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ABSTRAKT 
Předložená práce je studií chromatografického chování azaarenů v separačním systému vysoceúčinné 
kapalinové chromatografie s obrácenými fázemi. Hlavním cílem této práce bylo použití  základních 
principů chromatografické separace pro popis a interpretaci výsledků separace azaarénů v různých 
chromatografických podmínkách včetně efektů jako je nereprodukovatelná retence, chvostování 
elučních zón či silné zadržení ve stacionární fázi.  
Práce byla zaměřena na bazické azaarény, často označované jako akridiny, které patří mezi 
perzistentní organické polutanty s karcinogenní a mutagenní aktivitou. Chromatografické chování bylo 
studováno na modelové skupině osmi dvou a trojjaderných akridinů, které se běžně vyskytují ve 
vzorcích životního prostředí znečištěných polycyklickými aromatickými sloučeninami.  
Separace byly realizovány za  podmínek izokratické eluce se třemi oktadecylovými stacionárními 
fázemi různého původu. Nejprve byly otestovány povrchové vlastnosti zvolených stacionárních fází, 
hydrofobicita a silanolová aktivita, následovaly separační experimenty. Jejich cílem bylo posouzení 
vlivu tří rozdílných parametrů na retenční chování akridinů: povrchových vlastností stacionární fáze, 
složení mobilní fáze a fyzikálně-chemických vlastností akridinů. Zpracování všech výsledků bylo 
založeno na hodnotách kapacitních poměrů, které poskytují nejvyšší míru reprodukovatelnosti, avšak 
uvedeny byly také ostatní chromatografické parametry hodnotící termodynamické a kinetické aspekty 
separace. 
Na základě provedených experimentů byly nalezeny jednoduché vztahy mezi třemi hodnocenými 
parametry a charakterem interakcí separačního mechanismu. Praktické využití těchto znalostí 
znamená zjednodušení optimalizace separačních procesů. Současně také nabízí řešení separačních 
problémů s akridiny, ale i s ostatními bazickými látkami, které vykazují srovnatelné hodnoty pKa a Mr.  

KLÍČOVÁ SLOVA 
Separace azaarenů, separační modely v RPLC, separace ionizovatelných látek, separace bazických 
látek, stacionární fáze SiC 18, silanolová aktivita.  

ABSTRACT 
Under the framework of this PhD project, a study on chromatographic behaviour of selected azaarenes 
on octadecylsilica stationary phases during their separation by reversed phase liquid chromatography 
was developed. The main goal was aimed at an application of the basic RPLC principles on the 
retention behaviour of azaarenes including the effects such as peak tailing, peak broadening, 
irreproducible retention or strong retention on a stationary phase.  
This study was particularly focused on basic azaarenes, also called acridines, which belong to a group 
of persistent organic pollutants providing mutagenic and/or carcinogenic activity. The retention patterns 
were studied on a group of eight acridines that are often present in environmental samples polluted 
with polycyclic aromatic compounds. The mixture of acridines was separated under isocratic elution 
conditions on three octadecylsilica stationary phases using two different binary mixtures as a mobile 
phase. Evaluation of the surface properties of the selected stationary phases was firstly performed, 
followed by the separation experiments. The structure of the experiments was designed to evaluate the 
effect of three different factors on the retention behaviour of acridines: properties of a stationary phase, 
composition of a mobile phase and physical-chemical properties of acridines. The treatment of the 
results was based on the capacity factor values providing the best fitting and repeatability of data, but 
other parameters that evaluate thermodynamic and kinetic aspects of the separation process were 
also given.  
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Simple correlations between the three factors and a character of retention mechanism of acridines on 
the given separation system were found. Application of this knowledge simplifies an optimisation 
process and helps to solve common separation problems for acridines, but also for other basic 
analytes displaying similar physical-chemical properties (Mr and pKa). 

KEYWORDS 
Separation of azaarenes, retention models in RPLC, separation of ionogenic compounds, separation of 
basic compounds, octadecylsilica stationary phases, silanol activity.
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ÚVOD 
Předložená práce se zabývá chromatografickou částí stanovení azaarénů, konkrétně problematikou 
jejich separace kapalinovou chromatografií v systémech s obrácenými fázemi. Azaarény vyvolávají 
zájem odborné veřejnosti především jako biologicky aktivní polutanty životního prostředí, jejichž 
rozšířené znečištění bylo objeveno přibližně na konci minulého století. Jedná se o biologicky aktivní 
látky s mutagenní a/nebo karcinogenní aktivitou, jejichž toxikologické účinky často převyšují partnerské 
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) [1-3]. Nebezpečí spojené s jejich výskytem v životním 
prostředí se však nevztahuje pouze na samotné azaarény, ale také na jejich transformační produkty, 
které jsou mnohdy několikanásobně toxičtější [4]. Důležitou úlohu hraje také dobrá rozpustnost 
azaarénů ve vodě, která zvyšuje jejich hydrogeologickou mobilitu a schopnost biokoncentrace [1, 5-7]. 
Výsledný negativní vliv na životní prostředí je tak ještě zesílen. 
Hlavní cestou vzniku azaarénů je nedokonalé spalování organické hmoty obsahující dusík. Spalovací a 
vysokoteplotní procesy různého druhu jsou tedy hlavním zdrojem azaarénů, které jsou touto cestou 
uvolňovány do ovzduší, odkud se suchou či mokrou depozicí vrací zpět na zemský povrch [8]. Dehty a 
produkty petrochemického průmyslu (surová nafta, výše vroucí ropné destiláty, břidlicový olej, kame-
nouhelný dehet a kreosot) jsou druhým největším zdrojem antropogenního znečištění azaarény. 
V tomto případě se však jedná především o znečištění půdy, vody a sedimentů. Kontaminace půdy 
dehtem a kreosotem je celosvětovým problémem, týkající se oblastí bývalých továren na zpracování 
uhlí a výrobu konzervačních nátěrů na dřevo [1, 3]. Znečištění podzemních vod je v některých místech 
tak vysoké, že bylo nutné v zasaženém okolí uzavřít všechna vřídla, studny a prameny [9]. 
Koncentrační úroveň azaarénů v atmosféře průmyslových oblastí vykazuje rostoucí tendenci, zejména 
z důvodu rostoucího objemu výfukových plynů, ve kterých se jejich koncentrace pohybuje na úrovni 
ng.m-3. Sedimenty z řek protékajících průmyslovými oblastmi vykazují koncentraci řádově na úrovni 
stovek až tisíců ng.g -1 [10].  
Monitorování výskytu a koncentrace azaarénů ve vzorcích ŽP je tedy vzhledem k uvedeným 
skutečnostem nutností. Postup stanovení závisí na charakteru matrice, obecně však zahrnuje odběr 
vzorku a jeho skladování, oddělení stanovovaných látek od matrice, přečištění vzorku od interferujících 
látek a vlastní analýzu založenou na separaci složek směsi a detekci. Každý z těchto kroků je nedílnou 
součástí stanovení a zaslouží si samostatnou pozornost. Téma stanovení azaarénů ve vzorcích půdy 
již bylo v minulosti zpracováno v diplomových pracích Andrey Syslové (1999), Eleny Ostré (2000), 
Kamily Kočí (2001) a Hany Petrovské (2004) pokrývající odběr, zpracování a skladování vzorků, 
extrakci vzorků a jejich přečistění i koncovou HPLC analýzu reálných vzorků [11-14]. Předložená práce 
je zaměřena na problematiku separace azaarénů, která je dle výsledků předchozích prací 
komplikovanou, avšak dosud ne zcela prostudovanou částí. 
Kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi (RPLC) je nejpopulárnější metodou pro analýzu a 
separace komplexních směsí ve farmaceutických, biomedicínských a environmentálních vzorcích. 
Výjimkou není ani stanovení azaarénů, jejichž separace jsou většinou realizovány se stacionárními 
fázemi typu oktadecylsilika. Tento druh nepolární stacionární fáze však na svém povrchu vždy 
obsahuje malé množství kyselých silanolových skupin, které reagují s bazickými analyty a v mnohých 
případech snižují kvalitu jejich separace. Typickými projevy těchto interakcí je chvostování elučních 
zón, nereprodukovatelné retence nebo silné zadržení analytů ve stacionární fázi. Popsané 
chromatografické chování bylo pozorováno také v případě separace bazických azaarénů metodou 
HPLC ve výše uvedených pracích. Objeveny byly také velké rozdíly v kvalitě i selektivitě separace 
azaarénů poskytované stacionárními fázemi typu oktadecylsilika pocházející od různých výrobců. 
Inspirací předložené práce byla tedy snaha po porozuměním uvedených jevů vedoucí ke zvýšení 
kvality separace bazických azaarénů v systémech RPLC, neboť experimentální studie umožňující 
porozumění základních principů chromatografického procesu nejsou v praxi běžně prováděny a v 
případě azaarénů nejsou v konzistentní formě vůbec [15-17]. Podrobný popis mechanismu separace 
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azaarénů umožní efektivně koncipovat separační systém pro stanovení široké směsi azaarénů 
v environmentálních vzorcích. 
Studium separačního mechanismu akridinů bylo provedeno s modelovou skupinou osmi dvou a 
trojjaderných azaarénů pyridinového typu, obecně označovaných akridiny, které se běžně vyskytují v 
reálných vzorcích životního prostředí znečištěných polycyklickými aromatickými látkami. Separace 
směsi akridinů byla realizována za podmínek izokratické eluce se třemi stacionárními fázemi typu 
oktadecylsilika se dvěma rozdílnými druhy binárních mobilních fází. Struktura separačních 
experimentů byla navržena za účelem samostatného posouzení vlivu tří rozdílných parametrů na 
retenční chování akridinů: povrchových vlastností stacionární fáze, složení mobilní fáze a fyzikálně-
chemických vlastností akridinů. Na základě provedených experimentů byly nalezeny jednoduché 
vztahy mezi hodnocenými parametry a charakterem interakcí separačního mechanismu. Praktické 
využití těchto znalostí znamená zjednodušení optimalizace separačních procesů a zvýšení kvality 
separace akridinů vůbec. Současně také nabízí řešení separačních problémů s ostatními bazickými 
látkami, které vykazující srovnatelné hodnoty pKa a Mr.  
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1 CÍLE PRÁCE 

Znalost základních principů separačního mechanismu studovaných analytů je z hlediska 
chromatografické analýzy tou nejcennější informací, umožňující pochopit a předpovídat retenční 
chování studovaných látek v daném systému a regulovat tak kvalitu jejich separace účelnou úpravou 
separačních podmínek. Výsledkem je minimalizace neočekávaného a specifického chování látek, 
která v rutinní praxi šetří čas a peníze. 
 
Na základě literární rešerše dané problematiky byly definovány následující cíle práce: 

• Zhodnocení výsledků studia extrahovatelnosti akridinů z půdní matrice různými metodami. 
• Stanovení hodnot disociačních konstant akridinů wwpKa. 
• Zhodnocení povrchových vlastností vybraných stacionárních fází (hydrofobicity a silanolové 

aktivity).  
• Separace modelové skupiny akridinů na zvolených stacionárních fázích za rozdílných elučních 

podmínek (druh a složení mobilní fáze, pH a iontová síla mobilní fáze). 
• Nalezení jednoduchých korelací mezi hodnotami kapacitních poměrů a vlastnostmi stacionární 

fáze, mobilní fáze a fyzikálně-chemickými vlastnostmi akridinů.  
 
Studie separačního mechanismu azaarénů uvedeného rozsahu dosud nebyla v systémech 
s obrácenými fázemi provedena. Existují pouze obecné metody umožňujících charakterizovat druh 
separačních interakcí pomocí modelace separačního mechanismu jako funkce specifických faktorů 
ovlivňujících retenci. Příkladem je Claessensova metoda, metoda vyvinutá Carrem, nebo Snyderův 
model [18, 19]. Vyhodnocení však vyžaduje složité matematické zpracování velkého množství dat, 
které je pro rutinní praxi komplikované. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Předložená práce je teoretickou studií chromatografického chování a jako taková se při interpretaci 
výsledků neobejde bez častých odkazů na literární fakta. Z toho důvodu byl zvolen odlišný způsob její 
prezentace. V kapitole 2 „Teoretická část“ jsou uvedeny jen základní informace věnované azaarénům, 
jejich vlastnostem a separaci azaarénů metodou HPLC. Zbývající část teorie týkající se diskutované 
problematiky je uvedena společně s výsledky v kapitole 4 „Výsledky a diskuse“. Z hlediska 
srozumitelnosti interpretovaných výsledků je tento způsob zpracování vhodným řešením. 

2.1 Azaarény, charakteristika a rozd ělení 

Azaarény představují rozsáhlý soubor polycyklických aromatických sloučenin, tvořených dvěma a více 
kondenzovanými jádry, v jejichž základní struktuře je atom uhlíku nahrazen jedním endocyklickým 
dusíkovým heteroatomem [5, 8, 20]. Atom dusíku je zde součástí buď pětičlenného-pyrrolového nebo 
šestičlenného-pyridinového cyklu. Podle toho také jednotliví zástupci přísluší ke karbazolům nebo 
akridinům, vzájemně se lišícím acidobazickými vlastnostmi [15, 17].  

2.2 Akridiny 

Zastupují početnou skupinu azaarénů s pyridinovým jádrem v molekule, charakteristickou svými slabě 
bazickými vlastnostmi (pKa pyridinového iontu = 5,2).  Důvodem je skutečnost, že volný elektronový pár 
atomu dusíku není součástí delokalizovaného systému π-elektronů [15, 17]. V molekule tak 
představuje „reakční centrum“ – oblast s nejvyšší elektronovou hustotou. Polární charakter akridinů je 
v přímé souvislosti s dostupností volného elektronového páru na dusíku, který může být blokován 
stérickou překážkou. Tím je myšlený efekt stínění volného elektronového páru např. benzenovým 
jádrem nebo alkylovou skupinou sousedící s dusíkem (Obrázek 1) [2]. Na základě těchto rozdílů se 
akridiny dělí na dvě skupiny:  

• Typ I – bez stérické překážky  
• Typ II – se stérickou překážkou  

 
 

 
Obrázek 1: Znázornění stérické překážky 
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2.2.1 Fyzikáln ě-chemické vlastnosti 

Akridiny jsou málo těkavé sloučeniny, za normální teploty přítomné ve formě kapaliny nebo tuhé látky. 
V ovzduší je nalezneme jak v plynné fázi, tak vázané na pevné částice [5]. Přítomnost dusíkového 
heteroatomu v molekule akridinů zvyšuje jejich polaritu a tím i rozpustnost ve vodě, která je ve 
srovnání s polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) až desetkrát vyšší, podobně jako odvozené 
vlastnosti – biodostupnost a hydrogeologická mobilita [1, 5, 7]. Hydrofobicita, vyjádřená rozdělovacím 
koeficientem n-oktanol/voda (log KOW), je indikátorem míry adsorpce z vody na organický materiál 
(půda, sedimenty, …) [3, 9]. V souladu s hydrofobní teorií má tato hodnota zásadní vliv na retenční 
chování akridinů ve vysoceúčinné kapalinové chromatografii s obrácenými fázemi [21].  
Acidobazické vlastnosti charakterizuje hodnota disociační konstanty protonovaných forem akridinů 
(pKa). Jak již bylo uvedeno, obecně se jedná o slabě bazické sloučeniny s volným elektronovým párem 
na atomu dusíku [15, 17]. Bazicita dusíkového atomu je však do jisté míry ovlivňována indukčními 
efekty alkylových skupin či benzenových jader v molekule akridinů. V případě monomethylderivátů 
chinolinu je stabilita volného elektronového páru zesílena kladným indukčním efektem methylskupiny, 
jejíž vliv je tím silnější čím blíže heteroatomu se nachází. Bazicita příslušného monomethylderivátu se 
tedy snižuje se zvyšující se vzdáleností methyl skupiny od volného elektronového páru heteroatomu. 
Výjimkou je pouze 8-methylchinolin, který je ze všech monomethylderivátů nejméně bazický, přestože 
v jeho molekule methylskupina s heteroatomem přímo sousedí, avšak díky interakci s volným elek-
tronovým párem má na jeho bazicitu opačný vliv. V molekulách trojjaderných akridinů působí na volný 
elektronový pár kladný indukční efekt benzenového jádra, analogický vlivu methylskupiny. Těchto 
drobných rozdílů v bazicitě dvou- a trojjaderných akridinů je možné využít k rozdělení jednotlivých 
strukturních izomerů např. metodou tenkovrstvé kapalinové chromatografie [16]. 
Většina akridinů absorbuje záření ve viditelné oblasti spektra (> 400 nm), v mnohem větším rozsahu 
však absorbuje záření ultrafialové (220-400 nm). Této vlastnosti je nejčastěji využíváno k jejich detekci, 
ať již na principu měření absorbance nebo intenzity fluorescence [20]. Základní fyzikálně-chemické 
vlastnosti akridinů studovaných v této práci uvádí Tabulka 1. 
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Tabulka 1: Fyzikálně-chemické vlastnosti studovaných akridinů [22] 

Slou čenina Strukturní 
vzorec 

Mr 
(g. mol -1) 

Rozpustnos
t (mg.l -

1/25°C) 
pK a log K OW 

chinolin 

N  

129,11 6110 4,90 2,03 

isochinolin 
N

 

129,11 4520 5,42 2,08 

2-methylchinolin 
N CH3  

143,19 489 5,71 2,59 

6-methylchinolin 

N

CH3

 

143,19 631 5,34 2,57 

8-methylchinolin N

CH3  

143,19 499 5,05 2,60 

akridin 

N  

179,22 38 5,45 3,40 

fenanthridin 

N
 

179,22 300 4,61 3,48 

benzo[h]chinolin N

 

179,22 5 4,21 3,43 

Kow = niO/niW; niO – látkové množství analytu přítomné v oktanolové fázi, niW – látkové množství analytu 
přítomné ve vodné fázi  

pKa  = disociační konstanta protonovaných forem akridinů  
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2.2.2 Toxicita 

Akridiny patří mezi biologicky aktivní látky vykazující různé druhy toxicity, a to i ve velmi nízkých 
koncentracích [1-3]. Toxikologické vlastnosti jednotlivých sloučenin jsou různorodé, obecně se jedná o 
látky s přímým působením na centrální nervovou soustavu [20]. Nejvýznamnější jsou jejich 
genotoxické účinky, karcinogenní a mutagenní, které byly prokázány toxikologickými testy na 
bakteriích (Salmonella typhimurium), řasách, Daphnia magna a hlodavcích [20, 23]. Schopnost 
akridinů interagovat s molekulami DNA souvisí s jejich planární strukturou tvořenou kondenzovanými 
benzenovými jádry, která umožňuje jejich snadné vmezeření mezi jednotlivé báze DNA. Akridiny však 
nepůsobí přímo, jedná se o prokarcinogeny/mutageny vyžadující metabolickou aktivaci. Genotoxické 
účinky vykazují pouze  elektrofilní produkty biotransformačních reakcí např. diolepoxidy, které se 
snadno váží na nukleofilní centra geneticky významných molekul a jsou považovány za přímé, 
tzv. ultimativní karcinogeny/mutageny. Vytvoření kovaletní vazby a vznik tzv. „DNA-aduktu“ vede ke 
změně konfigurace DNA a pravděpodobně také ke vzniku mutagenese a karcinogenese [20]. Obecně 
lze konstatovat, že akridiny se dvěma a třemi jádry jsou převážně klasifikovány jako mutagenní, 
zatímco čtyř- a více-jaderné jsou považovány za karcinogenní [17]. Známá je také skutečnost, že 
strukturně podobné či identické sloučeniny (izomery) jeví rozdílnou toxicitu, jako např. methylderiváty 
benz[c]akridinu [6, 24]. 
Při odhadu karcinogenity na základě hodnocení struktury akridinů s větším počtem jader je důležitá 
tzv. zátoková oblast (bay-region). V protilehlé oblasti molekuly lze najít oblast s vyšší elektronovou 
hustotou, tzv. oblast K, která je velmi reaktivní (dochází zde často k adici řady sloučenin). Dále je 
důležitá tzv. oblast L – dvojice uhlíků v poloze para na benzenovém jádru. K vyvolání karcinogenního 
účinku je nutné, aby elektronová hustota v oblasti L byla malá (aromát není v organismu rychle 
detekován) a naopak reaktivita v oblasti K byla dostatečně vysoká, což je předpokladem pevné vazby 
aromátu s akceptorem. V případě benz- a dibenzakridinů dochází přednostně k tvorbě diolepoxidů a to 
v tzv. zátokové oblasti (Obrázek 2)[25].  
Mezi podezřelé karcinogeny patří: chinolin, 4- a 8-methylchinolin, akridin, fenanthridin, benz- 
a dibenzakridiny. Akridin je také silným fytotoxinem [8, 9]. 
 

N

zátoková oblast

oblast Koblast L

 
Obrázek 2: Schéma zátokové oblasti 
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2.2.3 Azaarény a životní prost ředí 

Azaarény jsou rozšířené ve všech složkách životního prostředí, kam se dostávají z přírodních i 
antropogenních zdrojů, ve kterých často doprovázejí polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) [4-6]. 
Převážnou část azaarénů, běžně stanovovaných v reálných vzorcích různého charakteru tvoří bazická 
frakce-akridiny a jejich alkylované deriváty. Neutrální až slabě kyselé karbazoly jsou zastoupeny méně 
[1, 6, 8, 24]. Emise azaarénů do atmosféry významně vzrostly v průběhu minulého století. Ve stejném 
období byly objeveny historicky vysoké koncentrace také v půdě a sedimentech venkovských oblastí a 
dokonce i ve sladkých vodách a  ledu velice vzdálených míst jako je např. Grónsko, což potvrdilo 
rozšířené znečištění těmito sloučeninami [8, 20]. Azaarény byly dále zjištěny v částečkách městského 
prachu, ve volném ovzduší, spodních vodách, mořských a jezerních sedimentech, ve splaškových 
kalech [5, 8, 23, 26, 27]. Např. průměrná koncentrace azaarénů v Londýnské atmosféře se pohybuje 
na úrovni ng.m-3. Za přítomnost azaarénů v prostředí je především zodpovědná činnost člověka, 
v malém množství je však nalezneme také ve fosilních surovinách, ropě a uhlí [2, 8, 20]. 
Spalovací a vysokoteplotní procesy různého druhu uvolňují azaarény do ovzduší, odkud jsou suchou či 
mokrou cestou deponovány zpět na zemský povrch [8]. Dehty a produkty petrochemického průmyslu 
naopak znečišťují především půdy a podzemní vody. A to zejména surová nafta, výše vroucí ropné 
destiláty, břidlicový olej, kamenouhelný dehet a kreosot. Znečištění půdy dehtem a kreosotem je 
celosvětovým problémem, týkajícím se oblastí bývalých továren na zpracování uhlí a výrobu konzer-
vačních nátěrů na dřevo [1, 3]. Kontaminace podzemních vod je v některých místech tak vysoké, že 
bylo v zasaženém okolí nutné uzavřít všechna vřídla, studny a prameny. Jen v Německu existuje  
takových míst 1000, více než 300 je jich registrováno v Dánsku [9]. 

2.2.4 Transformace akridin ů v prost ředí 

Akridiny mohou podléhat různým druhům transformačních reakcí, jejichž produkty jsou často 
reaktivnější a toxičtější než původní molekuly. Podle podmínek okolního prostředí je pravděpodobná 
fotooxidace, chemická oxidace a biologická transformace živými organismy. Nejvýznamnější podíl 
zaujímají fotochemické reakce a biodegradace, nejčastěji probíhající ve vodě z důvodů jejich dobré 
rozpustnosti [4, 20]. 

2.2.5 Fotodegradace 

Podmínkou fotodegradačních reakcí je absorpce UV záření molekulami akridinů, které vyvolává dva 
druhy reakcí: fotosenzitizaci, a fotomodifikaci. Fotomodifikace vede cestou přes nestabilní 
endoperoxidové meziprodukty k pozměnění struktury molekuly na různé druhy oxidačních produktů. 
Fotosenzitizační reakce jsou kromě absorpce UV záření závislé také na přítomnosti dalších reaktivních 
molekul nebo částic, s nimiž akridiny vytváří tzv. charge transfer-CT komplexy, které jsou excitovány 
fotony. Excitované komplexy se mohou rozpadat nebo dále reagovat za vzniku různých produktů. Ve 
srovnání s mateřskými molekulami vznikají v obou případech výrazně toxičtější produkty, proto 
mluvíme o efektu zvýšení toxicity působením světla – „photoenhanced toxicity“ [20].   
Kinetika fotochemických reakcí závisí na mnoha faktorech, z nichž nejdůležitější je kombinace 
absorpčního spektra látky s  intenzitou UV záření vhodné vlnové délky. Ve vodních ekosystémech má 
zásadní vliv hloubka a složení vody. Vysoká koncentrace organických látek obecně (pigmenty, 
suspendované částice, huminové kyseliny) vede díky absorpci a rozptylu UV záření k významnému 
poklesu či zpomalení fotodegradačních reakcí. Podobně působí také nízké pH vody, podporující 
 protonaci akridinů spojenou se snížením elektronové hustoty uvnitř molekuly [20]. Znalost fotode-
gradačních reakcí a jejich kinetiky je nezbytná zejména z důvodu správného odběru a zpracování 
vzorků. 
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2.2.6 Biotransformace 

Akridiny se dvěmi a třemi kondenzovanými jádry jsou snadno transformovány živými organismy: 
bakteriemi, houbami, bezobratlými i obratlovci. Proces metabolizace probíhá za aerobních i 
anaerobních podmínek a většinou začíná začleněním atomu kyslíku (různého původu) do jejich 
molekulové struktury za vzniku epoxidu. Biotransformační produkty jsou různé, v závislosti na 
konkrétní molekule a metabolizujících organismech. Převažují akridiny s keto skupinou a mono- a 
dihydroxylované deriváty. Biotransformace vyšších akridinů probíhá analogicky jako u PAU, neboť 
přítomnost dusíku v objemné molekule již nemá velký vliv na jejich reaktivitu. Metabolizace 
mikroorganismy je velice pomalá, nebo neprobíhá vůbec [4, 20].  

2.3 Stanovení azaarén ů 

Ke stanovení azaarénů se v dritvé většině případů používá spojení chromatografické separace 
s vhodnou detekcí, která se v principu liší pro plynovou a kapalinovou chromatografii. Existují však i 
výjimky, detektory kombinovatelné s oběma variantami, z nichž nejvýznamnější je hmotnostně 
spektrometrická detekce [2, 8, 28]. Vedle chromatografického stanovení se dále nabízí elektromigrační 
metody, jako např. izotachoforéza či kapilární elektroforéza [29, 30].  

2.4 Separace azaarén ů 

Účinná separace a kvantifikace směsi azaarénů je výzvou, která zaměstnává mnoho odborníků 
v oblasti environmentální analýzy a příbuzných oborů [2, 17, 24]. K separaci azaarénů se používají 
různé chromatografické techniky: tenkovrstvá chromatografie (TLC), vysoceúčinná tenkovrstvá 
chomatografie (HPTLC), vysoceúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) a plynová chromatografie 
(GC) [2, 5, 16, 24]. V dnešní době je nejpoužívanější technikou GC a HPLC, své postavení zaujímá 
také HPTLC [16]. 
Výhodou plynové chromatografie je vysoká rozlišovací schopnost umožňující analyzovat 
mnohasložkové vzorky, jejichž složky se jen málo liší fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Ve spojení 
s hmotnostně spektrometrickou detekcí se jedná o metodu umožňující nejcitlivější stanovení azaarénů 
vůbec [5, 21]. Plynová chromatografie je však také známa svými úskalými. Jedná se zejména o 
zpracování vzorku, jehož cílem je odstranění polárních skupin a převod všech jeho složek na 
zplynitelné deriváty. Tato často složitá několikastupňová fáze je nejen časově náročná, avšak 
představuje také riziko velkých ztrát analytů. Samotný separační mechanismus je snadno 
definovatelný, avšak omezeně ovlivnitelný proces. V neprospěch GC mluví také větší finanční a 
technická náročnost. 
Silnou stránkou HPLC je skutečnost, že její použití není omezeno prakticky žádnou z fyzikálně-
chemických vlastností stanovovaných sloučenin, vodné roztoky jsou s výhodou analyzovány na 
nepolárních stacionárních fázích a ve spojení s fluorimetrickým detektorem se citlivost metody vyrovná 
kombinaci GC/MS. Vysoké rozlišovací schopnosti, typické pro GC, je v HPLC možno dosáhnout 
efektivní optimalizací separačních podmínek, ať již úpravou vlastností mobilní fáze, tak správnou 
volbou stacionární fáze [21]. Proto je dnes více než 70% analýz farmaceutického a biomedicínského 
průmyslu realizováno prostřednictvím HPLC. Suveréně nejpoužívanějším detektorem v kapalinové 
chromatografii je univerzální spektrofotometrický detektor, často vybavený diodovým polem (diode 
array detector-DAD).  Citlivost takového HPLC-UV stanovení je přibližně o tři řády nižší než s použitím 
spektrofluorimetru. Oba dektektory azaarénům vyhovují, v praxi se však převážně setkáme s první 
variantou. Za samostatnou zmínku stojí instrumentální spojení HPLC-MS. Excelentní selektivita a 
citlivost MS detekce stále více konkuruje dosud nejpoužívanější UV detekci [31].  
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2.4.1 Vysoceú činná kapalinová chromatografie 

HPLC byla pro separace azaarénů dlouho opomíjenou variantou, jejíž široké používání odstartovaly až 
úspěšné separace PAU na nepolárních stacionárních fázích. Teprve poté byla HPLC vyzkoušena také 
pro stanovení azaarénů a postupem času se ukázala být velice atraktivní metodou pro studium 
azaarénů ve složitých směsích, nabízející využití hned na třech úrovních, jako technika:  

• Analytická  
• Preparativní a mikropreparativní  
• „Cleanup“  

První separace byly uskutečněny na stacionárních fázích různého charakteru [23].  Např. Frei a 
kolektiv pracovali se stacionární fází s vázanými nitrofenylisokyanatanovými skupinami, známou 
pod firemním názvem Corasil. Ke stejnému účelu byl vyzkoušen také neupravený silikagel a různé 
druhy modifikovaných silikagelů, např. s povrchově vázanými alkylovými nebo aminopropylovými 
skupinami [2]. Dnes je prostřednictvím HPLC realizováno více než 70% analýz z oblasti biomedicínské, 
farmaceutické a environmentální [32]. 

2.4.1.1 Systémy s normálními fázemi (NPLC) 

V systému s normálními fázemi jsou pro separaci  akridinů používány mobilní fáze s nižší polaritou než 
má stacionární fáze, většinou jde o binární směsi dvou rozpouštědel s odlišnou polaritou (např. směs 
methyltercbuthyletheru, dichlormethanu nebo propanolu s nasyceným uhlovodíkem). Zadržení 
chromatografovaných látek na koloně (retence) se zvyšuje s rostoucí polaritou analytů a klesá 
s rostoucí koncentrací polárního rozpouštědla v mobilní fázi [21]. Jako stacionární fáze slouží silikagel 
modifikovaný polárními funkčními skupinami nebo speciální polymerní fáze, např. vinyl pyrrolidon nebo 
2-(1-pyrenyl)-ethyldimethyl-silyl. Testovány byly různé druhy stacionárních fází s diol-, kyano-, nitro-, 
fenyl-, nebo triaminopropylovými skupinami včetně polymerních, avšak bez výrazného úspěchu [17]. 
Uspokojivou separaci akridinů umožnily pouze dvě z nich, aminopropylsilika a dime-
thylaminopropylsilika. Z důvodu jejich nízké dlouhodobé stability se však postupně přešlo na nepolární 
stacionární fáze, které poskytují reprodukovatelné výsledky i po relativně dlouhé době používání [21]. 
V období rozvoje a širokého používání této techniky byl podrobně prostudován a popsán separační 
mechanismus akridinů na stacionární fázi typu aminoalkylsilika. Heterogenní povrch takové fáze je 
tvořen třemi druhy adsorpčních oblastí: vázané funkční skupiny, zbytkové silanolové skupiny a tzv. 
smíšené oblasti, které jsou výsledkem reakcí vázaných funkčních skupin se zbytkovými silanoly. 
Retenční chování akridinů je zde závislé na počtu interakcí mezi analytem a stacionární fází, přičemž 
primárními reakčními místy jsou vázané aminoalkylové skupiny. Předpokládaný mechanismus retence 
je zprostředkován dvěma typy interakcí stacionární fáze s π-elektronovým systémem akridinů a s jejich 
volným elektronovým párem na dusíku. Podle konkrétního typu stacionární fáze převažují: 

• vodíkové můstky mezi volným elektronovým párem akridinů a vodíky amino skupiny 
• elektron donor-akceptorové interakce, kde akridiny hrají roli elektron-akceptoru a amino skupina 

silného elektron-donoru 
Svůj vliv však také mají acidobazické vlastnosti akridinů a stérické efekty. Stérické stínění volného 
elektronového páru benzenovým jádrem nebo methyl skupinou v sousedství dusíku snižuje pevnost 
vytvořených vodíkových můstků se stacionární fází a tím i retenci příslušného analytu [21]. Příspěvek 
zbytkových silanolových skupin na celkový počet interakcí akridinů se stacionární fází je jen velmi malý 
[15].  
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2.4.1.2 Systémy s obrácenými fázemi (RPLC) 

Systémy s obrácenými fázemi jsou ve vysoceúčinné kapalinové chromatografii používány z 80 až 90% 
všech aplikací [33-35]. Pracuje se se silně polární mobilní fází, tvořenou vodou s přídavkem polárních 
rozpouštědel, a nepolární stacionární fází. Nejdůležitější organická rozpouštědla používaná v RPLC 
jsou dvě: methanol a acetonitril. Jako chromatografické materiály vhodné pro stacionární fáze se 
převážně uplatňují chemicky vázané nepolární skupiny na silikagelovém nosiči, uhlíkovém nosiči nebo 
organické polymery. Silikagel je však díky svým nespočetným výhodám suveréně nejpoužívanějším 
materiálem již od roku 1970 [36-38]. 
Na rozdíl od systémů s normálními fázemi, kde byl separační mechanismus azaarénů detailně popsán 
je situace v RPLC odlišná [39, 40]. Téměř všechny chromatografické aplikace pro separaci azaarénů 
byly zaměřeny pouze na optimalizaci separačních podmínek za účelem kvalitativní či kvantitativní 
analýzy. Jednoznačná studie objasňující separační mechanismus azaarénů však dosud publikována 
nebyla. 
Separačního mechanismus v RPLC začal být studován již od počátku používání RPLC neboť bylo 
zřejmé, že reakce analytu s hydrofobními centry stacionární fáze nejsou jediným faktorem 
zodpovídajícím za retenci. Od konce sedmdesátých let dvacátého století je věnována velká pozornost 
porozumění kombinovaného efektu hydrofobních a silanofilních interakcí [41]. V případě separace 
azaarénů se předpokládá že se nejvýrazněji se uplatňuje tzv. solvofobní efekt, ke kterému se přidávají 
také silanofilní interakce různého druhu – duální separační mechanismus [33, 34, 42-44]. Silanofilní 
interakce představují souhrn všech interakcí uskutečňovaných mezi polárním analytem a volnými 
silanolovými skupinami [33]. Jedná se o interakce adsorpčního mechanismu, přičemž nejvíce 
pravděpodobné jsou zejména intermolekulární vodíkové můstky a elektrostatické interakce (ion-ion, 
ion-dipól) [45]. Solvofobní efekt, nazývaný také „efekt mobilní fáze“ nebo „hydrofobní efekt“ dosud 
nebyl uspokojivě vysvětlen, přestože je studován již po dobu několika let [46]. Z termodynamického 
hlediska je hydrofobní efekt popisován jako zvýšení volné energie systému (∆G°), které doprovází 
proces přechodu nepolárního analytu do vody. Molekuly vody se přitom seskupují a stávají se „více 
uspořádanými“ aby mohly vytvořit dutinu, která pohltí příchozí molekulu [46]. 
Z hlediska separačního mechanismu azaarénů v systémech RPLC přinesla největší poznatky práce 
autorů Colina a kol. věnovaná retenčnímu chování azaarénů na stacionárních fázích typu SIC 18. 
Z jejich závěrů vyplývá, že v mobilních fázích methanol – voda jsou azaarény separovány podle počtu 
uhlíkových atomů, nazávisle na hodnotách pKa či poloze dusíkového heteroatomu v molekule. Naopak 
poloha dusíkového atomu hraje mnohem větší roli v mobilních fázích acetonitril – voda. Výrazné 
chvostování elučních zón, které je typické pro separaci bazických analytů včetně akridinů, bylo 
vysvětleno jako výsledek jejich interakcí s volnými silanolovými skupinami na povrchu stacionární fáze 
[2]. 
Retenční chování však bylo studováno také z hlediska termodynamických a kinetických aspektů 
separace se sérií pěti čtyřjaderných azaarénů na základě modelu odvozeného pro neutrální PAU. Vliv 
mobilní fáze byl studován na dvou úrovních, s methanolem jako zástupcem protického rozpouštědla a 
acetonitrilem, zástupcem aprotického rozpouštědla. Závěr se jednoznačně shoduje s výše popsaným 
rozdělovacím mechanismem azaarénů v methanolových mobilních fázích s malým přispěním 
adsorpce. Methanol vytváří vodíkové můstky s azaarény stejně jako se silanolovými skupinami, čímž 
vykazuje hned dvojí efekt redukce silanofilních reakcí. Acetonitril jako aprotické rozpouštědlo vodíkové 
můstky nevytváří, čímž se retence azaarénů v těchto mobilních fázích v porovnání s methanolovými 
výrazně zvyšuje. Acetonitril je přitom méně polární rozpouštědlo než methanol, proto bychom dle čistě 
rozdělovacího mechanismu předpokládali pokles v retencích. Retence však naopak vzrostly, což jen 
dokazuje komplexní separační mechanismus s nezanedbatelným přispění adsorpce. Čtyřjaderné 
azaarény se tedy svým chováním více blíží PAU, než je tomu v případě dvou a trojjaderných analogů, 
neboť přítomnost dusíku v objemné molekule již nemá velký vliv na jejich reaktivitu. Zmíněné rozdíly 
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v retenčním chování nízko a vysokomolekulárních azaarénů již byly zjištěny dříve, v systému 
vysoceúčinné tenkovrstvé chromatografie.  Zatímco azaarény se dvěma a třemi kruhy byly separovány 
na polyamidové vrstvě adsorbentu v závislosti na hodnotách pKa, separace pěti-cyklých azaarénů byla 
ovlivněna velikostí jejich molekuly [33, 34, 42-44, 47]. 
Pokusíme-li se tedy definovat charakter separačního mechanismu azaarénů lze říci, že se jedná o 
komplexní chromatografický děj sestávající minimálně ze dvou koexistujících principů (hydrofobních 
interakcí rozdělovacího mechanismu a silanofilních interakcí adsorpčního mechanismu) v neznámém 
poměru. Ten závisí na vlastnostech mobilní fáze, stacionární fáze a vlastnostech samotných azaarénů 
[2]. 
Na základě těchto skutečností byla navržena struktura experimentů, která umožňuje komplexní 
studium separačního mechanismu ze tří úhlů pohledu (stacionární fáze, mobilní fáze, analyt) 
umožňující konkrétní popis základních principů a vztahů mezi nimi.  

2.4.2 RPLC stacionární fáze 

Dvě třetiny všech HPLC separací jsou realizovány v systémech s obrácenými fázemi (RPLC), tedy 
s polárními vodno-organickými eluenty a nepolárními stacionárními fázemi. Hlavním důvodem velkého 
rozšíření těchto systémů je možnost dávkování vodných roztoků přímo na kolonu [48]. Navzdory 
současným pokrokům ve výzkumu alternativních chromatografických materiálů jako např. zirconia, 
alumina, titania a materiálů na bázi polymerů nebo porézního grafitu zůstává mikropartikulární silikagel 
nejběžněji používanou matricí pro přípravu RPLC stacionárních fází. Důvodem je jeho finanční 
dostupnost, všestrannost, mechanická stabilita, vysoká separační účinnost, snadno kontrolovatelná 
porozita a velikost částic [49]. Vyrábí se ve dvou variantách, se sférickými částicemi a s částicemi 
nepravidelného tvaru. Pro analytické účely je používaný sférický silikagel, díky vysoké 
reprodukovatelnosti s jakou mohou být částice naplněny do kolony [32, 50]. 
Povrch čistého silikagelu (SiO2. xH2O) je tvořen siloxanovými můstky (Si-O-Si) a kyselými silanolovými 
skupinami (Si-OH) a jako takový je pro RPLC nevhodný, proto je účelově modifikován na nepolární 
stacionární fáze s vázanými alkylovými skupinami, které se připravují reakcí porézního silikagelu 
s alkylchlorsilany, popř. alkylalkoxysilany [21]. Tato činidla reagují s hydroxylovými (silanolovými) 
skupinami na povrchu silikagelu za současného odštěpení HCl a navázání přímých alkylových (C8H17, 
C18H37, …) řetězců [32, 49, 51-53]. Podle způsobu vedení reakce a použitých činidel lze získat mono-
merní, nebo polymerní vázané fáze, přičemž se zpravidla dává přednost prvnímu typu vzhledem k jeho 
lepší separační účinnosti [21]. 
V praxi jsou nejpoužívanější oktadecylové stacionární fáze (SiC 18) s navázanými alkylovými řetězci 
o osmnácti uhlíkových jednotkách [52]. Velké rozšíření těchto SF typu SiC 18 s sebou však přináší 
také výrobní nadprodukci a nepřehledný výběr vhodného produktu. V současné době existuje více než 
600 druhů nominálně identických stacionárních fází nesoucí různá komerční označení (Nucleosil, 
Biospher, Hypersil, Kromasil, LiChrospher, Purospher, Symmetry, ...), které se liší svými 
chromatografickými vlastnostmi [32, 33, 35, 48]. Fyzikální vlastnosti silikagelového nosiče (velikost 
částic, specifický povrch, průměrná velikost pórů, objem pórů, ...) ovlivňují především účinnost a 
permeabilitu kolony. Naopak termodynamické chování, jako např. selektivita separace 
chromatografovaných látek, je dána chemickými vlastnostmi modifikovaného povrchu (koncentrací 
zbytkových silanolů, koncentrací kovových nečistot, povrchovým pokrytím vázanými alkyly nebo 
obsahem vázaného organického uhlíku) [48, 54, 55]. 
Vedle množství výhod, kvůli kterým jsou RPLC fáze na bázi silikagelu těmi nejpoužívanějšími, existují 
také nevýhody, které komplikují analýzy v denní praxi: 

• Snížená kvalita separace polárních, zejména bazických analytů 
• Snížená separační kapacita pro bazické analyty 
• Rozdílnost chromatografických vlastností mezi nominálně identickými stacionárními fázemi [35] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Použité chemikálie  

Tabulka 2 uvádí seznam studovaných akridinů společně s jejich základními fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi. Tabulka 3 uvádí seznam použitých stacionárních fází. Tři povrchově upravené 
(endkapované) SF SiC 18 byly záměrně získány od různých výrobců z důvodu porovnání jejich 
povrchových vlastností. Pro doplnění informací o vlivu volných silanolů na retenční chování akridinů 
byla použita také povrchově neupravená stacionární fáze (neendkapovaná-N). Všechny stacionární 
fáze mají stejné parametry týkající se mikropartikulárního silikagelu i parametrů samotné analytické 
kolony, do které byly naplněny, čímž byly minimalizovány případné rozdíly: 

• Délka kolony: 250 mm 
• Vnitřní průměr kolony: 4,6 mm 
• Průměr silikagelových částic: 5 µm 

 Ve všech případech byl pro přípravu stacionární fáze použit vysoce čistý (typ B) sférický silikagel se 
specifickým povrchem v rozsahu 180-360 m2.g-1 viz tabulka 3. Povrchové pokrytí, objem pórů 
a konkrétní informace o vázaných oktadecylových skupinách nejsou dostupné, s výjimkou SF Zorbax 
Eclipse XDB-C18. Její alkylové řetězce jsou navázané na povrch silikagelu ve formě dimethyl-C18. Pro 
dvojnásobnou povrchovou úpravu zbytkových silanolů byl použit trimethylsilan. Výrobce udává 
excelentní tvar píků pro kyselé i bazické analyty a zvýšenou životnost kolony díky dvojnásobnému 
endkapingu. Naopak SF  Purospher Star RP 18e zaručuje, dle slov výrobce, vysoce kvalitní separace 
pro všechny druhy analytů bez ohledu na jejich charakter.  
Tabulka 4 uvádí použitá organická rozpouštědla, ať již jako součást binárních mobilních fází nebo jako 
extrakční činidlo  a tabulka 5 obsahuje seznam ostatních použitých chemikálií.  
 
