobilnej fázy A: 50 mM roztok TEAA s prímesou 12 % ACN, B: ACN, gradient: 0 - 3,5 min.
100:0 (v/v), 3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 ̶ 23,5 min. 15:85 (v/v), 23,5 – 24
min.15→100:85→0 (v/v), 24 – 30 min. 100:0 (v/v), prietok 1 ml/min., teplota 40 °C, detekcia pri 260 nm.
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Obrázok 13: Chromatogram vzorky obsahujúcej oligonukleotidový reťazec S1, kolóna Hypersil BDS
GOLD, zloženie mobilnej fázy A: 50 mM roztok TEAA s prímesou 12 % ACN, B: ACN, gradient:
0 - 3,5 min. 100:0 (v/v), 3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 23,5 min. 15:85 (v/v), 23,5 –
24 min. 15→100:85→0 (v/v), 24 – 30 min. 100:0 (v/v), prietok 1 ml/min., teplota 40 °C, detekcia pri
260 nm.
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Obrázok 14: Chromatogram azaftalocyanínu M1, kolóna Hypersil BDS, gradient: 0 - 3,5 min. 100:0
(v/v), 3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 35 min. 15:85 (v/v), 35 - 35,5 min.
15→100:85→0 (v/v), 35,5 – 40 min. 100:0 (v/v), prietok 1ml/min, teplota 40 °C, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 15: Chromatogram azaftalocyanínu M1, kolóna Hypersil BDS GOLD, gradient: 0 - 3,5 min.
100:0 (v/v), 3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 35 min. 15:85 (v/v), 35 - 35,5 min.
15→100:85→0 (v/v), 35,5 – 40 min. 100:0 (v/v), prietok 1 ml/min, teplota 40 °C, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 16: Chromatogram vzorky M2, kolóna Hypersil BDS GOLD, gradient: 0 - 3,5 min. 100:0 (v/v),
3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 35 min. 15:85 (v/v), 35 - 35,5 min.15→100:85→0 (v/v),
35,5 – 40 min. 100:0 (v/v), prietok 1 ml/min, teplota 40 °C, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 17: Chromatogram vzorky M3, kolóna Hypersil BDS GOLD, gradient: 0 - 3,5 min. 100:0 (v/v),
3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 35 min. 15:85 (v/v), 35 - 35,5 min. 15→100:85→0 (v/v),
35,5 – 40 min.100:0 (v/v), prietok 1 ml/min, teplota 40 °C, detekcia pri 673nm.
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4.1.1.2 Optimalizácia mobilnej fázy
Zmenou charakteru a zloženia jak anorganickej tak organickej zložky mobilnej
fázy sme testovali vplyv experimentálnych podmienok na retenciu a separáciu modifikovaného oligonukleotidu quencherom Q21 (ML).
Pri výbere mobilnej fázy bola ako organická zložka testovaný metanol (obr. 18)
a acetonitril (obr. 19), ktorý sa ukázal pre analýzu vhodnejší vďaka svojej vyššej elučnej
sile. Ako anorganická zložka MF bola testovaná voda a pufor, pretože skúsenosti
z mojej diplomovej práce poukazujú na vhodnosť úpravy pH MF. Boli použité dva
druhy pufru, 50 mM octan amónny (obr. 20) a TEAA v koncentrácii 50 mM a 20 mM.
Anorganická zložka s prímesou octanu amónneho mala len slabú elučnú silu,
v sledovanom čase eluovali len časti oligonukletidového reťazca. Ako vhodný pufor sa
potvrdil TEAA. Z meraní vyplynulo, že koncentrácia TEAA nemá na tvar a retenčný
čas píku podstatný vplyv. Z toho dôvodu iné koncentrácie TEAA neboli testované.
V ďalších meraniach sme pracovali s TEAA o koncentrácii 50 mM. Posledným krokom
bolo pridanie 12 % ACN do anorganickej zložky MF za účelom eliminácie nepresností
pri miešaní gradientu (obr. 21 TEAA v koncentrácii 50 mM, obr. 22 TEAA
v koncentrácii 20 mM).
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Obrázok 18: Chromatogram vzorky obsahujúcej zhášač Q21 s centrálnym katiónom zinku naviazaný na
oligonukleotidový reťazec, zloženie mobilnej fázy: A: voda, B: metanol, gradient: 0 - 3,5 min. 80:20
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(v/v), 3,5 - 18,5 min.80→10:20→90 (v/v), 18,5 – 35 min. 10:90 (v/v), 35 - 35,5 min. 10→80:90→20 (v/v),
35,5 – 40 min. 80:20 (v/v), prietok 1 ml/min., teplota 40°C detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 19: Chromatogram vzorky obsahujúcej zhášač Q21 s centrálnym katiónom zinku naviazaný na
oligonukleotidový reťazec, zloženie mobilnej fázy: A: voda, B: ACN, gradient: 0 - 3,5 min. 100:0 (v/v),
3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 35 min. 15:85 (v/v), 35 - 35,5 min. 15→100:85→0 (v/v),
35,5 – 40 min.100:0 (v/v), prietok 1 ml/min., teplota 40 C, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 20: Chromatogram vzorky obsahujúcej zhášač Q21 s centrálnym katiónom zinku naviazaný na
oligonukleotidový reťazec, zloženie mobilnej fázy: A: 50 mM roztok NH4(CH3COO), B: ACN, gradient: 0 - 3,5 min. 100:0 (v/v), 3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 23,5 min.15:85 (v/v), 23,5 –
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min