Tabulka 2: Seznam studovaných akridinů 

Akridiny Zkratka Mr 
(g.mol -1) 

Zdroj Čistota 

chinolin CHIN 129,16 Fluka, SRN ≥ 97 % 

isochinolin ISCH 129,16 Merck, SRN min.99% 

2-methylchinolin 2MCH 143,19 Aldrich, USA min.98% 

6-methylchinolin 6MCH 143,19 Merck, SRN min.98% 

8-methylchinolin 8MCH 143,19 Aldrich, USA min.98% 

akridin AKR 179,22 Fluka, SRN ≥ 97 % 

fenanthridin FEN 179,22 Aldrich, USA 98 % 

benzo[h]chinolin BCH 179,22 Fluka, SRN ≥ 99 % 
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Tabulka 3: Použité stacionární fáze 

Název Zkratka 
Sekundární 
silanizace 

(endkaping)  

Pov. plocha  
(m2.g-1) 

Obsah C 
(%) 

Pracovní 
rozsah pH 

Zorbax Eclipse  
XDB-C18 

Zorbax dvojnásobná 180 10 2-9 

Purospher 
Star RP 18e 

Purospher jednoduchá 360 17 1,5-10,5 

Biospher 
PSI C18 

BiospherE jednoduchá 240-360 13,5 2-8 

Biospher 
PSI C18 N 

BiospherN bez úpravy 240-360 13,5 2-8 

 
Tabulka 4: Použitá rozpouštědla 

Rozpoušt ědlo Mr (g.mol -1) Čistota Výrobce Použití 
acetonitril 14,05 min. 99,9 % Riedel de Hägen, SRN mobilní fáze 

methanol 32,04 min. 99,9 % Riedel de Hägen, SRN mobilní fáze 

aceton  58,08 99,5% Penta, ČR extrakční činidlo 

dichlormethan  84,93 99,9% Merck, SRN extrakční činidlo 

n-hexan 86,18 min.95% Riedel de Hägen, SRN extrakční činidlo 

n-heptan 100,21 min. 99,9 % Merck, SRN extrakční činidlo 

isopropanol 53,00 min. 99,9 % Riedel de Hägen, SRN extrakční činidlo 

toluen 92,14 min.95% Riedel de Hägen, SRN extrakční činidlo 

MiliQ voda Vodivost = 18,2 µS - mobilní fáze (MiliPore, F) 

 

Tabulka 5: Použité chemikálie 

Chemikálie Mr 
(g.mol -1) 

Čistota Použití Výrobce 

H3PO4  98,0 ≥85%; p.a. 
ρ = 1,685 kg.dm-3 

fosfátový 
pufr 

Fluka, SRN 

NaOH  40,0 ≥98%; přečištěný fosfátový 
pufr 

Riedel-de Haën, 
SRN 

KCl  min.98% potenciometrie Fluka, SRN 

Titrisol HCl  koncentrát pro přípravu volumetrických roztoků 
V = 1l; c = 0,1 mol.l-1 

Merck, SRN 

Titrisol KOH  koncentrát pro přípravu volumetrických roztoků 
V = 1l; c = 0,2 mol.l-1 

Merck, SRN 

Titrisol KOH koncentrát pro přípravu volumetrických roztoků 
V = 1l; c = 0,05 mol.l-1 

Merck, SRN 

Hydromatrix celite --- --- vysoušedlo Varian, USA 

CO2  --- 99,999 % Extrakční činidlo --- 

uracil 112,09 
≥ 99 % 

stanovení V0 
Sigma-Aldrich, 

USA 

anilín 
93,12 min.98% 

test SF 
Sigma-Aldrich, 

USA 

fenol 94,11 
min.98% 

test SF 
Sigma-Aldrich, 

USA 
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N,N-DMA 
121,18 min.98% 

test SF 
Sigma-Aldrich, 

USA 

toluen 92,14 
min.98% 

test SF 
Sigma-Aldrich, 

USA 

ethylbenzen 
106,20 min.98% 

test SF 
Sigma-Aldrich, 

USA 

o-toluidin 
107,20 min.98% 

test SF 
Sigma-Aldrich, 

USA 

m-toluidin 
107,20 min.98% 

test SF 
Sigma-Aldrich, 

USA 

p-toluidin 
107,20 min.98% 

test SF 
Sigma-Aldrich, 

USA 

Kalibrační 
roztoky pufru 

pH =  4,01± 0,01/25°C (Hamilton Duracal, USA) 
pH = 7,00 ± 0,01/25°C 

3.2 Použité p řístroje 

3.2.1 Zrychlená extrakce rozpoušt ědlem (PSE) 

• extraktor onePSE (výrobce ACH AVČR + SEKO-K spol. s r. o. Brno, ČR) 
• extrakční patrony z nerezavějící oceli (V = 11ml) 
• skleněné sběrné vialky (objem 40 ml) opatřené pryžovými septy (Labio a.s., ČR) 
• pracovní rozsah teplot = 50-150°C, maximální tlak = 15 MPa. 

3.2.2 Extrakce nadkritickou tekutinou (SFE) 

• SE-1 extraktor (SEKO-K Ltd., ČR) 
• extrakční patrony z nerezavějící oceli (V = 0,7-7,0 ml) 
• pracovní rozsah teplot = 30-150°C 
• operační tlak = 7,0-40,0 MPa. 

3.2.3 Soxhletova extrakce (SOX + SOXW) 

• extraktor Büchi B-811 (výrobce Büchi Labortechnik AG, Švýcarsko), V = 120 ml  
• skleněné sběrné vialky (objem 40 a 20 ml), opatřené pryžovými septy (Labio a.s., ČR) 
• 200-ml Soxhletův extraktor + 50-ml papírové patrony 

3.2.4 Vysoceú činná kapalinová chromatografie 

• kapalinový chromatograf HP 1100 a HP 1050 vybavený odplyňovací jednotkou mobilní fáze, 
kvartérní gradientovou pumpou, automatickým dávkovačem, termostatem kolony, detektorem 
s diodovým polem a fluorescenčním detektorem HP 1046 (Hewlett/Packard, USA). Pro sběr a 
zpracování dat byl použit software Chemstation. 

• kapalinový chromatograf Jasco Model 880 vybavený odplyňovací jednotkou, manuálním 
dávkovačem, dvěma izokratickými pumpami 880-PU, směšovacím modulem, termostatem 
kolony a fotometrickým detektorem Jasco 870-UV (Jasco, UK). Pro sběr a zpracování dat byl 
použit software Borwin (Jasco, UK). 

• sestava pro podtlakovou filtraci + membránové filtry „Nylaflo“ o porozitě 0,45 µm 
(Gelman Science Inc., USA) 

• přístroj pro výrobu ultračisté vody: „Simplicity 185“ (Millipore, F)  

3.2.5 Potenciometrie 

• pH metr Digilab 517 (Crison Instruments SA, E) 
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• kombinovaná skleněná elektroda LL Microglass 6.0234.100 (Metrohm, CH) 
• automatická byreta 765 Dosimat o objemu 1 ml s chybou měření ± 0,001 ml a 5 ml s chybou 

měření ± 0,0005 ml (Metrohm, UK) 
• Vyhřívaná titrační cela s dvojitými stěnami o objemu 150 ml 
• Termostat W 14 (Grant, UK) 
• Software pro zpracování dat: ADQ, Minipot a Hyperquad 2000 

3.3 Příprava chemikálií pro HPLC separace 

3.3.1 Modelová sm ěs akridin ů 

Z vysoce čistých standardů viz tabulka 2 byly nejprve připraveny zásobní roztoky akridinů v acetonitrlu, 
přibližně desetkrát koncentrovanější (c ≈ 0,1 g.l-1) ve srovnání s plánovanou koncentrací směsi (c = 
0,01 g.l-1). Pracovní směs byla následně připravena z individuálních zásobních roztoků. Všechny 
roztoky byly uchovávány ve fialkách z tmavého skla v ledničce.    

3.3.2 Příprava sm ěsí pro hodnocení povrchových vlastností stacionární ch fází 

Z vysoce čistých standardů viz tabulka 5 byly připraveny zásobní roztoky testovacích látek rozpuštěné 
v methanolu na koncentrační úrovni přibližně desetkrát vyšší ve srovnání s cílovou koncentrací dané 
látky ve směsi. Celkem bylo připraveno pět rozdílných směsí: 

• Směs pro hodnocení hydrofobicity (uracil, toluen, ethylbenzen) 
• Směs pro hodnocení silanolové aktivity (uracil, anilín, fenol) 
• Směs bazických látek (uracil, anilín, fenol, N,N-DMA, toluen) 
• Směs izomerů toluidinu (o-, m- a p-toluidiny) 

Každá pracovní směs byla připravena z odpovídajících roztoků standardů a naředěna mobilní fází.  

3.3.3 Příprava roztoku fosfátového pufru 

Roztok pufru o koncentraci 2,5;  5 a 25 mmol.l-1 byl připraven smísením přesného látkového množství 
kyseliny fosforečné ve vodě (V = 900 ml) s vypočítaným látkovým množstvím hydroxidu sodného  a 
doplněn MiliQ vodou na objem 1l. Aktivitní koeficienty byly při výpočtu zanedbány [56]. Fosfátový pufr 
byl připraven v rozsahu pH = 2,5 – 8,5 po jednotce pH. Rozsah aplikovaných pH hodnot vycházel 
především z vlastností silikagelu: při pH < 2,5 nastává hydrolýza silikagelu a pro pH > 7,0 dochází 
k jeho rozpouštění. Roztoky pufru byly uchovávány v ledničce v lahvích z tmavého skla. Před použitím 
byly všechny roztoky odvzdušněny a zbaveny mikročásteček (d < 45 µm) prostřednictvím podtlakové 
filtrace. 

3.3.3.1 Výpočet základních chromatografických parametr ů 
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Parametry hodnotící účinnosti chromatografické kolony: 
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H = výškový ekvivalent teoretického patra [µm]; l = délka kolony [µm] 
n = počet teoretických pater [-]; W50 = šířka píku v 50 % výšky [min] 
 
Parametry hodnotící symetrii eluční zóny: 
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(The United States Pharmacopedia)  
Tf = tailing faktor (faktor chvostování eluční zóny ) [-]; W5,0 = šířka píku v 5 % výšky [min] 
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As = asymetrie eluční zóny [-]; a = pološířka vzestupné části píku v 10% výšky [min] 
b = pološířka sestupné části píku v 10% výšky [min] 

(10) 

 
Mezi hodnotami  As a Tf  existuje vztah As = 2Tf -1. Nechvostující pík je charakterizován hodnotou 
As = 1,0; hodnota As = 0,9 odpovídá mírně frontujícímu píku a As = 1,2 znamená slabě chvostující pík 
viz obrázek 3 [57]. 
 
 

 
Obrázek 3: Příklady asymetrických píků 
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Parametr charakterizující selektivitu separace  
α  = k´n+1/k´n 
α = separační faktor [-] 

(11) 

 
Parametr hodnotící míru relativní separace dvou sousedních zón 
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Rs = rozlišení [-]; W = šířka píku v základně [min] 
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Parametr hodnotící opakovatelnost měření 
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SD = směrodatná odchylka průměrné hodnoty M získané z N počtu měření (N = 3) 

(13) 

 

3.4 Příprava roztok ů pro potenciometrické stanovení pK a 

Roztok jednotlivých akridinů byl připraven těsně před začátkem titrace přímo v titrační cele, do které 
bylo naváženo nebo napipetováno (mikropipetou) přesné látkové množství akridinu. Všechny titrace 
byly provedeny v termostatované cele s dvojitými stěnami. Stěny titrační cely byly z vnější strany 
pokryty aluminiovou fólií pro ochranu titrovaných roztoků před fotodegradací. Teplota titrační cely byla 
udržována na hodnotě 25 ± 0,1°C. V pr ůběhu všech experimentů byl titrovaný roztok probubláván 
dusíkem pro ochranu titrovaných látek před případnou oxidací. Roztoky akridinů byly titrovány 
roztokem KOH o c1 = 0,1756 nebo  c2 = 0,0508 mol.l-1 v závislosti na koncentraci roztoku akridinu, 
která byla zvolena v souladu s jeho rozpustností ve vodě. Oba roztoky byly připraveny z komerčně 
dostupného produktu „titrisol“ (viz tabulka 5) a speciálně upravené MiliQ vody zbavené oxidu uhličitého. 
Podobně také roztok HCl byl připraven z produktu „titrisol“ a MiliQ vody o c = 0,1 mol.l-1. Zásobní 
roztok KCl o c = 1 mol.l-1 pro udržení konstantní iontové síly byl připraven klasickým způsobem, 
vážením a doplněním na přesný objem v odměrné baňce MiliQ vodou. Roztok KOH byl připraven pod 
ochrannou dusíkovou atmosférou a získané roztoky byly uchovávány ve speciální vzduchotěsné láhvi 
opatřené ochranou před vzdušnou vlhkostí. K odměření přesného objemu roztoku HCl, KCl a MiliQ 
vody byly použity skleněné pipety speciálně očištěné směsí HNO3:H2O (1:5, v/v). 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Jak již bylo uvedeno na začátku kapitoly 2 „Teoretická část“, předložená práce nepoužívá tradiční 
formu interpretace výsledků, neboť se jedná o teoretickou studii, která se neobejde bez častých 
odkazů na literární fakta. Z důvodu lepší srozumitelnosti interpretovaných výsledků jsou také v této 
kapitole „Výsledky a diskuse“ uvedeny literární údaje. 
Praktická část navazuje na výsledky získané z diplomových prací Eleny Ostré; Andrey Syslové; Kamily 
Kočí a Hany Petrovské [11-14].   
 
Retenční chování akridinů v systémech RPLC bylo studováno v reakci na přecházející experimenty 
věnované extrakcím azaarénů z modelových vzorků půd. Díky velkému množství HPLC analýz směsi 
azaarénů provedených v rámci optimalizace čtyř rozdílných extrakčních technik byly pozorovány 
specifické změny v retenčním chování azaarénů, které si vyžádaly samostatnou studii. Na jejím 
počátku však stojí experimenty věnované rozdílným extrakčním technikám jako jednomu z článků v 
procesu stanovení azaarénů v pevných matricích. Po ukončení série extrakčních experimentů byla 
pozornost zaměřena na separační mechanismus vybrané skupiny azaarénů (akridinů) v systémech 
RPLC, který je hlavním objektem předložené práce, neboť studie uvedeného rozsahu dosud nebyla 
v případě azaarénů publikována. 
Následující kapitola je komentářem k přiložené publikaci „Extraction of polycyclic aromatic nitrogen 
heterocycles from spiked soil samples“ a uvádí stručný přehled nejvýznamnější výsledků získaných 
v rámci extrakčních experimentů s azaarény [58].   

4.1 Extrakce azaarén ů z modelových vzork ů půd 

Extrakční experimenty byly provedeny se skupinou azaarénů obsahující jak zástupce bazických 
akridinů s pyridinovým kruhem v molekule (chinolin, 2-methylchinolin, 6-methylchinolin, 
8-methylchinolin, akridin, benzo[h]chinolin), tak příslušníky slabě kyselých karbazolů, jejichž dusíkový 
heteroatom je součástí pětičlenného pyrrolového cyklu (fenanthridin, indol, 2-methylindol a karbazol). 
V rámci experimentů byly použity čtyři rozdílné extrakční techniky, tlaková extrakce rozpouštědlem 
(PSE), extrakce nadkritickou tekutinou (SFE), modifikovaná Soxhletova extrakce (SOXW) a klasická 
Soxhletova extrakce (SOX). S použitím modelových vzorků půdy byla nejprve provedena optimalizace 
extrakčních podmínek následována srovnáním extrakčních účinností jednotlivých technik. 
Tlaková extrakce rozpouštědlem i extrakce nadkritickou tekutinou patří mezi relativně nové 
instrumentální extrakční techniky. První z nich je založená na extrakci vzorku rozpouštědlem za 
zvýšené teploty a tlaku, zatímco druhý typ extrakce používá jako extrakční činidlo tekutinu 
v nadkritickém stavu, která nabízí výhodu rychlejšího transportu hmotou ve srovnání s jakoukoliv 
kapalinou. Srovnání výše uvedených technik bylo provedeno na základě extrakčních výtěžností 
jednotlivých členů modelové směsi získaných analýzou extraktů metodou HPLC. Zpracování extraktů 
před vlastní chromatografickou separací se lišilo v závislosti na použité extrakční technice i druhu 
extrakčního činidla. V případě rozpouštědel nevhodných pro dávkování vzorku do RP-HPLC systému, 
jako je např. aceton nebo dichlormethan však bylo nutné odpařit většinu rozpouštědla a 
zakoncentrovaný extrakt znovu rozpustit v acetonitrilu, který byl použit jako organický modifikátor 
mobilní fáze. 

4.1.1 Tlaková extrakce rozpoušt ědlem (PSE) 

V rámci optimalizace extrakčních podmínek byly vyzkoušeny výhody statického i semidynamického 
režimu, u kterých byla otestována extrakční doba, počet extrakčních cyklů, složení extrakčního činidla 
a teplota. Následující rozpouštědla a jejich směsi byly vyzkoušeny jako extrakční činidla: methanol, 
isopropanol, dichlormethan, methanol-heptane (5 % heptane), methanol-hexane (5 % hexane), 
methanol-acetonitril (90:10, 80:20 a 70:30, v/v) a acetone-hexane (1:1, v/v). Extrakce byly provedeny 
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za dvou rozdílných teplot, t = 100 a 150°C, zatímco  tlak byl v průběhu extrakcí udržován na konstantní 
hodnotě 150 barů. Získané extrakty o objemu cca 23 ml byly jímány do čisté vialky, doplněny 
extrakčním činidlem na přesný objem 25 ml a ihned analyzovány. 

4.1.2 Extrakce nadkritickou tekutinou (SFE) 

Jako extrakční činidlo byl použit čistý a modifikovaný CO2 v nadkritickém stavu, přičemž účelem použití 
modifikátorů byla úprava polarity extrakčního činidla. Vyzkoušeny byly následující modifikátory: toluen, 
voda a směs vody a acetonitrilu v poměru 1:1 (v/v). Extrakční experimenty byly realizovány za 
podmínek statického režimu s použitím jednoho a dvou dvacetiminutových cyklů. Získané extrakty byly 
jímány do připravených vialek s definovaným objemem acetonitrilu a ihned analyzovány. Výsledný 
objem extraktů se pohyboval v intervalu 2-5 ml.  

4.1.3 Soxhletova extrakce 

V případě klasické extrakce Soxhletovým přístrojem (SOX) byly v rámci optimalizace vyzkoušeny čtyři 
rozdílné extrakční doby 12, 15, 18 a 20 hodin pro každé použité rozpouštědlo či jeho směs: 
dichlormethan, methanol-acetonitril (80:20, v/v) a aceton-hexan (50:50, v/v). Výsledný objem extraktu 
byl zredukován s použitím vakuové odparky a následně upraven na přesný objem 5 cm3 přídavkem 
extrakčního činidla nebo čistého acetonitrilu. Získané extrakty byly před chromatografickou analýzou 
přefiltrovány. 
 
Základní princip extrakce podle Soxhleta je zachován také v případě moderní modifikované verze 
SOXW používající extrakci horkým rozpouštědlem. Jediný rozdíl spočívá v zahřívání extrakční cely, ve 
které je vzorek v průběhu extrakce uchováván. Zahříváním kondenzovaného rozpouštědla v extrakční 
cele se zvyšuje rozpustnost analytů což významně snižuje dobu trvání celého procesu. Celková 
extrakční doba činila 60 minut, přičemž prvních 40 min byla prováděna extrakce horkým 
rozpouštědlem následována proplachem vzorku studeným rozpouštědlem. Získané extrakty byly 
zakoncentrovány pod proudem dusíku, upraveny na přený objem 1 ml a analyzovány. V rámci 
optimalizace byly použity stejné směsi rozpouštědel jako v případě klasické Soxhletovy extrakce. 

4.1.4 Příprava modelových vzork ů půdy 

Modelové vzorky byly připraveny z orné půdy odebrané v hloubce 20 – 30 cm, která byla následně 
vysušena, rozmělněna, zbavena hrubých nečistot a přesítována na frakci o průměru částic d ≤ 2 mm.  
Všechny vzorky byly obohaceny roztokem směsi azaarénů rozpuštěné v acetonitrilu. K extrakci byly 
použity dva druhy modelových vzorků. První druh vzorku byl extrahován bezprostředně po jeho 
znečištění směsí azaarénů, zatímco v druhém případě byl vzorek extrahován až po 48 hodinovém 
skladování ve tmě, které bylo dodrženo za účelem ustanovení rovnovážné koncentrace azaarénů 
v půdní matrici. V prvním případě byl roztok směsi azaarénů přidán ke vzorku půdy těsně před jeho 
extrakcí, zatímco v druhém případě byl acetonitrilový roztok směsi ponechán v kontaktu s půdou po 
dobu 48 hodin bez přístupu světla. Před zpracováním obohacených vzorků byla vždy provedena 
kontrolní extrakce blanku za účelem odstranění případných interferencí.   

4.1.5 HPLC analýza extrakt ů 

Separace všech extraktů byla provedena za podmínek izokratické eluce v systému s obrácenými 
fázemi se stacionární fází typu SiC 18 (250 x 4,6 x 5 µm). Jako mobilní fáze byla použita směs 
acetonitrilu a fosfátového pufru o c = 5 mmol.l-1. K detekci byl použit spektrofotometrický detektor 
používající vlnovou délku 231 nm.  
Pro zajištění kvalitní separace směsi, která je základem citlivé kvantitativní analýzy byla provedena 
optimalizace separačních podmínek. Vyhovující rozsah kapacitních poměrů ( k´= 0,5 – 10) společně 
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s dostatečnou separační účinností zajišťující rozdělení směsi na samostatné píky bylo dosaženo za 
následujících podmínek: mobilní fáze = acetonitril-fosfátový pufr 80: 20, v/v (c = 5 mmol.l-1; pH = 7,2), 
průtok mobilní fáze = 0,5 ml.min-1, t = 30°C. 
Kvantitativní analýza byla založena na metodě absolutní kalibrační křivky, přičemž všechny výpočty 
byly provedeny metodou nejmenších  čtverců. Desetibodová kalibrační křivka byla zpracována pro 
každý analyt zvlášť na základě závislosti plochy eluční zóny na koncentraci v rozsahu 1-30 µg.ml-1. 
Hodnota korelačního koeficientu pro jednotlivé přímky, kterými byly proloženy získané body byla ve 
všech případech vyšší než 0,999. Detekční limit byl stanoven jako minimální množství standardu, který 
vyvolá odezvu detektoru odpovídající trojnásobku poměru výšky píku k šumu.   

4.2 Výsledky  

4.2.1 Tlaková extrakce rozpoušt ědlem 

Extrakce v semidynamickém režimu poskytla vyšší extrakční výtěžnosti ve srovnání se statickým 
způsobem přibližně o 2-10 %. Podobné výsledky byly získány při srovnání extrakční teploty, přičemž 
pro teplotu 150°C byly zaznamenány vyšší hodnoty vý těžností v průměru o 2 %. Při optimalizaci 
celkové extrakční doby bylo zjištěno, že maximální extrakční účinnost pro všechny zvolené zástupce 
azaarénů byla dosažena již po čtyřech minutách extrakčního procesu. Ze všech použitých 
rozpouštědel a jejich směsí byla nejúčinnějším extrakčním činidlem směs acetonitrilu a methanolu 
(80:20, v/v) a to jak v případě čerstvě znečištěných vzorků, tak pro modelové vzorky extrahované po 
48 hodinách. Směs acetonu s hexanem v poměru 1:1 (v/v) je často doporučovaným extrakčním 
činidlem v případě PSE, avšak ve srovnání se směsí methanol-acetonitril (80:20, v/v) byly získány nižší 
extrakční účinnosti, především u karabzolu, akridinu, fenanthridinu, 8-methylchinolinu a 
2-methylchinolu. Dichlormethan byl vyzkoušen jako všeobecně nejpoužívanější univerzální 
rozpouštědlo pro extrakci polycyklických sloučenin, avšak v případě zvolené skupiny PANH se ukázal 
jako nevhodný. Extrakční účinnost pro většinu studovaných analytů nepřesahovala 12 %, výjimku tvořil 
pouze indol, jehož výtěžnost dosáhla hodnoty 48 % a karbazol s účinností na úrovni 60 %. 
 
Nejucelenější výsledky vzhledem ke všem použitým zástupcům azaarénů byly získány s použitím 
směsi methanol-acetonitril (80:20, v/v) v semidynamickém režimu extrakce při použití čtyř extrakčních 
cyklů v délce trvání jedné minuty (t = 100°C, p = 150 ba r). Za těchto podmínek byla získána průměrná 
extrakční účinnost pro všechny studované PANH na úrovni 76 %.  
Tyto výsledky byly získány analýzou čerstvě obohacených modelových vzorků, avšak stejný trend byl 
nalezen také v případě modelových vzorků extrahovaných po 48 hodinovém skladování. Obecně však 
platí, že výtěžnosti získané extrakcí modelových vzorků po 48 hodinovém kontaktu se směsí azaarénů  
byly v průměru o sedm procent nižší ve srovnání s čerstvě znečištěnými vzorky. Výjimku však 
představuje 2-methylchinolin, který si zaslouží samostatnou pozornost.  Pro čerstvě obohacené vzorky 
byla získána extrakční účinnost v rozsahu 63-96 % s průměrem odpovídajícím hodnotě 86 %. Extrakcí 
obohacených vzorků po 48 hodinách byla získána průměrná výtěžnost na úrovni 77 %, avšak 
individuální extrakční výtěžnosti se pohybovaly v širokém rozsahu 9-93 %. Extrakční výtěžnost 2-
methylindolu z čerstvě obohacených vzorků tedy dosahovala hodnoty 63 %, zatímco pro 48 hodinovém 
skladování ve tmě klesla na hodnotu 9 %. Uspokojivé vysvětlení nebylo v rozsahu provedených 
experimentů nalezeno. Jednou z možností je např. vytvoření silných vazeb mezi 2-methylindolem a 
půdní matricí, přechod do plynné fáze, nebo degradační procesy.   

4.2.2 Extrakce nadkritickou tekutinou 

Nejnižší extrakční účinnost v rozsahu 0-10 % byla pro jednotlivé členy azaarénů dosažena s použitím 
čistého CO2, naopak nejvyšší výtěžnost, 72-98 %, poskytl modifikovaný CO2 jehož polarita byla 
upravena směsí acetonitril-voda v poměru 1:1 (v/v). Přídavkem čisté vody ke vzorku půdy jako 



30 

modifikátoru CO2 byly získány nižší výsledky, 60-89 %. Při použití toluenu k úpravě polarity 
nadkritického CO2 byly získány velké rozdíly v individuálních výtěžnostech, 0-65 %. Tyto extrakční 
podmínky konkrétně nevyhovovaly chinolinu, benzo[h]chinolinu a akridinu, jejichž výtěžnost byla menší 
než 3 %. Z výše uvedených výsledků je tedy patrné, že pro extrakční účinnost studovaných zástupců 
PANH z modelových vzorků půd metodou SFE je klíčovým faktorem polarita nadkritické tekutiny, 
přesněji druh rozpouštědla, který je použit k její úpravě. Z hlediska celkové extrakční doby bylo 
prokázáno, že dva dvacetiminutové cykly poskytují vyšší extrakční účinnost než extrakce sestávající 
pouze z jednoho cyklu.  

4.2.3 Soxhletova extrakce 

Soxhletova reakce horkým rozpouštědlem (SOXW) byla realizována s použitím stejného druhu 
extrakčních činidel jako v případě PSE, konkrétně byly použity a srovnány následující rozpouštědla a 
jejich směsi: aceton-hexan 1:1 (v/v), methanol-acetonitril 80:20, (v/v) a čistý dichlormethan. Směs 
aceton-hexan (1:1, v/v) byla zvolena z důvodu jeho častého doporučení pro extrakce polárních i 
nepolárních sloučenin, zejména v případě techniky PSE. Směsné rozpouštědlo methanol-acetonitril 
(80:20, v/v) bylo použito jako nejúčinnější extrakční činidlo pro studované zástupce azaarénů technikou 
PSE a dichlormethan byl zvolen z důvodu jeho vysoké popularity jako univerzální extrakční činidlo.  
Obecně je možné říci, že SOXW extrakce poskytla v průměru nižší výsledky extrakční účinnosti ve 
srovnání s technikou PSE. V individuálních případech však byly nalezeny odchylky. Vyšší extrakční 
účinnost metodou SOXW byla získána pro 2-methylchinolin a akridin v případě použití směsi aceton-
hexan (1:1, v/v) a pro fenanthridin a karbazol s extrakční směsí methanol-acetonitril (80:20, v/v). 
V případě dichlormethanu byly získány podobné výsledky jako s technikou PSE, což jen potvrzuje 
nevhodnost tohoto rozpouštědla pro extrakci studovaných členů azaarénů. V případě bazických 
akridinů nepřesahovala výsledná extrakční účinnost hodnotu 5 %. Pouze slabě kyselé karbazoly byly 
extrahovány se zvýšenou účinností, konkrétně karbazol (86 %), indol (60 %) a 2-methylindol (12 %).  
 
Klasická Soxhletova extrakce poskytla ve srovnání s  SOXW extrakcí a technikou PSE za použití 
stejného druhu rozpouštědel velice nízkou účinnost. Z hlediska individuálních extrakčních účinností 
bylo dosaženo maxima na úrovni 62 % po dvacetihodinové extrakční době. Při zkrácení extrakční doby 
na 12 hodin byla získána maximální individuální výtěžnost na úrovni 45 %. 

4.2.4 Závěr 

Klíčovým faktorem ovlivňujícím extrakční účinnost studovaných azaarénů z modelových vzorků půd je 
polarita extrakčního činidla. Svou roli však hraje také extrakční teplota, doba extrakce a dynamika 
extrakčního procesu.  
Z hlediska extrakční účinnosti byly nejlepší výsledky získány metodou SFE s použitím CO2 v 
nadkritickém stavu, jehož polarita byla upravena směsí acetonitrilu a vody v poměru  (1:1, v/v).  
Naopak nejmenší rozptyl vykazují výsledky získané metodou PSE se směsí acetonitril-methanol 
(80:20, v/v). Dichlormethan, který je považován za univerzální extrakční činidlo pro většinu 
polycyklických aromatických sloučenin se ukázal jako nevhodný pro extrakci studovaných členů 
azaarénů a to jak technikou PSE, tak metodou SOXW.  Průměrná extrakční výtěžnost s použitím 
dichlormethanu nedosáhla ani v jednom případě úrovně 50 %.   Přítomnost dusíkového heteroatomu v 
molekule dvou a trojjaderných azaarénů totiž významně zvyšuje jejich polaritu ve srovnání s polaritou 
dichlormethanu, která mnohem více vyhovuje azaarénům s větším počtem aromatických kruhů.  
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Na základě zpracovaných výsledků je tedy možné doporučit tři ze čtyř vyzkoušených technik jako 
vyhovující pro extrakci studovaných azaarénů ze vzorků půdy: 

• PSE s průměrnou extrakční účinností 76 % a extrakční dobou 15 min (semi-dynamický režim, T 
= 100°C, p = 150 bar ů, acetonitril-methanol 80:20, v/v). 

• SOXW s průměrnou extrakční účinností 74 % a extrakční dobou 40 min + 20 min proplach 
studeným rozpouštědlem (acetonitril-methanol 80:20, v/v). 

• SFE s extrakční dobou 40 min a průměrnou účinností 85 % (statický režim s použitím CO2 v 
nadkritickém stavu modifikovaným směsí acetonitril-voda 1:1 (v/v). 

SFE poskytla nejvyšší průměrnou účinnost studovaných členů azaarénů, výhodou PSE je nejkratší 
extrakční doba a SOXW extrakce vyniká možností sériového zpracování několika vzorků najednou za 
nízkých ekonomických nákladů. Žádná z použitých technik však nebyla úspěšná při extrakci 
2-methylindolu z modelových vzorků skladovaných 48 hodin po jejich znečištění. Extrakční účinnost 
tohoto zástupce slabě kyselých karbazolů nikdy nepřekročila 11%. Uspokojivé vysvětlení popsaného 
jevu nebylo v rozsahu provedených experimentů nalezeno. Existuje zde možnost degradačních 
procesů, vytvoření silných vazeb s půdní matricí či přechod do plynné fáze. Ověření těchto variant si 
však vyžádá samostatnou studii.  
Klasická Soxhletova extrakce je časově náročnou technikou vyžadující zpracování velkého množství 
vzorku za současné spotřeby velkého množství organických rozpouštědel. Dosažené extrakční 
účinnosti byly ve srovnání se zbývajícími třemi technikami výrazně nižší. V důsledku těchto skutečností 
není možné doporučit techniku SOX jako vhodnou pro extrakci azaarénů ze vzorků půdy.  

4.3 Separace azaarén ů metodou HPLC 

Velké množství HPLC analýz provedených v rámci optimalizace výše uvedených extrakčních technik 
upozornilo na specifické chromatografické chování bazických azaarénů (akridinů) projevující se 
zejména rozšiřováním a chvostováním elučních zón, které významně komplikuje jejich kvantitativní 
stanovení. Zaznamenána však byla také nízká mezikolonová reprodukovatelnost výsledků 
mezi nominálně identickými stacionárními fázemi pocházejícími od různých výrobců. Při srovnání 
jednotlivých chromatogramů byly zjištěny rozdíly v selektivitě separace, elučním pořadí ale i tvaru 
elučních zón. Příklad těchto rozdílů uvádí separace směsi azaarénů: indol (I), chinolin (CH), 
benzothiazol (BTH), benzo[h]chinolin (BCH) a akridin (A), která byla analyzována v rámci optimalizace 
separačních podmínek pro HPLC analýzu extraktů. Směs byla analyzována na třech stacionárních 
fázích SiC 18 o identických parametrech (250 x 4,5 mm, 5 µm) za identických elučních podmínek viz 
Obrázek 4-Obrázek 6.  
 

 
Obrázek 4: Separace v systému Biospher SiC 18, MF acetonitril-voda 60:40 (v/v), f = 0,5 ml/min, 29°C 
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Obrázek 5: Separace v systému SGX C18, MF acetonitril-voda 60:40 (v/v), f = 0,5 ml/min, 29°C 

 
Obrázek 6: Separace v systému Hypersil BDS C18, MF acetonitril-voda 60:40 (v/v), f = 0,5 ml/min, 
29°C 

Obecně lze říci, že příznaky problematického retenčního chování byly zaznamenány mnohem více 
u příslušníků bazické frakce azaarénů (akridinů) než v případě slabě kyselých karbazolů. Proto byla 
v rámci studia separačního mechanismu azaarénů zaměřena pozornost na osmičlennou skupinu 
akridinů. Výběr jednotlivých zástupců akridinů byl proveden na základě dvou kritérií. Prvním bylo jejich 
zastoupení v reálných vzorcích znečištěných polycyklickými sloučeninami a druhým, vytvoření 
modelové skupiny umožňující samostatné hodnocení vlivu hydrofobicity a  acidobazických vlastností 
na separační mechanismus akridinů. Modelová skupina akridinů byla tedy záměrně sestavena tak, aby 
ji bylo možné rozdělit do tří podskupin podle molekulové hmotnosti: 

• chinolin, isochinolin (Mr = 129,16 g. mol-1) 
• 2-methylchinolin, 6-methylchinolin, 8-methylchinolin (Mr = 143,19 g. mol-1) 
• akridin, fenanthridin a benzo[h]chinolin (Mr = 179,22 g. mol-1) 

V rámci každé podskupiny existuje shodná hydrofobicita, avšak jednotliví příslušníci podskupiny se liší 
hodnotou pKa.  

4.4 Separační  mechanismus akridin ů 

Pro studium separačního mechanismu modelové skupiny akridinů v systémech RPLC/SiC 18 byla 
vytvořena následující struktura experimentů: 
 

• Potenciometrické stanovení hodnot pKa všech členů modelové skupiny 
• Hodnocení povrchových vlastností stacionárních fází SiC 18 použitých v předložené práci 
• Separační experimenty v nepufrovaném prostředí 
• Separační experimenty v pufrovaném prostředí 
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4.5 Stanovení pK a akridin ů 

Akridiny patří mezi slabě bazické ionizovatelné sloučeniny, jejichž hodnota disociační konstanta 
představuje základní parametr umožňující odhad protonačního stavu v daném prostředí za dané 
hodnoty pH. Znalost protonačního stavu organických bází je v HPLC klíčovou informací umožňující 
popis separačního děje, retenčních změn či rozdílů ve tvaru píků. Optimalizace separačních podmínek 
se poté výrazně zjednodušuje [30, 59]. 
Hodnoty disociačních konstant azaarénů jsou dostupné z mnoha zdrojů, avšak díky rozdílným 
metodám a podmínkám stanovení panuje mezi jednotlivými hodnotami výrazná míra nejednotnosti viz 
tabulka 6. Vzhledem ke skutečnosti, že se studované akridiny liší v acidobazických vlastnostech jen 
velmi málo, bylo nutné získat hodnoty pKa stanovené pro všechny členy skupiny za stejných podmínek. 
Proto byly pro účely předložené práce stanoveny hodnoty pKa všech členů modelové skupiny 
potenciometrickou titrací, která je univerzální a vysoce přesnou metodou. Společně se 
spektrofotometrií patří mezi nejpoužívanější metody pro stanovení disociačních konstant. V současné 
době však také získává velkou popularitu  kapalinová chromatografie a kapilární elektroforéza. Ve 
většině těchto metod jsou měřeny fyzikální vlastnosti analytů jako funkce pH a získaná data jsou 
použita pro výpočet disociačních konstant [60].  
 
Tabulka 6: Hodnoty pKa studovaných akridinů získané z různých zdrojů 

pK a 
T = 15-22°C 

[61] 
t = ?°C 

[2] 
t = 25°C 

[62] 

t = 20°C 
I = 0,01-0,1 mol.l-1  

[63] 
t = 25°C [64] 

CHIN --- 4,94 4,64 --- 4,94 (---) 
ISCH 5,42 (20°C) 5,14 --- 5,39 5,14 (---) 
2MCH 5,71 (22°C) --- 5,66 --- --- 
6MCH 5,34 (20°C) --- --- 5,22 --- 
8MCH 5,05 (20°C) --- --- --- --- 
AKR 5,45 (15°C) 5,60 ---  ---  5,6 (---) 
FEN 4,61 (20°C) 4,25  --- 4,52  4,52 (---) 
BCH 4,21 (20°C)  ---  --- ---   4,25 (---) 

 

4.6 Potenciometrické stanovení w
wpKa  

Disociační konstanta jednosytné slabé kyseliny KHA je definována rovnicí (14). Parametry aH+, aA- a aHA 
jsou aktivity nedisociované kyseliny HA a produktů její disociace, přičemž pro zředěné roztoky do 
koncentrace 10-2 mol.l-1 je možné s velmi malou chybou nahradit aktivity látkovou koncentrací [HA] 
a [A-]. V případě stanovení pKa akridinů, které patří mezi ionizovatelné báze je však nejprve nutné 
provést jejich kvantitativní převedení na protonované formy (konjugované kyseliny) s použitím 
nadbytku silné kyseliny. Pro Ka konjugovaných kyselin akridinů, které patří mezi slabé jednosytné báze 
tedy platí rovnice (15). 
Stanovení pKa slabé kyseliny potenciometrickou metodou je založeno na titraci roztoku vzorku silnou 
bází. Následné vyhodnocení hodnoty pKa se však liší v závislosti na použité metodě a požadované 
přesnosti stanovení. Jednoduchým, avšak méně přesným způsobem je stanovení hodnoty pKa 
z inflexního bodu titrační křivky pH = f (Vbáze), neboť jak vychází z teorie Henderson-Hasselbachovy 
rovnice, je-li [HA] = [A-] platí pH = pKa viz rovnice (16). V předložené práci však byla použita vysoce 
přesná metoda založená na simulačním programu Hyperquad 2000, který umožňuje korelaci 
experimentálních dat Eexp = f (V báze) s teoretickým modelem Ecalc = f (V báze). Program je obecně 
používán k vyhodnocení konstanty βBH+ , která charakterizuje rovnováhu reakce běžící v obráceném 
směru vzhledem k disociaci viz rovnice (17). Konstanta βBH+ je poté převedena na konstantu pKBH+, 
která je v případě jednosytného systému její převrácenou hodnotou. Z definice konstanty β je 
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sestavena rovnice vycházející z elektroneutrality roztoku a zákonu zachování hmoty. Pro výpočet 
hodnoty βBH+  je nutné definovat vstupních parametry systému charakterizujících disociaci 
stanovovaného analytu ve vodě (pKH2O a předpokládaná hodnota w

wpKa). S použitím parametrů Eexp., 
E0´ a Q získaných z kalibrační titrace je vypočtena hodnota [H+] (pH = (E0´-E)/Q) (18), která je 
dosazena do rovnice pro výpočet konstanty βBH+.  Současně je však na stejném principu vytvářena 
modelová křivka, která počítá teoretické hodnoty Ecalc. Hodnoty Ecalc jsou nakonec srovnány 
s experimentálními hodnotami Eexp a s pomocí nelineární metody nejmenších čtverců Gauss-Newton 
je tento rozdíl minimalizován optimalizací nastavitelných parametrů. Výsledná hodnota pKa je tedy 
stanovena s vysokou přesností z modelové titrační křivky analytu korelované s experimentálními daty 
[65].  
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]H[logQ'EºE ++=  
E = elektrochemický potenciál elektrody (mV), 
E0´ = standardní potenciál elektrody (mV), Q = 59,157 mV (T = 25°C) 

(18) 

 
Vstupními parametry programu Hyperquad jsou: 
 

• látkové množství titrovaného vzorku  
• objem a koncentrace kyseliny použité k protonaci analytu 
• přesná koncentrace báze [OH-] 
• vypočítaná hodnota pKH2O  
• předpokládaná hodnota pKa 
• parametry E0´a Q vypočítané z kalibrační titrace  
• experimentální data Eexp = f (VKOH) 

 
Přesná hodnota [OH-] a pKH2O pro T = 25°C je získána zpracováním dat z kalibra ční křivky (titrované 
v celém rozsahu pH = 2-10) programem MINIPOT [66]. Tato kalibrace je provedena pouze několikrát 
v průběhu celé série měření, přičemž do programu Hyperquad je použita průměrná hodnota ze všech 
měření. Výpočet [OH-] a pKH2O je založen na Granově metodě (vychází z linearizace rovnice Nernstova 
typu viz (18)), která zpracovává zvlášť kyselou a zvlášť alkalickou tlumivou oblast křivky. K výpočtu je 
použita hodnota Q = 59,157 mV (směrnice křivky U = f (V)), která odpovídá t = 25°C, pro ktero u je 
definována většina termodynamických veličin včetně pH a pKa. Z dat v kyselé tlumivé oblasti křivky je 
nejprve přepočítána látková koncentrace [OH-] a následně hodnota standardního elektrodového 
potenciálu E0´. S pomocí těchto parametrů a hodnot z alkalické tlumivé oblasti křivky je dále vypočtena 
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hodnota pKH2O [66]. Parametry E0´a Q jsou získány z kalibrační titrace v kyselé zóně křivky která je 
provedena vždy před každou titrací, předpokládaná hodnota pKa je doplněna z literárních zdrojů.  

4.6.1 Pracovní postup 

Pro každý člen modelové skupiny byly provedeny tři potenciometrické titrace pro tři různé  
koncentrace v závislosti na jejich rozpustnosti ve vodě. Jedinou výjimkou byl akridin, jehož rozpustnost 
ve vodě je velice nízká, proto byla třikrát zopakována titrace pro stejnou koncentraci. Celkový objem 
titrovaného roztoku = 130 ml jehož iontová síla byla udržována na konstantní hodnotě 0,2 mol.l-1 
roztokem KCl o c = 1 mol.l-1. Titrace byla provedena v nadbytku silné kyseliny zajištěném přídavkem 
přesného objemu HCl o c = 0,1 mol.l-1. Počáteční hodnota pH roztoku se pohybovala přibližně o dvě 
jednotky pH níže než vlastní hodnota pKa (pH ini ≈ 2,0). Titrace byla provedena ve vodném prostředí s 
použitím MiliQ vody. Jedinou výjimkou bylo stanovení hodnoty pKa pro benzo[h]chinolin, jehož 
rozpustnost ve vodě je velice nízká viz tabulka 7. Proto byl ke zvýšení jeho rozpustnosti použit přídavek 
methanolu k titrovanému roztoku na koncentrační úroveň cca 8 % (v/v). Před každou titrací roztoku 
analytu byla provedena kalibrační titrace kyseliny chlorovodíkové o c = 0,1 mol.l-1 roztokem NaOH o 
téže koncentraci, která byla následně použita pro titraci roztoku příslušného akridinu. Titrace byla 
provedena automatickým titrátorem. 
Obecné podmínky automatické titrace  

• Průměrný počet bodů titrační křivky (počet přídavků roztoku NaOH) ≥ 25 
• Objem přídavku KOH, V = 0,025 – 0,1 ml (v závislosti na koncentraci  titrovaného roztoku) 
• Stabilizační kritérium = 0,05 mV v intervalu 20 s 
• Rychlost odečítání = 1s 

4.6.2 Stanovené hodnoty 

Tabulka 7 uvádí stanovené hodnoty pKa doplněné hodnotou RSD (relativní směrodatnou odchylkou). 
Získané hodnoty pKa budou dále použity pro popis retenčního chování akridinů v pufrovaném prostředí 
MF v průběhu jejich separace metodou RPLC. Vzhledem k jejich vysoké přesnosti stanovení však mají 
tyto výsledky všeobecné uplatnění. 
 

Tabulka 7: Stanovené hodnoty pKa, I = 0,2 mol.l-1, t = 25°C 

pK a 
Rozpustnost 
(mol.l -1/25°C) 

c1 (mol.l -1) c2 (mol.l -1) c3 (mol.l -1) pK a RSD 

CHIN 0,0472 0,0010 0,0020 0,0030 4,970 0,001 
ISCH 0,0350 0,0020 0,0030 0,0040 5,482 0,001 
2MCH 0,0034 0,0002 0,0004 0,0006 5,839 0,002 
6MCH 0,0044 0,0002 0,0003 0,0004 5,233 0,002 
8MCH 0,0035 0,0002 0,0003 0,0004 5,054 0,001 
AKR 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 5,600 0,003 
FEN 0,0017 0,0004 0,0005 0,0006 4,601 0,002 
BCH 0,00003 0,0002 0,0003 0,0004 4,214 0,002 
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4.7 Povrchové vlastnosti RPLC stacionárních fází 

4.7.1 RPLC Stacionární fáze 

Vlastnosti stacionárních fází jsou výrobcem vždy testovány, avšak podmínky i analyty jsou často 
účelově voleny tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. Certifikáty kvality jsou tedy většinou 
připravovány separací neutrálních analytů, nejčastěji aromatických uhlovodíků, jejichž retenční chování 
řídí výhradně hydrofobní interakce rozdělovacího mechanismu. Separační účinnost i symetrie elučních 
zón takových látek dosahuje vždy excelentních výsledků. Separace kyselých, bazických či 
ionizovatelných analytů však ovládají také sekundární interakce se stacionární fází, které jsou velice 
citlivé na chemické vlastnosti modifikovaného silikagelu. Důsledky těchto interakcí často komplikují 
stanovení separovaných látek silnou deformací elučních zón, nereprodukovatelnými retencemi či 
silnou sorpcí analytu na povrch SF. Proto je výběr kvalitní stacionární fáze typu SiC 18 jedním 
z nejdůležitějších kroků ve vývoji separační metody. 
V případě separací bazických látek, bylo popsáno velké množství komplikací, které se liší kolona od 
kolony. Na jedné SF mohou být eluovány v podobě silně rozmytých asymetrických zón a na druhé ve 
formě píků s excelentní symetrií, nebo naopak kolonu vůbec neopustí v důsledku silného zadržení na 
povrchu SF [48, 67]. Popsané příznaky složitého retenčního chování byly objeveny také v případě 
akridinů v rámci optimalizace extrakčních technik viz kapitola 4.1. Proto byly všechny stacionární fáze 
vybrané pro separační experimenty s akridiny, podrobeny jednoduchým testům povrchových vlastností. 
Jejich výsledky umožňují základní orientaci v chromatografickém chování jednotlivých SF vzhledem 
k rozdílným skupinám látek včetně bazických.  
 
Pro studium retenčního chování modelové skupiny osmi akridinů v systému RPLC byly zvoleny čtyři 
nominálně identické stacionární fáze typu SiC 18. Tři stacionární fáze prošly procesem sekundární 
povrchové úpravy nazývané endkaping, čtvrtá stacionární fáze upravena nebyla. Tato povrchová 
úprava snižuje zbytkovou koncentraci nejsnáze dostupných volných silanolů na povrchu silikagelu 
metodou sekundární silanizace s nízkomolekulárními alkylchlorsilany (např. trimethylsilan) [51]. 
Primární proces silanizace, zodpovídající za modifikaci kyselého povrchu silikagelu na hydrofobní, totiž 
ze stérických důvodů nemůže pokrýt více než 40-50 % povrchu alkylovými řetězci. Z původní 
koncentrace volných silanolů (cca 8 µmol.m-2) tak na povrchu stále zůstává až poloviční množství 
nezreagovaných silanolů (cca 4 µmol.m-2). I nízká koncentrace těchto slabě kyselých silanolů narušuje 
homogenitu hydrofobního povrchu oktadecylové SF a způsobuje problematické chování bazických 
analytů. Proto je dnes sekundární úprava SF samozřejmým krokem při výrobě RPLC SF na bázi 
modifikovaného silikagelu [32].  
Tři endkapované SF byly záměrně vybrány od různých výrobců z důvodu porovnání kvality silikagelu 
(zejména jeho chemických vlastností) a jeho povrchové úpravy. Pro doplnění informací o vlivu volných 
silanolů vůči bazickým látkám byla použita také povrchově neupravená stacionární fáze 
(neendkapovaná-N). 
Stacionární fáze byly ze všeho nejdříve otestovány z hlediska jejich dynamických vlastností, které jsou 
dány vlastnostmi silikagelu a velikostí částic. Sledována byla zejména asymetrie elučních zón 
a separační účinnost, která byla posouzena s ohledem na délku kolony a průměr částic náplně 
a srovnána s údaji uvedenými na atestu výrobce. Následovaly empirické chromatografické testy pro 
hodnocení povrchových vlastností, odrážející termodynamické chování SF (jako je retence a selektivita 
chromatografovaných látek), které jsou určovány zejména chemicky navázanou fází. 
Před provedením jakéhokoliv testu je však nutné charakterizovat „kvalitní kolonu“. Na správně 
naplněných kolonách částicemi o průměru 5 µm dosahuje parametr výškového ekvivalentu 
teoretického patra hodnot 2-4 µm, změřeného za lineárního průtoku 1-2 mm.s-1. Za těchto podmínek 
by měly neutrální analyty eluovat v podobě symetrických píků, jejichž parametr asymetrie měřený 



37 

v deseti procentech výšky nepřesahuje hodnotu 1,2. Také bazické látky by měly vykazovat podobnou 
hodnotu asymetrie. Dalším kritériem kvalitní kolony je nezávislost retenčních parametrů na 
injektovaném množství látky. Lineární kapacita, která vymezuje maximální hranici do které jsou 
retence nezávislé na injektovaném množství se pro RPLC SF uvádí v hodnotě 10-3g.g-1 [48].  

4.7.2 Empirické chromatografické testy 

• Test silanolové aktivity 
• Test hydrofobicity  
• Test vlastností SF vzhledem k separaci bazických analytů 

Exaktní hodnocení povrchových vlastností SF (např. spektroskopickými metodami) je časově náročné 
a nepraktikovatelné pro denní rutinní práci. Pro rychlé a jednoduché zhodnocení chromatografického 
chování kolony v daném separačním systému jsou empirické metody těmi nejvhodnějšími [6]. Jejich 
princip spočívá ve vyhodnocení chromatografických dat vhodně zvolených testovacích látek. Ty jsou 
vybírány na základě experimentální zkušenosti tak, aby co nejlépe odrážely hodnocené vlastnosti 
kolony. Neexistuje však jednotný protokol hodnotícího testu s ohledem na složení eluentu, testovací 
látky nebo experimentální podmínky a výpočtové postupy. Každý test používá vlastní testovací látky, 
eluční podmínky a způsob vyhodnocení, které jsou pro něj charakteristické. Hydrofobicita a silanolová 
aktivita patří mezi základní a nejčastěji hodnocené povrchové vlastnosti SF typu SiC 18. Mezi důležité 
a rozšířené testy tohoto typu patří např.: Tanaka, Engelhardt, Eyman, Walters, Daldrup a další, které 
nesou jméno svého autora [23] . Většina z nich je vypracována pro nepufrované podmínky izokratické 
eluce s konstantním průtokem mobilní fáze. K hodnocení výsledků se většinou používá jednoduchý 
způsob výpočtu indexu z  matematického vztahu, jehož hodnota je přímo či nepřímo úměrná 
sledované charakteristice [68].  
 
V předložené práci byly všechny testy provedeny v nepufrovaných mobilních fázích, se dvěma druhy 
binárních mobilních fází: se směsí methanol-voda a acetonitril-voda. 
 
Toto dvojí provedení testů v methanolovém i acetonitrilovém prostředí je specifické pro předloženou 
práci a dosud nebylo popsáno. Originální testy totiž pracují pouze s jedním typem mobilní fáze, 
většinou se směsí protického rozpouštědla methanolu a vody. Použití methanolu (MeOH) je v RPLC 
preferováno před acetonitrilem (MeCN) z důvodu jeho nižší toxicity a ceny. V našem případě však byly 
testy rozšířeny také o acetonitrilové prostředí mobilní fáze. Toto aprotické rozpouštědlo je druhým 
nejpoužívanějším modifikátorem RPLC mobilních fází, jehož fyzikálně-chemické vlastnostnosti se od 
methanolu v mnohém liší. Acetonitril vykazuje díky své nižší polaritě vyšší eluční sílu, avšak liší se 
i viskozitou nebo neschopností tvořit vodíkové můstky. Proto je logické očekávat rozdílné retenční 
chování testovacích látek ve dvou kvalitativně rozdílných mobilních fází. Případné rozdíly by tak 
potvrdily předpoklad o vlivu rozpouštědla MF na separační mechanismus analytů v RPLC. Výsledky 
základních testů také pomohou porozumět retenčnímu chování akridinů v obou prostředích, 
v methanolové i acetonitrilové mobilní fázi.  

4.7.3 Silanolová aktivita stacionární fáze – test G alushko  

Silanolová aktivita je základní povrchová vlastnost SF, která závisí na chemickém složení  
modifikovaného silikagelu RPLC SF a přispívá k její selektivitě. Konkrétně silanolová aktivita souvisí se 
zbytkovou koncentrací volných silanolů, která hodnotí schopnost SF interagovat s bazickými a jinými 
analyty prostřednictvím volných silanolů. Jedná se o komplex několika druhů interakcí, ke kterým mezi 
kyselými silanoly a analyty může dojít: ion-ion, ion-dipól, dipól-dipól (např. vodíkové můstky), dipól-
indukovaný dipól a indukovaný dipól-indukovaný dipól (Londonovy síly). Poslední dvě interakce zvláště 
závisí na polarizovatelnosti zainteresovaných analytů a stacionární fáze. Síla těchto interakcí se může 



38 

pohybovat od několika  stovek kJ.mol-1 (ion-ion) až pod 1 kJ.mol-1 (Londonovy síly). Pravděpodobně 
nejdůležitější jsou interakce iontového charakteru a vodíkové můstky [3, 16]. 
Rozdíly v silanolové aktivitě určuje povaha substrátu (čistota silikagelu), proces jeho předběžného 
zpracování (např. rehydroxylace) a aplikovaný způsob navázání ligandů na povrch stacionární fáze 
včetně druhé fáze silanizace. Silanolová aktivita však není závislá na celkové koncentraci 
nezreagovaných silanolů, ale na koncentraci stéricky dostupných silanolů a jejich druzích, které se liší 
svou kyselostí [9, 32, 50].  
Silanolová aktivita silikagelových stacionárních fází zasahuje vždy do separačního mechanismu 
bazických analytů, ať již v negativním či pozitivním smyslu. V negativním smyslu způsobuje 
nereprodukovatelné retence, chvostování či adsorpci analytů na povrch stacionární fáze. V pozitivním 
smyslu může naopak napomoci rozlišení analytů s velice podobnými hydrofobními vlastnostmi avšak 
odlišnými acidobazickými vlastnostmi, jako jsou např. polohové izomery [45]. Taková stacionární fáze 
potom vykazuje mimořádnou selektivitu potřebnou pro separaci takových „chemicky podobných „ 
analytů [52].  
V případě obecných testů je zjišťována celková silanolová aktivita jako suma všech druhů interakcí, 
které se na retenci bazických analytů podílejí. Nejjednodušší test tohoto typu pracuje se slabě 
bazickým anilínem a slabě kyselým fenolem jako testovacími analyty. Na kolonách s nízkou aktivitou 
eluuje anilín před fenolem, pro vysokou aktivitu svědčí opačné eluční pořadí, způsobené adsorpcí 
anilínu na kyselá silanofilní centra stacionární fáze. Dalším z používaných ukazatelů je asymetrie píku 
stanovená pro bazickou testovací látku v 5% nebo 10% výšky. Tento parametr však není pro posou-
zení silanolové aktivity dostatečně selektivní, neboť tvar eluční zóny ovlivňují i další faktory, které  se 
silanolovou aktivitou nijak nesouvisí (např. pomalé ustavení rovnováhy mezi protonovanou a neutrální 
formou analytu). Vedle obecných testů však existují také specifické, které se zaměřují pouze na jeden 
druh silanofilních interakcí jako jsou např. vodíkové můstky nebo iontově výměnná kapacita. Příkladem 
může být test „Tanaka“ vyhodnocující aktivitu vodíkových můstků z poměru kapacitních faktorů kofeinu 
a fenolu [31, 54, 69].  

4.7.3.1 Pracovní postup 

Pro účely této práce byl vybrán obecný test Galushko, nesoucí jméno svého autora. Jeho  výhodou je 
jednoduchost provedení a snadno dostupné testovací látky. Hodnotícím parametrem je zde index 
silanolové aktivity (I SiOH), který je přímo úměrný její intenzitě. Počítá se na základě jednoduchého 
vzorce viz rovnice (19), pracujícího s hodnotami kapacitních poměrů testovacích látek, anilínu-k´A a 
fenolu-k´F [54]. 
Test podle Galushka byl proveden na stacionární fázi kondicionované dvaceti ekvivalenty mrtvého 
objemu kolony. Hodnota V0 byla stanovena pro každou kolonu z retenčního času uracilu, který je pro 
daný separační systém RPLC doporučovaným inertem [48, 54]. Všechny uvedené hodnoty jsou 
aritmetickým průměrem získaným ze tří reprodukovatelných měření. Reprodukovatelnost výsledků v 
rámci jedné série měření je charakterizována hodnotou směrodatné odchylky (SD) kapacitních poměrů 
pro jednotlivé testovací látky. 
 
I SiOH = 1+3 [(k´A/k´F)-1]  (19) 
 
Tabulka 8 uvádí koncentrace testovacích látek originálního testu podle Galushka a Tabulka 9 uvádí 
modifikované koncentrace aplikované v předložené práci. Koncentrace testovacích látek byly v našem 
případě přizpůsobeny odlišnému dávkovacímu objemu a snaze o dosažení výsledné intenzity signálu 
výrazně nepřesahující 100 jednotek mAbs. Výhodou nízkých injektovaných množství je minimální riziko 
přetížení SF, které se mimo jiné projevuje posunem retenčních časů a deformací elučních zón, což by 
falešně ovlivnilo výsledky testů. 
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Eluční podmínky zůstaly stejné jako v originálním testu: 
Průtok mobilní fáze = 1,0 ml/min; složení  = 60:40 (v/v);  t = 30°C; V inj. objem = 5 µl; vlnová délka 
detekce, λ = 254 nm.  
 
Tabulka 8: test Galushko – testovací látky a autorem doporučované koncentrace; V ijn = 1µl [54]    

Testovací látky  Uracil (U) Anilín (A) Fenol (F) 
c (µg/ml) 200  1000 2000 
Inj.množství (µg) 0,2 1 2 
pKa [70] --- 4,63 9,95 
Log KOW [70] -1,07 0,90 1,46 

 
Tabulka 9: test Galushko – koncentrace testovacích látek použité v předložené práci; V ijn = 5µl    

Testovací látky Uracil (U) Anilín (A) Fenol (F) 
c (µg/ml) 14 140 360 
Inj.množství (µg) 0,07 0,7 1,80 

 

4.7.3.2 Zpracování výsledk ů  

 
Tabulka 10: test Galushko – základní chromatografické parametry separované směsi 

MeOH MF Eluční 
pořadí 

k´A SD k´F SD As A As F ISiOH 

Zorbax UAF 0,49 1,1E-03 0,70 1,3E-03 1,55 1,42 0,13 

Purospher UAF 0,61 6,5E-04 0,80 3,9E-04 1,47 1,31 0,29 

BiospherE UAF 0,63 3,9E-03 0,72 5,1E-04 1,60 1,43 0,62 

BiospherN UFA 5,53 2,3E-01 0,86 1,0E-03 2,46 1,72 17,21 
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Obrázek 7: SF BiospherN, test Galushko, MF MeOH-H2O 60:40 (v/v)  

Pozn.: Čtyři nástřiky směsi po ekvilibraci kolony dvaceti ekvivalenty mrtvého objemu. Plná linie 
odpovídá prvnímu nástřiku, poslední přerušovaná linie zleva odpovídá 4. nástřiku. Výsledky anilínu 
byly zpracovány pouze na základě prvního měření.  
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Obrázek 8: SF BiospherE, test Galushko, MF MeOH-H2O 60:40 (v/v) 
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Obrázek 9: SF Zorbax, test Galushko, MF MeOH-H2O 60:40 (v/v)  
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Obrázek 10: SF Purospher, test Galushko, MF MeOH-H2O 60:40 (v/v)  

 
Tabulka 11: modifikovaný test Galushko – základní chromatografické parametry separované směsi 

MeCN MF Eluční 
pořadí 

k´A SD k´F SD As A As F ISiOH 

Zorbax UFA 0,59 9,0E-04 0,54 8,7E-04 2,10 0,89 1,28 
Purospher UFA 0,75 2,2E-04 0,68 2,2E-04 1,78 0,71 1,29 

BiospherE UFA 1,21 5,5E-01 0,59 1,5E-04 3,42 1,76 4,22 
BiospherN UFA 4,21 8,6E-02 0,55 2,4E-04 6,63 1,85 21,03 
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Obrázek 11: SF BiospherN, test Galushko, MF MeCN-H2O 60:40 (v/v)  

Pozn.: Čtyři nástřiky směsi po ekvilibraci kolony dvaceti ekvivalenty mrtvého objemu. Plná linie 
odpovídá prvnímu nástřiku, poslední přerušovaná linie vpravo odpovídá  čtvrtému nástřiku směsi. 
Výsledky anilínu byly zpracovány pouze na základě prvního měření.  
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Obrázek 12: SF BiospherE, test Galushko, MF MeCN-H2O 60:40 (v/v); čtyři nástřiky směsi po 
ekvilibraci kolony dvaceti ekvivalenty mrtvého objemu.  
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Obrázek 13: SF Zorbax, test Galushko, MF MeCN-H2O 60:40 (v/v) 
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Obrázek 14: SF Purospher, test Galushko, MF MeCN-H2O 60:40 (v/v)  

 

4.7.4 Hodnocení výsledk ů silanolové aktivity 

4.7.4.1 Mezikolonové srovnání v MeOH 

Všechny čtyři použité stacionární fáze byly před započetím separačních experimentů podrobeny testu 
podle Galushka v methanolové mobilní fázi. 
Z přiložených chromatogramů je na první pohled patrný výrazný rozdíl mezi endkapovanými SF 
a neendkapovanou SF BiospherN. Společné eluční pořadí uracil < anilin < fenol (UAF) se na 
neendkapované SF mění na uracil < fenol < anilin (UFA), s výraznou retencí anilínu (k´A/k´F = 6,41) 
doprovázenou chvostováním eluční zóny anilínu (As A = 2,42). Opakované nástřiky současně vykazují 
známky výrazného zadržení anilínu na povrch SF BiospherN viz Obrázek 7. Tatáž SF Biospher viz 
(Obrázek 8), avšak opatřená sekundární silanizací (endkapingem) již separuje testovací směs bez 
deformace eluční zóny anilínu a v elučním pořadí odpovídajícím hydrofobicitě testovacích látek, 
podobně jako stacionární fáze Zorbax či Purospher (viz Obrázek 9 a Obrázek 10). Odlišná je pouze 
relativní separace zóny anilínu a fenolu. Podíl kapacitních poměrů k´F/k´A, nebo-li separační faktor alfa 
je na SF Zorbax a Purospher velice blízký, v obou případech platí: αF,A > 1,3. Naopak na SF BiospherE 
dosahuje separační faktor nižší hodnoty: αF,A = 1,1. Tento nevýrazný, avšak zaznamenatelný rozdíl v 
selektivitě stacionárních fází se projevil také na výsledných hodnotách indexu silanolové aktivity viz 
tabulka 10. 
Jednoduché srovnání endkapované a neednkapované SF Biospher, téhož typu od téhož výrobce, 
dokazuje velký vliv volných silanolových skupin na retenční chování bazických látek jako je např. anilín. 
Tyto stacionární fáze byly vyrobeny ze stejného druhu silikagelu o identických fyzikálních i chemických 
vlastnostech. Alkylové řetězce na povrchu silikagelu jsou stejně dlouhé a navázané stejným 
způsobem. Jediným rozdílem je proces sekundární silanizace, která má za úkol významně snížit 
koncentraci zbytkových silanolů na povrchu SF. Jejich konečnou koncentraci na upravené SF 
BiospherE neznáme, avšak v případě BiospherN je možné jejich množství alespoň řádově odhadnout. 
Maximální koncentrace silanolů po rehydroxylaci silikagelu, která předchází prvními silanizačnímu 
kroku, odpovídá přibližně hodnotě 8 µmol.m-2. V primárním silanizačním kroku jich ze stérických 
důvodů zreaguje pouze 40 – 50 %, což znamená, že koncentrace volných silanolů na povrchu SF 
BiospherN je řádově na úrovni jednotek µmol.m-2, maximálně však 4 µmol.m-2 [51]. Stérické faktory 
však stejným způsobem vymezují také koncentraci oktadecylových řetězců, jejíž hodnota je řádově 
stejná (3-6 µmol.m-2), tedy poměr koncentrace nepolárních hydrofobních alkylových řetězců a kyselých 
hydrofilních silanolů na povrchu SF je 1:1 [44].  Hydrofobicita takového povrchu není homogenní, tudíž 
ani separační mechanismus na takové SF nemůže být řízen výhradně hydrofobními interakcemi 
rozdělovacího mechanismu. Dostupnost zbytkových silanolů je oktadecylovými řetězci stéricky 
omezená, avšak jejich vliv na separační mechanismus je za daného poměru  koncetrací stále 
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významný [32]. Eluční pořadí fenol < anilín na neupravené SF BiospherN tento předpoklad potvrzuje. 
Bazický anilín eluuje v pořadí jako druhý, neboť byl výrazně zadržen stacionární fází vlivem 
sekundárních interakcí s kyselými silanoly. Slabě kyselý fenol však se slabě kyselými silanoly 
nereaguje, pouze s bazickými centry. Ta jsou však v porovnání se silanoly ve výrazné menšině [71]. 
Jeho retenční chování tedy odpovídá převažujícím hydrofobním interakcím rozdělovacímu 
mechanismu, a to bez rozdílu na všech kolonách. Proto je při hodnocení silanolové aktivity nutné 
posuzovat retenční chování obou dvou testovacích analytů. Zvýšené zadržení slabě bazického anilínu i 
slabě kyselého fenolu není indikátorem vyšší silanolové aktivity, avšak zvýšená relativní retence anilínu 
k fenolu ano [48, 72].   
Na zbývajících třech SF je silanolová aktivita relativně nízká, neboť eluční pořadí anilín < fenol 
odpovídá působení hydrofobních sil převažujícího rozdělovacího mechanismu [31].  
Na základě elučního pořadí dvojice anilín/fenol je však možné rozpoznat pouze výrazné rozdíly 
v silanolové aktivitě, které odpovídají velkým rozdílům ve zbytkových koncentrací volných silanolů. 
Index silanolové aktivity pracuje se stejnými testovacími látkami, reaguje však citlivěji na popsané 
rozdíly a vyjadřuje intenzitu silanofilních interakcí v číselné podobě. Dle výše uvedených výsledků viz 
tabulka 10 je možné seřadit endkapované stacionární fáze od nejnižší silanolové aktivity po nejvyšší: 

• Zorbax ( I = 0,13) 
• Purospher ( I = 0,29) 
• BiospherE (I = 0,62) 

Pro neendkapovanou SF BiospherN byla vyčíslena hodnota I = 17,2; která je dle očekávání velice 
vzdálená uvedeným hodnotám.  
 
Pro SF Zorbax byla stanovena nejnižší hodnota indexu (0,13) což znamená, že její povrch vykazuje 
nejnižší silanolovou aktivitu ze všech testovaných SF. Na druhém místě se nachází SF Purospher 
s dvojnásobnou hodnotou indexu. Výsledky uzavírá SF BiospherE s hodnotou indexu 0,62 odpovídající 
čtyřnásobku hodnoty stanovené pro SF Zorbax. Výsledky testu tak přináší nové a podrobnější 
informace o silanolové aktivitě na upravených stacionárních fází. Všechny tři prošly sekundárním 
silanizačním krokem, avšak provedeným různými způsoby, v závislosti na jejich výrobci. Také kvalita 
silikagelové matrice a způsob vazby oktadecylových řetězců se pravděpodobně liší. Rozdíly 
v koncentraci volných a dostupných silanolů  jsou tedy logické a výsledky testu podle Galushka to 
potvrzují. Shoda mezi očekávanými vlastnostmi a výsledky testů je patrná v případě SF Zorbax. Ta 
byla jako jediná podrobena dvojnásobné sekundární silanizaci, tedy koncentrace zbytkových silanolů 
byla minimalizována dvoufázovým procesem. Zbytková koncentrace volných silanolů je tak dle 
předpokladu nejnižší ze všech SF, což potvrzuje i hodnota indexu silanolové aktivity.  
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Obrázek 15: Srovnání silanolové aktivity endkapovaných SF v prostředí MeOH MF   
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4.7.4.2 Mezikolonové srovnání v MeCN  

V rámci rozšířeného testování SF v podmínkách methanolové a acetonitrilového MF byl proveden 
modifikovaný test podle Galushka. Podstata modifikace spočívá ve výměně původního methanolového 
modifikátoru za acetonitril. Objemový poměr modifikátor-voda 60:40 (v/v) zůstal zachován, stejně jako 
všechny původní eluční podmínky.  
 
Výsledky jednotlivých separací uvádí Obrázek 11 - Obrázek 14. Za pozornost stojí stejné eluční pořadí 
dvojice fenol < anilín pro všechny čtyři stacionární fáze. Vysvětlením takového pořadí však není pouze 
vyšší eluční síla acetonitrilové mobilní fáze. Acetonitrilové prostředí, stejně jako methanolové, ovlivňuje 
retenční chování obou testovacích látek, charakter jejich vlivu se však liší. Slabě kyselý fenol, který 
nereaguje s kyselými silanoly na povrchu SF eluuje vlivem vyšší eluční síly acetonitrilové MF v kratších 
retenčních časech. Naopak slabě bazický anilín je zadržen na povrchu SF vlivem silanofilních interakcí 
a eluuje až po fenolu. Aprotický acetonitril tak ovlivňuje chování fenolu přímo, prostřednictvím své nižší 
polarity, a v případě anilínu nepřímo. Zatímco protický methanol vytváří vodíkové můstky s volnými 
silanoly, čímž je blokuje v reakcích s bazickými analyty, aprotický acetonitril těchto interakcí není 
schopen. V acetonitrilovém prostředí tak zůstávají zbytkové silanoly volně přístupné molekulám 
bazických analytů, které jsou v důsledku silanofilních interakcí zadrženy vyšší měrou.  
Závěrem lze říci, že eluční pořadí dvojice fenol/anilín není vhodným indikátorem silanolové aktivity 
v acetonitrilovém prostředí, neboť v důsledku rozdílných fyzikálně-chemických vlastností acetonitrilu 
eluuje fenol před anilínem i na stacionárních fázích opatřených dvojitou sekundární silanizací (např. 
Zorbax).  
 
Obrázwk 13 a 14 uvádí chromatogramy pro stacionární fáze Zorbax a Purospher. Slabě bazický anilín 
a kyselý fenol eluují na obou SF v reprodukovatelných retenčních časech bez deformace elučních zón. 
Reprodukovatelnost kapacitních poměrů i asymetrii píků demonstruje tabulka 11.  
Obrázek 11 a 12 s chromatogramy směsi získanými na stacionárních fázích BiospherN a BiospherE 
prozrazují odlišné chování anilínu. Nereprodukovatelné retence a výrazné chvostování jeho eluční 
křivky je společné pro obě SF, liší se jen míra zadržení a deformace píku. Eluce fenolu naopak probíhá 
s vysokou reprodukovatelností retenčních časů a nízkou deformací eluční zóny. Popsaný rozpor mezi 
chováním anilínu a fenolu tak potvrzuje vliv silanofilních interakcí na retenční chování anilínu [52]. Na 
povrchově neupravené SF dosahuje kapacitní poměr anilínu přibližně čtyřnásobku hodnoty získané na 
upravené SF BiospherE. Také deformace eluční zóny anilínu je na neupravené SF BiospherN 
výraznější. Míra zadržení i deformace eluční zóny bazického anilínu tak v acetonitrilovém prostředí 
koreluje se silanolovou aktivitou stacionární fáze viz tabulka 11.  
Ani na jedné SF Biospher nebylo dosaženo reprodukovatelných retencí anilínu. S každou další 
separací se retence anilínu zvyšuje a eluční zóna rozmývá.  
Vyčíslíme-li index silanolové aktivity v acetonitrilovém prostředí, podle vzorce navrženém Galushkem 
získáme následující výsledky viz Obrázek 16: 

• Zorbax ( I = 1,28) 
• Purospher (I =1,29) 
• BiospherE (I = 4,22) 

Neendkapovaná SF má vysokou hodnotu indexu silanolové aktivity = 21,03.  
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Obrázek 16: Srovnání silanolové aktivity endkapovaných SF v prostředí MeCN MF   

 
SF Zorbax a Purospher vykazují dle hodnot indexu stejnou míru silanolové aktivity. Také selektivita 
obou SF vyjádřená separačním faktorem alfa je na obou SF prakticky totožná, což potvrzuje výše 
uvedené tvrzení, že selektivita SF přímo souvisí s chemickými vlastnostmi modifikovaného silikagelu. 
Jednotlivé chromatogramy však i přesto vykazují malé odchylky, které pravděpodobně souvisí spíše 
s rozdíly v hydrofobicitě než v silanolové aktivitě, neboť se týkají obou dvou testovacích látek. Anilín i 
fenol jsou zadrženy menší měrou na SF Zorbax, naopak míra rozlišení jednotlivých píků je vyšší na SF 
Purospher.  
Endkapovaná SF BiospherE je svou hodnotou indexu přibližně čtyřnásobně vzdálena výsledkům 
stanoveným pro SF Purospher a Zorbax, což potvrzují vysoké retence anilínu. Retence fenolu je 
naopak srovnatelná s ostatními SF. Podobné chování vykazuje také neupravená SF BiospherN, 
zadržení anilínu je však vyšší. Přibližně poloviční zastoupení volných silanolů na povrchu BiospherN se 
v acetonitrilovém prostředí projevuje vysokou mírou retence bazického anilínu spojenou s výraznou 
deformací jeho eluční zóny. Poměr asymetrie píků fenolu a anilínu, popř. poměr jejich kapacitních 
poměrů (k´A/k´F) se tak nabízejí jako alternativní hodnotící parametry pro posouzení silanolové aktivity 
v acetonitrilovém prostředí. Parametr asymetrie píku však není ideálním parametrem pro případy 
koeluujících zón anilínu a fenolu (SF Zorbax a Purospher).  
Zůstává tedy poměr k´A/k´F: 
 

• SF Zorbax:  k´A/k´F = 1,09 
• Purospher: k´A/k´F = 1,10 
• BiospherE: k´A/k´F = 2,07 
• BiospherN: k´A/k´F = 7,68 

 
Uvedené výsledky jsou v absolutní shodě s hodnotami vypočítaných indexů silanolové aktivity. SF 
Zorbax i Purospher vykazují nejnižší míru relativního zadržení anilínu vůči fenolu. Dvojnásobné 
hodnoty dosahuje povrchově upravená SF BiospherE a pro povrchově neupravenou SF BiospherN 
byla vypůočítána hodnota 7,68. 
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4.7.5 Srovnání SF podle silanolové aktivity – záv ěr 

Stacionární fáze Zorbax, Purospher, BiospherE a BiospherN byly podrobeny jednoduchému testu 
silanolové aktivity v methanolové i acetonitrilové mobilní fázi. SF Zorbax a Purospher vychází z obou 
testů s nízkými hodnotami indexů silanlové aktivity a bez problémů s nereprodukovatelnými retencemi 
či chvostováním píků. V methanolové mobilní fázi dosahuje SF Zorbax nižší hodnoty indexu silanolové 
aktivity (ISiOH) než SF Purospher. Logickým vysvětlením je dvojnásobná sekundární silanizace, kterou 
byl ošetřen povrch SF Zorbax, zatímco v případě SF Purospher byl proces povrchového endkapingu 
proveden pouze jedenkrát, což je běžné u většiny SF. V acetonitrilovém prostředí jsou hodnoty jejich 
indexů téměř identické. Hodnocení modifikovaného testu (v MeCN MF) podle pravidel originálního 
testu (v MeOH MF) však není přímo možné. Výsledky testů je možné pouze srovnat, popřípadě 
navrhnout individuální způsoby hodnocení  silanolové aktivity v MeCN MF. V acetonitrilovém prostředí 
byly zjištěny významné rozdíly v zadržení a symetrii zóny anilínu mezi endkapovanou a 
neendkapovanou SF Biospher, které se významně liší pouze povrchovou koncentrací volných silanolů. 
Proto byl pro hodnocení silanolové aktivity v MeCN MF navržen poměr k´A/k´F. Na základě uvedeného 
podílu je současně srovnávána selektivita jednotlivých SF, neboť se jedná o separační faktor alfa [45]. 
Mezi výsledky selektivity a hodnotami indexů v acetonitrilovém prostředí existuje významná shoda.  
Povrchově upravená SF BiospherE vykazuje v porovnání se SF Zorbax a Purospher vyšší míru 
silanolové aktivity. V MeOH prostředí dosahuje hodnota indexu více než dvojnásobné hodnoty. V 
acetonitrilové mobilní fázi dokonce poskytuje nereprodukovatelné retence anilínu doprovázené jeho 
výrazným chvostováním. Přestože byl povrch SF BiospherE podroben sekundární silanizaci za účelem 
snížení koncentrace volných silanolů, jejich výsledné povrchové pokrytí stále dostačuje na významné 
ovlivnění elučního chování anilínu. 
Tyto heterogenní výsledky silanolové aktivity na třech endkapovaných SF typu SiC 18 potvrzují 
nejednotnost povrchových vlastností nominálně identických SF a zdůrazňují důležitost jejich testování 
před vlastním použitím.  
 
Na základě výsledků silanolové aktivity lze testované SF rozdělit do tří skupin:  
 
Nízká silanolová aktivita: SF Zorbax, Purospher 

• Reprodukovatelné retence v MeOH i MeCN 
• Symetrické píky v MeOH i MeCN 
• Nízká hodnota  I SiOH  

 
Střední silanolová aktivita: BiospherE 

• Nereprodukovatelné retence v MeCN 
• Chvostování anilínu v MeCN  
• Střední hodnota I SiOH 

Vysoká silanolová aktivita: BiospherN  
• Nereprodukovatelné retence v MeOH i MeCN  
• Chvostování anilínu v MeOH i MeCN  
• Vysoká hodnota I SiOH 
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4.7.6 Vliv charakteru mobilní fáze na intenzitu sil anolové aktivity 

Rozdíly v elučním chování fenolu a anilínu způsobené změnou modifikátoru mobilní fáze, v našem 
případě záměnou methanolu za acetonitril (ve stejném poměru) souvisí s jejich fyzikálně-chemickými 
vlastnostmi, stejně tak jako s fyzikálně-chemickými vlastnostmi testovacích látek a chemickými 
vlastnostmi modifikovaného silikagelu.  
 Tato dvě rozpouštědla se liší v několika chromatograficky významných vlastnostech jako je index lomu 
(nD

20 MeOH = 1,329 / n
D

20 MeCN = 1,344), viskozita (η MeOH = 0,60 N.s.m-2 /η MeCN = 0,37 N.s.m-2; t = 20°C) 
nebo polarita (PMeOH = 6,6/PMeCN = 6,2) [55]. Srovnáme-li dále methanol a acetonitril z hlediska 
základního separačního mechanismu v RPLC, kterým je proces rozdělování (interakce mezi analytem 
a MF), přiřadíme acetonitrilu coby méně polárnímu rozpouštědlu větší eluční sílu. Na stejné stacionární 
fázi se tak nepolární analyty zadrží více v methanolové než v acetonitrilové mobilní fázi, neboť vykazují 
nižší rozpustnost („afinitu“) v MeOH než v MeCN. Separační mechanismus bazických látek v RPLC je 
však komplexním procesem a proto je nutné posoudit vlastnosti rozpouštědel i z hlediska jiných druhů 
interakcí, zejména adsorpce, která je v případě potenciálních silanofilních interakcí hlavním 
konkurenčním mechanismem (interakce mezi analytem a SF). Methanol tvoří vodíkové můstky jak s 
bazickými analyty tak se silanolovými skupinami, čímž vykazuje hned dvojí efekt redukce potenciálních 
silanofilních interakcí analytů se SF. Acetonitril vodíkové můstky nevytváří, čímž se retence bazických 
analytů v acetonitrilových MF v porovnání s methanolovými zvyšuje. Schopnost tvorby vodíkových 
můstků souvisí s charakterem rozpouštědla a strukturou jeho molekuly. Zatímco methanol patří mezi 
protická (podléhá autoprotolýze) neutrální rozpouštědla, acetonitril se řadí k aprotickým (autoprotolýze 
nepodléhá), do skupiny polárních protofobních rozpouštědel, která nemohou vázat H+.  
Aplikujeme-li tyto principy na retenční chování testovacích látek fenolu (pKa = 9,95) a anilínu 
(pKa = 4,63), zjistíme následující skutečnosti: 
 

• Slabě kyselý fenol eluuje vlivem vyšší eluční síly MeCN MF v kratším tR než v MeOH MF. 
S kyselými silanoly na povrchu SF fenol významně nereaguje v MeOH ani v MeCN prostředí. 
Fenol významně interaguje pouze s bazickými centry, která jsou v porovnání s kyselými 
silanolovými centry ve výrazné menšině [72]. Změna modifikátoru tak jeho zadržení významně 
neovlivňuje.  

 
• Slabě bazický anilín interaguje se slabě kyselými silanoly, které nejsou v MeCN prostředí 

blokovány vodíkovými můstky s modifikátorem. Jeho míra zadržení je tak v porovnání s MeOH 
prostředí vyšší, stejně jako jeho retenční čas.  

 
Výsledné eluční pořadí anilín < fenol získané v MeOH MF na SF s nízkou SiOH aktivitou se v MeCN 
MF mění na fenol < anilín pouhou změnou modifikátoru. K žádným změnám koncentrace zbytkových 
silanolů na povrchu stacionárních fází nedošlo, mění se pouze jejich dostupnost. Proto jsou 
k hodnocení povrchových vlastností SF chromatografické testy nezastupitelné. Přesné stanovení 
povrchové koncentrace volných silanolů a identifikaci jednotlivých druhů (izolované, geminální, 
vicinální) umožňují některé spektroskopické techniky, chromatografické chování stacionární fáze 
solvatované konkrétní mobilní fází však na základě těchto údajů určit nelze [32].  
Převažující síly separačního mechanismu daného analytu jsou závislé na fyzikálně-chemických 
vlastnostech obou fází i konkrétního analytu.  
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Ze srovnání protického methanolu a aprotického acetonitrilu jako dvou nejpoužívanějších RPLC 
modifikátorů vyplývá následující: 
 

• Na základě vyšší retence analytů v MeOH než v MeCN na téže SF lze předpokládat převažující 
rozdělovací mechanismus (nepolární i polární látky, bez významných interakcí se silanolovými 
centry na povrchu SF) 

 
• Na základě nižší retence v MeOH než v MeCN na téže SF lze očekávat převažující adsorpční 

mechanismus s kyselými silanolovými centry na povrchu SF (látky bazického charakteru, 
ionizovatelné, ...)  

 
Závěrem lze říci, že charakter mobilní fáze ovlivňuje separační mechanismus a tím i retenční chování 
bazických analytů. Methanolové prostředí potlačuje silanofilní interakce mezi bazickými analyty a 
povrchem stacionární fáze, na rozdíl od acetonitrilové MF. Tento fakt se nejvíce projevuje na míře 
zadržení a asymetrii zóny bazického anilínu. Oba parametry dosahují vyšších hodnot v MeCN MF, což 
souhlasí s výsledky práce D.V. McCalleyho popisující zvýšení deformace elučních zón bazických látek 
záměnou methanolového modifikátoru za acetonitril [67]. 
Pro porozumění retenčního chování bazických látek se tak testování v obou prostředích mobilní fáze 
ukázalo velice důležité. Zatímco upravená SF BiospherE vychází z testů v methanolovém prostředí s 
dobrými výsledky, v acetonitrilovém prostředí se z hlediska deformace eluční zóny téměř neliší od 
chování zcela neupraveného povrchu téhož typu SF. Důvodem není změna koncentrace volných 
silanolů na povrchu SF vlivem rozdílného prostředí MF, ale kvalitativní změna elučního mechanismu, 
který je vyvolán změnou modifikátoru. Získané výsledky jsou užitečné pro případný výběr vhodné 
mobilní fáze k separaci bazických analytů [67]. 

4.7.7 Hydrofobicita stacionární fáze – test Engelha rdt 

Hydrofobicita SF patří mezi základní povrchové vlastnosti reversní SF, které přispívají k její selektivitě 
[71]. Je dána, podobně jako silanolová aktivita, chemickými vlastnostmi modifikovaného silikagelu. Její 
hodnota je funkcí délky alkylového řetězce, hustoty povrchového pokrytí vázanými ligandy (µmol.m-2), 
plochy povrchu (m2.g-1) a obsahu vázaného organického uhlíku (%) [45, 71]. Nezanedbatelný vliv na 
hydrofobicitu má také endkaping [71]. Hydrofobicita stacionární fáze zasahuje významným způsobem 
do interakcí analyt-SF, které jsou dle teorie rozdělování hlavní hnací silou separačního mechanismu 
v RPLC [39]. Se zvyšující se hydrofobicitou SF se zvyšuje míra zadržení nepolárního analytu 
v důsledku intenzivního kontaktu molekuly analytu s nepolárními alkylovými řetězci [35, 44, 54]. Na 
přitažlivých interakcích analytů s nepolárními alkylovými řetězci se podílejí disperzní van der Waalsovy 
síly: dipól-dipól (Keesomovy interakce), dipól-indukovaný dipól (Debyovy interakce) a  indukovaný 
dipól-indukovaný dipól (Londonovy síly) [73].  
Jak již bylo uvedeno dříve, povrchové vlastnosti nominálně identických stacionárních fází se liší, ať již z 
důvodu rozdílného způsobu přípravy či odlišné kvality použitého silikagelového nosiče [74]. Proto je 
hodnocení hydrofobicity na základě jednotného testu velice důležité. Chromatografické testovací 
metody jsou k tomuto účelu nejvhodnější, neboť jsou jednoduché a rychlé, aplikovatelné v běžné praxi 
a současně poskytují praktické výsledky nevyžadující složité matematické zpracování [74].   
Hydrofobicita je často stanovována jako podíl kapacitních poměrů dvou členů homologické řady 
nepolárních testovacích látek získaných za izokratických elučních podmínek (např. ethylbenzen/toluen, 
amylbenzen/butylbenzen). V takovém případě jde v podstatě o vyhodnocení separačního faktoru alfa, 
tedy methylenové selektivity SF, která hodnotí schopnost kolony separovat alkylové homology [74]. 
Hydrofobní selektivita je přímo úměrná obsahu organicky vázaného uhlíku, avšak tento lineární vztah 
končí u hranice 12%, jak prokázal Engelhardt na testech více než 60-ti RPLC stacionárních fází. Mnozí 
autoři proto upřednostňují hodnocení hydrofobicity SF na základě absolutní retence nepolárních látek 
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(k´), která lépe odráží hydrofobicitu SF, zejména pro případy srovnání nominálně identických SF 
z různých zdrojů [54, 74]. Existují však i jiné způsoby pro hodnocení hydrofobicity SF, např. dle loga-
ritmu k´ hexylbenzenu ve 100% vodném eluentu, který je získán lineární extrapolací ze závislosti log 
k´ hexylbenzenu na koncentraci organického modifikátoru [48, 54]. Srovnávací studie vypracovaná 
Claessensem potvrzuje velmi dobrou shodu mezi výsledky jednotlivých testů [54].  

4.7.7.1 Pracovní postup 

V předložené práci byl použit často používaný test podle Engelhardta, pracující s kapacitními poměry 
toluenu-k´T a ethylbenzenu-k´EB. Hodnotícím parametrem však nebyla methylenová selektivita 
(k´EB/k´T), ale absolutní retence. V rámci relativního srovnání čtyř SF tedy platí, čím vyšší hodnota k´, 
tím vyšší míra hydrofobicity [48, 54].  
Test podle Engelhardta byl proveden na kondicionované stacionární fázi dvaceti ekvivalenty mrtvého 
objemu kolony. Hodnota V0 byla stanovena pro každou kolonu z retenčního času uracilu, který je pro 
daný separační systém RPLC doporučováným inertem [48]. Všechny uvedené hodnoty jsou 
aritmetickým průměrem získaným ze tří měření. Opakovatelnost výsledků v rámci jedné série měření 
je charakterizována hodnotou směrodatné odchylky (SD) kapacitních poměrů pro jednotlivé testovací 
látky. Tabulka 12 uvádí koncentrace testovacích látek originálního testu podle Engelhardta, zatímco 
tabulka 13 obsahuje upravené koncentrace aplikované v předložené práci. Koncentrace testovacích 
látek byly přizpůsobeny odlišnému dávkovacímu objemu a snaze o dosažení srovnatelné intenzity 
signálu výrazně nepřesahující 100 jednotek mAbs. Při zpracování takových chromatogramů jsou 
výsledné parametry zatíženy srovnatelnou chybou. Výhodou nízkých injektovaných množství je také 
minimální riziko přetížení SF, které se projevuje posunem retenčních časů a deformací elučních zón, 
což by falešně ovlivnilo výsledky testů.  
 
Eluční podmínky zůstaly stejné jako v originálním testu: 
Průtok: 1,0 ml/min; t =  30°C; inj. objem = 5 µl;  složení mobilní fáze (org. modifikátor:voda) = 70:30 
(v/v) ; vlnová délka detekce, λ = 254 nm 
 
Tabulka 12: test Engelhardt  – testovací látky a autorem doporučované koncentrace; V ijn = 1µl [54]   

Testovací látky Uracil (U) Toluen (T) Ethylbenzen ( EB) 
c (µg/ml) 200 10000 10000 
Inj.množství (µg) 0,2 10 10 
Log KOW [70] -1,07 2,73 3,15 

 
Tabulka 13: test Engelhardt  – koncentrace použité v předložené práci; V ijn = 5µl    

Testovací látky Uracil (U) Toluen (T) Ethylbenzen ( EB) 
c (µg/ml) 14 1600 1600 
Inj.množství (µg) 0,07 8 8 
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4.7.7.2 Zpracování výsledk ů  

 
Tabulka 14: test Engelhardt – základní chromatografické parametry separované směsi 

MeOH MF Eluční 
pořadí 

k´T SD k´EB SD As T As EB 

Zorbax UTEB 3,09 6,4E-03 5,05 1,1E-02 1,32 1,29 
Purospher UTEB 3,69 5,8E-03 5,74 1,2E-02 1,25 1,17 
BiospherE UTEB 3,23 2,9E-03 5,11 4,0E-03 1,30 1,26 
BiospherN UTEB 2,42 3,7E-04 3,66 4,6E-04 1,51 1,47 
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Obrázek 17: SF Zorbax,  test hydrofobicity, MF MeOH-H2O 70:30 (v/v)  
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Obrázek 18: SF Purospher, test hydrofobicity, MF MeOH-H2O 70:30 (v/v)  
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Obrázek 19: SF BiospherE, test hydrofobicity, MF MeOH-H2O 70:30 (v/v)  
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Obrázek 20: SF BiospherN, test hydrofobicity, MF MeOH-H2O 70:30 (v/v) 

 
Tabulka 15: modifikovaný test Engelhardt – základní chromatografické parametry separované směsi 

MeCN MF Eluční 
pořadí 

k´T SD k´EB SD As T As EB 

Zorbax UTEB 1,93 6,0E-04 2,77 5,2E-04 1,26 1,22 

Purospher UTEB 2,20 1,2E-03 3,05 1,9E-03 1,27 1,17 

BiospherE UTEB 1,95 1,7E-03 2,72 1,9E-03 1,46 1,43 

BiospherN UTEB 1,69 4,2E-03 2,29 6,0E-03 1,62 1,59 
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Obrázek 21: SFZorbax, test hydrofobicity,  MF MeCN-H2O 70:30 (v/v)  
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Obrázek 22: SF Purospher, test hydrofobicity, MF MeCN-H2O 70:30 (v/v) 
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Obrázek 23: SF BiospherE, test hydrofobicity, MF MeCN-H2O 70:30 (v/v) 
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Obrázek 24: SF BiospherN, test hydrofobicity, MF MeCN-H2O 70:30 (v/v)  

4.7.8 Hodnocení výsledk ů hydrofobicity 

4.7.8.1 Mezikolonové srovnání v MeOH 

Hydrofobicita SF byla otestována v souladu s podmínkami Engelhardtovy metody. Chromatogramy 
separace testovací směsi pro jednotlivé stacionární fáze s použitím MeOH MF uvádí obrázek 17 - 20 . 
Hodnotícími parametry byly absolutní retence toluenu a ethylbenzenu, pro srovnání byla vyčíslena také 
methylenová selektivita. Tabulka 14 uvádí jednotlivé hodnoty kapacitních poměrů doplněných 



53 

směrodatnou odchylkou a parametrem asymetrie píků (As T; As EB). Grafické srovnání kapacitních 
poměrů a methylenové selektivity pro jednotlivé stacionární fáze nabízí Obrázek 25. 
 