24 min.15→100:85→0 (v/v), 24 – 30 min. 100:0 (v/v), prietok 1 ml/min., teplota 40 °C, detekcia pri
260 nm.
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Obrázok 21: Chromatogram vzorky obsahujúcejzhášač Q21 s centrálnym katiónom zinku naviazaný na
oligonukleotidový reťazec, zloženie mobilnej fázy: A: 50mM roztok TEAA + 12 % ACN, B: ACN,
gradient: 0 - 3,5 min. 100:0 (v/v), 3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 35 min. 15:85 (v/v),
35 - 35,5 min.15→100:85→ 0 (v/v), 35,5 – 40 min. 100:0 (v/v), prietok 1 ml/min., teplota 40 °C, injikovaný objem vzorky 10 μl, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 22: Chromatogram vzorky obsahujúcej zhášač Q21 s centrálnym katiónom zinku naviazaný na
oligonukleotidový reťazec, zloženie mobilnej fázy: A: 20 mM roztok TEAA + 12 % ACN, B: ACN,
gradient:0 - 3,5 min. 100:0 (v/v), 3,5 - 18,5 min. 100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 25 min. 15:85 (v/v), 25 -
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25,5 min.15→100:85→0 (v/v), 25,5 – 30 min. 100:0 (v/v), prietok 1 ml/min., teplota 40 °C, injikovaný
objem vzorky 10 μl, detekcia pri 673 nm.

V gradientovom móde bola ďalej testovaná separácia DL a ML sondy. Na chromatograme sa objavil iba jeden pík (obr. 23) a spektrálnou analýzou bolo zistené, že došlo ku
koelúcii oboch látok. Žiadnou zmenou gradientového profilu sa nepodarilo obe látky od
seba separovať, preto boli ďalej testované izokratické podmienky.
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Obrázok 23: Chromatogram vzorky obsahujúcej dvojito značenú sondu, zloženie mobilnej fázy:
A: 50 mM roztok TEAA + 12% ACN, B: ACN, gradient: 0 - 3,5 min. 100:0 (v/v), 3,5 - 18,5 min.
100→15:0→85 (v/v), 18,5 – 35 min. 15:85 (v/v), 35 - 35,5 min.
15→100:85→0 (v/v), 35,5 – 40 min.
100:0 (v/v), prietok 1 ml/min., teplota 40°C, detekcia pri 673 nm.