MeOH MF: Srovnání absolutních retencí s CH 2 selektivitou 
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Obrázek 25: Výsledky testu hydrofobicity v MeOH MF 

 
Nejvyšších absolutních retencí obou testovacích látek dosahuje SF Purospher, naopak nejmenší míru 
zadržení toluenu a ethylbenzenu vykazuje povrchově neupravená SF BiospherN. Hodnoty methylenové 
selektivity však ukazují odlišný trend. Nejvyšší hodnota α CH2 (k´EB/k´T) byla stanovena pro stacionární 
fázi Zorbax, následuje BiospherE a Purospher s velice blízkými hodnotami a s nejnižší hodnotou 
uzavírá SF BiospherN. Z obrázku 27 je patrné, že parametr absolutní retence hodnotí odlišné 
hydrofobní vlastnosti SF mnohem citlivěji než methylenová selektivita. Tím se potvrzuje teorie mnoha 
autorů, kteří pro hodnocení hydrofobicity SF jednoznačně upřednostňují parametr absolutní retence 
[54]. Hydrofobní selektivita odpovídá zvýšení retence alkylového homologu (člena homologické řady) 
způsobené přírůstkem jedné methylenové skupiny v molekule. Hodnotí tak schopnost kolony 
separovat alkylové homology. Její hodnota je přímo úměrná obsahu organicky vázaného uhlíku, tak jak 
hydrofobicita, avšak tento lineární vztah končí u hranice 12% od které je methylenová selektivita na 
tomto parametru nezávislá [48]. Obsah organicky vázaného uhlíku je přitom jedním z kritických 
parametrů formující hydrofobicitu SF [45]. Parametr k´  je však závislý na obsahu org. vázaného uhlíku 
i nad hranici C = 12 %. Nejedná se o přísně lineární vztah, neboť hodnoty k´ jsou ovlivněny také jinými 
faktory (např. endkaping, specifický povrch, hustota povrchového pokrytí vázanými ligandy, ...) [48]. 
Vzájemnou korelaci kapacitních faktorů s obsahem organicky vázaného uhlíku ukazuje Obrázek 26.  
 

Vliv obsahu C (%) na k´ T a k´EB/k´T v MeOH MF
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Obrázek 26: Vliv obsahu organicky vázaného uhlíku na k´a αCH2 
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Hodnoty absolutních retencí tak vypovídají o hydrofobicitě SF mnohem lépe než parametr methylenové 
selektivity. Na základě tohoto závěru byly jednotlivé SF seřazeny podle klesajících hodnot k´ toluenu a 
ethylbenzenu: 

• Purospher ( k´T = 3,69; k´EB = 5,74) 
• BiospherE ( k´T = 3,23; k´EB = 5,11) 
• Zorbax ( k´T = 3,09; k´EB = 5,05) 
• BiospherN ( k´T = 2,42; k´EB = 3,66) 

 
SF Purospher tak byla přisouzena nejvyšší míra hydrofbicity, naopak SF BiospherN patří ta nejnižší. 
Jak již bylo uvedeno výše, k výsledné hydrofobicitě SF přispívají kromě obsahu org. vázaného uhlíku 
také další faktory. Endkaping je jedním z nich. Každá alkylová skupina včleněná na povrch silikagelu 
vlivem sekundární silanizace (endkapingu) přispívá k hydrofobicitě a podílí se na retenci nepolárních 
analytů [48]. Proto je logické, že SF BiospherN vykazuje nižší míru hydrofobicity než její endkapovaný 
ekvivalent SF BiospherE. Údaje o obsahu organicky vázaného uhlíku nejsou v případě neendkapované 
SF známy, jisté však je, že byly vyrobeny ze stejného druhu silikagelu o identické čistotě a fyzikálně-
chemických parametrech. Také specifický povrch (m2.g-1) stacionární fáze přispívá k celkové 
hydrofobicitě. Nejnižší, výrobcem deklarovaná, hodnota tohoto parametru (180 m2.g-1) , stejně jako 
obsahu organicky vázaného uhlíku  (10%) patří SF Zorbax. Z těchto důvodů je předpokládaným 
kandidátem na nejnižší míru hydrofobicity ze všech testovaných SF. Dvojnásobný endkaping však 
zvyšuje její hydrofobicitu natolik významným způsobem, že se v pořadí dostává na předposlední místo, 
před povrchově neupravenou SF BiospherN. Vliv enkapingu na hydrofobicitu SF je tak v případě 
použitých SF ve shodě s literárními referencemi [48].  

4.7.8.2 Mezikolonové srovnání v MeCN 

Původní složení mobilní fáze Engelhardtova testu hydrofobicity bylo změněno z methanolu na 
acetonitril, avšak obsah organického modifikátoru  (70 %, v/v) zůstal zachován, stejně jako všechny 
eluční podmínky. Chromatogramy separace testovací směsi pro jednotlivé stacionární fáze s použitím 
MeCN MF uvádí Obrázek 23 - Obrázek 22. 
Výsledky testů Engelhardt v MeOH mobilní fázi ukázaly, že absolutní retence odráží skutečnou 
hodnotu hydrofobicity pravdivěji než parametr methylenové selektivity. V acetonitrilovém prostředí byl 
potvrzen stejný výsledek, viz Obrázek 27, který uvádí srovnání absolutních retencí s α CH2. Vzájemnou 
korelaci kapacitních faktorů s obsahem organicky vázaného uhlíku ukazuje Obrázek 28. Tabulka 15 
obsahuje jednotlivé hodnoty k´pro toluen a ethylbenzen doplněné odchylkou SD a asymetrií elučních 
zón (As T; As EB). Absolutní retence obou testovacích látek dosahují nejnižších hodnot na neupravené 
SF BiospherN a nejvyšší míra zadržení nepolárních látek byla stanovena pro SF Purospher. 
Povrchově neupravená SF opět vykazuje menší míru hydrofobicity než endkapingem ošetřená SF 
BiospherE.  
Seřadíme-li testované SF podle klesající míry hydrofobicity, tak jak to ukazují jednotlivé kapacitní 
poměry toluenu a ethylbenzenu, získáme následující pořadí: 

• Purospher ( k´T = 2,20; k´EB = 3,05) 
• BiospherE ( k´T = 1,95; k´EB = 2,72) 
• Zorbax ( k´T = 1,93; k´EB = 2,77) 
• BiospherN ( k´T = 1,69; k´EB = 2,29) 
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MeCN MF: Srovnání absolutních retencí s CH 2 selektivitou 
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Obrázek 27: Výsledky testu hydrofobicity v MeCN MF 

 
SF BiospherE a Zorbax vykazují velice podobné hodnoty absolutních retencí obou testovacích látek. 
Jediným rozdílem je míra zadržení ethylbenzenu na SF Zorbax, která převyšuje hodnotu téhož 
parametru na SF BiospherE. I přesto je SF Zorbax zařazena na třetí místo, podle hodnoty kapacitního 
poměru naměřené pro toluen. Vyšší míra retence ethylbenzenu ve srovnání s toluenem totiž nesvědčí 
pro vyšší hydrofobicitu, ale již zmíněnou lepší schopnost separovat alkylové homology, tedy 
methylenovou selektivitu. Tento předpoklad je v souladu s výsledky methylenové selektivity (k´EB/k´T). 
Největší zvýšení retence způsobené  přírůstkem jedné methylenové skupiny v molekule, bylo zjištěno 
pro SF Zorbax (αCH2 = 1,44). Následuje SF BiospherE, Purospher a uzavírá povrchově neupravená SF 
BiospherN.  
 

Vliv obsahu C (%) na k´ T a k´EB/k´T v MeCN MF
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Obrázek 28: Vliv obsahu organicky vázaného uhlíku na k´a αCH2 

4.7.8.3 Srovnání SF podle hydrofobicity – záv ěr 

Výsledky testů Engelhardt v MeOH i MeCN mobilní fázi ukázaly, že absolutní retence odráží skutečnou 
hodnotu hydrofobicity pravdivěji než parametr hydrofobní selektivity. Proto byla v předložené práci 
hodnocena hydrofobicita povrchu SF na základě absolutních retencí testovacích látek, zejména 
toluenu. Míra zadržení ethylbenzenu již může být ovlivněna schopností SF separovat alkylové 
homology, která s parametrem hydrofobicity přímo nesouvisí. 
 
Pořadí SF dle jejich hydrofobicity (od nejvyšší po nejnižší) je shodné a to v obou druzích mobilní fáze, 
s methanolovým i acetonitrilovým organickým modifikátorem.  
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Nejvyšší míra hydrofobicity byla prokázána u SF Purospher: 
• Purospher 
• BiospherE 
• Zorbax 
• BiospherN 

Výsledné hodnocení SF odpovídá jejich fyzikálně-chemickým vlastnostem, obsahu organického uhlíku 
a specifickému povrchu. Prokázán byl také vliv sekundární silanizace (endkapingu), jednoznačně 
patrný z výsledků pro SF BiospherE a BiospherN (podrobně diskutováno v následující kapitole 4.7.8.4).  
Parametr hydrofobní selektivity se neosvědčil jako vhodný indikátor hydrofobicity SF, jeho hodnota 
odpovídá schopnosti SF separovat alkylové homology. Testované SF se v tomto ohledu významně 
neliší. Nejvyšší hodnota methylenové selektivity byla stanovena pro SF Zorbax v obou prostředích MF.  

4.7.8.4 Vliv endkapingu na hydrofobicitu SF 

Neenkapovaná SF BiospherE se stejně jako v případě silanolové aktivity odlišuje od zbývajících tří SF, 
avšak tentokrát není rozdíl tolik výrazný. I přes to je však zřetelné, že povrchová úprava sekundární 
silanizací neovlivňuje pouze silanolovou aktivitu, avšak také další povrchové vlastnosti, jako je např. 
hydrofobicita. Výsledkem sekundární silanizace je navázání krátkých alkylových řetězců na povrch 
silikagelu, který je po první silanizaci, ze stérických důvodů, pokryt pouze z 50%. K reakci se používají 
malé molekuly silanu, které proniknou hluboko skrz oktadecylové řetězce až k volným silanolům. 
Včlenění každého alkylu blokuje v reakci volné silanoly a současně zvyšuje procento organicky 
vázaného uhlíku. Hydrofobicita takové SF je vyšší, než hydrofobicita téhož druhu SF od stejného 
výrobce bez druhotné úpravy silanizací [48]. Experimentální výsledky z obou testů hydrofobicity, 
originálního i modifikovaného, to potvrzují. Obrázek 29 a Obrázek 30 srovnávají absolutní retence 
toluenu a ethylbenzenu pro obě SF Biospher.   
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Obrázek 29: Srovnání povrchově upravené a neupravené SF Biospher v MeOH MF 
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Obrázek 30: Srovnání povrchově upravené a neupravené SF Biospher v MeCN MF 

4.7.8.5 Hydrofobicita SF v MeOH a MeCN mobilní fázi  

Jak již bylo zmíněno výše, závěrečné hodnocení SF a seřazení dle hydrofobicity jejich povrchů je 
stejné pro oba druhy mobilní fáze. Existují však rozdíly v absolutních retencích testovacích látek. Míra 
zadržení nepolárních látek je ve směsi acetonitril-voda (70%, v/v) výrazně nižší než v methanolové 
mobilní fázi o stejném složení viz Obrázek 29 a Obrázek 30. Tyto rozdíly souvisí s rozdílnými fyzikálně-
chemickými vlastnostmi obou rozpouštědel viz tabulka 16. 
 
Tabulka 16: Základní fyzikálně-chemické vlastnosti rozpouštědel [70] 

rozpoušt ědlo η 
[N.s.m -2/20°C] 

ρ 
[kg.l -1/20°C] 

Ev 
[°C] 

ε 
[F.m -1] 

µ 
    [Debye] 

acetonitril 0,37 0,783 81,6 37,5 3,45 

methanol 0,60 0,791 64,7 32,7 1,70 

 
Podle základního teoretického modelu pro separace nepolárních látek v RPLC (rozdělování) je retence 
způsobena přitažlivými (exoergickými) interakcemi analyt-SF více než odpudivými (endoergickými) 
interakcemi analyt-mobilní fáze [44]. Na molekulární úrovni se předpokládá vytváření dutiny v 
organické fázi za účelem přijetí analytu. Energie spojená s tímto procesem je kromě hydrofobní 
povrchové plochy analytu přímo závislá na povrchovém napětí mobilní fáze [75]. Retence analytu pro 
daný organický modifikátor smísený s vodou je tedy přímo závislá na povrchovém napětí směsi (pokud 
je dielektrická konstanta rozpouštědla větší než 30 F.m-1, což splňuje acetonitril i methanol viz tabulka 
16). Změny kapacitních poměrů vyvolané změnami složení mobilní fáze odpovídají změnám 
povrchového napětí směsi, avšak pouze v případě, že se mísí rozpouštědla o podobné hodnotě 
dielektrické konstanty. Naopak pro solventy o podobném povrchovém napětí je mechanismus 
interakce rozdílný tehdy, pokud jsou rozdílné jejich hodnoty dielektrické konstanty. Směs takových 
dvou solventů může vyvolat výrazné změny v selektivitě [44].  
Obě nejvíce používaná rozpouštědla v RPLC, MeOH a MeCN, mají vysokou hodnotu dielektrické 
konstanty. Pokud molekula analytu obsahuje π-elektrony, tak jako obě testovací látky v předložené 
práci, dochází vlivem π-π interakcí mezi molekulami acetonitrilu a analytu k ovlivnění jeho absolutních 
retencí. Acetonitril je díky těmto interakcím silnějším eluentem než by odpovídalo jeho povrchovému 
napětí. Tento efekt je ještě více zesílen, pokud i samotná SF obsahuje π-elektrony, což je v případě 
SF typu SiC 18 splněno. Acetonitril je tak ve směsi s vodou vždy silnějším eluentem než methanolová 
směs, a to pro jakékoliv objemové složení [75]. Níže uvedené výsledky toto tvrzení potvrzují. Tabulka 
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17 vyjadřuje rozdíl v eluční síle methanolu a acetonitrilu prostřednictvím podílů kapacitních poměrů (k´ 

MeOH /k´ MeCN) obou testovacích látek v methanolovém a acetonitrilovém prostředí.  
 
Tabulka 17: Přehled  podílů k´ MeOH /k´ MeCN pro toluen a ethylbenzen 

 Toluen  
k´  MeOH /k´  MeCN 

Ethylbenzen 
k´  MeOH /k´  MeCN 

Zorbax 1,68 1,88 

Purospher 1,66 1,88 

BiospherE 1,60 1,82 

BiospherN 1,43 1,60 

 
V případě SF Zorbax a Purospher se změna methanolu za acetonitril v mobilní fázi projevuje velice 
podobným vlivem na retence obou testovacích látek. Kapacitní poměr toluenu v methanolové  MF 
odpovídá přibližně 1,7násobku hodnoty získané v acetonitrilové MF. V případě ethylbenzenu dosahuje 
kapacitní poměr téměř dvojnásobné hodnoty (1,9násobek). Na zbývajících dvou SF je retence toluenu 
zvýšena méně. 
Rozdílný vliv organického rozpouštědla na solvataci alkylových řetězců na povrchu SF byl již prokázán 
v případě methanolu a acetonitrilu, který souvisí s konformačními modifikacemi stacionární fáze. 
Důvodem je rozdílné složení mobilní fáze nacházející se v bezprostřední blízkosti alkylových řetězců. 
V případě methanolových směsí má tato vrstva stejné složení s MF nacházející se v celém objemu 
separačního systému. V případě acetonitrilu, však obsahuje vyšší podíl organického rozpouštědla, což 
podporuje neuspořádanou strukturu alkylových řetězců na povrchu SF a tím i menší míru zadržení 
nepolárních analytů ve srovnání s MeOH MF [75].  
Výsledky absolutních retencí testovacích látek v  MeCN a MeOH MF o stejném obsahu organického 
rozpouštědla jsou v souladu s uvedenou teorií, viz Obrázek 31 a Obrázek 32.   
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Obrázek 31: Retence toluenu v methanolové a acetonitrilové MF   
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Srovnání retence ethylbenzenu v MeOH a MeCN MF
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Obrázek 32: Retence ethylbenzenu v methanolové a acetonitrilové MF   

4.7.9 Test vlastností SF vzhledem k separaci bazick ých látek 

Po zhodnocení základních povrchových vlastností RPLC stacionárních fází, hydrofobicity a silanolové 
aktivity, byl proveden doplňkový test navržený Engelhardtem. Test umožňuje rychlé zhodnocení 
chromatografického chování stacionární fáze vzhledem k separacím bazických látek [48]. 
Pravdou je, že každá nová stacionární fáze je testována a její chromatografické vlastnosti jsou 
uvedeny v atestu výrobce. Může se tedy zdát, že další testování již není nutné. Je však nutné si 
uvědomit, že výsledky testu výrobce vypovídají o chování konkrétních testovacích látek v daném 
systému a nelze je v považovat za platné pro všechny druhy analytů (neutrální, polární, bazické, 
kyselé, iontové ...).  Používané testovací látky jsou často účelově voleny tak, aby upozornili pouze na 
kvalitní vlastnosti stacionární fáze. Proto jsou v drtivé většině případů používány členy homologické 
řady aromatických uhlovodíků, které jsou vždy separovány s vysokou účinností v podobě symetrických 
zón. Takový test však vypovídá pouze o chování neutrálních aromatických uhlovodíků [48]. 
Bazické látky se svým chováním v RPLC odlišují od neutrálních aromátů. Eluují 
v nereprodukovatelných retenčních časech, sorbují se na povrch chromatografického lože a vykazují 
nízkou symetrii elučních zón [48, 68].  
Test vyvinutý Engelhardtem je jednoduchý způsob jak vyřešit popsané problémy správnou volbou 
vhodného chromatografického lože. Zejména v případě separace léčiv a farmaceutických produktů 
usnadňuje složitou optimalizaci separačního systému, čímž šetří šetří čas i peníze [48]. Jeho velkou 
výhodou je jednoduchost, běžně používané eluční podmínky a snadno dostupné testovací látky. 
Sedm testovacích látek používaných v Engelhardtově testu pokrývá širokou skupinu sloučenin od 
nepolárních až po silně bazické: Polární N,N-dimethylanilin zastupuje silně bazické látky (pKa = 5,15), 
anilín je představitelem slabých bází (pKa = 4,63), fenol (pKa = 9,99) reprezentuje skupinu slabě 
kyselých analytů a toluen se řadí do skupiny neutrálních nepolárních látek. Izomery toluidinu (o-; m- a 
p-) jsou unikátní díky identické hydrofobicitě (Mr  = 106,17 g. mol-1) a odlišné disociační konstantě (pKa 
= 4,44 – 5,10) všech tří izomerů, která představuje jejich rozdílný potenciál vůči silanofilním interakcím 
[48, 68, 76].  
Obecná charakterizace kvalitní stacionární fáze je definovaná prostřednictvím asymetrie píků 
separovaných analytů. Asymetrie píku je nežádoucí, souvisí s účinností kolony a má negativní vliv na 
integraci píku a mez detekce, zejména v případě  nízkého poměru signálu a šumu [77]. Odchylka od 
ideální gausovské křivky, tedy asymetrie eluční zóny, by neměla překročit hranici vymezenou hodnotou 
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1,2 [48]. Druhou podmínkou je nezávislá retence bazických analytů na velikosti injektovaného 
množství, i když je injektované množství zvýšeno 10 až 20 násobně (současně však nesmí být 
překročen limit pro lineární kapacitu SF, 10-3g.g-1 SF) [48]. Poslední výsadou kvalitní stacionární fáze 
je nepřítomnost nevratné sorpce bazických analytů (např.: první injektovaná směs bazických analytů 
na novou kolonu poskytne identický chromatogram jako opakované nástřiky téže směsi) [48].  
Kvalitní RPLC stacionární fáze splňující výše uvedené požadavky vykazují v podmínkách 
Engelhardtova testu následující chování [48], [52]. 
 

1. Anilín eluuje před fenolem (k´A/k´F < 1). 
2. Poměr asymetrie píků pro anilín a fenol je menší než hodnota 1,3 (As A/As F < 1,3).  
3. Tři izomery toluidinu nejsou rozlišeny a poměr jejich absolutních retencí je menší než 1,3 (k´3/k´1 

< 1,3). 
4. N,N-dimethylanilín eluuje před toluenem (k´DMA/ k´T < 1). 

 
Ad1) 
Testovací látky anilín a fenol se neliší velikostí ani tvarem molekuly, ale polaritou a acidobazickými 
vlastnostmi. Polarita je rozhodujícím parametrem pro hydrofobní interakce rozdělovacího mechanismu, 
na základě které je tato dvojice separována v pořadí anilín < fenol.  Popsané eluční chování se však 
změní, přidají-li se k rozdělovacímu mechanismu sekundární interakce adsorpčního mechanismu, 
zodpovědné za specifické chování analytů v RPLC. Slabě kyselý fenol obecně interaguje s bazickými 
centry a slabě bazický anilín interaguje s kyselými centry [72]. Na povrchu RPLC SF na bázi silikagelu 
však jednoznačně převažují kyselá centra v podobě zbytkových silanolů, která interakcemi s bazickými 
látkami zvyšují míru jejich zadržení. Takový příspěvek silanofilních interakcí k separačnímu 
mechanismu se projeví obráceným elučním pořadím dvojice fenol < anilín [48]. 
Ad2) 
Míra deformace eluční zóny je dalším z ukazatelů silanofilních interakcí. Je však velmi důležité 
hodnotit asymetrii obou píků, fenolu i anilínu. Rozmývání elučních zón způsobené např. vysokou 
hodnotou mrtvého objemu kolony se projeví deformací anilínu i fenolu, avšak deformace způsobená 
silanofilními interakcemi se projeví pouze na píku anilínu (As A/As F < 1,3) [48]. 
Ad3) 
Trojice polohových izomerů toluidinů také patří k citlivým indikátorům silanofilních interakcí. Za 
převládajícího rozdělovacího mechanismu řízeného hydrofobními interakcemi nejsou tyto polohové 
izomery rozlišeny, neboť vykazují stejnou hydrofobicitu molekuly. Vlastní oktadecylové řetězce 
navázané na silanolové skupiny silikagelu jsou vysoce mobilní a flexibilní, schopné měnit konfiguraci 
tak, aby vyhovovala molekulové struktuře analytu. Tato skutečnost minimalizuje rozdíly v interakčních 
energiích mezi polohovými izomery. Kromě toho, flexibilní lineární konfigurace alkylového řetězce 
dovoluje jednomu alkylovému řetězci interagovat pouze s velmi malou částí molekuly analytu. Proto je 
také většina těchto disperzních interakcí neselektivní vzhledem ke tvaru molekuly [76]. Jestliže se však 
na separaci izomerů podílí také silanofilní interakce které jsou selektivní k acidobazickým vlastnostem 
analytu, dojde k jejich rozlišení [48].  
Ad4) 
Důvodem použití silně bazického DMA je selektivita silanofilních interakcí vůči acidobazickým 
vlastnostem analytu, neboť platí, čím vyšší bazicita tím vyšší míra jeho zadržení. Dle rozdělovacího 
mechanismu opouští kolonu jako poslední nepolární toluen. Případné sekundární interakce mezi 
bazickým DMA a volnými silanoly však způsobí, že nejvíce zadrženým analytem je DMA [48, 52].  
 
Splňují-li stacionární fáze uvedené Engelhardtovy podmínky, jsou hodnoceny jako vhodné pro separaci 
bazických analytů [48].  
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4.7.9.1 Pracovní postup 

Tabulka 18 uvádí koncentrace testovacích látek originálního testu dle Engelhardta [48, 52] a tabulka 
19 obsahuje koncentrace použité v předložené práci. Koncentrace testovacích látek byly přizpůsobeny 
snaze o dosažení srovnatelné intenzity signálu nepřesahující 100 jednotek mAbs pro všech sedm 
analytů. Tento krok byl volen s cílem dosažení srovnatelných chyb při odečtu parametrů 
z chromatogramů registrovaných použitým detektorem. Některá dávkovaná množství byla zvýšena, 
jiná snížena. Individuální změny koncentrací jsou však zanedbatelné a řádově  výrazně nižší než 
obecně uznávaný limit pro lineární kapacitu SF (10-3g.g-1 SF). Separace směsi testovacích látek byla 
provedena za následujících podmínek: 
 
Průtok: 1,0 ml/min; t =  30°C; V inj. objem = 5 µl;  složení mobilní fáze (org. modifikátor:voda) = 55:45 
(v/v) ; vlnová délka detekce, λ = 254 nm 
 
Tabulka 18: test Engelhardt s bazickými látkami, autorem doporučované koncentrace; V ijn = 5µl  

Testovací látky Uracil 
(U) 

Fenol 
(F) 

Anilín 
(A) 

Toluen 
(T) 

DMA Toluidiny 
(o-; m-; p-) 

c (µg/ml)  160 100 2400 2000 60 
Inj.množství (µg) --- 0,8 0,5 12,00 10,00 0,3 
pKa [76] 9,45 9,95 4,63 --- 5,15 4,44-5,08 
Log KOW [70] -1,07 1,46 0,90 2,73 2,31 1,32-1,39 

 

Tabulka 19: test Engelhardt s bazickými látkami, koncentrace použité v předložené práci; V ijn = 5µl    

Testovací látky Uracil 
(U) 

Fenol 
(F) 

Anilín 
(A) 

Toluen 
(T) 

DMA Toluidiny 
(o-; m-; p-) 

c (µg/ml) 14 360 150 1600 40 300 
Inj.množství (µg) 0,07 1,80 0,75 8,00 0,20 1,5 

 

4.7.9.2 Zpracování výsledk ů – MeOH MF 

 
Tabulka 20: SF Zorbax, základní chromatografické parametry test. látek v MeOH MF, t0 = 2,34 

Eluční po řadí analyty k´ S D As SD Rs 

1 uracil 0,00 --- --- --- --- 
2 A 0,62 1,5E-03 1,41 0,03 21,33 
3 F 0,90 1,1E-03 1,37 0,03 8,07 
4 DMA    6,04   4,9E-03 1,16 0,02 67,31 
5 T 9,27 4,0E-03 1,13 0,02 23,27 

Eluční po řadí toluidiny k´ S D As SD Rs 

1 o-TOL 1,20 1,8E-03 1,34 7,7E-03 koeluce 
2 p-TOL 1,23 5,7E-04 1,42 1,1E-03 0,34 
3 m-TOL 1,23 1,4E-05 1,37 8,8E-03 0,03 
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Tabulka 21: SF Purospher, chromatografické parametry test. látek v MeOH MF, t0 = 2,79 

Eluční po řadí analyty k´ S D As SD Rs 

1 uracil 0,00 --- --- --- --- 
2 A 0,76 1,1E-03 1,35 0,03 25,06 
3 F 1,02 1,6E-03 1,19 0,01 6,94 
4 DMA 7,20 8,8E-03 1,02 0,03 79,99 
5 T 10,38 1,9E-02 1,23 0,18 24,80 

Eluční po řadí toluidiny k´ S D As SD Rs 

1 o-TOL 1,43 4,0E-04 1,27 1,8E-03 koeluce 
2 p-TOL 1,46 9,6E-04 1,24 5,9E-03  0,46 
3 m-TOL 1,47 4,2E-04 1,31 1,3E-04  0,25 
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Obrázek 33: SF Zorbax separace bazických analytů v MeOH MF 
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Obrázek 34: SF Zorbax, separace toluidinů 
v MeOH MF 
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Obrázek 35: SF Purospher, separace toluidinů 
v MeOH MF 
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Obrázek 36: SF Purospher, separace bazických analytů v MeOH MF 
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Tabulka 22: SF BiospherE, chromatografické parametry test. látek v MeOH MF, t0 = 2,46 

Eluční po řadí analyty k´ S D As SD Rs 

1 uracil 0,00 --- --- --- --- 
2 A 0,81 --- 3,11 --- 19,74 
3 F 0,99 --- 1,12 --- 3,79 
4 DMA 7,29 --- 5,25 --- 27,96 
5 T 9,92 --- 1,11 --- 8,79 

Eluční po řadí toluidiny k´ S D As SD Rs 

1 o-TOL 1,40 8,4E-03 2,71 0,26      --- 
2 m-TOL 1,57 2,3E-02 5,76 0,38 1,63 
3 p-TOL 1,96 7,1E-02 10,72 0,19     1,34 

 
 
Tabulka 23: SF BiospherN, základní chromatografické parametry test. látek v MeOH MF, t0 = 2,72 

Eluční po řadí analyty k´ S D As SD Rs 

1 uracil 0,00 --- --- --- --- 
2 F 0,86 --- 1,64 --- 25,63 
3 T 7,30 --- 1,65 --- 61,85 
4 A 14,29 --- 5,21 --- 14,15 
5 DMA --- --- --- --- --- 

Eluční po řadí toluidiny k´ S D As SD Rs 

1 o-TOL 7,27 --- 5,93 0,26 --- 
2 m-TOL 14,78 --- 7,48 0,38 4,19 
3 p-TOL 31,60 --- 6,55 0,19 3,95 
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Obrázek 37: SF BiospherE, separace bazických analytů v MeOH MF 
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Obrázek 38: SF BiospherE, separace toluidinů 
v MeOH MF 

 
 

min5 10 15 20 25 30 35 40 45

Norm.

0

2

4

6

8

10

o-toluidin m-toluidin

p-toluidin

 
Obrázek 39: SF BiospherN, separace toluidinů 
v MeOH MF  
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Obrázek 40: SF BiospherN, separace bazických analytů v MeOH MF 

4.7.9.3 Diskuse výsledk ů pro MeOH MF 

 
Tabulka 24 obsahuje souhrn výsledků pro všechny čtyři stacionární fáze. Chromatogramy jednotlivých 
separací uvádí Obrázek 33 - Obrázek 40. Na základě dosažených výsledků byly jednotlivé SF 
rozděleny do dvou skupin: 
 

• SF vhodné pro separaci bazických analytů 
• SF nevhodné pro separaci bazických analytů 

 
Tabulka 24: test s bazickými analyty v MeOH MF dle Engelhardta, shrnutí výsledků 

Stacionární 
fáze 

Eluční 
pořadí 

k´A/k´F As,A/AS,F k´DMA/ k´T 
Eluční 
pořadí 

k´3/k´1 

Zorbax U<A<F<DMA<T 0,69 1,03 0,65 koeluce 1,03 
Purospher U<A<F<DMA<T 0,74 1,13 0,69 koeluce 1,02 

BiospherE U<A<F<DMA<T 0,82 2,78 0,74 O<M<P 1,40 
BiospherN U<F<T<A<DMA 16,67 3,17 --- O<M<P 4,35 
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4.7.9.4 Stacionární fáze vhodné pro separaci bazick ých látek 

Do této skupiny byly zařazeny SF Zorbax a Purospher, neboť splňují podmínky Engelhardtova testu ve 
všech čtyřech bodech:  

• k´A/k´F < 1 
• As A/As F < 1,3 
• k´DMA/ k´T < 1 
• izomery toluidinu nejsou rozlišeny (k´3/k´1 < 1,3) 

Také nízká míra asymetrie píků všech  testovacích látek (As< 1,5), neutrálního toluenu, polárního 
fenolu, ale především bazického anilínu a N,N-dimethylanilínu potvrzuje výsledky Engelhardtova testu. 
Po prvním nástřiku testovací směsi na novou kolonu byly opakovaně získány identické 
chromatogramy, bez příznaků nevratné sorpce (posuny retenčních časů, změna plochy píku,...), které 
byly sledovány zejména u bazického anilínu a DMA. Opakovatelnost jednotlivých měření je 
charakterizována hodnotou směrodatné odchylky parametru k´.  
Míru relativní separace jednotlivých analytů vyjadřuje parametr Rs. Překrytí sousedních elučních zón ze 
dvou procent odpovídá hodnotě Rs = 1,0. Pro dokonalé rozlišení dvou sousedních zón na základní linii 
platí Rs >1,5 [45, 55]. Jak je vidět z chromatogramů viz Obrázek 33 a Obrázek 36, jsou všechny 
separované analyty rozlišeny na základné linii. Výjimkou jsou pouze izomery toluidinů, u nichž 
vzájemné překrytí zón představuje více než 50%. Jednotlivé izomery tedy nejsou rozlišeny, ale koeluují 
v jedné společné zóně viz Obrázek 34 a Obrázek 35. Z hlediska separačního mechanismu to 
znamená, že retenční chování jednotlivých izomerů bylo řízeno především hydrofobními interakcemi 
rozdělovacího mechanismu bez významného přispění sekundárních silanofilních interakcí. Tyto citlivé 
indikátory tak svým chromatografickým chováním doplňují výsledky testu silanolové aktivity 
provedeném podle Galushka.  

4.7.9.5 Stacionární fáze nevhodné pro separaci bazi ckých látek 

Do skupiny SF nevhodných pro separaci bazických látek byla zařazena SF BiospherE a BiospherN. 
Obě dvě nevyhovují požadavkům Engelhardtova testu a v případě anilínu a DMA vykazují typické 
příznaky problematického chování bazických látek v RPLC (nereprodukovatelné retence, výrazné 
chvostování a rozmývání elučních zón, změny v elučním pořadí). Podle Engelhardtových měřítek je 
možné charakterizovat jejich chování následujícími body: 

• k´A/k´F > 1 
• As A/ As F > 1,3 
• k´DMA/ k´T > 1 
• Izomery toluidinu jsou rozděleny (Rs < 1,5; k´3/k´1 > 1,3) 

Základním znakem, společným pro obě stacionární fáze, jsou nereprodukovatelné retence píků anilínu 
a DMA spojené se změnami v elučním pořadí viz Obrázek 37 a Obrázek 40. Typické je také výrazné 
chvostování (nevyvážený poměr šířky pravé a levé poloviny píku) eluční zóny anilínu a extrémní 
rozmytí píku DMA, jehož eluční křivka prakticky splývá se základní linií. Rozdíly v zadržení a deformaci 
píku slabě bazického anilínu a silně bazického DMA odpovídají selektivitě silanofilních interakcí, jejichž 
vliv na retenční chování analytu je tím větší, čím větší je jeho bazicita.  
Nejvíce pozornosti si však zaslouží charakter nepravidelného chování bazických látek na 
diskutovaných dvou SF. Zatímco na povrchově upravené SF BiospherE jsou eluční zóny anilínu a 
DMA s opakovanými nástřiky posunovány směrem k vyšší retencím za současné deformace píků, na 
SF BiospherN je trend opačný. Obrázek 37 zobrazuje dva chromatogramy získané na SF BiospherE. 
Kvalitativní rozdíl jednotlivých chromatogramů je patrný na první pohled. Eluční pořadí i symetrie 
elučních zón na chromatogramu získaném první analýzou směsi odpovídají převládajícímu 
rozdělovacímu mechanismu, U < A < F < DMA < T. Následující analýza téže směsi však svědčí o 
komplexním mechanismu s významným přispěním silanofilních interakcí, jejichž vlivem eluuje anilín za 
fenolem a DMA za toluenem. Není zcela jasné, k jaké změně stacionární fáze po prvním nástřiku 
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došlo, kvalitativně stejný chromatogram směsi však již nikdy získán nebyl (nezávisle na délce 
ekvilibrační doby či intezivní regeneraci kolony eluotropní řadou rozpouštědel).  
V druhém případě, na SF BiospherN, se jedná o typické příznaky povrchové sorpce, spojené 
s postupným nasycováním aktivních center na povrchu SF. S každým nástřikem se zvyšuje podíl 
bazických látek sorbovaných na povrch, za současné modifikace povrchových vlastností této SF. Se 
zvyšujícím se stupněm nasycení SF se snižuje míra zadržení daného analytu až do okamžiku úplného 
nasycení [72].  
  
Vzhledem k nereprodukovatelným retencím bazických analytů na obou SF byly zpracovány pouze 
výsledky z prvního měření. Jednotlivé hodnoty základních chromatografických parametrů proto nejsou 
doplněny relativní směrodatnou odchylkou. Výjimku tvoří separace směsi toluidinů. Pozornost si 
zaslouží rozlišené izomery toluidinu na obou stacionárních fázích, zejména jejich rozlišení na základní 
linii v případě neupravené SF BiospherN (viz Obrázek 38 a Obrázek 39). Za rozlišení všech tří izomerů 
o identické hydrofobicitě zodpovídají silanofilní interakce [76]. V souladu se selektivitou těchto interakcí 
jsou jednotlivé izomery eluovány vzestupně s jejich hodnotami pKa: o- (pKa = 4,44) < m- (pKa = 4,73) < 
p- (pKa = 5,08). Intenzita těchto interakcí je dle míry zadržení a separace analytů prokazatelně vyšší na 
neupravené SF, což koresponduje s výsledky testů silanolové aktivity hodnocené dle Galushka.  
Výsledné eluční pořadí všech testovacích látek je tedy (na rozdíl od SF Zorbax a Purospher) 
výsledkem komplexního separačního mechanismu, tvořeného výrazným podílem hydrofobních 
interakcí rozdělovacího mechanismu a silanofilních interakcí adsorpčního mechanismu. Bazický anilín 
s nízkou hydrofobicitou molekuly již neopouští kolonu jako první, neboť míra jeho zadržení ve SF je 
zvýšena působením silanofilních interakcí. Ze stejného důvodu eluuje silně bazický DMA jako poslední. 
Bazicita separovaných látek má tedy prokazatelný vliv na jejich chování v  systémech se SF BiospherE  
a BiospherN. Polární slabě kyselé analyty jako např. fenol eluují v gausovských zónách s vysokou 
reprodukovatelností v retencích, podobně jako nepolární látky zastoupené např. toluenem. Chování 
bazických látek však doprovází popsané komplikace, které zneumožňují jejich stanovení (kvantitativní i 
kvalitativní) a mnohdy také komplikují stanovení ostatních látek eluujících v blízkých retenčních 
časech. Tento rozpor poukazuje na důležitost Engelhardtova testu, který díky rozmanitým druhům 
testovacích látek umožňuje komplexní hodnocení stacionární fáze, zatímco komerční testy výrobců 
jsou zaměřeny pouze na bezproblémové skupiny látek.   
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4.7.10 Výsledky testu dle Engelhardta v MeCN MF 

tabulka 25: SF Zorbax, chromatografické parametry test. látek v MeCN MF, t0 =2,09 min 

Eluční po řadí analyty k´ S D As SD Rs 

1 uracil 0,00 --- --- --- --- 
2 F 0,66 9,4E-04 0,43 0,02 22,56 
3 A 0,70 9,1E-04 1,50 0,01 1,49 
4 DMA 3,53 3,0E-03 1,19 0,01 54,29 
5 T 4,33 3,3E-03 1,15 0,01 10,28 

Eluční po řadí toluidiny k´ S D As SD Rs 

1 p-TOL 0,97 2,2E-03 1,38 0,01 P<M+O 
2 m-TOL 1,03 1,2E-03 1,32 0,01 --- 
3 o-TOL 1,04 1,9E-04 1,33 0,01 1,44 

 
tabulka 26: SF Purospher, chromatografické parametry test. látek v MeCN MF, t0 = 2,37 min 

Eluční po řadí analyty k´ S D As SD Rs 

1 uracil 0,00 --- --- --- --- 
2 F 0,84 7,6E-04 0,57 1,7E-02 24,12 
3 A 0,90 9,8E-04 1,81 8,8E-03 1,58 
4 DMA 4,09 2,8E-03 1,21 1,9E-02 46,26 
5 T 4,93 4,6E-03 1,16 1,1E-02 7,96 

Eluční po řadí toluidiny k´ S D As SD Rs 

1 p 1,22 1,1E-04 1,57 1,2E-02 --- 
2 m 1,27 5,5E-04 1,51 1,0E-04 1,02 
3 o 1,29 4,0E-05 1,45 2,9E-03 0,34 

 

min0 2 4 6 8 10 12

mAU

0

50

100

150

200

uracil

fenol

anilín

DMA

toluen

 
Obrázek 41: SF Zorbax, separace bazických analytů v MeCN MF 
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Obrázek 42: SF Purospher, separace bazických analytů v MeCN MF 
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Obrázek 43: SF Zorbax, separace toluidinů v 
MeCN MF 
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Obrázek 44: SF Purospher, separace toluidinů 
v MeCN MF 

 
 
tabulka 27: SF BiospherE, chromatografické parametry test. látek v MeCN MF, t0 = 2,17 min 

Eluční po řadí analyty k´ S D As SD Rs 

1 uracil 0,00 --- --- --- --- 
2 F 0,73 --- 1,70 --- 24,82 
3 A 2,09 --- 4,90 --- 6,63 
4 T 4,47 --- 1,37 --- 10,09 
5 dma 11,52 --- --- --- 8,16 

Eluční po řadí toluidiny k´ S D As SD Rs 

1 o-TOL 2,18 0,09 3,48 0,62 O<M<P 
2 m-TOL 3,26 0,23 3,72 0,48    2,29 
3 p-TOL 6,08 0,70 4,26 0,85 2,63 

 
 
tabulka 28: SF BiospherN,chromatografické parametry test. látek v MeCN MF, t0 = 2,35 min 

Eluční po řadí analyty k´ S D As SD Rs 

1 Uracil 0,00 --- --- --- --- 
2 F 0,68 --- 1,79 --- 25,09 
3 T 3,82 --- 1,47 --- 59,80 
4 A 4,65 --- 5,06 --- 2,73 
5 dma --- --- --- --- --- 

Eluční po řadí toluidiny k´ S D As SD Rs 

1 o-TOL 2,67 0,45 7,81 2,29 O<M<P 
2 m-TOL 4,36 1,04 8,27 1,71     3,46 
3 p-TOL 10,04 2,94 10,19 1,36 4,49 
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Obrázek 45: SF BiospherE, separace bazických analytů v MeCN MF. 

Pozn.: Plná čára označuje první analýzu směsi po ekvilibraci kolony, horní přerušovaná odpovídá třetí 
analýze 
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Obrázek 46: SF BiospherE, separace toluidinů 
v MeCN MF 
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Obrázek 47: SF BiospherN, separace toluidinů 
v MeCN MF 
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Obrázek 48: SF BiospherN, separace bazických analytů v MeCN MF 

Pozn.: Plná čára označuje první analýzu směsi po ekvilibraci kolony, horní přerušovaná odpovídá 
čtvrté analýze 
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4.7.10.1 Diskuse výsledk ů v MeCN MF 

Test stacionárních fází dle Engelhardtova návrhu byl, podobně jako v případě silanolové aktivity a 
hydrofobicity, proveden také v acetonitrilové mobilní fázi. Testovací látky, jejich koncentrace i eluční 
podmínky zůstaly zachovány, změna se týkala pouze mobilní fáze. Původní směs methanolu a vody 
(55:45, v/v) byla nahrazena za acetonitril s vodou, smísenou ve stejném objemovém poměru.  
Originální test s bazickými látkami dle Engelhardta je úspěšně používán k hodnocení vlastností RPLC 
SF [48]. Modifikace testu záměnou MeOH MF za MeCN však dosud popsána nebyla. Podobně je tomu 
také v případě testování silanolové aktivity a hydrofobicity, kde originální testy pracují pouze 
s methanolovou mobilní fází, z důvodů jeho nízké toxicity [52]. Methanol je však pouze jeden ze dvou 
nejpoužívanějších organických modifikátorů v RPLC. Druhým rozpouštědlem je acetonitril, známý svou 
vyšší toxicitou, avšak jeho rozdílné fyzikálně-chemické vlastnosti nabízí pro RPLC separace mnohé 
výhody. Obecně lze říci, že methanol je ideální pro separace analytů lišících se molekulovou hmotností 
či počtem uhlíkových atomů, jako jsou např. homologické řady, naopak acetonitril je selektivnější pro 
separace izomerů. Díky jeho vyšší eluční síle jsou separované analyty eluovány v užším rozsahu 
kapacitních poměrů. Methanol je polární protické rozpouštědlo schopné tvorby vodíkových můstků se 
analyty i povrchem silikagelu. Acetonitril se naopak řadí mezi nepolární aprotická rozpouštědla 
neschopná tvorby vodíkových můstků [2]. Proto také vznikla otázka, zda je možné použít výsledky 
testu provedeném v MeOH MF k odhadu chromatografického chování dané stacionární fáze 
v acetonitrilovém prostředí? Předpoklad rozdílného chování podporují také výsledky testů silanolové 
aktivity, které jednoznačně prokázaly vliv charakteru modifikátoru MF na chování bazického anilínu 
(míra zadržení, eluční pořadí, symetrie a šířka eluční zóny). Modifikovaný test by tak poskytnul cenné 
informace o chování SF v acetonitrilovém prostředí. Výsledky takového testu však logicky nelze 
hodnotit na základě stejných měřítek. Je však možné definovat charakteristické modely chování pro 
jednotlivé SF a srovnat je s výsledky originálního testu. Ucelené informace potvrzující vztah mezi testy 
a individuálním chováním stacionárních fází vzhledem k slabě bazickým akridinům poskytnou až 
výsledky separačních experimentů za různých elučních podmínek. Jednotlivé chromatografické 
parametry uvádí tabulka 25 – 28 a příslušné chromatogramy viz Obrázek 41 - Obrázek 48. 
Stacionární fáze zůstaly rozděleny do dvou skupin, dle výsledků původního testu. Sledovány  a 
srovnány byly stejné parametry (k´A/k´F ; As,A/As,F ; k´DMA/ k´T,...) jako v případě originálního testu. 
Eluční pořadí, míra zadržení a míra relativní separace jednotlivých analytů je v acetonitrilové MF jiná 
než v methanolové MF, což znamená, že druh modifikátoru MF přímo ovlivňuje  selektivitu SF. Změna 
v elučním pořadí anilínu a fenolu či toluenu a DMA však naznačuje také kvalitativní změnu 
separačního mechanismu, neboť acetonitrilové prostředí vytváří příznivější podmínky pro sekundární 
silanofilní interakce než methanolová MF. 
 
Tabulka 29: test s bazickými analyty v MeCN MF dle Engelhardta, shrnutí výsledků 

Stacionární 
fáze 

Eluční 
pořadí 

k´A/k´F As,A/AS,F k´DMA/ k´T 
Eluční 
pořadí 

k´3/k´1 

Zorbax U<F<A<DMA<T 1,07 3,45 0,82 P<M+O 1,07 
Purospher U<F<A<DMA<T 1,07 3,15 0,83 koeluce 1,05 

BiospherE U<F<A<T<DMA 2,88 2,89 2,58 O<M<P 2,80 
BiospherN U<F<T<A<DMA 6,87 2,82 --- O<M<P 3,76 
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4.7.10.2 SF Zorbax a Purospher 

Obě stacionární fáze splnily v methanolové MF všechna kritéria originálního Engelhardtova testu, na 
základě čehož  byly ohodnoceny jako kvalitní vzhledem k separaci bazických látek.  
Také za podmínek modifikovaného testu vykazují obě SF velice blízké výsledky viz tabulka 29. Jejich 
chování je možné charakterizovat s pomocí základních hodnotících parametrů navržených 
Engelhardtem takto:  
 

1. k´A/k´F > 1 
2. As A/As F >>1,3 
3. k´DMA/ k´T < 1 
4. Izomery toluidinu nejsou rozlišeny (Rs < 1,5; k´3/k´1 < 1,3) 

 
Ad1) 
Slabě kyselý fenol eluuje před slabě bazickým anilínem, avšak míra jejich zadržení je velice blízká 
(Zorbax k´F/A= 0,66/0,70; Purospher k´F/A= 0,84/0,90) a rozlišení jednotlivých píků je nedokonalé 
(Zorbax RF/A = 1,49; Purospher RF/A = 1,58). Toto převrácené eluční pořadí však v acetonitrilové MF 
nemá stejný význam jako methanolové MF. Díky aprotickému charakteru a vyšší eluční síle acetonitrilu 
eluuje fenol před anilínem na všech testovaných SF včetně Zorbax i Purospher, na kterých byla 
prokázána nízká silanolová aktivita. Eluční pořadí fenol < anilín tak nepatří mezi vhodné indikátory 
silanofilních interakcí v podmínkách MeCN MF.  
Ad2) 
Asymetrie píků většiny testovacích látek splňuje všeobecně uznávaný limit (As < 1,2; viz tabulka 25 a 
tabulka 26). V případě bazického anilínu to však neplatí. Na obou SF tento parametr přesahuje 
hodnotu 1,2 (na SF Zorbax  As A = 1,50; na SF Purospher As A = 1,80) a výsledný poměr As,A/ As,F  
dosahuje hodnoty 3,15-3,45.  Eluční zóny však nevykazují zjevné známky deformace, naopak eluují 
v symetrických gausovských křivkách, viz Obrázek 41 a Obrázek 42. Pravděpodobným důvodem je 
nedokonalé rozlišení elučních zón anilínu a fenolu na obou SF, vedoucí k chybnému stanovení šířky 
píků a následně také parametru As. Z uvedeného důvodu fenol, v pořadí první eluující pík dle výpočtů 
silně frontuje, jinými slovy, šířka jeho vzestupné poloviny převažuje nad šířkou sestupné (As < 1). 
Naopak asymetrie zóny anilínu vykazuje chvostování, tedy převažující šířku sestupné poloviny nad 
vzestupnou (As > 1). Posouzení míry asymetrie u nedokonale rozlišených zón anilínu a fenolu tak 
prokazatelně není ideálním parametrem pro hodnocení vlastností SF. 
Ad3) 
Eluční pořadí dvojice DMA < toluen je identické v MeOH i MeCN MF, rozlišení je dokonalé v obou 
prostředích, rozdílný je pouze faktor selektivity, tedy vzájemný poměr absolutních retencí píku toluenu 
a DMA. Kapacitní poměr pro fenol, toluen, DMA a izomery toluidinu dosahuje nižších hodnot v 
podmínkách acetonitrilové MF. Na zadržení těchto testovacích látek má rozhodující vliv vyšší eluční 
síla acetonitrilu, protože převažujícím mechanismem separace je rozdělovací mechanismus. Výjimkou 
je bazický anilín, jehož zadržení je výsledkem kombinovaného působení rozdělovacího mechanismu 
se silanofilními interakcemi adsorpčního mechanismu. Absence vodíkových můstků mezi MeCN 
a povrchovými silanoly totiž umožňuje zbytkovým silanolům interagovat s bazickým anilínem, jehož 
zadržení se tak zvyšuje. A to jak při srovnání s jeho chováním v methanolové mobilní fází (důvod vyšší 
retence anilínu v MeCN), nebo vzhledem k zadržení nepolárního fenolu v acetonitrilové a methanolové 
MF (důvod odlišného elučního pořadí anilín versus fenol).  
Ad4) 
Rozdílný vliv methanolu a acetonitrilu se projevil také na rozlišení směsi toluidinů viz Obrázek 43 a 
Obrázek 44. V methanolové MF koeluovaly všechny tři izomery v jediném píku na obou SF, Zorbax i 
Purospher. V prostředí acetonitrilové MF však došlo k jejich částečnému rozlišení, což potvrzuje jeho 
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výše uvedenou schopnost separovat směsi izomerů. Na SF Zorbax izomery eluují v podobě dvou 
částečně překrývajících se zón. Izomer p-toluidinu opouští kolonu jako první, následován zónou 
koeluujících metha a ortho toluidinů ( Rs p, m+o = 1,44). Na SF Purospher nebyly toluidiny rozlišeny, 
avšak i zde vykazuje p-toluidin nejnižší míru retence ze všech izomerů, podobně jako na SF 
Purospher. Výsledné eluční pořadí toluidinů, p-(pKa = 5,08)  < m-(pKa = 4,73) < o-toluidin (pKa = 4,44), 
je nepřímo úměrné hodnotě disociační konstanty. Čím vyšší je hodnota pKa, tím nižší je retence 
daného izomeru. Takové chování polohových izomerů je podle autora Qian-Hong Wana řízeno 
efektem „molekulární orientace analytu“ indukovaným soutěžícími interakcemi analytu s mobilní fází a 
stacionární fází (rozdělovací mechanismus mezi mobilní fází a pseudokapalným filmem na povrchu 
SF) za nulového příspěvku silanofilních interakcí, zodpovědných za rozlišení izomerů v opačném 
pořadí o < m < p dle zvyšující se bazicity. Efekt „molekulární orientace analytu“ je založen na rozeznání 
tvaru izomeru a jeho prostorové orientaci při interakci s jedním či více oktadecylovýcmi řetězci SF 
současně, které mohou molekulu zcela obklopit, čímž se zvýší její zadržení jako výsledek hydrofobních 
interakcí rozdělovacího mechanismu [76].  
Příznaky nevratné sorpce na povrch SF objeveny nebyly. Po prvním nástřiku testovací směsi na novou 
kolonu (Purospher i Zorbax) byly opakovaně získány identické chromatogramy, bez posunů retenčních 
časů, změn v ploše píku aj., které byly sledovány zejména u bazického anilínu a DMA. Opakovatelnost 
jednotlivých měření je charakterizována hodnotou směrodatné odchylky (viz. tabulka 26 a tabulka 26). 
Obrázek 49 a Obrázek 50 nabízí srovnání získaných hodnot parametru k´pro všechny testovací látky 
v methanolové  acetonitrilové MF.  
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Obrázek 49: SF Purospher, srovnání hodnot k´v MeOH a MeCN MF 
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Obrázek 50: SF Zorbax, srovnání hodnot k´v MeOH a MeCN MF 
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4.7.10.3 SF BiospherE a BiospherN 

SF BiospherE i BiospherN nesplnily podmínky Engelhardtova testu v MeOH MF a jejich chování se 
z hlediska základních parametrů navržených Engelhardtem shoduje i v podmínkách acetonitrilové MF:  

1. k´A/k´F > 1 
2. As A/As F >>1,3 
3. k´DMA/ k´T > 1 
4. Izomery toluidinu jsou dokonale rozlišeny (Rs > 1,5; k´3/k´1 > 1,3) 

 
Ad1) 
Slabě kyselý fenol eluuje před slabě bazickým anilínem, stejně jako v případě SF Zorbax a Purospher. 
Anilín však na obou SF Biospher vykazuje nereprodukovatelné retence projevující se posunem 
parametru k´ k nižším hodnotám. Pravděpodobně se jedná o důsledky zahlcení kyselých silanolových 
center na povrchu SF molekulami anilínu, což souvisí s nízkou saturační kapacitou SF pro separaci 
anilínu na principu silanofilních interakcí [68, 78]. Také v methanolovém prostředí byly v případě anilínu 
pozorovány nereprodukovatelné retence následujícího charakteru: na povrchově upravené SF 
BiospherE byly zóny anilínu i DMA s opakovanými nástřiky rozmývány a jejich retenční časy 
zvyšovány, na povrchově neupravené SF BiospherN je však trend specifického chování anilínu 
kvalitativně shodný s popsaných chováním v acetonitrilové MF. 
Ad2) 
Asymetrie píku žádné z testovacích látek nesplňuje všeobecně uznávaný limit (As < 1,2; viz tabulka 27 
a tabulka 28). Výrazně deformované eluční zóny anilínu a fenolu jsou z chromatogramů patrné na 
první pohled viz Obrázek 45 - Obrázek 48. Nejnižší míra deformace eluční zóny byla zaznamenána u 
slabě kyselého fenolu a neutrálního toluenu. V případě fenolu parametr As nepřesahuje hodnotu 1,8  a 
míra asymetrie u toluenu není vyšší než hodnota 1,5. 
Ad3) 
Eluční pořadí dvojice DMA a toluen nelze charakterizovat. Důvodem je nereprodukovatelné chování 
silně bazického DMA, který podobně jako anilín vykazuje příznaky silanofilních interakcí, společné pro 
obě stacionární fáze: výrazné chvostování a rozmývání eluční zóny v extrémních případech až na 
úroveň základní linií, výrazné posuny v retencích směrem k nižším hodnotám v důsledku nasycení 
aktivních adsorpčních center, změny v elučním pořadí. Dokumentující chromatogramy uvádí Obrázek 
45 - Obrázek 48.  
Ad4) 
Za pozornost stojí také dokonalé rozlišení izomerů toluidinu eluujících v pořadí o<m<p, dle stoupající 
bazicity viz. Obrázek 46 a Obrázek 47. Podobné chování vykazovaly obě SF v methanolové MF, jen 
rozlišení elučních zón jednotlivých izomerů bylo na SF Zorbax pouze částečné. Za absolutní rozlišení 
izomerů jsou zodpovědné silanofilní interakce, jejichž zvýšená intenzita byla na těchto SF prokázána již 
testem silanolové aktivity dle Galushka.  
 
Srovnáme-li míru zadržení testovacích látek v MeOH a MeCN MF zjistíme, že vyšší eluční síla MeCN 
se na hodnotě k´ projevila pouze v případě slabě kyselého fenolu a nepolárního toluenu. Anilín i DMA 
jsou naopak vlivem intenzivních silanofilních interakcí adsorpčního mechanismu zadrženy vyšší měrou 
v prostředí MeCN MF viz Obrázek 51 a Obrázek 52.  
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Obrázek 51: SF BiospherE, srovnání hodnot k´v MeOH a MeCN MF 
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Obrázek 52:SF BiospherN, srovnání hodnot k´v MeOH a MeCN MF 

 
Kromě reprodukovatelných chromatogramů fenolu a toluenu eluujících v relativně symetrických 
zónách, nelze přehlédnout specifické chování anilínu a DMA znemožňující kvantifikaci těchto látek. 
Naopak na SF Zorbax a Purospher nebyly v acetonitrilovém prostředí zjištěny žádné z popsaných 
příznaků, což potvrzuje jejich původní rozdělení do dvou skupin dle originálního Engelhardtova testu. 
Vliv acetonitrilu na chování testovacích látek navržených Engehardtem byl prokázán. Acetonitriové 
prostředí vytváří ve srovnání s methanolovou MF příznivější podmínky pro silanofilní interakce 
podílející se na separačním mechanismu bazických analytů. Navržené hodnotící parametry 
originálního testu nejsou použitelné pro modifikovaný test v acetonitrilovém prostředí. Slabě kyselý 
fenol eluuje před anilínem i na vysoce kvalitních endkapovaných kolonách a jeho eluční pořadí tak 
není důkazem vysoké silanolové aktivity SF, tak jako v případě originálního testu v MeOH MF. Také 
parametr asymetrie píků anilínu a fenolu není v případě MeCN MF ideální pro hodnocení kvality SF. 
Vlivem vyšší eluční síly acetonitrilu může dojít k částečné koeluci fenolu s anilínem, což komplikuje 
stanovení asymetrie jednotlivých zón. Poslední významný rozdíl se týká rozlišení izomerů toluidinů. Jak 
již bylo uvedeno výše, acetonitril je selektivní pro separace směsi izomerů více než methanol, proto 
jejich případné rozlišení nedokazuje příspěvek silanofilních interakcí k separačnímu mechanismu. 
Mnohem důležitější než jejich rozlišení se v tomto případě jeví eluční pořadí izomerů. Eluce o<m<p 
kopírující zvyšující se bazicitu analytů svědčí pro silanofilní interakce, naopak pořadí p<m<o jejich 
příspěvek vylučuje [76].  
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4.8 Separační experimenty s akridiny 

Po otestování všech čtyřech stacionárních fází z hlediska hydrofobicity, silanolové aktivity a schopnosti 
separovat bazické analyty byly pro separační experimenty s akridiny vybrány pouze tři SF: SF Zorbax, 
Purospher a BiospherE. Výsledky provedených testů poskytly stručnou charakteristiku jednotlivých SF. 
Individuální srovnání hydrofobicity a silanolové aktivity v rámci každé stacionární fáze nabízí Obrázek 
53 a Obrázek 54.  
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Obrázek 53: Hydrofobicita a silanolová aktivita stacionárních fází v MeOH MF 
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Obrázek 54: Hydrofobicita a silanolová aktivita stacionárních fází v MeCN MF 

 
Poměr hydrofobicity a silanolové aktivity vykazuje u všech testovaných SF rozdílný trend v MeOH a 
MeCN prostředí. Zatímco v methanolovém prostředí převažuje hydrofobicita nad silanolovou aktivitou 
na všech enkapovaných SF, v acetonitrilovém prostředí tomu tak není. Na SF BiospherE byla 
prokázána přibližně dvakrát intenzivnější silanolová aktivita ve srovnání s hydrofobicitou. Na 
zbývajících dvou SF Zorbax a Purospher dosahuje silanolová aktivita více než poloviční intenzity 
vzhledem k hydrofobicitě. Povrchově neupravené SF logicky demonstrují několikanásobně 
intenzivnější silanolovou aktivitu než jaká byla stanovena v případě hydrofobicity. Retence bazických 
látek jsou zde  řízeny převažujícími silanofilními interakcemi projevujícími se chvostováním a 
nereprodukovatelnými retencemi.  
Kromě zmíněných rozdílů mezi acetonitrilovým a methanolovým prostředím se projevily také 
individuální rozdíly mezi testovanými stacionárními fázemi, přestože se jedná o nominálně identické SF 
SiC18.  Poměr hydrofobicity vůči silanolové aktivitě je charakteristický pro každou stacionární fázi. 
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V methanolové MF lze na základě uvedených výsledků očekávat nejmenší vliv silanolové aktivity na 
retenční chování bazických analytů u SF Zorbax, pravděpodobně z důvodu dvojitého endkapingu.  
V acetonitrilové MF jsou to obě dvě stacionární fáze, Zorbax i Purospher, pro které byly získány velice 
podobné výsledky. V případě SF BiospherE však byly získány velice zajímavé výsledky, na základě 
kterých je možné předpokládat její rozdílné chování vůči bazickým látkám v acetonitrilové a 
methanolové MF. Zatímco v methanolové MF převažuje hydrofobicita nad silanolovou aktivitou, 
v acetonitrilovém prostředí převahu získala silanolová aktivita. Za těchto podmínek se mohou 
v průběhu separace bazických látek objevit příznaky silanofilních interakcí, jako je chvostování 
elučních zón, nebo silné zadržení analytů na povrchu SF. 
Výše uvedené výsledky slouží jako jednoduché charakterizační parametry SF, na základě kterých je 
možné odhadnout retenční chování analytů. Engelhardtův test s bazickými látkami dělí použité SF na 
dvě skupiny, vhodné a nevhodné pro separace bazických analytů. SF Zorbax a Purospher patří do 
první skupiny, zatímco obě SF Biospher byly klasifikovány jako nevhodné. Výsledky Engelhardtova 
testu teoreticky zaručují, že při separacích bazických látek na těchto kolonách nedojde k projevům 
chvostování píků, rozmývání elučních zón a nereprodukovatelným retencím způsobeným silanofilními 
interakcemi. V případě SF BiospherE a N však tyto projevy chování vyloučeny nejsou [48]. Převažující 
intenzita silanofilních interakcí nad hydrofobicitou u obou SF v MeCN MF (viz Obrázek 53 a Obrázek 
54) tento předpoklad potvrzuje.  
Pro plánované separační experimenty s bazickými akridiny byly vybrány tři SF, SF Zorbax, Purospher a 
BiospherE. V případě SF Zorbax a Purospher nejsou očekávány žádné projevy nežádoucích efektů, 
pouze individuální rozdíly v selektivitě. Naopak v případě SF BiospherE je očekáván výrazný vliv 
silanolové aktivity na separační mechanismus akridinů. SF BiospherN použita nebyla z důvodu její 
vysoké intenzity silanolové aktivity, která způsobuje silné zadržení všech bazických látek na povrchu 
SF. Za těchto podmínek není možné studovat jejich retenční chování. 
Do jaké míry koreluje očekávané retenční chování bazických látek s chováním modelové skupiny 
akridinů ukáží následující experimenty.  

4.9 Separace akridin ů v nepufrovaném prost ředí 

Experimenty v nepufrovaném prostředí předcházely separacím v pufrovaných mobilních fázích. Jejich 
cílem bylo zhodnocení vlivu obsahu vody a charakteru organického modifikátoru na selektivitu 
separačního systému (se stacionárními fázemi Zorbax, Purospher a BiospherE) a retenční chování 
akridinů, zejména míru jejich zadržení ve SF z hlediska jejich molekulové hmotnosti a relativní bazicity 
(především v rámci podskupin izomerů). Na závěr byly zvoleny dva individuální poměry organický 
modifikátor-H2O, jeden pro methanolovou a jeden pro acetonitrilovou mobilní fázi vykazující 
srovnatelnou eluční sílu (ideální separace: k´= 2-10) ale i uspokojivé rozdělení směsi na samostatné 
eluční zóny [79]. Posouzeny a srovnány byly také termodynamické a kinetické aspekty separace 
akridinů v systémech se SF Zorbax, Purospher a BiospherE. Jednotlivé výsledky byly také korelovány 
s povrchovými vlastnostmi SF, na základě čehož byly získány cenné informace s praktickým využitím 
testů. Vedle kapacitních poměrů jednotlivých akridinů byla vyhodnocena relativní míra rozlišení Rs, 
faktor symetrie píků, separační faktor α a počet teoretických pater v přepočtu na jeden metr 
analytického lože n/metr. 

4.9.1 Pracovní postup 

Osmičlenná skupina akridinů byla separována za podmínek izokratické eluce s použitím binární 
mobilní fáze o proměnlivém obsahu vody v rozsahu 5-50 %,  měnícím se po pěti objemových 
procentech. Jako modifikátor mobilní fáze byl použit protický methanol a aprotický acetonitril, stejně 
jako v případě testů povrchových vlastností stacionární fáze. 
První experimenty začínaly s mobilní fází o nejvyšší eluční síle, obsahující 5 objemových procent vody 
a celou sérii uzavírala směs s objemovým poměrem modifikátor-voda 1:1 (v/v). Všechna měření byla 
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provedena třikrát a uvedené výsledky kapacitních poměrů a ostatních chromatografických parametrů 
jsou jejich aritmetickým průměrem. Použité stacionární fáze, (Zorbax, Purospher a BiospherE), byly 
ekvilibrovány desetinásobkem mrtvého retenčního objemu (V0 = tM uracilu), stanoveného individuálně 
pro každou SF a jednotlivé složení MF. Před započetím ekvilibrace byla každá kolona regenerována 
čistým organickým rozpouštědlem (V = 10 x V0), který byl použit jako modifikátor MF v následujících 
experimentech [51].  
 
Pro všechny experimenty byly použity společné eluční podmínky: 

• Průtok MF: 1,0 ml/min; teplota kolony = 30°C, vlnová d élka detekce = 231 a 254 nm nm [2, 51]. 
Koncentrace jednotlivých akridinů ve směsi byla shodná pro všechny členy modelové skupiny, c = 0,01 
g. dm-3. Injektováno bylo množství o objemu 5 µl, tedy 0,05 µg. Koncentrační úroveň modelové směsi 
akridinů byla zvolena po zvážení následujících faktorů: 

• Srovnatelné injektované množství a intenzita signálu s testy SF. 
• Srovnatelné injektované množství se studiemi téhož charakteru [51].  
• Nepřekročení lineární kapacity SF (0,1mg.g-1 SF) [48]. 

4.9.2 Vliv obsahu vody v MF na selektivitu a reten ční chování akridin ů 

V případě systémů RPLC obecně platí, že logaritmus kapacitního poměru lineárně roste s obsahem 
vody v MF. Patří-li separované analyty do společné skupiny chemických sloučenin, jak je tomu 
v našem případě, projeví se rozdílný obsah vody pouze na retenčních časech, tedy míře zadržení 
jednotlivých analytů, avšak  eluční pořadí zpravidla zůstává zachováno [2]. Colin a kol. však při studiu 
chování azaarénů na SF SiC18 popsal výjimky, týkající se mobilních fází s nízkým obsahem vody (do 
15%, v/v). V mobilních fázích o uvedeném složení lze očekávat významné změny v selektivitě 
projevující se odchylkami v elučním pořadí vzhledem k základním principům rozdělovacího 
mechanismu. Eluční pořadí za takových podmínek nevzrůstá společně s molekulovou hmotností 
(respektive s počtem uhlíkových atomů v molekule či parametrem log KOW). Takové chování je 
v rozporu s interakcemi, které jsou považovány za rozhodující pro mechanismus retence v RPLC [34]. 
Podle chronologicky starší separační teorie navržené Horváthem hraje stacionární fáze pasivní roli a 
retence analytů v RPLC je řízena především mobilní fází [34, 71]. Zjednodušeně řečeno dochází 
k vytěsnění nepolárního analytu z polární MF do nepolární SF (odpudivé „hydrofobní“ síly analyt-MF). 
Podle novějšího modelu vypracovaného Dillem a kol. se však také SF aktivně účastní distribuce 
analytu mezi SF a MF, neboť bylo zjištěno že odpudivé síly analyt-MF vykazují mnohdy slabší intenzitu 
než přitažlivé síly analyt-SF [39]. V souladu s oběma modely se však absolutní retence nepolárního 
analytu (k´) zvyšuje přímou úměrou s jeho molekulovou hmotností Mr [75]. V případě dvoj a 
trojjaderných akridinů obsahujících v molekule polární heteroatom dusíku je však  možné očekávat 
intenzivnější interakce s polární mobilní fází. Současně je nutné zvážit vliv volných silanolových skupin 
na povrchu silikagelu, které mohou interagovat s bazickými akridininy na principu vodíkových můstků a 
jiných druhů polárních interakcí [55]. Z toho důvody byla před zahájením separačních experimentů 
vyhodnocena silanolová aktivita u všech použitých SF. 
Obecně však platí, že Colinem popsané změny v selektivitě v MF o nízkém obsahu vody (do 15 %, v/v) 
jsou důsledkem přitažlivých specifických interakcí analyt-MF, které v mobilních fázích o nízkém 
obsahu vody převažují. Naopak odpudivé interakce analyt-MF, typické pro rozdělovací mechanismus, 
jsou díky nízkému obsahu vody v MF velice slabé. Eluční pořadí v mobilních fázích chudých na obsah 
vody je tedy ovlivněno  především polaritou molekuly analytu (z hlediska její schopnosti tvořit vodíkové 
můstky, účastnit se acidobazických interakcí a pod.), zatímco molekulová hmotnost hraje jen malou 
roli [2].  Naopak v MF s vysokým obsahem vody převažuje hydrofobní efekt (odpudivé síly analyt-MF), 
který ovlivňuje retenci analytů v souladu s jejich molekulovou hmotností: analyty s největší 
molekulovou hmotností jsou zadrženy největší měrou, bez ohledu na jejich polaritu. V případě MF 
s vysokým obsahem vody je však velice důležité určit limitní koncentraci, nad kterou jsou již 
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uplatňovány principy rozdělovacího mechanismu. Jednoduše řečeno podmínky, kdy hydrofobní 
interakce analyt-MF získají převahu. Tato hraniční koncentrace vody v MF závisí na druhu modifikátoru 
v mobilní fázi [2].  

4.9.2.1 Vliv obsahu vody v MeOH MF 

Obsah vody v MF (%, v/v) byl korelován s logaritmem kapacitního poměru jednotlivých akridinů pro 
všechny tři stacionární fáze viz Obrázek 55  - Obrázek 57. Aplikujeme-li výše uvedenou Colinovu teorii 
na separaci modelové skupiny akridinů, lze očekávat lineární charakter závislosti 
log k´= f (% H2O, v/v). Jak je však vidět z obrázků 1 – 3, očekávaná linearita není v plném rozsahu 
složení MF (5 – 50 % H2O v MF, v/v) splněna pro žádnou použitou SF. Tvary závislostí se pro 
jednotlivé stacionární fáze vzájemně odlišují. Na první pohled je patrné, že závislosti získané pro SF 
Zorbax a Purospher vykazují podobný charakter, zatímco v případě SF BiospherE byl získán odlišný 
tvar křivky pro většinu akridinů modelové skupiny. Rozdíl se týká především druhé poloviny závislosti, 
tedy mobilní fáze obsahující více než 30 % (v/v) H2O. Na SF BiospherE je v tomto úseku narušen 
monotónní charakter závislosti, což je nejvíce patrné na tvaru křivky akridinu. 

SF Zorbax: log k´= f (% H 2O, v/v) v MeOH-H 2O MF
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Obrázek 55: SF Zorbax, MF MeOH-H2O: Závislost log k´na % H2O (v/v)v MF 
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Obrázek 56: SF Purospher, MF MeOH-H2O: Závislost log k´na % H2O (v/v)v MF 

SF Biospher, log k´= % H 2O (v/v) v MeOH-H 2O MF
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Obrázek 57: SF BiospherE, MF MeOH-H2O: Závislost log k´na % H2O (v/v)v MF 
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4.9.3 SF Zorbax 

Lineárnímu modelu závislosti log k´= f (% H2O, v/v) se nejvíce blíží SF Zorbax, jejíž hydrofobicitu 
v methanolové mobilní fázi reprezentuje hodnota k´toluenu = 3,09 a silanolovou aktivitu index ISiOH = 0,13. 
Poměr jednotlivých parametrů ISiOH/ k´toluenu = 0,04.  Tvar závislosti log k´= f (% H2O, v/v) má monotónní 
charakter pro všechny členy modelové směsi viz Obrázek 55. Zakřivení jednotlivých závislostí se 
projevuje pouze od obsahu 40 % (v/v) vody v MF. Lineární úsek závislosti je tedy splněn ve všech 
směsích mobilní fáze, které obsahují 5 – 40 % (v/v) H2O v MF. Nepravidelnosti v průběhu jednotlivých 
křivek, které se projevily v případě SF BiospherE v MF obsahující 30% (v/v) vody a více nebyly 
v systému sena SF Zorbax zaznamenány. SF Zorbax se tak svými vlastnostmi nejvíce přiblížila 
teoretickému modelu o lineárním průběhu závislosti log k´= f (% H2O, v/v) [2]. Tyto rozdíly 
ve vlastnostech stacionárních fází souvisí s povrchovými charakteristikami, které reprezentují hodnoty 
hydrofobicity a silanolové aktivity. SF Zorbax vykazuje nejnižší hodnotu poměru silanolové aktivity vůči 
hydrofobicitě (0,04), což pro separace akridinů znamená převažující rozdělovací mechanismus, 
charakteristický lineární závislostí log k´= f (% H2O, v/v). Pro vyšší hodnoty poměru (0,08 – Purospher 
a 0,19 – BiospherE) však již byly zjištěny větší odchylky od lineární závislosti, projevující se v MF 
obsahující 30 % H2O a více. Přičemž v případě SF BiospherE jsou tyto nepravidelnosti mnohem 
výraznější než na SF Purospher, což koresponduje s uvedenými hodnotami povrchových vlastností. 
Proto je možné předpokládat, že zmíněné odchylky od linearity, závislosti log k´= f (% H2O, v/v), jsou 
projevem komplexního separačního mechanismu, na kterém se kromě hydrofobních interakcí 
rozdělovacího mechanismu podílejí také silanofilní interakce adsorpčního mechanismu.   
 
Z hlediska termodynamiky separace akridinů v systému tvořeném SF Zorbax a nepufrovanou 
methanolovou MF platí,  že s nárůstem obsahu H2O v MF se rozšiřuje rozsah kapacitních poměrů k´: 
od k´ = 0,15 – 0,45 (5 % H2O v MF) v MF) po k´= 2,60 – 20,14 (50 % H2O v MF)v MF) a zlepšuje 
rozlišení mezi jednotlivými píky. Vyhovující hodnoty  parametru k´ pro rozlišení jednotlivých píků 
Rs > 2,0 poskytuje mobilní fáze obsahující 40 % (v/v) vody v MF: k´ = 1,07 – 6,19. Separační účinnost 
vyjádřená počtem teoretických pater n/metr  pro jednotlivé členy modelové skupiny leží v intervalu 
hodnot 63220-80029. m-1, zatímco hodnoty faktoru selektivity α2,1 se pro dané složení MF pohybují v 
rozsahu 1,08-1,58. 
Změny v selektivitě separace akridinů způsobené nárůstem obsahu vody v MF lze odvodit ze závislostí 
viz Obrázek 58 a Obrázek 59. Obrázek 58  znázorňuje závislost parametru α (alfa) pro separaci 
modelové skupiny akridinů v souladu s jejich elučním pořadím. Z obrázku je patrné, že izomery 
isochinolin/chinolin jsou zadrženy stejnou měrou (koeluují) ve všech směsích mobilní fáze obsahující 
20 % (v/v) vody a méně. Pro jejich rozdělení je tedy nezbytné zvýšit obsah vody v MF minimálně na 25 
% (v/v). Výrazný nárůst charakterizuje změnu selektivity s nárůstem vody v MF pro separaci dvojice 
akridin/8-methylchinolin. Za pozornost stojí také průběh závislosti pro separaci dvojice 2-
methylchinolin/isochinolin, která prochází maximem v bodě odpovídajícím 20 % obsahu vody v MF. 
Pro ostatní závislosti byl zaznamenán mírný nárůst či pokles, bez výrazných extrémů.  
 
Zajímavé výsledky také přináší vyhodnocení selektivtity pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin a 
akridin/chinolin. Tyto dvojice akridinů neeluují vedle sebe, avšak liší se molekulovou hmotností přesně 
o jednu methylovou a o jednu fenylovou (C6H5) skupinu. Této skutečnosti lze využít pro posouzení 
charakteru separačního mechanismu, neboť z hlediska základních principů rozdělovacího 
mechanismu existuje přímá úměra mezi retencí analytu a jeho molekulovou hmotností [2]. Parametr 
alfa pro separaci dvojice akridin/chinolin stejně jako pro dvojici 2-methylchinolin/chinolin vykazuje 
v závislosti na obsahu vody v MF vzestupný charakter. Tvar jednotlivých závislostí se však liší, zatímco 
hodnoty parametru alfa byly v případě dvojice akridin/chinolin proložené polynomem druhého stupně (y 
= 0,0012x2 - 0,0064x + 2,4004), pro dvojici 2-methylchinolin/chinolin vykazuje tentýž parametr lineární 
nárůst pod úhlem vymezeným směrnicí a = 0,009 (y = 0,009x + 1,3418) viz Obrázek 59.  
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SF Zorbax, MeOH MF: alfa 2mch/chin ; alfa akr/chin  = f (% H2O, v/v)
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Obrázek 58: SF Zorbax, MF MeOH-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 
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Obrázek 59: SF Zorbax, MF MeOH-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 

4.9.4 SF Purospher 

V případě SF Purospher vykazuje závislost log k´= f (% H2O, v/v) monotónní charakter pro všechny 
členy modelové skupiny, avšak v MF obsahující více než 30% H2O (v/v) byly zaznamenány odchylky 
od lineárního modelu, které pravděpodobně souvisí s povrchovými vlastnostmi SF viz Obrázek 56. 
Hydrofobicitu SF Purospher v methanolové MF reprezentuje hodnota k´toluenu = 3,69 a silanolovou 
aktivitu index ISiOH = 0,29. Podíl jednotlivých parametrů odpovídá hodnotě ISiOH/ k´toluenu = 0,08, tedy 
dvojnásobku hodnoty získané pro SF Zorbax. 
Linearita závislosti je splněna ve všech směsích mobilní fáze obsahující 5-30 % (v/v) H2O v MF, tedy o 
deset procent méně než v případě SF Zorbax.  Zvýšený obsah vody v MF pravděpodobně vede ke 
zvýšenému vlivu silanofilních interakcí, které přispívají k celkovému separačnímu mechanismu a 
ovlivňují tak výsledný tvar závislosti. Důvodem je skutečnost, že s obsahem vody v MF roste její 
polarita, která vede k vypuzení molekul analytu z MF do SF. Nebo-li dochází ke zkrácení celkového 
času, který molekula analytu stráví v MF, a naopak čas strávený ve SF se zvyšuje. Na povrchu každé 
SF na bázi silikagelu jsou kromě  hydrofobních alkylových řetězců také volné silanolové skupiny, proto 
čím delší dobu stráví molekula analytu ve SF, tím vyšší je pravděpodobnost silanofilních interakcí.  
Z hlediska termodynamiky separace akridinů v systému tvořeném SF Purospher a nepufrovanou 
methanolovou MF platí, že s nárůstem H2O v MF se rozšiřuje rozsah kapacitních poměrů: od k´ = 0,22 
– 0,63 (5 % H2O v MF) v MF) po - k´ = 3,69 – 25,87 (50 % H2O v MF)v MF) a zlepšuje rozlišení mezi 
jednotlivými píky. Z hlediska kvalitní separace směsi byla vyhovující kombinace hodnota k´ a společně 
s rozlišením jednotlivých píků nalezena v MF obsahující 40% vody, podobně jako v případě SF Zorbax: 
k´= 1,57 – 8,49; Rs > 2,16. Separační účinnost vyjádřená počtem teoretických pater n/metr  pro 
jednotlivé členy modelové skupiny leží v intervalu hodnot 37818-58206. m-1, a hodnoty parametru 
alfa2,1 se pro dané složení MF nachází v rozsahu: 1,08 – 1,80. 
Obsah vody v MF se také charakteristicky projevuje na selektivitě separace akridinů v systému 
tvořeném SF Purospher a nepufrovanou methanolovou MF. Závislost parametr alfa2,1 na obsahu vody 
v MF uvádí Obrázek 61. Z obrázku je patrné, že izomery chinolin a isochinolin jsou jedinou dvojicí, 
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která na SF Purospher vykazuje identické retenční chování, a to ve všech směsích MeOH-H2O 
obsahující méně než 30 % (v/v) vody. Podobné chování bylo zjištěno také v případě SF Zorbax, avšak 
pouze ve směsích obsahujících 20 % vody a méně. V případě SF Purospher je k jejich rozdělení 
nezbytné použít mobilní fázi obsahující ≥ 35 % (v/v) vody. Vzestupný charakter závislosti parametru 
alfa2,1 byl zaznamenán pro dvojice akridin a 8-methylchinolin, podobně také pro 6-methylchinolin a 2-
methylchinolin. Naopak obsah vody v MF má jen minimální efekt vliv na podíl kapacitních poměrů 
fenanthridinu a akridinu. V případě 8-methylchinolinu a 6-methylchinolinu dokonce dochází k mírnému 
snížení parametru alfa2,1 s nárůstem obsahu vody v MF. Ostatní závislosti mají nepravidelný průběh. 
 
Za pozornost také stojí posouzení selektivity pro separaci dvojic 2-methylchinolin/chinolin a 
akridin/chinolin a zejména jejich závislostí na obsahu vody v MF viz Obrázek 60. Podobně jako 
v případě SF Zorbax byla získána lineární závislost parametru alfa pro dvojici 2-methylchinolin/chinolin 
(y = 0,0085x + 1,2382), zatímco závislost téhož parametru pro separaci dvojice akridin/chinolin 
charakterizuje polynom druhého stupně (y = 0,0012x2 - 0,0025x + 2,3675).  Lze tedy říci, že nárůst 
molekulové hmotnosti analytu o methylovou skupinu způsobí lineární nárůst retence v závislosti na 
obsahu vody v MF. Přírůstek molekulové hmotnosti analytu o fenylovou skupinu také vyvolá nárůst 
retence společně s obsahem vody v MF, avšak tento vzestupný trend nejlépe charakterizuje polynom 
druhého stupně viz Obrázek 60. 
Uvedené výsledky lze tedy použít pro hrubý odhad retenčních časů alkylových/arylových derivátů 
akridinů v závislosti na složení MF v rozsahu 5 – 50 % H2O (v/v). Je však nutné počítat s drobnými 
odchylkami, zejména v případě alkylových derivátů, neboť orientace methylskupiny má vliv na 
přístupnost volného elektronového páru na dusíku, který se podílí na interakcích separačního 
mechanismu. Také bazicita dusíkového atomu v molekule methylchinolinu je ovlivňována kladným 
induktivním efektem methylové skupiny. Proto ze všech monomethylderivátů chinolinu vykazuje 
2-methylchinolin největší bazicitu díky nejblíže položené methylskupině vzhledem k dusíkovému 
atomu. Naopak 8-methylchinolin vykazuje nejslabší bazicitu, neboť volný elektronový pár na dusíku 
interaguje s  methylskupinou planární molekuly [16]. 
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  Obrázek 60: SF Purospher, MF MeOH-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 
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Obrázek 61: SF Purospher, MF MeOH-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 
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4.9.5 SF BiospherE 

Závislost log k´ = f (% H2O) pro SF BiospherE se nejvíce ze všech třech tří použitých SF odchyluje od 
přímky. Povrchové vlastnosti SF BiospherE charakterizují následující hodnoty: ISiOH = 0,62; 
k´toluenu = 3,23 a podíl ISiOH/ k´toluenu = 0,19. Jak uvádí Obrázek 57, lineární úsek závislosti je krátký,  
vymezený obsahem vody 5 – 25 % (v/v) v MF. Tvar jednotlivých závislostí není monotónní bez extrémů 
pro všechny členy modelové skupiny, tak jak tomu bylo v případě předchozích dvou SF. Tvar závislosti 
pro akridin, 2-methylchinolin a isochinolin se výrazně odlišuje od linearity v celém úseku složení MF. 
Tyto výsledky korespondují s charakteristickým elučním chováním těchto tří akridinů, jak je vidět 
z chromatogramů modelové směsi viz „Příloha 1“. Eluční zóny isochinolinu (pKb = 8,52), 
2-methylchinolinu (pKb = 8,16) a akridinu (pKb = 8,40) vykazují na SF BiospherE výrazné známky 
chvostování již v MF o obsahu 20 % vody. S dalším zvyšováním obsahu vody v MF se asymetrie píků 
prohlubuje, společně s jejich rozšiřováním. V MF obsahující 55 % vody jednotlivé eluční zóny prakticky 
splývají s úrovní základní linie. Toto charakteristické chování uvedené trojice akridinů se odlišuje od 
ostatních členů modelové skupiny. Přestože isochinolin, 2-methylchinolin a akridin nepatří do stejné 
skupiny o identické hodnotě molekulové hmotnosti, vykazují společné známky retenčního chování. 
Důvodem jsou jejich blízké acidobazické vlastnosti. Jak je vidět z tabulky viz Obrázek 62, jedná se o tři 
nejbazičtější akridiny z celé modelové skupiny. Vzhledem k vysoké hodnotě indexu silanolové aktivity 
na SF BiospherE je tedy více než pravděpodobné, že za popsané eluční chování zodpovídají silanofilní 
interakce, tedy přitažlivé interakce mezi molekulami analytu a volnými silanolovými skupinami na 
povrchu SF [57].  
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Obrázek 62: Seřazení akridinů podle klesající bazicity (ve směru zleva doprava)  

 
Naopak lineární charakter závislosti log k´= f (% H2O, v/v) je v celém rozsahu složení MF splněn pro 
benzo[h]chinolin, který vykazuje nejmenší bazicitu ve skupině viz Obrázek 57. Lze tedy konstatovat, že 
k deformaci závislosti log k´= f (% H2O, v/v) na SF BiospherE přispívají silanofilní interakce, které jsou 
na rozdíl od hydrofobních interakcí nezávislé na molekulové hmotnosti analytu. Rozhodujícím faktorem 
je hodnota pKa resp. pKb, nebo-li čím vyšší bazicita, tím intenzivnější vliv silanofilních interakcí na 
retenční chování analytu. Příspěvek silanofilních interakcí k separačnímu mechanismu isochinolinu, 2-
methylchinolinu a akridinu je rozpoznatelný také z elučního pořadí. V MF obsahující méně než 20 % 
vody eluuje 2-methylchinolinu i akridin jako první v rámci podskupiny o identické molekulové hmotnosti. 
Se zvyšujícím se obsahem vody v MF se však jejich eluční pořadí posunuje na konec v dané skupině, 
isochinolin dokonce koeluuje s 8-methylchinolinem. Důvodem takového chování je zvýšení retence 
analytu ve SF způsobené přitažlivými silanofilními interakcemi analyt-SF.  
 
Z hlediska termodynamiky separace akridinů v systému tvořeném SF BiospherE a nepufrovanou 
methanolovou MF platí, že nárůst obsahu vody v MF zvyšuje její polaritu, což vede ke zvýšené míře 
zadržení všech akridinů modelové skupiny ve SF BiospherE, tak jako v případě předchozích dvou 
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separačních systémů se SF Zorbax a Purospher: k´ = 0,22-0,63 (5% H2O v MF) v MF) až - k´= 3,69-
25,87 (50 % H2O v MF)v MF). Rozlišení mezi jednotlivými píky se však zvyšuje pouze do hranice 
patnácti procent vody v MF a ani za těchto podmínek není modelová směs osmi akridinů rozdělena na 
osm samostatných elučních zón (koeluce 6- a 8-methylchinolinu). Od obsahu 20 % H2O (v/v) v MF se 
projevují výrazné známky chvostování a rozšiřování elučních zón většiny akridinů, nejvíce však 
isochinolinu, 2-methylchinolinu a akridinu, které výrazně snižují kvalitu separace. Výsledkem jsou 
chromatogramy s deformovanými a překrývajícími se elučními zónami, které lze jen velice těžko 
identifikovat. V MF obsahující 50 % vody již prakticky všechny eluční zóny směsi splývají s úrovní 
základní linie viz „Příloha 1“. Největší míra rozlišení jednotlivých píků v chromatogramu směsi byla 
dosažena v MF obsahující 15 % (v/v) vody, přestože 6- a 8-methylchinolin zůstávají nerozděleny a 
koeluují v jedné zóně. Na rozdíl od předchozích dvou SF fází byla tedy modelová směs osmi akridinů 
rozdělena maximálně na sedm samostatných zón (15 % H2O, v/v), k´= 0,37 – 1,01. Separační účinnost 
vyjádřená počtem teoretických pater n/metr  pro jednotlivé členy modelové skupiny leží v intervalu 
hodnot 12912 – 60589. m-1 a maximální a minimální hodnoty faktoru selektivity alfa2,1 se pro dané 
složení MF nachází v rozsahu: 1,06 – 1,29. 
 
Změny v selektivitě separace akridinů způsobené nárůstem obsahu vody v MF lze odvodit ze závislostí 
viz Obrázek 63 a Obrázek 64. Obrázek 64 znázorňuje závislost parametru alfa2,1 pro separaci 
osmičlenné směsi akridinů. Dvojice izomerů chinolin/isochinolin nevykazuje identické retenční chování 
jako v případě SF Zorbax a Purospher, avšak příklad podobného elučního chování byl objeven u 
izomerů 6- a 8-methylchinolinu, které koeluují v MF obsahující do 20-ti % (v/v) vody. Společným rysem 
závislostí pro všechny členy skupiny je fakt, že je nelze charakterizovat některou ze základních 
matematických funkcí. Obecně však lze říci, že selektivita separace pro dvojice isochinolin/chinolin, 
akridin/8-methylchinolin a 2-methylchinolin/isochinolin vykazuje vzestupný trend v závislosti na obsahu 
vody v MF. Naopak v případě selektivity separace izomerů 
6-methylchinolin/2-methylchinolin, 8-methylchinolin/6-methylchinolin, fenanthridin/akridin a 
benzo[h]chinolin/fenanthridin byl zaznamenán sestupný charakter závislostí.  
Posledním hodnoceným aspektem z hlediska selektivity separace akridinů byla závislost parametru 
alfa pro dvojice 2-methylchinolin/chinolin a akridin/chinolin na obsahu obsahu vody v MF. Závislost 
parametru alfa pro dvojici akridin/chinolin vykazuje stejný charakter (y = 0,0026x2 - 0,0254x + 2,1271) 
jako v případě předchozích dvou závislostí získaných se SF Zorbax a Purospher. Za pozornost však 
stojí vývoj selektivity pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin, která se nezvyšuje přímou úměrou 
úměrně s obsahem vody v MF jako u předchozích dvou SF, avšak získanou závislost také nejlépe 
charakterizuje polynom druhého stupně (y = 0,0014x2 - 0,0172x + 1,4114 ) viz Obrázek 63. 
Závěrem lze tedy říci, že byla nalezena souvislost mezi charakterem závislosti parametru alfa na 
obsahu vody v MF a charakterem separačního mechanismu akridinů. V případě SF s nízkou 
silanolovou aktivitou, SF Zorbax a Purospher, byly získány lineární závislosti parametru alfa 
(k´2mch/k´chin), neboť s jejich použitím převládají při separaci akridinů hydrofobní interakce. Naopak 
v separačním systému se SF BiospherE byl prokázán kombinovaný separační mechanismus tvořený 
hydrofobními a silanofilními interakcemi, které zodpovídají za zakřivení  lineární závislosti na závislost 
popsatelnou polynomem druhého stupně.   
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Obrázek 63: SF BiospherE, MF MeOH-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 

SF Biospher, MF MeOH-H 2O:  alfa 2 ,12 ,12 ,12 ,1  = f (% H2O, v/v)

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

5 15 25 35 45

% H2O (v/v)

al
fa

2,
1

kischin/chin

k2mch/kisch

k6mch/k2mch

k8mch/k6mch

kakr/k8mch

kfen/kakr

kbch/kfen

 
Obrázek 64: SF BiospherE, MF MeOH-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 

4.9.6 Diskuse výsledk ů 

Srovnání výsledků získaných v methanolové MF se SF Zorbax, Purospher a BiospherE odhaluje 
rozdíly v termodynamických aspektech separace akridinů. Nalezené odlišnosti souvisí pouze 
s povrchovými vlastnostmi stacionárních fází, neboť ostatní vlastnosti separačního systému zůstávají 
konstantní: charakter organického modifikátoru MF a obsah vody v MF. Povrchové vlastnosti jsou 
formovány komplexem parametrů jako je např.: koncentrace, dostupnost a druh volných silanolových 
skupin, povrchové pokrytí alkylovými řetězci, koncentrace stopových nečistot nebo obsah organicky 
vázaného uhlíku. Proto byla za účelem charakterizace základních povrchových vlastností na 
jednotlivých SF zjištěna silanolová aktivita a hydrofobicita. Porovnání výsledků retenčního chování 
akridinů v methanolové MF mezi jednotlivými SF a následná korelace charakteristických znaků se 
základními povrchovými vlastnostmi stanovenými v MeOH  MF, usnadní  výběr SF i předběžný odhad 
jejího chování vůči cílové skupině látek v běžné praxi: 

• Nárůst obsahu vody v MF způsobuje lineární růst selektivity pro separaci dvojice 
2-methylchinolin/chinolin na SF Zorbax i Purospher. Rovnice obou přímek jsou si vzájemně 
velice podobné: 

o SF Zorbax: y = 0,009x + 1,3418 
o SF Purospher: y = 0,0085x + 1,2382 

Na SF BiospherE byly však byly získané hodnoty proloženy polynomem druhého stupně: 
y = 0,0014x2 - 0,0172x + 1,4114.  Rozdílný průběh těchto závislostí koresponduje s povrchovými 
vlastnostmi stacionárních fází a charakterem separačního mechanismu. 