4.1.2 Izokratická elúcia
Ako už bolo povedané vyššie, vo vzorke obsahujúcej DL sondu je prítomná
vďaka nekvantitatívnemu priebehu reakcie ML sonda ako nečistota. Pomocou gradientu
sa nepodarilo obe látky separovať, preto ďalšie analýzy prebiehali v izokratickom móde
a to ako v analytickom tak aj semipreparatívnom meradle. Izokratická elúcia prebiehala
na kolónovej náplni Hypersil BDS®, na kolónach o rozmere 100 mm × 4,6 mm, s veľkosťou častíc 3 μm a 250 mm × 4,6 mm, s veľkosťou častíc 5 μm, ktorá sa osvedčila
pre separáciu azaftalocyanínov vrámci mojej diplomovej práce (48).
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Mobilná fáza (A: 50 mM TEAA + 12 % ACN, B: ACN) bola testovaná v pomere zložiek A : B:
62:38 (v/v), 60:40 (v/v), 55:45 (v/v).


62:38 (v/v) - za týchto podmienok, kedy bol obsah ACN najnižší, bola
pozorovaná relatívne dobrá separácia ML a DL sond, ale účinnost systému byla
nevyhovujúca, čo sa prejavilo deformáciou tvaru píkov (obr. 24).



60:40 (v/v) - zvýšenie podielu ACN skrátilo retenčné časy píkov a tým aj dobu
analýzy, zlepšila sa symetia píkov (obr. 25).



55:45 (v/v) - tento pomer zložiek MF opäť skrátil retenčné časy, ale separácia
ML a DL sond bola nedostatečná a došlo k jejich čiastočnej koelúcii (obr. 26).

Mobilná fáza v pomere 60:40 (v/v) bola ďalej testovaná na dlhšej kolóne, kde bola dosiahnutá dostatočná separácia ML a DL. Účinnosť separácie bola takisto vyhovujúca
(obr. 27).
Nízka účinnosť separácie na kratšej kolóne môže súvisieť jednak s menším množstvom
stacionárnej fázy, ale podľa tvaru píkov došlo následkom mnohých experimentov
k opotrebovaniu kolóny a v dôsledku toho aj ku ztráte jej pôvodných vlastností. Pre
naše potreby sa ukázal najoptimálnejší pomer zložiek 60:40 (v/v). Pri prenesení metódy
na dlhšiu kolónu sa podľa teoretického predpokladu zvýraznilo rozlíšenie medzi píkmi
ML a DL, čo by mohlo byť prípadne využité pri semipreparatívnej izolácii DL sondy.
Na druhej strane je potrebné počítať s tým, že na analytickej kolóne dôjde k jej preťaženiu a teda k zníženiu rozlíšenia medzi oboma separovanými látkami výrazne skôr než
u semipreparatívnej kolóny, ktorá umožňuje nástrik väčšieho množstva vzorky.
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Obrázok 24: Chromatogram vzorky na kolóne Hypersil BDS 100 × 4,6 mm, izokratická analýza, pomer
zložky A:B 62:38 (v/v), podmienky: prietok 1 ml/min., teplota 40 °C, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 25: Chromatogram vzorky na kolóne Hypersil BDS 100 × 4,6 mm, izokratická analýza, pomer
zložky A:B 60:40 (v/v), podmienky: prietok 1 ml/min., teplota 40 °C, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 26: Chromatogram vzorky na kolóne Hypersil BDS 100 × 4,6 mm, izokratická analýza, pomer
zložky A:B 55:45 (v/v), podmienky: prietok 1 ml/min., teplota 40 °C, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 27: Chromatogram vzorky na kolóne Hypersil BDS 250 × 4,6 mm, izokratická analýza, pomer
zložky A:B 60:40 (v/v), podmienky: prietok 1 ml/min., teplota 40 °C, detekcia pri 673 nm.
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4.2 Semipreparatívne podmienky merania
Základom pre vývoj semipreparatívnej chromatografickej metódy sú merania
uskutočnené v analytickom meradle.
Mobilná fáza:


zložka A: 50 mM TEAA + 12 % ACN



zložka B: ACN

Stacionárna fáza:
Hypersil BDS GOLD® 150 mm × 10 mm, veľkosť častíc 5 µm. Najprv bola testovaná
mobilná fáza s pomerom zložek 60:40 (v/v), v ktorej dochádzalo k dostačujúcej
separácii ML a DL v analytickom meradle. Následujúca tabuľka sumarizuje výsledky
vplyvu obsahu ACN v mobilnej fáze na separáciu ML a DL sond. Vďaka väčšiemu
priemeru kolóny bol prietok mobilnej fázy zvýšený na 2 ml/min.
Tabuľka 3: Vývoj chromatografickej metódy pre semipreparatívne účely.