• Změnu selektivity separace pro pár akridin/chinolin charakterizuje na všech třech SF stejný druh 
závislostí s  rovnicemi: 

o SF Zorbax: y = 0,0012x2 - 0,0064x + 2,4004 
o SF Purospher: y = 0,0012x2 - 0,0025x + 2,3675 
o SF BiospherE: y = 0,0026x2 - 0,0254x + 2,1271 

• Závislosti selektivity alfa2,1 pro separaci osmičlenné směsi akridinů vykazují podobný průběh na 
SF Zorbax a Purospher. Od monotónního průběhu většiny závislostí se v obou případech 
odlišuje závislost selektivity pro separaci dvojice akridin/8-methylchinolin, která s obsahem 
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vody významně stoupá. Zatímco pro většinu zbývajících členů skupiny nemá obsah vody v MF 
dramatický vliv na selektivitu jejich separace. Výjimkou je pouze dvojice isochinolin/chinolin, 
pro jejíž rozdělení je obsah vody v MF kritickým parametrem. Na SF Zorbax jsou izomery 
rozděleny pouze v MF obsahující alespoň 25 % vody. Na SF Purospher je tato hranice  
posunuta o deset procent obsahu vody v MF nahoru: 35 % (v/v) H2O. Výsledky popisující 
změny selektivity pro separace akridinů v systému se SF BiospherE se ve srovnání 
s předchozími dvěmi SF odlišují. Obsah vody v MF má podle průběhu jednotlivých závislostí 
významný vliv na selektivitu separace akridinů v případě SF BiospherE. Průběh jednotlivých 
závislostí však nelze jednoduše charakterizovat některou ze základních matematických funkcí.  

• Vyhovující rozsah k´společně s rozlišením směsi akridinů na samostatné píky odpovídá obsahu 
40 % (v/v) H2O v mobilní fázi pro dvě ze tří použitých SF, Zorbax a Purospher. V případě SF 
BiospherE se nepodařilo rozdělit směs osmi akridinů na samostatné píky v celém sledovaném 
rozsahu složení MF. Maximálního rozlišení bylo dosaženo v MF obsahující 15 % vody, přičemž 
izomery 6- a 8-methylchinolinu zůstávají stále nerozděleny. V MF nad 15 % byly prokázány 
typické známky silanofilních interakcí, zejména chvostování a rozšiřování elučních zón tří 
nejbazičtějších akridinů ve skupině: isochinolinu, 2-methylchinolinu a akridinu. 

• Dalším důležitým hlediskem pro srovnání třech tří SF je eluční pořadí jednotlivých akridinů, a to 
zejména vzhledem k jejich molekulové hmotnosti. V případě SF Zorbax a Purospher je eluční 
pořadí v souladu se základními principy rozdělovacího mechanismu, nebo-li retence se 
zvyšuje společně s molekulovou hmotností. Dvojjaderné akridiny eluují jako první, následují 
monomethylchinoliny a jako poslední opouští kolonu trojjaderné akridiny. Shoduje se také 
eluční pořadí jednotlivých izomerů v rámci podskupin o identické Mr: 

o chinolin<isochinolin 
o 2-methylchinolin<6-methylchinolin<8-methylchinolin 
o akridin<fenanthridin<benzo[h]chinolin 

• Eluční pořadí akridinů v systému se SF BiospherE souhlasí s výše uvedenými výsledky pouze v 
MF obsahující 15 % vody a méně, tedy za podmínek předpokládaných přitažlivých interakcí 
analyt-MF [2]. Nad tuto hranici dochází ke změnám elučního pořadí mezi izomery 
monomethylchinolinů a trojjaderných akridinů, zachováno zůstává pouze pořadí dvojjaderných 
akridinů (55 % H2O, v/v): 

o chinolin<isochinolin 
o 8-methylchinolin<6-methylchinolin<2-methylchinolin 
o benzo[h]chinolin+fenanthridin<akridin 

4.9.7 Závěr 

V případě separačního systému se SF BiospherE a methanolovou mobilní fází je obsah vody v MF 
kritickým parametrem ovlivňujícím druh interakcí separačního mechanismu modelové skupiny 
akridinů. V MF o nízkém obsahu vody (do 15 %, v/v) jsou to převážně hydrofobní interakce, které 
ovlivňují retenční chování všech akridinů modelové skupiny. Eluční pořadí se zvyšuje s molekulovou 
hmotností a v podskupinách o identické Mr eluují jednotlivé izomery sestupně vzhledem k jejich 
bazicitě, tedy nejbazičtější izomer opouští kolonu jako první: 

• 2-methylchinolin<6-methylchinolin<8-methylchinolin 
• akridin<fenanthridin<benzo[h]chinolin 

Jedinou výjimkou je eluční pořadí chinolin<isochinolin, které zůstává konstantní nezávisle na obsahu 
vody v MF. Za těchto separačních podmínek se na chromatogramu směsi neprojevují známky 
chvostování či rozšiřování elučních zón, typické pro působení silanofilních interakcí. Naopak v MF 
obsahující více než 15 % vody (v/v) ovlivňuje retenční chování akridinů kombinovaný vliv hydrofobních 
a silanofilních interakcí, se selektivitním vlivem na jednotlivé členy skupiny v závislosti na jejich 
acidobazických vlastnostech. V případě dvou a trojjaderných akridinů bylo prokázáno, že efekt 
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silanofilních interakcí je tím větší, čím větší je bazicita analytu bez významného vlivu molekulové 
hmotnosti. Proto byl největší vliv silanofilních interakcí zaznamenán na retenčním chování  tří 
nejbazičtějších akridinů: 2-methylchinolin, akridin a isochinolin (pKb = 8,16-8,52). Vliv molekulové 
hmotnosti na intenzitu interakcí s volnými silanoly zde nebyl prokázán, lze jej však očekávat u 
vícejaderných akridinů, u kterých převažuje faktor molekulové hmotnosti nad acidobazickými 
vlastnostmi [16]. 
Dvoj a trojjaderné akridiny jsou tedy separovány SF BiospherE v prostředí MeOH-H2O MF 
kombinovaným působením hydrofobních a silanofilních interakcí. Obsah vody v MF je přitom 
rozhodujícím parametrem ovlivňujícím jejich vzájemný poměr. Srovnáme-li zjištěná fakta s výsledky 
povrchových vlastností SF BiospherE v MeOH MF, je možné konstatovat, že u SF vykazující hodnotu 
podílu ISiOH/ k´toluenu = 0,19 lze očekávat kombinaci separačních mechanismů s významným vlivem 
silanofilních interakcí pro separace studovaných dvoj a trojjaderných akridinů.   
 
Naopak z výsledků retenčního chování modelové skupiny akridinů v systémech se SF Zorbax a 
Purospher v MeOH MF je patrná převaha hydrofobních interakcí rozdělovacího mechanismu, a to 
v celém rozsahu použitého složení MF. Potvrzuje to nejen korelace elučního pořadí akridinů vzhledem 
k molekulové hmotnosti, ale i srovnání elučního pořadí izomerů s jejich acidobazickými vlastnostmi. 
Také tvar elučních zón v jednotlivých chromatogramech směsi nevykazuje známky chvostování,  a to 
v celém rozsahu použitého složení MF. Navzdory srovnatelným výsledkům pro SF Zorbax a Purospher 
z hlediska separačního mechanismu je nutné upozornit na fakt, že se hodnoty podílu ISiOH /k´toluenu  pro 
tyto SF odlišují (SF Zorbax = 0,04 a SF Purospher = 0,08). Tento rozdíl je však z hlediska 
převažujícího separačního mechanismu studovaných dvoj a trojjaderných akridinů nevýznamný. 
Ovlivňuje však selektivitu separačního systému, která je pro SF Zorbax a Purospher odlišná. Závěrem 
lze tedy shrnout, že v případě SF o hodnotě podílu povrchových vlastností ≤ 0,08 lze předpokládat 
převažující rozdělovací mechanismus pro dvoj a trojjaderné akridiny ležící v  rozsahu pKb resp. pKa 
odpovídajícím hodnotám sledovaných akridinů.  
Za zmínku však také stojí rozdílná míra zadržení akridinů v systémech se SF Zorbax a Purospher a její 
korelace s hydrofobicitou povrchu obou stacionárních fází. Zadržení analytů stacionární fází obecně 
charakterizuje druhá z povrchových vlastností – hydrofobicita, v našem případě vyjádřená hodnotou 
kapacitního poměru toluenu. Přičemž pro převažující rozdělovací mechanismus separace platí, čím 
vyšší hydrofobicita SF, tím vyšší míra zadržení analytu. Níže uvedené výsledky s těmito principy 
souhlasí a potvrzují převažující hydrofobní mechanismus pro separace akridinů stacionárními fázemi 
SF Zorbax a Purosher: 

• MF MeOH-H2O (60:40, v/v), SF Purospher: k´= 1,57-8,49 ( k´toluen =3,69) 
• MF MeOH-H2O (60:40, v/v), SF Zorbax: k´= 1,07-6,19 (k´toluen = 3,09) 

 
Pozn.: Chromatogramy směsi akridinů viz „příloha 1“ 

4.9.8 Vliv obsahu vody v MeCN MF 

Podobně jako v případě MeOH MF (Obrázek 66 a Obrázek 68) byl vliv obsahu vody v MeCN MF 
zpracován v podobě závislostí log k´= f (% H2O, v/v) viz Obrázek 65 a Obrázek 67. Grafické 
zpracování pro SF BiospherE chybí, neboť všechny členy modelové skupiny byly v acetonitrilové MF 
silně zadrženy na povrchu SF a to s použitím celého rozsahu složení MF (5-50 % H2O, v/v). Separační 
systém tvořený stacionární fází BiospherE v kombinaci s nepufrovanou acetonitrilovou mobilní fází se 
tak ukázal být zcela nevhodný pro separaci modelové skupiny akridinů, přestože se jedná o 
endkapovanou SF SIC 18, tedy stejný typ SF jako je SF Purospher a Zorbax, na kterých byla 
modelová skupina akridinů separována bez problémů.  
Srovnáme-li charakter závislostí log k´= f (% H2O, v/v) pro SF Zorbax a Purospher   viz  Obrázek 65 a 
Obrázek 67 je na první pohled patrný rozdíl mezi hodnotami log k´ získanými v methanolové a 
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acetonitrilové MF. Tento fakt potvrzují také výsledky se SF BiospherE. Zatímco v methanolové mobilní 
fázi je možné rozdělit směs akridinů na sedm elučních zón, v acetonitrilové MF nebyly zaznamenány 
eluční zóny v celém rozsahu složení MF. Změna organické složky MF tak potvrzuje významný vliv na 
charakter interakcí separačního mechanismu [34]. Chemické složení stacionární fáze zůstává 
konstantní, avšak její povrchové vlastnosti, stejně jako protonační a solvatační stav akridinů, se 
společně s druhem organického modifikátoru mění. Tyto změny v selektivitě jsou podrobně 
diskutovány v kapitole  4.9.16.  
Colinem deklarovaná linearita závislosti log k´na obsahu vody v MF se týká pouze methanolové 
mobilní fáze. Pro acetonitrilovou MF byly popsány závislosti vykazující  významné odchylky od linearity 
[2]. Výsledky získané se SF Zorbax a Purospher však zkušenosti Colina a kol. nepotvrzují. Při 
pozorném srovnání výsledků pro methanolovou a acetonitrilovou MF jsou dokonce závislosti 
pro MeCN MF bližší lineárnímu modelu. Charakteristickým znakem závislostí v MeCN prostředí, 
společným pro obě SF, je nižší hodnota směrnice v porovnání s MeOH MF.  
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Obrázek 65: SF Zorbax, MF MeCN-H2O: Závislost log k´ na % H2O (v/v)v MF 
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Obrázek 66: SF Zorbax, MF MeOH-H2O: Závislost log k´ na % H2O (v/v)v MF 

SF Purospher, log k´= % H 2O (v/v) v MeCN MF

-0,80

-0,30

0,20

0,70

1,20

1,70

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

% H2O (v/v)

lo
g 

k´

chin

isch

2mch

6mch

8mch

akr

fen

bch

 
Obrázek 67: SF Purospher, MF MeCN-H2O: Závislost log k´ na % H2O (v/v)v MF 
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SF Purospher, log k´= % H 2O (v/v) v MeOH MF
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Obrázek 68: SF Purospher, MF MeOH-H2O: Závislost log k´ na % H2O (v/v)v MF 

4.9.9 SF Zorbax 

Povrchové vlastnosti stacionární fáze v acetonitrilové MF charakterizují následující hodnoty 
k´toluenu = 1,93 a ISiOH = 1,28. Vzájemný poměr ISiOH/k´toluen = 0,66,  čímž několikrát převyšuje poměr 
stanovený v methanolovém prostředí ISiOH/k´toluenu = 0,04. Příspěvek silanofilní interakcí k výslednému 
separačnímu mechanismu je tedy podle výše uvedených výsledků několikanásobně vyšší 
v acetonitrilové MF než v methanolové.   
Závislost log k´= f (% H2O, v/v) má jednotný charakter pro všechny členy skupiny akridinů. Odchylky od 
linearity se projevují pouze pro MF obsahující méně než 15 % (v/v) v MF. V tomto krátkém úseku 
zahrnujícím směsi s obsahem 5 – 15 % vody se však projevují  nejen odchylky od lineárního tvaru 
závislosti, avšak mnohé z linií se v této oblasti grafu vzájemně kříží, což demonstruje  změny v elučním 
pořadí. V MF obsahujících méně než 10 objemových procent vody bylo zaznamenáno netypické eluční 
pořadí vzhledem k principům rozdělovacího mechanismu. Největší rozpor v elučním pořadí vzhledem 
rozdělovacímu mechanismu  byl zjištěn u 2-methylchinolinu, který je nejvíce zadrženým analytem 
z celé modelové skupiny, přestože obsahuje pouze dvě aromatická jádra. Vysvětlení tohoto jevu 
souvisí s jeho acidobazickými vlastnostmi, neboť právě 2-methylchinolin je nejbazičtějším ze všech 
příslušníků modelové skupiny (pKb = 8,16). Retenční chování mnohých akridinů v acetonitrilové MF do 
10 % vody je tedy řízené acidobazickými vlastnostmi více než molekulovou hmotností, což ukazuje na 
významný vliv silanofilních interakcí na jejich separační mechanismus. Jedná se především o 2-
methylchinolin a isochinolin, které patří společně s akridinem mezi tři nejbazičtější analyty ve skupině. 
Příspěvek silanofilních interakcí k separačnímu mechanismu analytu je tedy závislý na jeho 
acidobazických vlastnostech, ať již se jedná o acetonitrilové či methanolové prostředí mobilní fáze. 
Čím vyšší je bazicita analytu, tím větší je podíl silanofilních interakcí na výsledném separačním 
mechanismu. Také z chromatogramů směsi je patrné silné chvostování a rozmývání elučních zón tří 
zmíněných akridinů, typické pro silanofilní interakce. Toto odlišné eluční chování projevující se 
specifickým elučním pořadím a výraznou deformací elučních zón však bylo pozorováno pouze v MF o 
nízkém obsahu vody (do 10 % vody, v/v), tedy za podmínek předpokládaných převažujících interakcí 
analyt-MF [2]. Ve směsích obsahujících 15 % vody  a více je situace odlišná. Všechny tři akridiny jsou 
eluovány v podobě symetrických zón, v elučním pořadí odpovídajícím rozdělovacímu mechanismu, 
tzn. nesubstituované dvoujaderné akridiny jsou eluovány jako první, následuje skupina 
monomethylchinolinů a nejvýše zadrženou je skupina trojjaderných akridinů. Acidobazické vlastnosti 
akridinů a povrchové vlastnosti SF tak nejsou jedinými faktory ovlivňujícími charakter interakcí 
separačního mechanismu. Obsah vody a druh organického modifikátoru jsou v tomto ohledu neméně 
důležité.  
Zvyšování obsahu vody v MF má podobný vliv jako v methanolové MF, avšak pouze od hranice 15% 
(v/v). S nárůstem polarity mobilní fáze se zvyšuje rozlišení mezi jednotlivými elučními zónami společně 
s mírou zadržení všech členů modelové skupiny: k´ = 0,36 – 1,00 (15% H2O v MF) - k´ = 1,0 – 5,57 
(50% H2O v MF). Nejlepší kombinace rozdělení směsi a vyhovujícího rozsahu k´ byla dosažena 
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v mobilní fázi obsahující 50% vody (v/v): Rs >1,61; k´ = 1,0 – 5,57. Maximální a minimální hodnoty 
faktoru selektivity alfa2,1 se pro dané složení MF nachází v intervalu: 1,04 – 1,90. Separační účinnost 
vyjádřená počtem teoretických pater n/metr pro jednotlivé členy skupiny leží v intervalu 29289 – 
85234.m-1.  
 
Změny v selektivitě způsobené nárůstem obsahu vody v MF zobrazují závislosti viz Obrázek 69 a 
Obrázek 70. Selektivita pro dvojici akridin/chinolin vykazuje lineární nárůst, zatímco průběh selektivity 
pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin je prakticky nezávislý na obsahu vody v MF viz Obrázek 
69. Obrázek 70 znázorňuje závislost parametru alfa2,1 pro jednotlivé členy modelové skupiny. Podle 
očekávání byly zaznamenány výrazné změny směrnice jednotlivých křivek v MF do 10-ti objemových 
procent vody. Nad tuto hranici je však charakter jednotlivých křivek jednotný. Odlišný je pouze vývoj 
změny selektivity pro dvojici benzo[h]chinolin/fenanthridin, která vykazuje výrazný nárůst společně 
s obsahem vody v MF. Mírný nárůst či setrvalý stav charakterizuje závislost selektivity pro separaci 
dvojice 8-methylchinolin a 6-methylchinolin; 2-methylchinolin a isochinolin; 6-methylchinolin 
a 2-methylchinolin; akridin a 8-methylchinolin. Lineární nárůst parametru alfa společně s obsahem 
vody v MF byl objeven u dvojice 6-methylchinolin/2methylchinolin a fenanthridin/akridin. Naopak pro 
pár  isochinolin/chinolin  byl zaznamenán mírný pokles.  
 

SF Zorbax, MeCN MF: alfa 2mch/chin ; alfa akr/chin  = f (% H2O, v/v)
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Obrázek 69: SF Zorbax, MF MeCN-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 

SF Zorbax, MeCN MF: alfa 2 ,12 ,12 ,12 ,1  = f (% H2O, v/v)
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Obrázek 70: SF Zorbax, MF MeCN-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 

4.9.10 SF Purospher 

Povrchové vlastnosti SF Purospher vystihují následující hodnoty : k´toluenu = 2,20; silanolovou aktivitu 
index ISiOH = 1,29 a podíl obou charakteristik ISiOH/k´toluenu = 0,59. Podíl silanolové aktivity a hydrofobicity 
je nižší než hodnota 0,66, která byla zjištěna pro SF Purospher. Proto je možné očekávat obecně 
menší příspěvek silanofilních interakcí k celkovému separačnímu mechanismu akridinů na SF 
Purospher než v případě SF Zorbax. 
Charakter závislosti log k´= f (% H2O, v/v) vykazuje lineární průběh v širokém rozsahu složení MF: 15 – 
45 % vody (v/v). Odchylky od linearity byly zaznamenány v MF o nízkém obsahu vody (do 15 %, v/v), 
podobně jako v případě SF Zorbax, avšak také v MF obsahující více než 45 %. 
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Tvar závislostí vykazuje stejný charakter pro všechny členy modelové skupiny. V MF o nízkém obsahu 
vody dochází ke křížení linií několika závislostí, což upozorňuje na změny v elučním pořadí, podobně 
jako u SF Zorbax. Tyto odchylky však nejsou v rozporu se základními principy rozdělovacího 
mechanismu. Eluční pořadí souhlasí s molekulovou hmotností jednotlivých akridinů v celém rozsahu 
složení MF. Také z jednotlivých chromatogramů směsi nejsou patrné typické známky silanofilních 
interakcí v podobě chvostujících a rozšiřujících se elučních zón u žádného z členů skupiny, včetně těch 
nejbazičtějších. Tyto výsledky potvrzují předpoklad menšího příspěvku silanofilních interakcí 
k separačnímu mechanismu akridinů na SF Purospher než na SF Zorbax. Jednotlivé hodnoty 
parametru ISiOH/k´toluenu tomu odpovídají.  
Nárůst obsahu vody v MF zvyšuje její polaritu, která se projevuje na vyšší míře zadržení všech členů 
skupiny: k´ = 0,51 – 0,90 (5 % H2O, v/v) až 1,51 – 5,90 (50 % H2O, v/v).  Společně s nárůstem obsahu 
vody v MF se zvětšuje také rozlišení jednotlivých elučních zón, zejména od hranice 15% vody v MF. 
Vyhovující hodnota k´ pro úplné rozlišení jednotlivých elučních zón byla nalezena v MF obsahující 50% 
vody: k´ = 1,51 – 5,90; Rs je pro všechny členy směsi > 2,08 a parametr selektivity alfa2,1 dosahuje 
hodnot 1,08 – 1,39. Separační účinnost vyjádřená počtem teoretických pater n/metr pro jednotlivé 
členy skupiny leží v intervalu hodnot 41008 – 66737.m-1 Velice podobné výsledky byly nalezeny také 
pro mobilní fázi obsahující 55% vody (v/v).  
Vliv obsahu vody v methanolové MF na selektivitu SF Purospher vzhledem k modelové skupině 
akridinů uvádí Obrázek 71 a Obrázek 72. Selektivita SF Purospher pro dvojici 2-methylchinolin/chinolin 
se lineárně zvětšuje s narůstajícím obsahem vody v MF pod úhlem vymezeným směrnicí a = 0,0024. 
Podobně také selektivita pro separaci dvojice akridin/chinolin vykazuje lineární nárůst, směrnice přímky 
je však výrazně vyšší, a = 0,022 viz Obrázek 71. Následuje graf závislostí parametru alfa2,1 na obsahu 
vody v MF v souladu s elučním pořadím jednotlivých akridinů viz Obrázek 72. Z obrázku je patrné, že 
selektivita jednotlivých dvojic vedle sebe eluujících akridinů se s obsahem vody v MF významně 
nemění. Významný efekt byl zaznamenán pouze u dvojice izomerů chinolin a isochinolin, které 
vykazují identické retenční chování v MF obsahující 15 - 30% vody (v/v) v MF. Pro jejich rozlišení je 
kritickým parametrem obsah vody v MF ≥ 35% (v/v).  
 

SF Purospher, MF MeCN-H 2O: alfa 2mch/chin ; alfa akr/chin = f (% H2O, v/v)
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  Obrázek 71: SF Purospher, MF MeCN-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 
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Obrázek 72: SF Purospher, MF MeCN-H2O: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v)v MF 
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4.9.11 SF BiospherE 

Povrchové vlastnosti SF BiospherE v acetonitrilové MF charakterizují následující hodnoty: ISiOH = 4,22; 
k´toluen = 1,95 a podíl jednotlivých parametrů ISiOH/ k´toluen = 2,16. Z hodnoty podílu silanolové aktivity a 
hydrofobicity je zcela zřejmé, že příspěvek silanofilních interakcí k výslednému separačnímu 
mechanismu je v obecném měřítku mnohem větší než vliv hydrofobních interakcí rozdělovacího 
mechanismu, narozdíl od SF Zorbax a Purospher. Pro bazické látky, včetně akridinů, to tedy znamená, 
že míra jejich zadržení výrazně vzroste, společně s mírou deformace a šířkou eluční zóny.  Předpoklad 
popsaného elučního chování bazických akridinů na SF BiospherE je v souladu se zjištěnými výsledky. 
Na SF BiospherE v MeCN MF není možné separovat směs dvoj a trojjaderných akridinů, z důvodu 
jejich silné sorpce na povrch SF. Chromatogramy separací neobsahují eluční zóny v celém rozsahu 
složení MF viz Obrázek 73. 
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Obrázek 73: SF BiospherE, Separace akridinů v MeCN MF 

 
Pozn.: Chromatogramy směsi akridinů s výjimkou SF BiospherE viz „Příloha 1“ 

4.9.12 Diskuse výsledk ů 

Srovnání výsledků pro SF Zorbax, Purospher a BiospherE v acetonitrilové MF ukazuje rozdíly v  jejich 
termodynamickém chování vůči modelové skupině akridinů. Tyto rozdíly souvisí pouze s jejich 
povrchovými vlastnostmi, neboť ostatní faktory ovlivňující retenci zůstávají konstantní: protonační a 
solvatační stav akridinů, volných silanolových skupin na povrchu SF i struktura uspořádání alkylových 
řetězců je díky identickému obsahu vody v mobilní fázi a stejnému druhu organického modifikátoru 
ovlivněna stejným způsobem. Proto byly všechny použité SF otestovány z hlediska základních 
povrchových charakteristik, hydrofobicity a silanolové aktivity. Porovnání výsledků retenčního chování 
akridinů v acetonitrilové MF mezi jednotlivými SF a následná korelace charakteristických znaků se 
základními povrchovými vlastnostmi stanovenými v acetonitrilové MF usnadní  výběr SF i předběžný 
odhad jejího chování vůči cílové skupině látek v běžné praxi. 

• Nárůst obsahu vody v MF způsobuje lineární růst selektivity pro separaci dvojice akridin/chinolin 
na obou SF, Zorbax a Purospher. Rovnice obou přímek vykazují velice podobné hodnoty 
směrnice i úseku na ose Y: 

o SF Purospher: y = 0,022x + 1,4925 
o SF Zorbax: y = 0,0251x + 1,5149 

• Selektivita pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin je téměř nezávislá na obsahu vody 
v MF pro obě SF. V případě SF Zorbax byl prokázán mírný lineární nárůst definovaný směrnicí 
a = 0,0024, zatímco se SF Purospher byl zaznamenán nepravidelný vývoj závislosti, jejíž 
charakter nelze vyjádřit matematickou funkcí.  

• Celkový charakter závislosti selektivity alfa1,2 na obsahu vody pro SF Zorbax a Purospher se liší 
jen v několika bodech. Vývoj selektivity na SF Purospher má jednotný charakter pro všechny 
dvojice akridinů eluující ve vzájemném sousedství. Obecně lze říci, že obsah vody v MF nemá 
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dramatický vliv na selektivitu SF Purospher vzhledem k modelové skupině akridinů. Jedinou 
dvojicí, pro kterou je obsah vody v MF kritický je isochinolin/chinolin, kterou je možné rozdělit 
pouze v MF obsahující alespoň 35 % vody v MF. Také na SF Zorbax vykazuje většina křivek 
jednotný trend, který se s obsahem vody v MF příliš nemění. Výjimkou je závislost selektivity 
pro dvojici benzo[h]chinolin/fenanthridin, která s obsahem vody v MF významně roste. 
Koncentrace vody v MF je kritická pouze pro pár fenanthridin/akridin, který je rozdělen v MF 
obsahující alespoň 35 % vody. Poslední odchylkou charakteristickou pro SF Zorbax je krátký 
úsek závislosti vymezený obsahem vody v MF do 10 % vody. Změny elučního pořadí jsou 
doprovázeny výrazným chvostováním elučních zón tří nejbazičtějších akridinů ve skupině. 

• Optimální rozsah k´pro vyhovující rozlišení jednotlivých píků byl získán na obou SF v mobilní fázi 
obsahující 50 % (v/v) H2O: 

o SF Purospher: k´= 1,51-5,90 
o SF Zorbax: k´= 1,0-5,57 

 
Jak je vidět z uvedených výsledků, SF Purospher zadržuje akridiny větší měrou než SF Zorbax. Tyto 
výsledky korespondují s hodnotami hydrofobicity, stanovenými na základě testu navrženým 
Engelhardtem. Hydrofobicita, nebo-li míra zadržení nepolárních analytů, je vyšší než na SF Purospher. 
Jako indikátor byla zvolena hodnota k´ toluenu, která je vyšší pro SF Purospher (k´= 2,20 ) než Zorbax 
(k´= 1,93).  
Také hodnocení elučního pořadí jednotlivých akridinů vzhledem jejich molekulové hmotnosti, případně 
acidobazickým vlastnostem v rámci skupin izomerů poskytuje cenné informace o separačním 
mechanismu. V případě SF Purospher odpovídá eluční pořadí všech osmi akridinů se základním 
principům rozdělovacího mechanismu a to ve všech směsích MeCN-H2O což znamená, že 
dvoujaderné akridiny opouští kolonu jako první, následují monomethylchinoliny a jako poslední eluují 
trojjaderné akridiny. V rámci podskupin o identické Mr jsou eluovány jednotlivé izomery sestupně podle 
klesající bazicity, pouze dvojice chinolin<isochinolin se liší. V případě SF Zorbax v MF o nízkém 
obsahu vody (< 10 %, v/v) však bylo objeveno odlišné retenční chování isochinolinu a 
2-methylchinolinu, které je v rozporu s obecnými principy rozdělovacího mechanismu: 
CHIN<8MCH<6MCH+FEN +ISCH<BCH<AKR<2MCH. Tato skutečnost vede k předpokladu, že se na 
retenci těchto dvou akridinů významně podílí silanolové interakce, zatímco pro ostatní členy modelové 
skupiny zůstávají převažující hydrofobní interakce. Vliv silanofilních interakcí tedy není stejný pro 
všechny akridiny ve skupině, rozhodujícím parametrem jsou jejich acidobazické vlastnosti: čím vyšší je 
bazicita, tím vyšší je vliv silanofilních interakcí na retenční chování analytu. 

4.9.13 Závěr 

Srovnáme-li popsané výsledky s parametry silanolové aktivity pro jednotlivé SF, zjistíme že se 
jednotlivé hodnoty stanovené pro SF Zorbax a Purospher prakticky neliší (Zorbax: ISiOH = 1,28; 
Purospher:ISiOH = 1,29), narozdíl od elučního chování akridinů. Samotné hodnoty indexu silanolové 
aktivity tedy nejsou ideálním parametrem pro odhad termodynamického chování SF vzhledem 
k modelové skupině akridinů, stejně jako tomu bylo i v methanolovém prostředí. Vyšší míru korelace 
mezi výsledky testů a retenčním chováním modelové skupiny akridinů nabízí kombinace parametru 
hydrofobicity a silanolové aktivity v podobě indexu ISiOH/ k´toluen. Důvodem je skutečnost, že silanolová 
aktivita SF v RPLC nikdy neovlivňuje eluční chování analytu samostatně, bez současného příspěvku 
hydrofobních interakcí, přičemž eluční chování analytu je výsledkem působení obou dvou sil najednou. 
Vzájemný poměr těchto interakcí závisí zejména na molekulové hmotnosti a acidobazických 
vlastnostech analytu. Vyčíslením těchto podílů pro obě SF získáme následující hodnoty: SF Zorbax = 
0,66; SF Purospher = 0,59 a SF BiospherE = 2,16. Na základě vyhodnocených dat je možné říci, že SF 
se stanovenou hodnotou podílu 0,55 nevykazuje známky vlivu silanolových interakcí na chování 
studovaných dvoj a trojjaderných akridinů. Při hodnotě podílu 0,66 se však již projevují známky vlivu 
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silanolových interakcí v MF o nízkém obsahu vody (< 10%, v/v) a to na elučním pořadí, symetrii i tvaru 
elučních zón akridinů. Mění se nejen eluční pořadí vzhledem k Mr, avšak také jednotlivých izomerů, 
které eluují podle stoupající bazicity: 8MCH<6MCH<2MCH a FEN<BCH<AKR. Při hodnotě poměru 
2,16 však nelze danou SF použít k separaci slabě bazických akridinů z důvodu jejich velmi silné sorpce 
na povrch SF způsobené převahou silanofilních interakcí.  

4.9.14 Vliv obsahu vody na interakce analyt-MF/anal yt-SF 

Colin a kol. na základě studia chování azaarénů na SF SiC18 předpokládá, že v MF o nízkém obsahu 
vody (do 15 % v/v) převažují přitažlivé interakce analyt-MF, zatímco v MF bohatých na obsah vody 
převažují odpudivé interakce analyt-MF, respektive přitažlivé interakce analyt-SF. Přitažlivé interakce 
analyt-MF, typické pro nízký obsah vody v MF, se často projevují změnami v selektivitě SF a 
odchylkami v elučním pořadí, které nevzrůstá společně s molekulovou hmotností [2]. Srovnání 
Colinovy teorie s výsledky chování akridinů na jednotlivých SF v methanolové a acetonitrilové MF 
přináší následující závěry: 
Obsah vody v MF je kritickým parametrem pro separační mechanismus dvoj a trojjaderných akridinů 
na všech testovaných SF, avšak charakter interakcí společně s elučním chováním akridinů je odlišné. 
Tyto rozdíly souvisejí jak s druhem organického modifikátoru MF, tak s povrchovými vlastnostmi SF.  
 
Methanolová MF 
 
Změny v selektivitě a elučním pořadí v methanolové MF o nízkém obsahu vody byly zjištěny pouze na 
SF BiospherE. V MF o obsahu do 15 % (v/v) vody jsou  jednotlivé analyty eluovány podle vzrůstající 
molekulové hmotnosti, tedy v souladu s hydrofobními interakcemi rozdělovacího mechanismu, bez 
známek chvostování či rozšiřování elučních zón.  Naopak v MF obsahující více než 15 % vody se 
projevují odchylky v retenčním chování isochinolin, 2-methylchinolin a akridin a to nejen vzhledem k 
jejich molekulové hmotnosti, ale také v rámci podskupin izomerů vzhledem k jejich acidobazickým 
vlastnostem. Na chromatogramech směsi jsou současně patrné projevy chvostování a rozšiřování 
elučních zón těchto tří nejbazičtějších akridinů skupiny. Přitažlivé interakce analyt-methanol (na 
principu vodíkových můstků), které jsou v MF o nízkém obsahu vody převažujícími silami separačního 
mechanismu, umožňují separovat směs akridinů na sedm samostatných zón, bez problémů s 
chvostováním či rozmýváním zón. Naopak v MF obsahující 20 % vody více převažují hydrofobní 
interakce, neboť přitažlivé interakce analyt-methanol, které působí na principu vodíkových můstků jsou 
vlivem zvýšeného obsahu vody v MF převáženy odpudivými hydrofobními silami analyt-voda. Bazické 
akridiny, které jsou vypuzeny do SF následně intenzivně reagují s volnými silanolovými skupinami, 
které se nacházejí na povrchu SF BiospherE. Výsledkem je zvýšená míra zadržení bazických akridinů, 
chvostování a rozšiřování elučních zón. Popsané chování SF BiospherE je odlišné od SF Zorbax a 
Purospher, na kterých příznaky působení silanofilních interakcí pozorovány nebyly. Vysvětlením jsou 
rozdílné povrchové vlastnosti jednotlivých SF, hydrofobicita a silanolová aktivita.  V případě SF 
BiospherE byla v methanolové MF stanovena nejvyšší hodnota podílu silanolové aktivity vůči 
hydrofobicitě. Také samotný index silanolové aktivity má největší hodnotu ze všech tří testovaných SF. 
 
Acetonitrilová MF 
 
V acetonitrilové MF o nízkém obsahu vody bylo zjištěno specifické eluční chování akridinů pouze na 
SF Zorbax. V souladu s Colinovou teorií byly prokázány změny v elučním pořadí, které jsou v rozporu 
s rozdělovacím mechanismem, doprovázené chvostováním  a rozšiřováním elučních zón tří 
nejbazičtějších akridinů ve skupině. Skutečnost, že se změny v selektivitě projevily u tří nejbazičtějších 
akridinů ve skupině, společně s deformací tvaru elučních zón naznačuje, že za popsané chování  
zodpovídá vliv silanofilních interakcí. Překvapivé však je, že se tento vliv projevuje pouze v MF o 



94 

nízkém obsahu vody, ve kterých dle teoretického předpokladu převládají přitažlivé interakce analyt-MF. 
Naopak v MF bohaté na obsah vody působení silanofilních interakcí prokázáno nebylo. Také výsledky 
silanolové aktvitiy a celkového podílu silanolová aktivita/hydrofobicita (0,66) nepřináší jednoznačné 
vysvětlení. Hodnota podílu 0,66 není významně vzdálena od hodnoty stanovené pro SF Purospher 
(0,59; viz tabulka 30), pro kterou nebyly zaznamenány žádné z příznaků silanofilních interakcí. Lze 
očekávat, že i tento relativně malý rozdíl v povrchových vlastnostech může  významným způsobem 
ovlivnit retenční chování akridinů na SF Zorbax. Pravděpodobným důvodem jsou rozdílné fyzikálně-
chemické vlastnosti methanolu a acetonitrilu ovlivňující charakter interakcí analyt-MF, analyt-SF, 
protonační stav analytů i SF, atd.  
 
V případě SF BiospherE byly také pozorovány odchylky v retenčním chování akridinů, jejich charakter 
je však mnohem výraznější a nezávislý na obsahu vody v acetonitrilové MF. Na chromatogramech 
separace modelové směsi nebyly detekovány eluční zóny žádného ze skupiny osmi akridinů. 
Vysvětlení je možné nalézt ve výsledcích povrchových vlastností této SF. Silanolová aktivita (I = 4,22) 
a poměr silanolové aktivity vůči hydrofobicitě (2,16) dosahuje v porovnání se SF Zorbax a Purospher 
relativně vysoké hodnoty (tabulka 30 která znamená jednoznačnou převahu silanofilních interakcí v 
separačním mechanismu akridinů, a to v celém rozsahu složení acetonitrilové MF. V důsledku těchto 
intenzivních přitažlivých sil analyt-SF jsou všechny akridiny bez výjimky silně zadržovány na povrchu 
SF.   

4.9.15 Vliv obsahu vody na interakce MF-SF 

Výše popsaný vliv obsahu vody pokrývá pouze interakce analyt-MF/analyt-SF bez zmínky vlivu na 
strukturu a složení solvatované vrstvy alkylových řetězců na povrchu SF. Důvodem je skutečnost, že 
významné změny v orientaci řetězců a celkové solvataci hydrofobní vrstvy na povrchu SF nastávají až 
při obsahu vody přesahující 50 %, který nebyl zahrnut do experimentů. Obsah vody v MF nad 50 % 
(v/v) způsobuje postupné zborcení kartáčové struktury alkylových řetězců, což významným způsobem 
mění charakter separačního mechanismu z rozdělovacího na adsorpční.  Proto jsou separační 
experimenty v předložené práci realizovány pouze se směsmi o obsahu vody do 50 % (v/v). 
K rozdělování totiž dochází pouze v případě, kdy je molekula analytu zcela zanořena do solvatované 
vrstvy stacionární fáze a prakticky celý její povrch je v kontaktu s nepolárními alkylovými řetězci viz 
Obrázek 74. Naopak pouze povrchový kontakt molekuly analytu se zborcenou strukturou tvořenou 
rigidními alkylovými je klasifikován jako adsorpce viz. Obrázek 75 [39, 42, 75].  
 

 
Obrázek 74: Zanořené moleluly analytu do kartáčové struktury alkylových řetězců na povrchu SF 
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Obrázek 75: Kolaps alkylových řetězců v MF o vysokém obsahu vody 

 
tabulka 30: Souhrn výsledků pro zvolená složení MF uvádějící vyhovující rozsah k´společně s Rs 

 MF MeOH-H2O MF MeCN-H2O 

Zorbax 
 

cH2O = 40% (v/v) 
počet el.zón = 8 
k´= 1,07-6,19 
Rs >2,00 
α2,1min = 1,08 
α2,1max = 1,58 

cH2O = 50% (v/v) 
počet el.zón = 8 
k´= 1,00-5,57 
Rs >1,61 
α2,1min = 1,04 
α2,1max = 1,90 

Povrchové 
charakteristiky 

k´toluen = 3,09 
ISiOH = 0,13 
ISiOH/ k´toluen = 0,04 

k´toluen = 1,93 
ISiOH = 1,28 
ISiOH/ k´toluen = 0,66 

Purospher 
 

cH2O = 40% (v/v) 
počet el.zón = 8 
k´= 1,57-8,49 
Rs >2,16 
α2,1min = 1,08 
α2,1max = 1,80 

cH2O = 50% (v/v) 
počet el.zón = 8 
k´= 1,51-5,90 
Rs >2,08 
α2,1min = 1,08 
α2,1max = 1,39 

Povrchové 
charakteristiky 

k´toluen = 3,69 
ISiOH = 0,29 
ISiOH/ k´toluen = 0,08 

k´toluen = 2,20 
ISiOH = 1,29 
ISiOH/ k´toluen = 0,59 

BiospherE 
 

cH2O = 15% (v/v) 
počet el.zón = 7 
k´= 0,37-1,01 
Rs >1,26 
α2,1min = 1,06 
α2,1max = 1,26 

Bez výsledků 
počet el.zón = 0  

Povrchové 
charakteristiky 

k´toluen = 3,23 
ISiOH = 0,62 
ISiOH/ k´toluen = 0,19 

k´toluen = 1,95 
ISiOH = 4,22 
ISiOH/ k´toluen = 2,16 

 
 

4.9.16 Vliv druhu modifikátoru MF na reten ční chování akridin ů 

Na úvod je nutné uvést, že záměna organické složky mobilní fáze, vede vždy ke změně selektivity. Ať 
již v důsledku rozdílného charakteru interakcí analyt-MF, MF-SF, nebo sekundárně také analyt-SF [80]. 
Nejdůležitějším parametrem ovlivňujícím charakter příspěvku organického modifikátoru na retenční 
chování analytů v RPLC je hodnota dielektrické konstanty ε. Rozpouštědla s nízkou dielektrickou 
konstantou (ε < 30 F.m-1) iniciují konformační změny v navázaných alkylových řetězcích, které vedou 
ke změnám molekulárních interakcí analyt-SF. Také mobilita alkylových řetězců je vysoká a může vést 
až k dynamickému blokování pórů spojeného s efektem vytěsňování. Tento efekt byl např. pozorován 
u rozpouštědla THF, který patří mezi rozpouštědla s nízkou dielektrickou konstantou. U rozpouštědel 
s vysokou hodnotou dielektrické konstanty (ε > 30 F.m-1) je však situace odlišná. Mobilita alkylových 
řetězců je omezena, bez možnosti konformačních změn, které by vedly k zásadnímu ovlivnění 
molekulárních interakcí analyt-SF. Oba použité modifikátory, methanol (ε = 32,7 F.m-1) a acetonitril (ε 
= 37,5 F.m-1) patří do skupiny s vysokou hodnotou dielektrické konstanty (pozn.: εH2O = 80 F.m-1) [75].  
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4.9.16.1 Interakce analyt-MF 

Protický MeOH je charakteristický vysokou schopností vystupovat jako dárce protonu, ale také jako 
akceptor protonu a mimo jiné i velkou schopností vytvářet polární interakce. Naopak MeCN vykazuje 
největší dipólový moment ze všech RPLC modifikátorů, má však jako aprotické rozpouštědlo velice 
slabou schopnost přijmout  či darovat proton [75]. Pokud molekula analytu obsahuje π-elektrony, jak je 
tomu také v našem případě, dochází vlivem π-π interakcí mezi molekulami acetonitrilu a analytu k 
ovlivnění jeho retencí. Acetonitril je tak ve směsi s vodou vždy silnějším eluentem než methanolová 
směs, a to pro jakékoliv objemové složení [75]. Pokud však molekula analytu interaguje s volnými 
silanolovými skupinami na povrchu SF, je situace opačná. Silnějším eluentem jsou směsi 
methanol-voda než acetonitril-voda. Důvodem je skutečnost, že molekuly methanolu interagují na 
principu vodíkových můstků s volnými silanolovými skupinami, ale také s molekulami akridinů, čímž 
dvojnásobně blokují interakce akridinů se silanoly. Acetonitril vodíkové můstky nevytváří, proto jsou 
v jeho prostředí silanofilní interakce s analyty intenzivnější [75]. 

4.9.16.2 Interakce MF-SF 

Přestože MeOH i MeCN patří mezi rozpouštědla s vysokou hodnotou dielektrické konstanty, je nutné 
zvážit také vliv rozpouštědla na složení solvatované vrstvy na povrchu SF tvořené alkylovými řetězci, 
nezreagovanými silanolovými skupinami, molekulami vody a organického rozpouštědla. Obsah 
alkylových řetězců i volných silanolů je konstantní. Koncentrace vody přítomné ve SF a koncentrace 
molekul rozpouštědla se však mění spolu se změnou modifikátoru.  
Příkladem je vyšší  sorpce molekul MeCN na povrch SF v porovnání s molekulami MeOH, která je 
zodpovědná za větší hydrofobicitu SF v methanolovém prostředí. Také míra uspořádání alkylových 
řetězců na povrchu SF je závislá na charakteru modifikátoru a ovlivňuje selektivitu SF vzhledem k 
rozdílnému tvaru separovaných analytů [34]. Důvodem je odlišné složení mobilní fáze nacházející se 
v bezprostřední blízkosti alkylových řetězců. V případě methanolových směsí má tato vrstva a mobilní 
fáze prakticky stejné složení. V případě acetonitrilu, však obsahuje vyšší podíl organického 
rozpouštědla, což podporuje neuspořádanou strukturu alkylových řetězců na povrchu SF a tím i menší 
míru zadržení nepolárních analytů ve srovnání s MeOH MF  [75]. Také efekt samoasociace molekul 
rozpouštědla může ovlivnit míru uspořádaní vázaných řetězců viz Obrázek 76 a Obrázek 77. V případě 
MeOH se při efektu samosdružování uplatňují vodíkové můstky, u MeCN jsou to dipól-dipólové 
interakce [44]. 
 

 
Obrázek 76: Interakce mezi SF SiC18 a MeOH 

  

Obrázek 77:Interakce mezi SF SIC 18 a MeCN 
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4.9.17 Srovnání MeOH a MeCN v RPLC 

Rigorosní srovnání modifikátorů MF v RPLC není jednoduché z důvodu jejich rozdílných elučních sil. 
K získání srovnatelných retencí je nutné použít rozdílnou koncentraci vody v mobilní fázi z důvodu 
rozdílné eluční síly organických rozpouštědel, přestože obsah vody částečně ovlivňuje selektivitu 
separačního systému, jak bylo prokázáno v předchozích experimentech. Navzdory této skutečnosti byl 
nejprve podle vzoru Colina a kol. srovnán efekt methanolového a acetonitrilového modifikátoru 
v mobilních fázích obsahujících jeho ekvivalentní množství viz. Obrázek 78 a Obrázek 79 [2]. Výsledky 
experimentů získané na SF BiospherE v MF obsahující ekvivalentní podíl modifikátor/voda nebylo 
možné zpracovat, neboť za uvedených podmínek nebyly na chromatogramech směsi zaznamenány 
žádné eluční zóny, a to jak v methanolovém, tak v acetonitrilovém prostředí.  
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Obrázek 78: SF Zorbax, 50 % (v/v) H20, vliv druhu modifikátoru na log k´ 
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Obrázek 79: SF Purospher, 50 % (v/v) H20, vliv druhu modifikátoru na log k´ 

 
V případě SF Zorbax a Purospher byly jednotlivé výsledky zpracovány do grafů zobrazující hodnoty log 
k´ pro jednotlivé členy modelové skupiny. Z uvedených grafů je možné získat následující informace: 

• Hodnoty log k´ jsou pro všechny akridiny modelové skupiny výrazně vyšší v methanolové, než 
v acetonitrilové MF o identickém objemovém poměru modifikátor/voda. Tyto výsledky vykazují 
stejný trend na obou SF a potvrzují tak vyšší eluční sílu acetonitrilu ve srovnání s methanolem. 
Důvodem této vyšší eluční síly jsou přitažlivé π-π interakce uskutečňované mezi π-elektrony 
molekul acetonitrilu a delokalizovaným π-elektronovým systémem molekul akridinů. Molekuly 
methanolu sice také reagují s akridiny, avšak na principu vodíkových můstků, jejichž síla je 
v porovnání se silou π-π interakcí nižší [75]. Vyšší eluční síla acetonitrilu také mimo jiné 
svědčí o převládajících hydrofobních interakcích v separačním mechanismu dvou a 
trojjaderných akridinů na obou zmíněných SF, Zorbax a Purospher. Reagují-li však molekuly 
analytu s volnými silanolovými skupinami, je situace opačná [75]. Jako příklad může posloužit 
SF BiospherE. Na chromatogramu akridinů v acetonitrilové MF nebyly zaznamenány eluční 
zóny žádného z modelové skupiny akridinů v celém rozsahu složení MF (5-50 % H2O, v/v) z 
důvodu převažujících silanofilních interakcí, které způsobují jejich adsorpci na povrch SF. 
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Zatímco v případě methanolové MF byly zaznamenány výrazné známky sorpce pouze ve 
směsi obsahující 50 % H2O (v/v). Mobilní fáze MeOH-voda je tedy na SF BiospherE silnějším 
eluentem než směs MeCN-voda, což z hlediska separačního mechanismu znamená 
převažující vliv silanofilních interakcí. Výsledky povrchových vlastností SF BiospherE  s tímto 
tvrzením souhlasí viz tabulka 30. Index silanolové aktivity i poměr silanolové aktivity k 
hydrofobicitě vykazuje nejvyšší hodnotu v obou druzích mobilní fáze. V acetonitrilové MF však 
tyto výsledky čtyřnásobně přesahují hodnoty stanovené pro SF Zorbax a Purospher. 

• Obrázek 78 a Obrázek 79 dále demonstrují, že hodnota log k´ vzrůstá s molekulovou hmotností 
v obou druzích mobilní fáze. V případě použití methanolu se závislost svým tvarem blíží 
přerušované linii znázorňující molekulovou hmotnost jednotlivých akridinů, což znamená že  
míra zadržení akridinů v MeOH MF je ovlivněna především molekulovou hmotností akridinů 
bez výrazné selektivity vůči izomerům. Methanol se proto jeví jako vhodnější modifikátor pro 
separaci směsi akridinů na základě molekulové hmotnosti. Naopak acetonitril je selektivnější 
vůči izomerům, včetně rozdílů mezi izomery s a bez stérické překážky. Míra zadržení akridinů 
v acetonitrilové MF odpovídá molekulovým hmotnostem pouze rámcově a analyty jsou obecně 
eluovány v menším rozsahu k´. Extrémní hodnoty log k´odpovídají akridinům se stérickou 
překážkou. Výrazná retence benzo[h]chinolinu vzhledem k akridinu a fenanthridinu, které 
vykazující identickou hodnotu Mr je způsobená jeho slabými interakcemi s molekulami 
acetonitrilu [2].  

Tyto závěry vycházející z experimentálních dat byly potvrzeny mnohými autory [2]. Zajímavé však je, 
že obecné teoretické předpoklady jsou s nimi v rozporu. Methanol by měl být díky svým vlastnostem 
selektivnější pro separace izomerů lišících se acidobazickými vlastnostmi. Zejména kvůli jeho 
schopnostem přijmout i darovat proton a aktivně se účastnit polárních interakcí.  Pravděpodobným 
důvodem rozdílů mezi předpokládaným a skutečným chováním mobilní fáze obsahující konkrétní 
modifikátor je rozdílná relativní bazicita analytů ve vodě a ve směsi s různými druhy rozpouštědel. [2]. 
Objasnění této otázky podpoří studium retenčního chování v pufrovaném prostředí, které je 
zpracováno v kapitolách 4.10, 4.12 a Error! Reference source not found. .  
Obrázek 80 a Obrázek 81 srovnává selektivitu stacionárních fází v methanolové a acetonitrilové 
mobilní fázi obsahující stejný podíl organické složky. Rozdíl mezi methanolovou a acetonitrilovou 
mobilní fází je patrný na první pohled. V methanolové mobilní fázi byla zjištěna zvýšená selektivita pro 
dvojici akridin/8-methylchinolin a 2-methylchinolin/chinolin, což potvrzuje jeho předpoklady pro separaci 
akridinů na základě Mr. V acetonitrilové mobilní fázi nebyl prokázán jednoznačný trend. Nadprůměrná 
hodnota selektivity byla zjištěna u dvojice benzo[h]chinolin/fenanthridin, avšak pouze na SF Zorbax.  
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Obrázek 80: SF Zorbax, srovnání selektivity v MeOH a MeCN MF 
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SF Purospher, vliv druhu modifikátoru na alfa 2,1
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Obrázek 81: SF Purospher, srovnání selektivity v MeOH a MeCN MF 

 
Obrázek 82 - Obrázek 85 srovnává závislost selektivity pro separaci dvojic 2-methylchinolin/chinolin a 
akridin/chinolin na obsahu organického modifikátoru v MF pro SF Zorbax a Purospher. Charakter 
těchto závislostí je odlišný pro methanolovou a acetonitrilovou MF. V případě dvojice 
2-methylchinolin/chinolin byl zaznamenán lineární pokles závislosti s nárůstem obsahu organického 
modifikátoru pro oba druhy MF, liší se pouze směrnice. Pro acetonitrilovou MF je typický výrazně 
mírnější pokles selektivity ve srovnání s MeOH MF viz Obrázek 82 a Obrázek 83. 
Mírný lineární pokles charakterizuje změnu selektivity pro dvojici akridin/chinolin v MeCN MF na obou 
SF. V případě methanolové MF je však tvar závislostí na obou SF výrazně zakřiven. Získaná data byla 
proložena polynomem druhého stupně, jejichž průběh charakterizují rovnice viz Obrázek 84 a Obrázek 
85. Rozdílný tvar závislostí v methanolové a acetonitrilové MF není možné jednoznačně vysvětlit. 
Pravděpodobně souvisí s rozdílnou solvatací alkylových řetězců na povrchu SF, která ovlivňuje 
hydrofobicitu jejího povrchu a míru uspořádání alkylových řetězců. V acetonitrilovém prostředí je 
alkylová vrstva více solvatována, vykazuje nižší míru hydrofobicity a vyšší míru neuspořádanosti, která 
vede k obecně k nižší míře zadržení nepolárních analytů. Podobně také přírůstek molekulové 
hmotnosti analytu o skupinu C6H5 způsobí větší nárůst retence v prostředí methanolové MF než 
acetonitrilové MF, neboť neuspořádaná struktura alkylových řetězců v acetonitrilové MF dovolí jen 
povrchové zanoření molekuly do solvatované vrstvy na povrchu SF [34, 75].   
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Obrázek 82: SF Zorbax –  Vliv modifikátoru na parametr k´2mchr/k´chin 
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Obrázek 83: SF Purospher – Vliv modifikátoru na parametr k´2mchr/k´chin 
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SF Zorbax, vliv druhu modifikátoru na k´ akr /k´chin
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Obrázek 84: SF Zorbax – Vliv modifikátoru na parametr k´akr/k´chin 
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Obrázek 85: SF Purospher – Vliv modifikátoru na parametr k´akr/k´chin 

4.9.18 Vliv druhu modifikátoru v MF o srovnatelné e luční síle 

Výše zpracované srovnání modifikátorů poskytuje pouze částečné informace, neboť za podmínek 
izokratické eluce nejsou tato rozpouštědla použita ve vzájemně srovnatelné objemové koncentraci 
z důvodu jejich rozdílné eluční síly. V případě acetonitrilu se obecně předpokládá vyšší eluční síla, 
proto acetonitrilové MF obsahují vždy menší podíl organické složky než methanolové MF, zatímco 
rozsah k´zůstává v obou druzích MF více méně srovnatelný. Nejinak tomu je i v případě navazujících 
experimentů v pufrovaném prostředí. Vliv pH a koncentrace pufru na eluční chování akridinů byl 
hodnocen za podmínek izokratické eluce v methanolové a acetonitrilové mobilní fázi poskytující 
přibližně srovnatelné hodnoty k´ pro celou modelovou skupinu akridinů. Tento druh studie 
doporučované Poplem a kol. umožňuje současné hodnocení několika faktorů najednou v rámci 
reálného objemu HPLC experimentů [51]. Před jejich realizací je však nezbytné porovnat, jaký mají 
dané dva modifikátory vliv na eluční chování akridinů, jsou-li smíseny v rozdílných objemových 
poměrech. V případě acetonitrilu a methanolu, jsou pro dosažení srovnatelných hodnot k´ 
doporučovány tyto objemové poměry: MeOH-H2O (60:40, v/v) a MeCN-H2O (50:50, v/v) [2]. Uvedené 
složení je v souladu s výše prezentovanými výsledky na SF Zorbax a Purospher viz tabulka 30. 
obrázek 80 - 89 uvádí srovnání hodnot log k´ a parametru selektivity alfa2,1 v methanolové (60% 
MeOH, v/v) a acetonitrilové (50 % MeCN, v/v) MF na jednotlivých SF:  
SF Zorbax : V MeCN MF je patrná výrazná selektivita pro separaci izomerů 
benzo[h]chinolin/fenanthridin a 8-methylchinolin/6-methylchinolin. Na stejné SF v MeOH MF byla 
zaznamenána zvýšená selektivita pro dvojici akridin/8-methylchinolin a 2-methylchinolin/isochinolin. 
Relativně nízká míra selektivity byla pozorována v případě separace izomerů fenanthridin/akridin 
a isochinolin/chinolin v obou prostředích mobilní fáze.  
SF Purospher : V acetonitrilové MF byla zaznamenána zvýšená selektivita separace u izomerů 
benzo[h]chinolin/fenanthridin, 6-methylchinolin/2-methylchinolin a dvojice akridin/8-methylchinolin. 
Naopak v methanolové MF je patrná výrazná selektivita separace pro akridin/8-methylchinolin a 
2-methylchinolin/isochinolin. Dvojice akridin/8-methylchinolin je tedy separována v obou prostředích 
MF s vyšší selektivitou, v případě methanolové MF je však hodnota alfa2,1 výrazně vyšší. Společná 
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nízká míra selektivity v obou prostředích byla zaznamenána pro pár isochinolin/chinolin, 
8-methylchinolin/6-methylchinolin a fenanthridin/akridin.  
 
Závěrem lze tedy říci, že na obou stacionárních fázích byly pozorovány příbuzné trendy v selektivitě 
separace akridinů s použitím methanolové a acetonitrilové MF. V methanolové MF byla zjištěna 
zvýšená selektivita pro dvojici akridin/8-methylchinolin a 2-methylchinolin/isochinolin. Naopak 
v acetonitrilové MF byly se zvýšenou selektivitou separovány izomery benzo[h]chinolin/fenanthridin. 
Obecně nízká selektivita, společná pro obě prostředí MF, byla zjištěna v případě separace izomerů 
isochinolin/chinolin a fenanthridin/akridin. Zvýšená selektivita pro separaci dvojic lišící se molekulovou 
hmotností, jak je tomu v případě akridin/8-methylchinolin a 2-methylchinolin/isochinolin, potvrzuje 
původní předpoklad: methanol je vhodnějším modifikátorem pro separace akridinů na základě 
molekulové hmotnosti, zatímco acetonitril je selektivnější vůči separaci izomerů s a bez stérické 
překážky, což potvrzuje zvýšená selektivita pro dvojici izomerů benzo[h]chinolin/fenanthridin. Retence 
benzo[h]chinolinu je výrazně vyšší ve srovnání s fenanthridinem. Benzo[h]chinolin patří mezi akridiny 
se stérickou překážkou, u kterých volný elektronový pár na dusíku interaguje s vlastní methylskupinou 
planární molekuly [16]. V důsledku toho jsou oslabeny přitažlivé π-π interakce s molekulami 
acetonitrilu.  
Eluční pořadí akridinů je v obou druzích MF shodné, narůstající společně s molekulovou hmotností. 
Také v rámci podskupin o identické Mr je eluční pořadí v MeOH a MeCN MF ekvivalentní. V první 
podskupině eluuje jako prví chinolin, následován bazičtějším isochinolinem. Ve zbývajících dvou 
podskupinách eluují izomery v obráceném pořadí: nejbazičtější izomer vykazuje nejmenší míru 
retence.  
Srovnání hodnot log k´ v methanolové a acetonitrilové MF (viz Obrázek 88 a Obrázek 89) ukazuje o 
poznání vyšší míru zadržení akridinů v methanolové MF na obou SF, přestože obsahuje vyšší 
procento organické složky. Jedná se však jen o malý rozdíl, který je výraznější u trojjaderných akridinů 
než u dvoujaderných . Zvýšení obsahu vody v acetonitrilové MF o dalších 5 – 10 % by pravděpodobně 
snížilo rozdíly v eluční síle, koncentrace vody by však již převažovala nad organickou složkou. Za 
takových podmínek může dojít ke změně uspořádání alkylových řetězců, případně ke částečnému 
zborcení kartáčové struktury, což by znamenalo zásadní změnu charakteru separačního mechanismu 
z rozdělovacího na adsorpční, proto byly navržené poměry přijaty beze změny [75].  Na SF Zorbax a 
Purospher lze bez problémů aplikovat uvedené složení mobilních fází pro separace dvou a 
trojjaderných akridinů. V případě SF BiospherE nebylo možné vyhodnotit vliv modifikátoru na 
selektivitu či míru zadržení akridinů, neboť experimenty v acetonitrilové mobilní fázi neposkytly žádná 
data. Proto následuje stejná série experimentů v pufrovaném prostředí, která potvrdí předběžnou volbu 
složení obou druhů mobilních fází pro všechny tři stacionární fáze včetně BiospherE.  
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Obrázek 86: Srovnání selektivity SF Zorbax v MeOH a MeCN MF 
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SF Purospher, vliv druhu modifikátoru na alfa 2,1
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Obrázek 87: Srovnání selektivity SF Purospher v MeOH a MeCN MF 
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Obrázek 88: SF Zorbax – srovnání hodnot log k´ v MeOH a MeCN MF 
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Obrázek 89: SF Purospher – srovnání hodnot log k´ v MeOH a MeCN MF 

 
Vedle hodnocení modifikátoru z hlediska jeho vlivu na termodynamické vlastnosti SF (selektivitu a míru 
zadržení modelové skupiny akridinů) je zajímavé posoudit také jeho efekt na kinetické aspekty 
separace, jako je např. účinnost chromatografické kolony vyjádřenou prostřednictvím počtu 
teoretických pater vztažených na jeden metr chromatografického lože. Jak ale vyplývá ze 
zpracovaných dat viz tabulka 31 - 35, vliv modifikátoru na separační účinnost nebyl prokázán. 
Tabulka 31 - 35 dále umožňuje posouzení vlivu modifikátoru na symetrii elučních zón. Odchylky od 
ideálního gausovského tvaru byly posouzeny prostřednictvím faktoru symetrie Sf (viz kapitola 3.3.3.1). 
Pro ideální gausovský tvar píku je faktor symetrie roven jedné. V případě separace bazických látek 
v RPLC je jednoznačně převažujícím typem asymetrie tzv. chvostování píku nebo-li „tailing“ [81]. 
Deformace elučních zón se obecně projevuje ve všech těch případech, pro které není splněna linearita 
distribuční izotermy, tedy závislosti rovnovážné koncentrace analytu ve SF na rovnovážné koncentraci 
analytu v MF. Chvostování píků je spojeno s Lungmuirovým typem izotermy, jejíž linearita je splněna 
pouze za předpokladu, kdy jsou aktivní centra na povrchu SF zaplněna z 1-5 %. Těmito aktivními 
centry jsou v RPLC myšleny především volné silanolové skupiny, které reagují na principu 
intermolekulárních vodíkových můstků či acidobazických reakcí s polárními analyty. Se zvyšující se 
koncentrací analytu na povrchu SF nacházejí molekuly analytu čím dál tím menší počet míst. 
Výsledkem je situace, kdy se molekuly analytu pohybují chromatografickým ložem rozdílnou rychlostí, 
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přičemž rychleji pohybující se molekuly vytváří v sestupné části eluční zóny chvost [81]. Při srovnání 
faktorů symetrie u všech členů modelové skupiny je patrné, že v acetonitrilové MF vykazuje většina 
píků vyšší míru asymetrie než v metanolové MF. Těmito výsledky se potvrzuje předpoklad, že 
v acetonitrilové MF je intenzita silanofilních interakcí obecně vyšší než v MeOH MF, neboť molekuly 
acetonitrilu nemohou reagovat s volnými silanoly a významně tak omezit jejich vliv na retenci akridinů, 
jak je tomu v případě MeOH MF [75].  
 

Tabulka 31: SF Zorbax, MF 60% MeOH: Základní chromatografické parametry 

60% MeOH k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 1,07 0,86  ---  --- 66372 

ISCH 1,22 0,81 3,62 1,11 63220 

2MCH 1,81 0,85 12,84 1,39 71240 

6MCH 2,28 0,87 8,67 1,22 74508 

8MCH 2,61 0,91 5,45 1,13 78820 

AKR 4,31 0,88 23,40 1,58 76584 

FEN 4,66 0,93 4,01 1,08 74840 

BCH 6,19 0,95 15,49 1,31 80028 

 
tabulka 32: SF Zorbax, MF 50% MeCN: Základní chromatografické parametry 

50% MeCN k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 1,00 0,73  ---  --- 73300 

ISCH 1,12 0,47 2,63 1,12 38384 

2MCH 1,41 0,52 4,73 1,26 29288 

6MCH 1,69 0,68 4,81 1,20 70376 

8MCH 2,35 0,81 12,61 1,39 85232 

AKR 2,82 0,87 7,98 1,20 53580 

FEN 2,93 0,89 1,61 1,04 72552 

BCH 5,57 0,89 29,68 1,90 83836 

 
 

tabulka 33: SF Purospher, MF 60% MeOH: Základní chromatografické parametry 

60% MeOH k´ Sf R1,2 αααα2,1 n/metr 
CHIN 1,57 0,81  ---  --- 46968 

ISCH 1,70 0,73 2,16 1,08 37820 

2MCH 2,48 0,67 11,38 1,46 48812 

6MCH 3,30 0,82 9,81 1,33 50984 

8MCH 3,57 0,92 2,87 1,08 53160 

AKR 6,43 0,82 26,33 1,80 54700 

FEN 7,20 0,89 6,15 1,12 54824 

BCH 8,49 0,94 9,13 1,18 58208 

 
tabulka 34: SF Purospher, MF 50% MeCN: Základní chromatografické parametry 

50% MeCN k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 

CHIN 1,51 0,74  ---  --- 55624 

ISCH 1,63 0,60 2,08 1,08 41008 
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2MCH 1,97 0,57 5,17 1,20 54000 

6MCH 2,58 0,69 8,72 1,31 57704 

8MCH 2,89 0,76 4,04 1,12 61500 

AKR 3,92 0,75 11,56 1,36 58568 

FEN 4,23 0,82 3,13 1,08 62748 

BCH 5,90 0,88 14,40 1,39 66736 

 
tabulka 35: SF BiospherE, MF 60% MeOH: Základní chromatografické parametry 

60% MeOH k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 2,16 0,34  ---  --- 2004 

8MCH+ISCH 3,92 0,19 4,05 1,82 3648 

6MCH 5,11 0,58 1,84 1,31 888 

2MCH 6,33 0,57 1,28 1,24 --- 

FEN + BCH 7,41 0,77 1,49 1,17 20900 

AKR 10,63 0,80 3,38 1,43 524 

4.9.19 Nepufrované experimenty- Záv ěr 

Na základě provedených experimentů bylo prokázáno, že organická složka mobilní fáze zasahuje do 
separačního mechanismu dvou a trojjaderných akridinů. Tento efekt je zprostředkován 
intermolekulárními reakcemi analyt-MF, MF-SF, včetně interakcí analyt-SF. 
Z hlediska termodynamického chování stacionární fáze vůči modelové skupině akridinů byl 
zaznamenán jeho vliv na selektivitu i míru zadržení, za což jsou především zodpovědné interakce 
analyt-MF, svůj podíl však mají také interakce MF-SF. Příkladem těchto interakcí je vyšší sorpce 
molekul acetonitrilu (než v methanolu) na povrch SF, která vede k vyšší hydrofobicitě SF 
v methanolové mobilní fázi.  Potvrzují to jak výsledky testů povrchových vlastností, tak větší míra 
zadržení akridinů v methanolové mobilní fázi na SF Zorbax i Purospher. Také míra uspořádání 
alkylových řetězců na povrchu SF je závislá na charakteru modifikátoru a ovlivňuje selektivitu SF 
vzhledem k rozdílnému tvaru separovaných analytů, jako jsou např. polohové izomery [34]. Příčinou je 
odlišné složení mobilní fáze nacházející se v bezprostřední blízkosti alkylových řetězců. V případě 
methanolových směsí má tato vrstva a mobilní fáze prakticky stejné složení. V případě acetonitrilu 
však obsahuje vyšší podíl organického rozpouštědla, což podporuje neuspořádanou strukturu 
alkylových řetězců na povrchu SF a tím i menší míru zadržení nepolárních analytů ve srovnání 
s MeOH MF  [75]. Z hlediska přitažlivých sil analyt-solvent, které převažují v MF obsahujících méně 
než 20 % H2O (v/v) se v případě interakcí methanol-akridiny uplatňují vodíkové můstky, zatímco při 
reakcích acetonitril-akridiny se uplatňují π-π elektronové interakce [2]. V MF obsahujících nad 20 % 
vody se uplatňuje kombinace odpudivých (hydrofobních) sil akridin-MF a přitažlivých (silanofilních) sil 
akridin-SF. Míra příspěvku silanofilních interakcí k celkovému separačnímu mechanismu akridinů však 
závisí na povrchových vlastnostech SF, hydrofobicitě a silanolové aktivitě. 
V případě stacionárních fází Zorbax a Purospher byl prokázán pouze minimální příspěvek silanofilních 
interakcí k celkovému separačnímu mechanismu akridinů, a to jak na základě testů povrchových 
vlastností, tak na základě retenčního chování akridinů. Akridiny byly eluovány v případě obou SF 
v menších retenčních časech s použitím acetonitrilové MF ze dvou důvodů: silnější přitažlivé interakce 
analyt-solvent společně s nižší hydrofobicitou povrchu SF z důvodu vyšší sorpce molekul acetonitrilu 
na povrch SF. Rozdíl mezi elučním chováním akridinů v acetonitrilové a methanolové MF se v případě 
těchto SF projevil zejména na jejich zadržení, nebo-li acetonitrilová mobilní fáze prokázala vyšší elučí 
sílu než methanolová. Popsány byly také rozdíly v selektivitě těchto stacionárních fází v jednotlivých 
prostředích. Obecně lze říci, že methanol vyhovuje lépe separacím akridinů na základě molekulové 
hmotnosti, zatímco acetonitril je selektivnější vůči izomerům. Konkrétně bylo zjištěno, že v 
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methanolové MF vykazují tyto SF vyšší selektivitu pro dvojice akridin/8-methylchinolin a 2-
methylchinolin/isochinolin, naopak v acetonitrilové MF byly se zvýšenou selektivitou separovány 
izomery benzo[h]chinolin/fenanthridin. Základní principy rozdělovacího mechanismu jsou však na 
těchto SF zachovány v obou druzích MF bez ohledu na jejich složení: eluční pořadí vzrůstá se 
vzrůstající molekulovou hmotností, zatímco míra zadržení izomerů roste s klesající bazicitou. Výjimkou 
je pouze dvojice chinolin/isochinolin s opačným elučním pořadím.   
V případě SF BiospherE však byl zjištěn významný vliv silanofilních interakcí na separační 
mechanismus akridinů, jak na základě povrchových vlastností, tak na základě retenčního chování 
akridinů v obou prostředích MF. Chování SF v methanolové a acetonitrilové MF se výrazně liší. 
Důvodem je skutečnost, že vliv modifikátoru na silanofilní interakce je mnohem výraznější než na výše 
zmíněné interakce analyt-MF, případně MF-SF. Zatímco protický methanol vytváří intermolekulární  
vodíkové můstky s volnými silanolovými skupinami na povrchu SF a částečně tak blokuje silanofilní 
reakce s akridiny, aprotický acetonitril těchto interakcí není schopen. Proto se v jeho prostředí 
případné silanofilní interakce s akridiny projevují plnou měrou, zatímco v methanolovém prostředí jsou 
výrazně potlačeny. Výsledky separací akridinů na SF BiospherE souhlasí s výše uvedeným tvrzením: 
v methanolovém prostředí byly zaznamenány typické příznaky silanofilních interakcí jako např. 
deformované eluční zóny téměř splývající se základní linií nebo eluční pořadí odporující principům 
rozdělovacího mechanismu. V acetonitrilové MF však již nebyly zaznamenány žádné eluční zóny, 
neboť silanofilní interakce se zde projevily plnou měrou. Výsledkem je adsorpce všech akridinů na 
povrch SF v důsledku intenzivních silanofilních interakcí. V případě SF s převahou silanolové aktivity 
nad hydrofobicitou má tedy druh organického modifikátoru zásadní vliv na interakce separačního 
mechanismu. Zatímco v methanolovém prostředí se jedná o kombinaci rozdělovacího a adsorpčního 
mechanismu, v acetonitrilové MF převládá adsorpce, která zcela znemožňuje jakoukoliv separaci 
modelové skupiny akridinů. Rozdíly v míře zadržení mají tedy obrácený charakter než na SF Zorbax a 
Purospher: methanol vykazuje vyšší eluční sílu než acetonitril. 
Obecné tvrzení o vyšší eluční síle acetonitrilu ve srovnání s methanolem tedy není v případě akridinů 
zcela pravdivé. Eluční síla organického rozpouštědla na SF SiC 18 je ve skutečnosti závislá na 
povrchových vlastnostech stacionární fáze. Převažuje-li podíl silanofilních interakcí nad hydrofobními 
interakcemi, je silnější eluentem methanol. Naopak pro převahu hydrofobních interakcí nad 
silanofilními platí vyšší eluční síla acetonitrilu. Podíl těchto interakcí je možné odhadnout na základě 
výsledků empirických chromatografických testů. V předložené práci korelují výsledky povrchových 
vlastností s elučním chováním akridinů na všech třech použitých stacionárních fázích. 
Pro navazující experimenty v pufrovaném prostředí s MF o fixním obsahu modifikátoru bylo zvoleno 
následující složení mobilních fází: MeOH-H2O (60:40, v/v) a MeCN-H2O (50:50, v/v) zaručující 
srovnatelnou eluční sílu (k´ ≈ 1,0 – 8,5). 

4.10 Separace akridin ů v pufrovaném prost ředí 

Hlavním důvodem použití tlumičů pH jako součást mobilní fáze v RPLC je možnost ovlivnění a změny 
ionizace separovaných analytů i funkčních skupin na povrchu stacionární fáze, což se v obou 
případech významně projevuje na retenci analytů. Neutrální molekuly jsou obecně mnohem více 
hydrofobní než ionizované formy téže sloučeniny, tudíž jsou také mnohem více zadrženy. Podobně 
mohou ovlivňovat retenci i disociované silanolové skupiny na povrchu SF, které v důsledku iontových 
interakcí s bazickými analyty způsobují jejich zvýšené zadržení. Stupeň ionizace analytu i stacionární 
fáze se však neprojevuje pouze na retenčním čase analytu, ale často také na tvaru eluční zóny [57]. 
Zejména popsané silanofilní interakce často způsobují chvostování elučích zón bazických sloučenin. 
Proto je použití tlumičů pH mobilní fáze velice důležité pro většinu RPLC separací, neboť umožňuje 
řízení selektivity separačního systému, dosažení reprodukovatelných výsledků a přijatelného tvaru 
elučních zón [82].   
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Výsledky experimentů v nepufrované mobilní fázi poskytly základní informace o vlivu obsahu vody a 
organického modifikátoru na separaci akridinů v systémech RPLC/SiC 18. Ohodnoceny byly také 
termodynamické a kinetické aspekty separace modelové skupiny v systémech s jednotlivými SF 
v obou druzích mobilní fáze (s MeOH a MeCN jako organickým modifikátorem MF): míra zadržení, 
selektivita a účinnost separace vzhledem k modelové skupině akridinů. SF Zorbax a SF Purospher 
vykazovaly velice podobné vlastnosti v methanolové i acetonitrilové mobilní fázi, které vyhovují 
separacím dvou a trojjaderných akridinů. Nebyly pozorovány žádné známky chvostování píků nebo 
rozšiřování elučních zón. Rozdíly v selektivitě a míře zadržení akridinů na těchto stacionárních fázích 
nejsou zásadní a souvisí s jejich povrchovými vlastnostmi, což potvrzuje korelace výsledků 
povrchových testů s výsledky separací. V případě SF BiospherE však nebylo dosaženo kvalitní 
separace modelové směsi akridinů. Z důvodu její vysoké míry silanolové aktivity byly získány 
deformované eluční zóny s vyvinutými chvosty, které se ještě více rozšiřují a deformují se zvyšujícím 
se obsahem vody v MF. V acetonitrilové MF dokonce dochází k výraznému zadržení všech osmi 
akridinů, což zcela znemožňuje separaci směsi. Stacionární fáze BiospherE tak na základě 
separačních experimentů v nepufrovaném prostředí, které korelují se stanovenými povrchovými 
charakteristikami této SF, nevyhovuje separaci dvou a trojjaderných akridinů.  
Otázkou však zůstává jak se změní kvalita separace akridinů v uvedených separačních systémech s 
použitím pufrované MF. Proto byla s těmito stacionárními fázemi provedena stejná série experimentů, 
avšak v pufrované mobilní fázi, která umožní posoudit vliv stupně ionizace analytů i SF na 
termodynamický aspekt separace a celkový separační mechanismus modelové skupiny akridinů. Pro 
udržení konstantní hodnoty pH mobilní fáze byl zvolen fosfátový pufr, který je obecně nejpoužívanějším 
pufrem v RPLC ve spojení s UV detekcí, neboť neabsorbuje UV záření v široké oblasti vlnových délek 
[56, 83]. Pro ideální pokrytí široké škály pH aplikované v navazujících experimentech s fixním 
obsahem organického modifikátoru (pH = 2,5 – 8,5) je teoreticky nutné použití více druhů pufrů 
v závislosti na jejich pracovní oblasti. V  běžné chromatografické praxi se však většinou volí pouze 
jeden druh, neboť samotný charakter pufru často ovlivňuje retenci i tvar píku bazických sloučenin 
v RPLC [31]. Přesný postup přípravy pufru je popsán v kapitole 3.3.3 [51, 56, 77, 84]. Pro zachování 
srovnatelných podmínek s experimenty v nepufrovaném prostředí bylo výsledné pH pufru upraveno na 
hodnotu odpovídající pH MiliQ vody (pH ≈ 6,2), použité v předchozích experimentech. Ve všech 
případech byla hodnota pH změřena ve vodném prostředí před přidáním organického modifikátoru.  
Koncentrace fosfátového pufru pro tento druh experimentů byla záměrně zvolena velice nízká: 
c = 5mmol.l-1, přestože se běžně používané koncentrace fosfátového pufru v MF pohybují v rozmezí 
10 - 25 mmol.l-1. Důvodem použití koncentrací pufrů na úrovni desítek milimolů (10-25 mmol.l-1) je 
zajištění jeho dostačující tlumivé kapacity i po zředění roztoku pufru organickým modifikátorem [83]. 
Ve skutečnosti je však kapacita pufru v případě chromatografických separací nejvíce zatížena 
v momentě dávkování vzorku do separačního systému, zatímco v průběhu vlastní separace jsou 
molekuly vzorku i povrch SF v dynamickém kontaktu s velkým objemem mobilní fáze, tudíž pro udržení 
konstantního protonačního stavu dostačuje mnohem nižší pufrační kapacita [82]. Proto byla 
vyzkoušena nízká koncentrace fosfátového pufru, c = 5mmol.l-1 pro separaci 0,05 µg směsi (Vinj = 5 µl 
o c = 0,01 g. l-1). Použití nízké koncentrace pufru mimo jiné podporuje také fakt, že běžně používané 
koncentrace na úrovni desítek milimolů mohou být za určitých podmínek problematické [83]. Jednou 
z možných komplikací je vysrážení solí pufru na povrchu SF, zejména v MF obsahujících více než 50% 
(v/v) organického podílu, z důvodu nižší rozpustnosti solí v organických rozpouštědlech [83]. Vliv 
koncentrace pufru však může mít i jiný charakter, zejména jedná-li se o separace bazických látek v MF 
o nízké hodnotě pH (pH MF ≤ pKa analytu) [30]. Eluční chování bazických látek v MF o nízké hodnotě 
pH je často ovlivněno tzv. efektem iontového vytěsňování. Jedná se o elektrostatické odpuzování 
působící mezi kladně nabitými ionty analytu rozpuštěnými v MF a shodně nabitými ionty téhož analytu 
adsorbovaného na povrch SF. Tento efekt je zodpovědný za negativní hodnoty kapacitních poměrů 
bazických látek, které opouští kolonu v kratším retenčním čase než odpovídá t0. Uvedené chování bylo 
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popsáno např. u pyridinu při pH = 2,7 a koncentraci fosfátového pufru 20 mmol.l-1 [78]. Vyšší iontová 
síla MF však může také zvýšit pravděpodobnost iontového párování protonovaných analytů s anionty 
pufru, čímž se na povrchu SF sníží počet kladně nabitých forem a dojde k potlačení iontového 
vytěsňování. Např. LoBrutto ve své práci popsal efekt zvýšení retence protonovaných bazických látek 
se zvýšením koncentrace anorganických solí v MF. Anionty těchto solí interagují s protonovanými 
analyty, dochází k narušení jejich solvatačního obalu a zvýšení jejich hydrofobicity, což vede k nárůstu 
retence [85].  
Z uvedených důvodů byly v předložené práci vyzkoušeny nízké koncentrace. Pro účely srovnání 
termodynamických aspektů separace akridinů v pufrované a nepufrované MF byla použita pouze jedna 
koncentrace, c = 5mmol.l-1. Pro navazující experimenty s fixním obsahem organického modifikátoru 
však byly vyzkoušeny dvě nízké koncentrace: 2,5 a 5,0 mmol.l-1. Jejich tlumivá kapacita, přesněji 
schopnost poskytnout reprodukovatelné výsledky byla společně s jejich vlivem na retenci, selektivitu 
separace a separační účinnost srovnána s často používanou koncentrací fosfátového pufru, c = 
25mmol.l-1.  

4.10.1 Pracovní postup 

Osmičlenná skupina akridinů byla separována za podmínek izokratické eluce, stejným způsobem jako 
v případě experimentů v nepufrované MF. Obsah fosfátového pufru v binárních mobilních fázích 
MeOH- a MeCN-fosfátový pufr se měnil v rozsahu 5 – 50 %,  po pěti objemových procentech. První 
experimenty začínaly s mobilní fází o nejvyšší eluční síle a celou sérii uzavírala směs s objemovým 
poměrem modifikátor-fosfátový pufr 1:1. Všechna měření byla provedena třikrát a uvedené výsledky 
kapacitních poměrů a ostatních chromatografických parametrů jsou jejich aritmetickým průměrem. 
Použité stacionární fáze, (Zorbax, Purospher a BiospherE), byly ekvilibrovány dvacetinásobkem 
mrtvého retenčního objemu (V0 = VR uracilu), stanoveného individuálně pro každou SF a jednotlivé 
složení MF. Doba ekvilibrace byla v porovnání s nepufrovanými experimenty zvýšena na dvojnásobek 
pro získání reprodukovatelných retencí. Před započetím ekvilibrace byla každá kolona regenerována 
čistým organickým rozpouštědlem (V = 10 x V0), které bylo použito jako součást mobilní fáze 
v následujících experimentech [51]. Pro všechny experimenty byly použity společné eluční podmínky: 
Průtok MF: 1,0 ml/min; teplota kolony = 30°C, vlnová d élka detekce = 231 a 254 nm [2, 51]. 
Koncentrace jednotlivých akridinů ve směsi byla shodná pro všechny členy modelové skupiny, c = 0,01 
g. l-1. Injektováno bylo množství o objemu 5 µl, tedy 0,05 µg.  
Výsledky jednotlivých měření jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech. Vedle kapacitních 
poměrů jednotlivých akridinů byla vyhodnocena také relativní míra rozlišení Rs, faktor symetrie 
elučních zón Sf, separační faktor α2,1 a počet teoretických pater vztažených na 1 metr kolony (n/metr). 

4.10.2 Vliv obsahu MeOH v pufrované MF (c = 5mmol.l -1; pH = 6,2)  

Experimenty v pufrované mobilní fázi byly provedeny při hodnotě pH odpovídající pH MiliQ vody 
použité pro separace v nepufrovaném prostředí. Výsledky byly zpracovány stejným způsobem a 
porovnány. Objemová koncentrace vodného roztoku pufru v MF (%, v/v) byla korelována s logaritmem 
kapacitního poměru jednotlivých akridinů pro všechny tři stacionární fáze a srovnána s odpovídajícími 
závislostmi pro obsah vody. Vyhodnocena byla také selektivita separace a separační účinnost 
stacionárních fází vzhledem k modelové skupině akridinů v pufrované a nepufrované MF. Pozornost 
byla věnována také symetrii elučních zón akridinů, zejména z hlediska jejich případného chvostování, 
které je typickým projevem silanofilních interakcí [57]. 
Při obecném srovnání závislostí log k´= f (% vodné složky, v/v) pro pufrované a nepufrované prostředí 
MF je zřejmé, že v případě SF Purospher nejsou mezi jednotlivými závislostmi velké rozdíly. Na SF 
Zorbax a BiospherE však byly získány deformované závislosti, jejichž charakter se odlišuje od tvaru 
křivek v nepufrovaném prostředí.  
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Závislost log k´ = f (% fosfátového. pufru, v/v) je však nutné posoudit také z opačného hlediska, tedy 
vzhledem k obsahu organického modifikátoru. Důvodem je skutečnost, že přídavkem organického 
modifikátoru k vodnému roztoku pufru dochází ke změně mnoha faktorů ovlivňujících aktivitu H+ 
roztoku, tedy výslednou hodnotu pH. Aktivita solvatovaných protonů v mobilní fázi je základní vlastností 
roztoku, která je zodpovědná za vlastní chemické reakce, zatímco hodnota pH je pouze 
reprodukovaná hodnota poskytovaná pH metrem, jehož senzor mnohdy nereaguje na aktivitu H+ 
ideálním způsobem. 
V mobilních fázích, které obsahují do 50 % obsahu organické složky, MeOH či MeCN, se nejvíce 
projeví přítomnost organické složky na změně pKa pufru, dále také na změně pKa separovaného 
analytu, případně silanolových skupin na povrchu SF [83]. Tento vliv MeOH a MeCN na uvedené 
hodnoty pKa souvisí s jejich dielektrickou konstantou, která je ve srovnání s vodou výrazně nižší. 
Současně jsou obě rozpouštědla slabšími bázemi, proto také vykazují rozdílnou schopnost podporovat 
disociaci. Kyseliny i báze se v těchto prostředích chovají jiným způsobem než ve vodě, což způsobuje 
změnu jejich pKa resp. pKb. Pro posun hodnot pKa pufrů ve vodně-organickém prostředí byla odvozena 
následující pravidla. Neutrální slabé kyseliny (např. kyselina octová) se společně s aniontovými 
kyselinami, jako je např. kyselina dihydrogen fosforečná použitá v předložené práci, stávají slabšími a 
jejich hodnota pKa se zvyšuje. Důvodem je skutečnost, že nižší dielektrická konstanta MeOH i MeCN 
brání disociaci neutrálních kyselin [82]. Naopak kationtové kyseliny jako je např. NH4

+ se stávají 
silnějšími, avšak tento trend se obrací s vysokým obsahem organické složky, kdy se opět mění na 
slabší kyseliny. Tento komplikovaný efekt zatím nebyl zcela vysvětlen [82]. 
Aplikujeme-li tato obecná pravidla na konkrétní separační systém v RPLC lze očekávat, že se pKa 
fosfátového pufru společně s volnými silanolovými skupinami na povrchu SF s nárůstem obsahu 
MeOH či MeCN v MF zvyšuje. Naopak pKa modelové skupiny akridinů, které je možné zařadit do 
skupiny kationtových kyselin, se v přítomnosti MeOH či MeCN v MF snižuje [82].  
MF tvořená směsí fosfátového pufru (pH = 6,2; c = 5mmol.l-1) a methanolu tedy z důvodu výše 
uvedených vlastností methanolu vykazuje nižší relativní kyselost než odpovídá hodnotě pH = 6,2 
v absolutní pH škále, neboť přídavkem acetonitrilu se pKa kyseliny fosforečné ( viz tabulka 36) zvyšuje 
přibližně o jednu jednotku, tedy relativní kyselost odpovídá přibližně hodnotě 7,2 v absolutní pH škále. 
Uvedené posuny pH se vztahují ke konkrétní směsi obsahující 50 % objemových procent methanolu. 
Obecně však platí, že relativní kyselost MF je tím nižší, čím vyšší je objem methanolu, a to jak 
z důvodu ředění pufru, tak z důvodu většího posunu hodnoty pKa  fosfátového pufru [83]. 
Rozdíl mezi pufrovanou a nepufrovanou MF obsahující stejnou koncentraci vodné složky o hodnotě pH 
= 6,2 spočívá v aktivitě H+ (relativní aciditě) a v hodnotě iontové síly roztoku. Z hlediska posouzení 
aktivity H+ je možné tvrdit, že pufrovaná MF vykazuje vyšší relativní kyselost než nepufrovaná MF, 
neboť pokles relativní acidity přídavkem acetonitrilu v nepufrované MF není regulován žádným 
pufračním systémem na hodnotu pH = 6,2. Výsledný rozdíl v relativní kyselosti mezi pufrovanou a 
nepufrovanou MF nelze přesně vyčíslit, avšak není významný natolik, aby způsobil změny v ionizačním 
stavu akridinů či silanolových skupin mezi pufrovanou a nepufrovanou MF. Lze tedy předpokládat, že 
protonační stav akridinů i silanolových skupin je v obou prostředích mobilní fáze srovnatelný: molekuly 
akridinů zůstávají v neutrální podobě, neboť pHMF > pKa BH+. Naopak volné silanolové skupiny lze 
očekávat v obou prostředích MF přítomny v částečně v disociované podobě, protože pHMF ≥ pKa SiOH 
(pKa SiOH ≈ 1,5 – 7,1) [54].  
Jak již bylo uvedeno výše, vedle rozdílné aktivity H+ mezi pufrovanou a nepufrovanou MF existuje také 
rozdíl v iontové síle způsobený přítomností tlumičových iontů a jejich protiontů. Přítomnost kladně a 
záporně nabitých iontů pocházejících z roztoku fosfátového pufru může ovlivňovat míru zadržení 
analytu. Jednou z možností jsou např. konkurenční iontové interakce kladně nabitých protiontů pufru (v 
našem případě sodných kationtů) se silanolovými skupinami, které potlačují silanofilní interakce 
s akridiny, což se ve výsledku projeví na hodnotách k´ [78, 85]. Následující výsledky ukazují, 
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že přítomnost fosfátového pufru v MF má významný vliv na separační mechanismus akridinů na SF 
SiC 18.  
 
tabulka 36: Hodnoty  pKa kyseliny fosforečné ve vodě a směsi MeOH-voda (1:1, v/v) [83] 

Kyselina pK a (voda) *pK a (methanol+voda 1:1, v/v) 
Kyselina fosforečná pKa1 2,11 3,21 
Kyselina fosforečná pKa2 7,19 8,24 

* hodnoty změřené ve směsném rozpouštědle s elektrodovým systémem kalibrovaným na vodné 
roztoky pufrů  

4.10.2.1 SF Zorbax 

Se všemi použitými stacionárními fázemi byla nejprve zhodnocena závislost log k´= f (% vodné složky, 
v/v) a srovnána s výsledky v nepufrované mobilní fázi. V případě SF Zorbax platí, že míra deformace 
závislostí log k´= f (% vodné složky, v/v) je výraznější v pufrované mobilní fázi. Zatímco 
v nepufrovaném prostředí byly získány křivky pravidelného charakteru viz Obrázek 93, v pufrované MF 
je možné jednotlivé závislosti rozdělit na tři úseky o rozdílné směrnici vymezené následujícím složením 
MF: 5 -20 %; 20 – 40 % a 40 – 50 % (v/v) fosfátového pufru viz Obrázek 90 - Obrázek 92. Při 
podrobném srovnání jednotlivých závislostí stojí za pozornost zejména poslední úsek pro mobilní fázi 
obsahující 40 – 50 % vodné složky. V nepufrovaném prostředí byl od hranice 40 % vody zaznamenán 
zvýšený nárůst kapacitních poměrů všech členů modelové skupiny s obsahem vodného podílu v MF. 
Naopak v prostředí fosfátového pufru je od hranice 40 % nárůst retencí pozvolnější. Tyto rozdíly 
nejlépe charakterizují směrnice lineárních závislostí v dané oblasti složení MF viz Obrázek 91 a 
Obrázek 94. Směrnice přímky pro dva zvolené zástupce akridinů, chinolin a benzo[h]chinolin je 
v nepufrovaném prostředí MF mnohem vyšší než ekvivalentní hodnoty získané pro pufrovanou MF viz 
následující rovnice:  

• MeOH-H2O; 40 – 50 % H2O (v/v) 
chinolin: y = 0,0386x - 1,5238; benzo[h]chinolin: y = 0,0513x - 1,2725 

• MeOH-fosfátový pufr; 40 – 50 % H2O (v/v) 
chinolin: y = 0,0136x - 0,5272; benzo[h]chinolin: y = 0,0143x + 0,2147 
 
Tento jev může být vysvětlen pomocí efektu soutěživých iontových interakcí, které se projevují v MF 
obsahující ionty pufru, tedy za podmínek zvýšené iontové síly MF. Jak bylo uvedeno výše, silanolové 
skupiny jsou na povrchu SF částečně disociovány, zatímco akridiny zůstávají v hydrofobní 
(neionizované) podobě, mohou tedy s volnými silanolovými skupinami reagovat pouze na principu 
intermolekulárních vodíkových můstků. V pufrované MF jsou však kromě molekul akridinů přítomny 
také anionty kyseliny fosforečné a jejich kladně nabité protionty. Jejich iontové interakce 
s disociovanými silanoly (o energii několika stovek kJ.mol-1) jsou ve srovnání s interakcemi na principu 
vodíkových můstků (o energii na úrovni jednotek kJ.mol-1) logicky preferované [54]. Akridiny, které by 
tak byly zadrženy na povrchu SF působením intermolekulárních vodíkových můstků jsou za 
pufrovaných podmínek vytěsněny kladně nabitými ionty fosfátového pufru a opouští SF v kratším čase 
[31].  
Zajímavé je však také srovnání závislostí pro zbývající složení mobilní fáze, tedy v oblasti 5-40% (v/v) 
vodné složky. Proložíme-li získaná data v obou prostředích přímkou, zjistíme že se směrnice 
jednotlivých přímek prakticky neliší  viz Obrázek 92 a Obrázek 95  a následující rovnice: 
 

• MeOH-H2O; 5 – 40 % H2O (v/v) 
chinolin: y = 0,0266x - 1,0054; benzo[h]chinolin: y = 0,0325x - 0,5409 

• MeOH-fosfátový pufr; 5 – 40 % H2O (v/v) 
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chinolin: y = 0,0277x - 1,0405; benzo[h]chinolin: y = 0,0338x - 0,5758 
 
Lze tedy říci, že přítomnost fosfátového pufru (c = 5mmol.l-1 a pH = 6,2) v methanolové MF zásadně 
ovlivňuje míru zadržení akridinů pouze ve směsích obsahujících objemovou koncentraci pufru vyšší 
než 40%. Ve srovnání s nepufrovaným prostředím byl zaznamenán výrazně menší nárůst retence 
akridinů společně  obsahem vodné složky v MF. Vyšší obsah vodné složky v MF zvyšuje polaritu MF 
což obecně vede k vyššímu zadržení akridinů ve SF. V případě fosfátového pufru se však jedná o dva 
současně působící efekty: nárůst polarity MF vedoucí k vyššímu zadržení akridinů v MF v souladu 
s principy rozdělovacího mechanismu a nárůst iontové síly, způsobující potlačení sekundárních 
silanofilních interakcí [31].  V případě separace akridinů na SF Zorbax převažuje vliv vyšší polarity MF 
tedy hydrofobní interakce, které způsobují nárůst retence akridinů společně s objemovou koncentrací 
vodného pufru. Tento nárůst je však v MF obsahujících více než 40 % fosfátového pufru mírnější, 
neboť je pravděpodobně částečně potlačen soutěživými iontovými interakcemi.  
 