Zložka A:B (v/v)

60:40

58:42

55:45

57:43

Retenčný čas (min.)

Výsledok

Pík č. 1

Pík č. 2

29,57

37,03

Dlhá doba analýzy (obr. 28)

22,92

Zvýšenie podielu ACN viedlo
k zlepšeniu symetrie píkov
a tým k lepšiemu rozlíšeniu
medzi ML a DL; skrátenie
doby analýzy nie je vyhovujúce (obr. 29).

13,69

Ďalšie pridanie ACN skrátilo
čas analýzy, ale na úkor rozlíšenia medzi ML a DL(obr.
30).

18,94

Táto mobilná fáza bola vybraná ako kompromis medzi
dĺžkou analýzy a rozlíšením
obidvoch separovaných píkov
(obr. 31).

19,26

12,00

16,24
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Obrázok 28: Chromatogram separácie ML a DL na kolóne Hypersil BDS Gold 150 × 10 mm, izokratická
analýza, pomer zložky A:B 60:40 (v/v), podmienky: prietok 2 ml/min., teplota 40 °C, injikovaný objem 5
µl, detekcia pri 673 nm.

Obrázok 29: Chromatogram separácie ML a DL na kolóne Hypersil BDS Gold 150 × 10 mm,
izokratická analýza, pomer zložky A:B 58:42 (v/v), podmienky: prietok 2 ml/min., teplota 40 °C,
injikovaný objem 5 μl, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 30: Chromatogram separácie ML a DL na kolóne Hypersil BDS Gold 150 × 10 mm,
izokratická analýza, pomer zložky A:B 55:45 (v/v), podmienky: prietok 2 ml/min., teplota 40 °C,
injikovaný objem 5 µl, detekcia pri 673 nm.

Obrázok 31: Chromatogram separácie ML a DL na kolóne Hypersil BDS Gold 150 × 10 mm,
izokratická analýza, pomer zložky A:B 57:43 (v/v), podmienky: prietok 2 ml/min., teplota 40 °C,
injikovaný objem 5 µl, detekcia pri 673 nm.
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Na základe získaných údajov boli pre semipreparatívnu metódu na kolóne
Hypersil BDS GOLD® 150 mm × 10 mm o veľkosti častíc 5 µm zvolené následujúce
izokratické podmienky: A:B – 57:43 (v/v) (obr.32).
Pomocou tejto metódy boli od seba oddelené ML a DL sondy zo vzorky.
Jednotlivé elučné zóny boli zbierané do zkúmaviek a následovne reanalyzované pre
potvrdenie úspešnej izolácie DL sondy. Z chromatogramov (obr. 33, 35) a z UV-Vis
spektier (obr. 34, 36) je patrné, že za daných podmienok došlo k úspešnej izolácii DL
sondy a podarilo sa separovať od nej nečistoty (ML), ktoré vznikajú pri syntéze.
Úspěšnost izolácie okrem chromatogramov potvrdzujú i UV-Vis spektrá. V prípade DL
sondy je v spektre patrný absorpčný pás okolo 600 nm, ktorý potvrdzuje prítomnosť
fluorofóru Cy5. V spektre ML tento absorpčný pás chýba.

Obrázok 32: Chromatogram separácie na kolóne Hypersil BDS Gold 150×10mm, veľkosť častíc 5µm,
izokratický typ analýzy, zloženie mobilnej fázy A:B 57:43 (v/v), podmienky: teplota 40°C, prietok
2,5 ml/min., injikovaný objem vzorku 100µl, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 33: Chromatogram ML frakcie (quencher Q21 s naviazaným oligonukleotidovým reťazcom) po
delení na semipreparatívnej kolóne. Kolóna Hypersil BDS Gold 150 × 4,6 mm, typ analýzy gradientová:
0 - 2,5 min. 85:15 (v/v), 2,5 – 15 min. 85→55:15→45 (v/v), 15 - 20 min. 55:45 (v/v), 20 - 20,5
min. 55→85:45→15 (v/v), 20,5 - 25 min.85:15 (v/v), podmienky: teplota 40 °C, prietok 2,5 ml/min.,
inj.objem vzorku 5 µl, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 34: UV-Vis spektrum píku s retenčným časom 17,72 z obr. 33.
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Obrázok 35: Chromatogram DL frakcie (quencher Q21 naviazaný oligonukleotidovýreťazec + fluorofór)
po delení na semipreparatívnej kolóne. KolónaHypersil BDS Gold 150 × 4,6 mm, typ analýzy gradientová: 0 - 2,5 min. 85:15 (v/v), 2,5 - 15 min. 85→55:15→45 (v/v), 15 - 20 min. 55:45 (v/v), 20 - 20,5 min.
55→85:45→15 (v/v), 20,5 - 25 min.85:15 (v/v), podmienky: teplota 40 C, prietok 2,5 ml/min., inj.objem
vzorku 5 µl, detekcia pri 673 nm.
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Obrázok 36: UV – Vis spektrum píku s retenčným časom 18,35 z obr. 35.
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5 Záver
V tejto rigóznej práci boli vypracované podmienky pre separáciu biokonjugátov
aza-ftalocyanínov v semipreparatívnom meradle. Porovnávala som chovanie týchto látok na dvoch sorbentoch, Hypersil BDS® a Hypersil BDSGold®.
Podmienky pre semipreparatívnu metódu boli vyvíjané na základe metódy
v analytickom meradle. V tomto prípade boli využité poznatky z mojej diplomovej práce Využití HPLC pro separaci biokonjugátů azaftalocyanínů (48).
Cieľom mojej práce bolo optimalizovať zloženie mobilnej fázy pri vývoji vhodnej semipreparatívnej chromatografickej metódy pre separáciu tzv. double-labeled sond,
tvorených modifikovaným oligonukleotidovým reťazcom. Oligonukleotidový reťazec
mal naviazaný na 3´konci quencher (azaftalocyanín) a na 5´konci fluorofór (Cy5). Pretože sa ukázalo, že na rozdiel od metódy pre analýzu tzv. mono-labeled sond, tvorených
len quencherom a oligonukleotidovým reťazcom, nie je možné použiť gradientovú metódu, bola pre analýzu i následnú izoláciu vyvinutá izokratická metóda.
Konečná izolácia double-labeled sondy zo zmesi po syntéze prebiehala na kolóne Hypersil BDS Gold® 150 mm × 10mm, s veľkosťou častíc 5 µm. V priebehu analýzy bola využívaná detekcia pomocou DAD detektoru, ktorý nám umožnil získavať
chromatografické záznamy pri vybraných vlnových dĺžkach. Tento typ detekcie sme
zvolili hlavne z dôvodu, že separované vzorky aj ich jednotlivé zložky absorbujú v rozdielnej oblasti UV-Vis spektra.
Separácia bola uskutočnená za týchto chromatografických podmienok:


Mobilná fáza:
zložka A: 50 mM roztok TEAA s prímesou 12 % ACN
zložka B: 100 % ACN



Izokratická metóda: pomer zložky A:B 57:43 (v/v)



Teplota: 40 °C



Rýchosť prietoku mobilnej fázy: 2,5 ml/min.



Detekcia při vĺnových dĺžkach: 260 nm a 673 nm

Vyvinuté chromatografické metódy umožňujú jednak analýzu vzoriek double-labeled
sond po syntéze s cieľom zistiť ich čistotu a takisto v semipreparatívnom meradle
izolovať príslušnú sondu zo zmesi, aby mohla byť použitá v následných biologických
testoch.
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