SF Zorbax, MF MeOH-fosf. pufr: log k´= % fosf. pufr (v/v)
c = 5 mM, pH = 6,2
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Obrázek 90: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost log k´ na  % fosfátový pufru (v/v); pH = 6,2 
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Obrázek 91: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost log k´ na  40 – 50 % fosfátový pufru (v/v); pH = 6,2 
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Obrázek 92: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost log k´ na  5 – 40 % fosfátový pufru (v/v); pH = 6,2 

SF Zorbax, MF MeOH-H 2O: log k´= f (% H 2O, v/v) 
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Obrázek 93: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost log k´ na  % H2O (v/v) 

SF Zorbax, MF MeOH-H 2O: log k´= f (% H 2O, v/v) 
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Obrázek 94: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost log k´ na 40 – 50  % H2O (v/v) 



 
 
 

 

SF Zorbax, MF MeOH-H 2O: log k´= f (% H 2O, v/v) 
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Obrázek 95: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost log k´ na 5 – 40  % H2O (v/v) 

 
Z hlediska hodnocení termodynamiky separace akridinů v systému se SF Zorbax v prostředí pufrované 
methanolové MF platí, že s nárůstem obsahu vodné složky v MF se zlepšuje rozlišení mezi 
jednotlivými píky, tak jak se rozšiřuje rozsah kapacitních poměrů: k´ = 0,15 – 0,43 (5 % fosfátový pufru 
v MF) až k´ = 1,41 – 8,54 (50 % fosfátový pufru v MF). Vyhovující hodnoty parametru k´ pro rozlišení 
Rs >1,6 poskytuje mobilní fáze obsahující 40 % (v/v) vody v MF k´ = 1,03 – 6,14; podobně jako 
v nepufrovaném prostředí methanolové MF. Maximální a minimální hodnoty faktoru selektivity alfa2,1 se 
pro dané složení MF nachází v intervalu 1,08 – 1,67 a separační účinnost hodnocená parametrem 
n/metr se pro jednotlivé členy akridinů nachází v rozsahu 32886 – 60526. m-1.  
 

SF Zorbax, MF MeOH-fosf. pufr: alfa 2,1 = f (% fosf. pufr, v/v)
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0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

% fosf. pufr (v/v)

al
fa

2,
1

kisch/kchin

k2mch/kisch

k6mch/k2mch

k8mch/k6mch

kakr/k8mch

kfen/kakr

kbch/kfen

 
Obrázek 96: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost parametru alfa2,1 na  % fosfátový pufru (v/v) v MF  
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Obrázek 97: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost parametru alfa2,1 na  % H2O (v/v) v MF 



 
 
 

 

SF Zorbax, MeOH-fosf. pufr: alfa 2mch/chin ; alfa akr/chin = f (% fosf. pufru, v/v) 
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Obrázek 98: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost parametru alfa na  % fosfátový pufru (v/v) v MF  
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Obrázek 99: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v) v MF 

 
Změny v selektivitě vyvolané nárůstem obsahu fosfátového pufru v MF lze odvodit ze závislostí viz 
Obrázek 96-Obrázek 99. Obrázek 96 a Obrázek 97 ukazuje srovnání závislostí parametru alfa2,1 pro 
separaci jednotlivých členů modelové skupiny akridinů v pufrované a nepufrované MF. Obrázek 96 
demonstruje, že izomery chinolin/isochinolin koeluují ve všech směsích mobilní fáze obsahující 25% 
(v/v) vodné složky a méně, což je o pět procent větší rozsah ve srovnání s nepufrovaným prostředím. 
V případě selektivity separace pro dvojici akridin/8-methylchinolin byl zaznamenán výrazný nárůst 
společně s obsahem fosfátového pufru, avšak rozdílného charakteru než v případě nepufrované MF. 
Specifický průběh má také závislost selektivity pro separaci dvojice 2-methylchinolin/isochinolin, která 
prochází dvěmi maximy. Podobný tvar závislosti, avšak jen s jedním maximem pro 20-ti procentní 
obsah vody byl nalezen také v nepufrovaném prostředí. Pro ostatní závislosti byl zaznamenán mírný 
nárůst či pokles, bez výrazných extrémů. Obecně však lze říci, že se charakter jednotlivých závislostí 
výrazně neliší a základní charakteristické znaky jsou společné pro obě prostředí mobilní fáze: 

• Selektivita pro separaci dvojice izomerů 6-methylchinolin/2-methylchinolin mírně stoupá s 
nárůstem obsahu vodné složky, naopak v případě izomerů 8-methylchinolin/6-methylchinolin 
selektivita separace mírně klesá a společný je také výrazný nárůst selektivity pro separaci 
dvojice akridin/8-methylchinolin. 

• Izomery isochinolin/chinolin koeluuí ve všech směsích MF obsahující 25 % vodné složky a 
méně, podobně jako v případě nepufrované MF, ve které je však hraniční koncentrace vody 
v MF o pět procent nižší (20 %, v/v). 

 
Zajímavé výsledky také nabízí srovnání selektivtity pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin a 
akridin/chinolin viz Obrázek 98 a Obrázek 99. Tyto dvojice akridinů neeluují vedle sebe, ale liší se 
molekulovou hmotností přesně o jednu methylovou skupinu a o jednu C6H5 skupinu. Vyhodnocení 
parametru separace pro tyto dvojice proto může být zajímavé z hlediska základních principů 
rozdělovacího mechanismu (podobně jako v případě experimentů v nepufrovaném prostředí), pro který 
platí lineární závislost retence analytů na molekulové hmotnosti  [2].   



 
 
 

 

Změna selektivity separace v závislosti na obsahu fosfátového pufru pro dvojici akridin/chinolin 
vykazuje lineární nárůst pod úhlem vymezeným směrnicí a = 0,0446 (y = 0,0446x + 2,071). Stejného 
charakteru je také závislost selektivity pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin, jejíž směrnice je 
však výrazně nižší: y = 0,0075x + 1,3817. Srovnatelný průběh selektivity pro separaci dvojice 
2-methylchinolin/chinolin byl zaznamenán také v nepufrovaném prostředí, který charakterizuje přímka 
o rovnici: y = 0,009x + 1,3418. Nárůst molekulové hmotnosti analytu o methylovou skupinu tedy 
způsobí jak v pufrované tak v nepufrované MF srovnatelné zvýšení retence. Na základě této 
skutečnosti je možné odhadnout míru zadržení methylových derivátů chinolinu v methanolové MF 
obsahující 5 – 50 % (v/v) organického podílu. Z hlediska selektivity separace dvojice akridin/chinolin 
však nebyla mezi pufrovanou a nepufrovanou MF nalezena vzájemná shoda. Získané hodnoty 
parametru alfa pro separaci akridinu a chinolinu v nepufrované MF byly proloženy polynomem druhého 
stupně, který charakterizuje následující rovnice: y = 0,0012x2 - 0,0064x + 2,4004. Nárůst molekulové 
hmotnosti analytu o skupinu C6H5 tedy způsobí výrazně vyšší nárůst retence v nepufrované MF než za 
pufrovaných podmínek.  
Závěrem lze říci, že přítomnost fosfátového pufru v separačním systému tvořeném  stacionární fází 
Zorbax a pufrovanou methanolovou MF (c = 5mmol.l-1 a pH = 6,2)  neovlivňuje selektivitu separace 
modelové skupiny akridinů.  
 
tabulka 37 a tabulka 38 nabízí srovnání základních chromatografických parametrů charakterizujících 
termodynamické a kinetické aspekty separace akridinů v pufrované a nepufrované MF obsahující 40 
% (v/v) vodné složky, respektive 60 % (v/v) methanolu. Z hlediska termodynamiky separace je nutné 
potvrdit, že rozsah kapacitních poměrů, hodnoty separačních faktorů i relativní míra rozlišení jsou si 
velice blízké. Hodnoty kapacitních poměrů získané v pufrované MF jsou nižší ve srovnání s hodnotami 
pro nepufrované prostředí MF, avšak rozdíl činí průměrně pouze 0,04 jednotky k´. Popsaný efekt 
soutěživých iontových interakcí  mezi kladně nabitými sodnými ionty a disociovanými silanoly má tedy 
pro obsah pufru 40 % (v/v), c = 5mmol.l-1 a pH = 6,2 pouze minimální vliv na hodnoty kapacitních 
poměrů modelové skupiny akridinů. Rozdíly však byly zjištěny v hodnotách n/metr, které charakterizují 
účinnost chromatografické kolony, tedy kinetické aspekty separace. V pufrovaném prostředí 
methanolové fáze byla pozorována nižší účinnost separace akridinů ve srovnání s nepufrovanou MF, a 
to u všech členů modelové skupiny. Přítomnost aniontů fosfátového pufru společně se sodnými 
kationty v mobilní fázi snižuje účinnost separace. Efekt různých druhů pufrů i jejich koncentrace na 
účinnost separace byl již popsán v pracích McCalleyho [31, 78]. Obecně platí, že pro všechny látky 
s blízkou hodnotou pKa a pH mobilní fáze je typická nízká separační účinnost z důvodu nízké pufrační 
kapacity za daných podmínek, což však není náš případ [31]. Mezi hodnotou pH fosfátového pufru (pH 
≈ 6,2) a průměrnou hodnotou pKa akridinů: cca 5,0 existuje rozdíl přibližně jedné jednotky pH. Ve 
směsném vodně-methanolovém prostředí se tento rozdíl ještě zvyšuje, neboť pKa akridinů se snižuje, 
zatímco pKa kyseliny fosforečné a tím také pH roztoku pufru roste (viz. tabulka 36) [82]. Vysvětlení 
však mohou poskytnout navazující experimenty v pufrovaných MF s rozdílnou koncentrací fosfátového 
pufru ( c = 2,5 mmol.l-1; 5 mmol.l-1 a 25 mmol.l-1).  
Vedle hodnocení termodynamických a kinetických aspektů separace je zajímavé posoudit také tvar 
elučních zón, neboť jak bylo popsáno, že přítomnost různých druhů tlumičových iontů v MF ovlivňuje 
tvar elučních zón bazických analytů [31]. Na základě výsledků viz tabulka 37 a tabulka 38  byla 
zaznamenána nižší míra symetrie elučních zón akridinů v pufrované mobilní fázi. Závislost tvaru 
elučních zón na obsahu vodné složky v methanolové mobilní fázi uvádí Obrázek 100 a Obrázek 101. 
V nepufrované MF je tvar elučních zón většiny akridinů jen velmi málo ovlivněn obsahem vody v MF, 
v pufrované MF lze s nárůstem objemové koncentrace fosfátového pufru pozorovat mírné zhoršení 
symetrie elučních zón. Uvedené rozdíly však nejsou zásadní, neboť je nutné vzít v úvahu chybu 
stanovení symetrie u částečně koeluujících píků.  
 



 
 
 

 

SF Zorbax, MF MeOH-H 2O: f. symetrie = f (% H 2O, v/v)
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Obrázek 100: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost Sf na  % H2O (v/v) v MF 

SF Zorbax, MF MeOH-fosf. pufr: f. symetrie = f (% f .pufr; v/v) 
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Obrázek 101: SF Zorbax, MeOH MF: Závislost Sf na  % fosfátový pufru (v/v) v MF 

 
tabulka 37: SF Zorbax, MF MeOH-fosfátový pufr 60-40 (v/v): Základní chromatografické parametry 

40 % fosfátový 
pufru k´ S f Rs αααα2,1 n/metr 

CHIN 1,03 0,69  ---  --- 32888 

ISCH 1,18 0,61 1,56 1,14 32776 

2MCH 1,77 0,53 5,90 1,50 40212 

6MCH 2,24 0,66 4,14 1,27 44724 

8MCH 2,55 0,62 2,60 1,14 49732 

AKR 4,28 0,65 11,69 1,68 52856 

FEN 4,64 0,71 1,97 1,08 54108 

BCH 6,14 0,76 7,47 1,33 60528 

 
tabulka 38: SF Zorbax, MF MeOH-H2O 60-40 (v/v): Základní chromatografické parametry 

40 % H2O k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 1,07 0,86     66372 

ISCH 1,22 0,81 1,81 1,14 63220 

2MCH 1,81 0,85 6,42 1,49 71240 

6MCH 2,28 0,87 4,34 1,26 74508 

8MCH 2,61 0,91 2,73 1,14 78820 

AKR 4,31 0,88 11,70 1,65 76584 

FEN 4,66 0,93 2,00 1,08 74840 

BCH 6,19 0,95 7,75 1,33 80028 

 
 
 



 
 
 

 

4.10.2.2 SF Purospher 

V případě SF Purospher jsou si závislosti log k´= f (% vodné složky, v/v), vyhodnocené pro pufrovanou 
a nepufrovanou MF, velice podobné viz Obrázek 102 - Obrázek 107. Jednotný charakter křivek pro 
všechny členy modelové skupiny nevykazuje extrémy či výrazné odchylky od teoretického lineárního 
modelu. V pufrované mobilní fázi je lineární závislost splněna v MF obsahující 5 – 40 % (v/v) vodné 
složky, zatímco v nepufrované MF je lineární úsek závislosti vymezen složením 5 – 35 % (v/v) H2O. 
Zajímavé výsledky poskytuje srovnání směrnic lineárních částí, včetně posouzení zakřivených úseků 
viz Obrázek 104 a Obrázek 107. Rovnice přímek, kterými byly proloženy lineární úseky závislostí 
v pufrované a nepufrované MF jsou téměř identické, jak potvrzují výsledky pro vybrané dva zástupce, 
chinolin a benzochinolin viz Obrázek 103 a Obrázek 106: 

• MeOH-H2O; 5 – 35 % H2O (v/v) 
chinolin: y = 0,0256x - 0,8152; benzo[h]chinolin: y = 0,0320x - 0,3773 

• MeOH-fosfátový pufr; 5 – 40 % H2O (v/v) 
chinolin: y = 0,0255x - 0,8249; benzo[h]chinolin: y = 0,0319x - 0,3812 
 
Také hodnoty log k´ ležící mimo hlavní lineární úsek byly samostatně zpracovány a proloženy 
přímkami, podobně jako v případě SF Zorbax. Mezi rovnicemi obou přímek však již byly objeveny 
následující rozdíly (Obrázek 104, Obrázek 107): 
 

• MeOH-H2O; 35 – 50 % H2O (v/v) 
chinolin y = 0,0328x - 1,0578; benzo[h]chinolin: y = 0,0427x - 0,7547 

• MeOH-fosfátový pufr; 40 – 50 % H2O (v/v) 
chinolin y = 0,0398x - 1,3946; benzo[h]chinolin: y = 0,0503x - 1,1157 
Směrnice přímek pro chinolin i benzo[h]chinolin vykazují vyšší hodnoty v pufrované mobilní fázi než 
v nepufrované MF, narozdíl od SF Zorbax. V případě SF Purospher nebyla objevena limitní 
koncentrace (v/v) fosfátového pufru, od které by byl zaznamenán mírnější nárůst hodnot log k´ 
společně s obsahem vodné složky v MF, tak jak tomu bylo u SF Zorbax. Naopak ve směsích mobilní 
fáze obsahujících více než 40 % fosfátového pufru byl pozorován strmější nárůst log k´společně 
s obsahem vodné složky. Tyto protiklady v termodynamice separace systémů se SF Zorbax a 
Purospher pravděpodobně souvisí s jejich rozdílnými povrchovými vlastnostmi, které ovlivňují 
separační mechanismus modelové skupiny akridinů. Uspokojivé vysvětlení však prozatím nalezeno 
nebylo, více informací poskytnou výsledky získané na třetí stacionární fázi, SF BiospherE. 
Závěrem lze říci, že přítomnost fosfátového pufru v separačním systému tvořeném SF Purospher a 
pufrovanou methanolovou mobilní fází ovlivňuje hodnoty log k´, přičemž vyšší míra zadržení akridinů 
byla objevena v nepufrované MF obsahující 35 % vodné složky a více. Vysvětlení tohoto jevu 
pravděpodobně opět souvisí se soutěživými iontovými interakcemi, které se uplatňují v pufrované MF 
v důsledku její vyšší iontové síly, podobně jako v případě SF Zorbax.  
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Obrázek 102: SF Purospher, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na  % fosfátový pufru (v/v) v MF 



 
 
 

 

SF Purospher, MF MeOH-fosf. pufr: log k´= % fosf. p ufr (v/v)
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Obrázek 103: Purospher, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na  5 - 40 % fosfátový pufru (v/v) v MF 
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Obrázek 104: Purospher, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na  40 - 50 % fosfátový pufru (v/v) v 
MF 
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Obrázek 105: Purospher, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na % H2O (v/v) v MF 

SF Purospher, MF MeOH-H 2O: log k´= % H 2O (v/v) 
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Obrázek 106: Purospher, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na 5 – 35 % H2O (v/v) v MF 



 
 
 

 

SF Purospher, MF MeOH-H 2O: log k´= % H 2O (v/v) 
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Obrázek 107: Purospher, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na 35 – 50 % H2O (v/v) v MF 

 
Termodynamika separace v systému tvořeném SF Purospher a pufrovanou MF vykazuje stejné znaky 
jako v nepufrované MF, současně však také odhaluje důležité rozdíly. S nárůstem obsahu vodné 
složky v MF se zlepšuje rozlišení a rozšiřuje rozsah kapacitních poměrů, avšak pouze do hranice 35 % 
(v/v) obsahu fosfátového pufru: k´ = 0,22 – 0,64 (5 % fosfátový pufru v MF) až k´ = 1,13 – 5,48 (35 % 
fosfátový pufru v MF). Vyhovující hodnoty parametru k´ pro rozlišení jednotlivých píků Rs >1,4 
poskytuje mobilní fáze obsahující 35 % (v/v) fosfátový pufru v MF, což je o 5 % méně ve srovnání 
s nepufrovanou MF: k´= 1,13 – 5,48. Maximální a minimální hodnoty faktoru selektivity alfa2,1  se pro 
dané složení MF nachází v intervalu: 1,06 – 1,67 a separační účinnost ohodnocená parametrem 
n/metr leží pro jednotlivé členy akridinů v rozsahu 32539 – 36749.m-1. V mobilních fázích obsahujících 
40 % (v/v) pufru a více však byly zaznamenány rozšiřující se eluční zóny, jejichž symetrie se snižuje 
s dalším zvyšováním vodného podílu v MF. V MF obsahující 55 % pufru byly dokonce získány dvojité 
eluční zóny u všech členů modelové skupiny. V nepufrované mobilní fázi identického složení přitom 
nebyly prokázány podobné známky elučního chování. Za efekt rozšiřování a následného zdvojování 
elučních zón tak s velkou pravděpodobností zodpovídá přítomnost fosfátového pufru v MF. 
Chromatogramy s dvojitými píky jsou mimo jiné typické pro hydrolýzu silikagelové matrice stacionární 
fáze. K hydrolýze však většinou dochází pouze v MF o pH > 7,5. Relativní acidita (pH) pufrované 
mobilní fáze však i přes zvážení posunu pKa fosfátového pufru ve směsi methanol-voda nepřesahuje 
uvedenou hodnotu (pH ≈ 7,2). Kromě toho výrobce SF Purospher garantuje její zvýšenou stabilitu, 
která pokrývá širokou oblast pH v rozsahu 1,5 – 10,5. 
 

SF Purospher, MF MeOH-fosf. pufr
alfa 2,1 = f (% H2O, v/v); c = 5mM, pH = 6,2

0,8

1,2

1,6

2,0

2,4

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

% fosf. pufr (v/v)

al
fa

2,
1

kisch/kchin

k2mch/kisch

k6mch/k2mch

k8mch/k6mch

kakr/k8mch

kfen/kakr

kbch/kfen

 
Obrázek 108: SF Purospher, MeOH MF: Závislost parametru alfa2,1 na  % fosfátový pufru (v/v) v MF 
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Obrázek 109: SF Purospher, MeOH MF: Závislost parametru alfa2,1 na  % H2O ( v/v) v MF 
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Obrázek 110: SF Purospher, MeOH MF: Závislost parametru alfa na  % fosfátový pufru (v/v) v MF 
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Obrázek 111: SF Purospher, MeOH MF: Závislost parametru alfa na  % H2O ( v/v) v MF 

 
Změny v selektivitě separace akridinů způsobené nárůstem obsahu fosfátového pufru a vody v MF 
jsou patrné ze závislostí viz Obrázek 108 - Obrázek 111. Obrázek 108 a Obrázek 109 uvádí srovnání 
závislostí parametru alfa2,1  pro jednotlivé dvojice akridinů v pufrované a nepufrované MF. Na první 
pohled je zřejmé, že charakter závislostí pro jednotlivé dvojice vedle sebe eluujících akridinů je 
identický v pufrované i nepufrované MF. Společné jsou nejen charakteristické znaky, ale i tvar 
jednotlivých závislostí: 

• Selektivita separace pro dvojici akridin/8-methylchinolin exponenciálně roste s obsahem vodné 
složky v MF.  

• Izomery isochinolin/chinolin koeluují ve všech směsích MF obsahujících ≤ 30 % (v/v) 
fosfátového pufru, pro jejich rozdělení je tedy nutné zvýšit obsah fosfátového pufru alespoň na 
úroveň 35 % (v/v). 

• Vývoj selektivity separace pro izomery 6-methylchinolin/2-methylchinolin charakterizuje mírný 
nárůst, zatímco v případě dvojice 8-methylchinolin/6-methylchinolin byl zaznamenán mírný 
pokles. 

• Naopak parametr alfa2,1 charakterizující separaci izomerů benzo[h]chinolin/fenanthridin a 
fenanthridin/akridin je prakticky nezávislý na obsahu vodné složky v MF. 

 



 
 
 

 

Srovnání závislostí selektivity separace na obsahu vodného podílu v MF pro dvojici 
2-methylchinolin/chinolin a akridin/chinolin poskytuje také velice podobné výsledky v pufrované a 
nepufrované MF viz Obrázek 110 a Obrázek 111. Získané hodnoty parametru alfa pro separaci 
akridinu a chinolinu byly v obou případech proloženy polynomem druhého stupně, přičemž byly získány 
téměř identické rovnice: 

• MeOH-H2O: y = 0,0012x2 - 0,0025x + 2,3675 
• MeOH-fosfátový pufr: y = 0,0012x2 - 0,0037x + 2,3907 

 
V případě separace 2-methylchinolin a chinolinu byly získány lineární závislosti o následujících 
rovnicích: 

• MeOH-H2O: y = 0,0085x + 1,2382 
• MeOH-fosfátový pufr: y = 0,0087x + 1,2355 

 
Vzájemná shoda mezi pufrovanou a nepufrovanou MF byla tedy nalezena pro oba druhy selektivity 
charakterizující separaci homologů lišících se alkylovou nebo fenylovou skupinou.  Nárůst molekulové 
hmotnosti, ať již o jednu či druhou skupinu v molekule chinolinu, tedy způsobí srovnatelné zvýšení 
retence příslušného homologu na SF  Purospher v pufrované i nepufrované MF.  
Přítomnost fosfátového pufru v separačním systému tvořeném stacionární fází Purospher a 
pufrovanou methanolovou MF (c = 5 mmol.l-1 a pH = 6,2)  tedy neovlivňuje selektivitu separace 
modelové skupiny akridinů, podobně jako v případě SF Zorbax.  
Tabulka 39 a 40 ukazuje srovnání základních chromatografických parametrů charakterizujících 
termodynamické a kinetické aspekty separace akridinů v pufrované a nepufrované MF obsahující 35 
% (v/v) vodné složky, respektive 65 % (v/v) methanolu.  
 
tabulka 39: SF Purospher, MF MeOH-fosfátový pufr 65-35 (v/v): Základní chromatografické parametry 

35% fosfátový 
pufru k´ S f Rs αααα2,1 n/metr 

CHIN 1,13 0,92      32 539     

ISCH 1,21 0,32 1,40 1,06    82 769     

2MCH 1,74 0,96 9,08 1,45    35 222     

6MCH 2,26 1,00 6,66 1,30    35 248     

8MCH 2,49 1,02 2,68 1,10    35 762     

AKR 4,16 1,02 15,26 1,67    36 243     

FEN 4,63 1,04 3,48 1,11    35 912     

BCH 5,48 1,07 5,83 1,18    36 749     

tabulka 40: SF Purospher, MF MeOH-H2O 65-35 (v/v): Základní chromatografické parametry 

35% H2O k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 1,22 0,83      46 952     

ISCH 1,31 0,59 1,69 1,07    54 536     

2MCH 1,87 0,68 9,63 1,43    47 244     

6MCH 2,42 0,83 8,09 1,30    51 152     

8MCH 2,66 0,90 3,15 1,10    54 680     

AKR 4,46 0,85 19,38 1,68    53 852     

FEN 4,97 0,89 4,69 1,11    53 952     

BCH 5,87 0,92 7,65 1,18    59 140     

 



 
 
 

 

Rozdílné hodnoty k´ viz tabulka 39 a tabulka 40  potvrzují vyšší míru zadržení všech členů modelové 
skupiny v nepufrované mobilní fázi. V případě SF Zorbax byl popsán stejný trend, avšak průměrný 
rozdíl v hodnotách kapacitních poměrů činil pouze 0,04 jednotky, zatímco v případě SF Purospher se 
jedná o průměrný rozdíl odpovídající hodnotě 0,21. Tento výraznější rozdíl souhlasí s vyšší silanolovou 
aktivitou SF Purospher, na jejímž povrchu je v nepufrovaném prostředí zadrženo větší procento 
akridinů než na SF Zorbax. Rozdíl v hodnotách k´ mezi jednotlivými akridiny není rovnoměrný, ale 
zvětšuje se společně s retenčním časem. 
Přítomnost fosfátového pufru v methanolové MF (pH = 6,2; c = 5 mmol.l-1) v MF dále prokázala 
negativní vliv na rozlišení elučních zón akridinů separovaných na SF Purospher. Na základě 
uvedených hodnot Rs je zřejmé, že v nepufrované MF jsou jednotlivé píky modelové skupiny rozlišeny 
vyšší měrou než v pufrované MF. Tento závěr koresponduje s výsledky separační účinnosti, která 
ovlivňuje rozlišení. V nepufrovaném prostředí methanolové fáze byly získány výrazně vyšší hodnoty 
n/metr u všech členů modelové skupiny. Tyto výsledky podporují původní předpoklad, že zvýšení 
iontové síly MF v důsledku použití fosfátového pufru snižuje separační účinnost dvoj a trojjaderných 
akridinů na SF typu SiC 18.  
Jediným zcela nezměněným  parametrem je selektivita separace akridinů v systému tvořeném 
stacionární fází Purospher a pufrovanou methanolovou MF. 
 
Zajímavé výsledky přináší také hodnocení symetrie elučních zón. Obrázek 112 a Obrázek 113 
znázorňuje vliv obsahu vody resp. fosfátového pufru na symetrii elučních zón akridinů v pufrované a 
nepufrované methanolové MF. Zatímco v nepufrované MF je, až na výjimky, symetrie většiny elučních 
zón nezávislá na obsahu vody v MF, v pufrované MF byl zaznamenán podobný charakter závislosti 
pouze do hranice 35 % (v/v) fosfátového pufru v MF. S dalším nárůstem objemové koncentrace 
fosfátového pufru v MF se tvar elučních zón výrazně deformuje a symetrie zón se zhoršuje. V případě 
SF Purospher je tím jednoznačně vymezena hraniční koncentrace fosfátového pufru zaručující 
symetrické eluční zóny: c = 35 % (v/v).  
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Obrázek 112: SF Purospher, MeOH MF: Závislost parametru Sf na   % fosfátový pufru (v/v) v MF 

SF Purospher, MF MeOH-H 2O: f. symetrie = f (% H 2O, v/v)
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Obrázek 113: SF Purospher, MeOH MF: Závislost parametru Sf na % H2O (v/v) v MF 

 



 
 
 

 

Závěrem lze tedy říci, že změna objemové koncentrace fosfátového pufru (pH = 6,2; c = 5 mmol.l-1) 
v MF má významný vliv na tvar elučních zón akridinů separovaných na SF Purospher v pufrované 
methanolové MF. Nejedná se však o chvostování, které je typickým projevem silanofilních interakcí, 
neboť tento druh deformace se projevuje selektivně, v závislosti na acidobazických vlastnostech: čím 
vyšší bazicita, tím výraznější chvostování píku. V tomto případě se však deformace projevuje nezávisle 
na acidobazických vlastnostech u všech členů směsi. Charakter deformace píků je patrný 
z chromatogramů, které obsahují výrazně rozšířené eluční zóny s tendencí ke zdvojování. Prokázáno 
bylo také snížení míry zadržení akridinů, snížení separační účinnosti a zhoršení rozlišení elučních zón 
v přítomnosti fosfátového pufru, selektivita separace akridinů však zůstává nezměněna.  

4.10.2.3 SF BiospherE 

Srovnání závislostí log k´= f (% vodné složky, v/v) pro SF BiospherE ukazuje Obrázek 114 - Obrázek 
117. Lineární úsek závislosti je v obou případech splněn pouze pro úzký rozsah složení MF. Výsledky 
v pufrované a nepufrované MF obecně vykazují podobné charakteristiky, avšak pro pufrované 
prostředí MF je patrná výraznější deformace závislosti směrem k esovitému charakteru. V MF MeOH-
fosfátový pufr je lineární úsek závislosti vymezen následujícím složením MF: 5 – 30 % (v/v) vodné 
složky, zatímco v nepufrované MF je uvedený rozsah složení užší o pět objemových procent vodné 
složky v MF tj. 5 – 25 % (v/v) H2O. Srovnání rovnic lineárních částí  pro vybrané dva zástupce, chinolin 
a benzochinolin přináší následující informace: 

• MeOH-H2O; 5 – 25 % H2O (v/v) viz Obrázek 117 
chinolin: y = 0,0265x - 0,8094; benzo[h]chinolin: y = 0,0316x - 0,4615 

• MeOH-fosfátový pufr; 5 – 30 % H2O (v/v) viz Obrázek 115 
chinolin: y = 0,0226x - 0,773; benzo[h]chinolin: y = 0,0301x - 0,4448 
 
V pufrovaném prostředí MF byly získány nižší hodnoty směrnic pro obě přímky vybraných zástupců, 
což se odlišuje od výše uvedených výsledků získaných na SF Zorbax a Purospher. V případě těchto 
dvou uvedených SF byly nalezeny velice blízké hodnoty směrnic mezi rovnicemi srovnávaných 
lineárních úseků závislosti log k´= f (% vodné složky, v/v). Pozornost si však zaslouží nelineární části. 
V nepufrované MF chybí hodnoty pro směs obsahující 50 % H2O, neboť za těchto podmínek dochází 
k silnému zadržení většiny akridinů, tudíž chromatogramy získané s použitím MF uvedeného složení 
postrádají eluční zóny všech členů modelové směsi. V pufrované mobilní fázi o identickém složení je 
toto výrazné zadržení akridinů na povrchu SF potlačeno! Chvostování elučních zón se sice projevuje 
již v mobilní fázi obsahující 25 % fosfátového pufru a deformace společně s rozšiřováním elučních zón 
se dále prohlubuje společně se snižováním obsahu methanolu na úkor fosfátového pufru. V mobilní 
fázi obsahující 50 % fosfátového pufru však stále eluují všechny členy modelové skupiny v přijatelném 
rozsahu k´ = 2,03 – 8,98. Tyto výsledky tak potvrzují, že přítomnost fosfátového pufru v methanolové 
MF (pH = 6,2 a c = 5mmol.l-1) výrazně potlačuje silanofilní interakce s akridiny, které zodpovídají za 
jejich extrémní zadržení. Výsledkem je významné snížení retence všech členů modelové skupiny 
akridinů na stacionární fázi BiospherE. Pravděpodobným důvodem popsaného efektu jsou již zmíněné 
soutěživé interakce iontového charakteru uskutečňované mezi kladně nabitými protionty fosfátového 
pufru a disociovanými silanolovými skupinami [31].  Tento efekt soutěživých iontových interakcí je 
principiálně nejintenzivnější na SF BiospherE, neboť její povrch vykazuje nejvyšší silanolovou aktivitu 
ze všech tří použitých SF. 
Obecně lze tedy říci, že u stacionární fáze typu SiC 18, která vykazuje zvýšenou silanolovou aktivitu 
(ISiOH = 0,62; ISiOH/k´toluen = 0,19),  lze v pufrované a nepufrované MF očekávat rozdílné 
termodynamické chování vzhledem k bazických analytům, jako jsou např. dvou a trojjaderné akridiny 
(pKb = 8,16-9,79). Důvodem je skutečnost, že separační mechanismus bazických látek na SF SiC 18 
zásadním způsobem ovlivňují její povrchové vlastnosti, které určují výsledný poměr silanofilních a 



 
 
 

 

hydrofobních interakcí. Silanofilní interakce s bazickými analyty zvyšují míru zadržení analytu a to tím 
více, čím vyšší je jeho bazicita. Tato skutečnost byla prokázána na retenčním chování tří 
nejbazičtějších akridinů ve skupině (2-methylchinolin, akridin, isochinolin) se SF BiospherE 
v nepufrované methanolové MF. Tyto silanofilní interakce s analyty však mohou být potlačeny 
v důsledku konkurenčních interakcí volných silanolů s ionty pufru, či aditivy MF. Tím se vysvětluje nižší 
míra zadržení akridinů (log k´) získaná v pufrované MF ve srovnání s nepufrovanou MF. Se zvyšujícím 
se obsahem vody v MF se zvyšuje polarita MF. V důsledku toho jsou akridiny vypuzeny na principu 
hydrofobních interakcí do SF, na jejímž povrchu přichází do kontaktu s volnými silanolovými 
skupinami, se kterými vstupují do sekundárních interakcí (typu intermolekulárních vodíkových můstků 
aj.). Nárůst obsahu vody v nepufrované MF má tedy kombinovaný efekt na výslednou hodnotu k´ 
bazického analytu na všech SF vykazujících zvýšenou silanofilní aktivitu, jako např. SF BiospherE 
(ISiOH = 0,62; ISiOH/k´toluen = 0,19). Tento efekt zvyšuje hodnotu směrnice závislosti 
log k´ = f (% H2O, v/v). Zvýšení se může projevit až od určitého obsahu vody v MF, čímž dojde 
k deformaci závislosti, nebo nezávisle na obsahu vody v MF. Přítomnost kladně nabitých iontů v MF 
obsahující fosfátový pufr však potlačuje popsané silanofilní interakce s bazickými analyty na principu 
soutěživých iontových interakcí. Výsledkem je tedy snížení míry zadržení bazického analytu ve 
srovnání s hodnotou k´získanou v nepufrovaném prostředí na téže SF. 
Závěrem lze tedy říci, že přítomnost fosfátového pufru v separačním systému tvořeném stacionární 
fází  BiospherE a pufrovanou methanolovou MF má významný vliv na hodnotu k´ všech členů 
modelové skupiny akridinů. Soutěživé iontové interakce mezi kladně nabitými protionty fosfátového 
pufru a silanolovými skupinami potlačují sekundární interakce akridinů s volnými silanoly, čímž 
významně ovlivňují jejich výsledný separační mechanismus.  
Termodynamický aspekt separace akridinů v systému tvořeném SF BiospherE a pufrovanou MF se 
výrazně liší od efektů pozorovaných  v systému s nepufrovanou MF, kde se nárůst vodné složky 
pozitivně projevil na rozlišení a rozsahu k´ pouze do hranice 15 % H2O (v/v) v MF.  V pufrované MF se 
však s nárůstem obsahu vodné složky v MF zlepšuje rozlišení a rozšiřuje rozsah kapacitních poměrů 
téměř v celém rozsahu složení MF, do hranice 55 % (v/v): k´ = 0,22 – 0,51 (5 % fosfátový pufru v MF) 
až k´ = 1,89 – 8,21 (45 % fosfátový pufru v MF). Vyhovující hodnoty parametru k´ pro rozlišení Rs >1,3 
poskytuje mobilní fáze obsahující 45 % (v/v) fosfátového pufru v MF: k´ = 1,89 – 8,21. Maximální a 
minimální hodnoty faktoru selektivity alfa2,1  se pro dané složení MF nachází v intervalu 1,06 – 1,76. 
Separační účinnost hodnocená parametrem n/metr leží pro jednotlivé členy modelové skupiny 
v rozsahu 2756 – 49392.m-1. 
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Obrázek 114: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na % fosfátový pufru  (v/v) v MF 
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Obrázek 115: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na 5 – 30 % fosfátový pufru (v/v) 
v MF 

SF Biospher, MF MeOH-H 2O: log k´= % H 2O (v/v) 
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Obrázek 116: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na %H2O (v/v) v MF 

SF Biospher, MF MeOH-H 2O: log k´= % H 2O (v/v) 
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Obrázek 117: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost parametru log k´ na 5 – 25 % H2O (v/v) v MF 

 
Srovnání závislostí selektivity  separace akridinů v systému se SF Purospher na obsahu vody a 
fosfátového pufru v MF uvádí Obrázek 118 - Obrázek 121. Obrázek 118 uvádí závislost parametru 
alfa2,1 v pufrované MF. Charakteristický průběh závislosti byl zaznamenán u dvojice 
akridin/8-methylchinolin, pro kterou se selektivita separace výrazně zvyšuje společně s obsahem pufru 
v MF. Mírný nárůst selektivity byl pozorován také pro separaci dvojice isochinolin/chinolin, avšak pouze 
od hranice 20 % fosfátového pufru (v/v), do které oba izomery koeluují v jedné zóně. Izomery 
methylchinolinu, 8-methylchinolin a 6-methylchinolin, také koeluují v jedné zóně a pro jejich rozdělení 
je nutný minimální obsah fosfátového pufru na úrovni 45 % (v/v). Pro separaci dvojice 
6-methylchinolin/2-methylchinolin byl naopak pozorován mírný pokles selektvitity společně s obsahem 
pufru. Pro ostatní závislosti byl zaznamenán mírný nárůst či pokles, bez výrazných extrémů. 
Srovnáme-li obě závislosti v pufrovaném a nepufrovaném prostředí, zjistíme že charakter jednotlivých 
křivek je odlišný prakticky pro všechny dvojice akridinů. Jediným společným znakem je výrazný nárůst 
selektivity separace pro dvojici akridin a 8-methylchinolin, přičemž tvar obou závislostí má jiný 
charakter. Obecně lze říci, že pro průběh většiny závislostí parametru alfa2,1 v nepufrovaném prostředí 
je charakteristické esovité zakřivení, a to jak v případě vzestupného, tak sestupného charakteru. 



 
 
 

 

Naopak v pufrovaném prostředí MF vykazují jednotlivé závislosti pravidelný průběh blížící se 
lineárnímu charakteru. Vzhledem k popsanému vlivu fosfátového pufru na separační mechanismus 
akridinů je možné říci, že za uvedené esovité zakřivení s velkou pravděpodobností zodpovídají 
silanofilní interakce, neboť v pufrovaném prostředí MF, kde byl jejich vliv významně potlačen, byly 
získány téměř lineární závislosti. Z tvaru závislosti parametru alfa2,1 na obsahu vodné složky mobilní 
fáze tak lze získat cenné informace o separačním mechanismu akridinů.  
 
Závislost selektivity pro separaci dvojice akridin/chinolin vykazuje v pufrovaném prostředí MF lineární 
nárůst pod úhlem vymezeným směrnicí a = 0,0393 (y = 0,0393x + 1,7768). Stejného charakteru je také 
závislost selektivity pro separaci 2-methylchinolinu a chinolinu, jejíž směrnice je však výrazně nižší: a = 
0,0074 (y = 0,0074x + 1,2205) viz Obrázek 120. V nepufrovaném prostředí však byly získány výsledky 
odlišného charakteru a získaná data byla proložena polynomem druhého stupně, viz Obrázek 121. 
Tvar těchto závislostí na obsahu vodného podílu v MF v pufrovaném a nepufrovaném prostředí MF 
vypovídá o charakteru separačního mechanismu. Pro kombinovaný separační mechanismus za 
současného působení hydrofobních a silanolových interakcí byly získány zakřivené závislosti, zatímco 
v pufrovaném prostředí při potlačených silanofilních interakcích byly získány lineární závislosti. Na 
základě těchto výsledků je zřejmé, že přítomnost fosfátového pufru v separačním systému tvořeném 
SF BiospherE a pufrovanou methanolovou fází neovlivňuje pouze parametr k´, avšak zasahuje také do 
selektivity separace akridinů, čímž se tento separační systém významně odlišuje od předchozích dvou. 
Dále je také možné očekávat, že se silanofilní interakce mezi akridiny a volnými silanolovými 
skupinami projeví deformací závislosti parametru alfa2,1 pro separaci akridinů v souladu s jejich 
elučním pořadím, ale také parametru alfa2,1 pro separaci dvojic 2-methylchinolin/chinolin a 
akridin/chinolin na obsahu vodné složky v MF.   
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Obrázek 118: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost parametru alfa2,1 na % fosfátový pufru (v/v) v MF 

SF Biospher, MF MeOH-H 2O:  alfa 2 ,12 ,12 ,12 ,1  = f (% H2O, v/v)
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Obrázek 119: SF BiospherE, MeOH MF:  Závislost parametru alfa2,1 na % H2O (v/v) v MF 
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Obrázek 120: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost parametru alfa na % fosfátový pufru (v/v) v MF 
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Obrázek 121: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v) v MF 

 
Tabulka 41 - tabulka 42 nabízí srovnání základních chromatografických parametrů charakterizujících 
separaci akridinů v pufrované a nepufrované MF obsahující 45 % (v/v) vodné složky. Jednotlivá data 
potvrzují již zmíněné rozdíly v termodynamice separace akridinů v systému se SF BiospherE 
v pufrovaném a nepufrovaném prostředí. Rozsah kapacitních poměrů, relativní míra rozlišení i hodnoty 
separačních faktorů jsou zcela odlišné. Největší rozdíly se týkají hodnot kapacitních poměrů, které jsou 
v pufrované MF několikanásobně nižší ve srovnání s hodnotami pro nepufrované prostředí. Dílčí 
rozdíly v hodnotách k´ pro jednotlivé členy modelové skupiny se nezvyšují společně s retenčními časy 
jako v případě SF Purospher, ale závisí na hodnotách pKa resp. pKb. Vyčíslíme-li průměrný rozdíl 
získáme hodnotu 4, což je ve srovnání s hodnotou 0,04 získanou na SF Zorbax, rozdíl na úrovni dvou 
řádů! Zůstaneme-li však u individuálních změn v hodnotách k´ dostaneme se tak k dalšímu 
nepřehlédnutelnému rozdílu, kterým je eluční pořadí. Stacionární fáze BiospherE totiž v nepufrované 
methanolové MF selektivně zadržuje větší měrou bazičtější akridiny ve srovnání s pufrovanou MF. 
Potvrzují to rozdíly v individuálních hodnotách k´, kdy dva nejbazičtější akridiny vykazují největší nárůst 
v hodnotách k´ ve srovnání s pufrovanou MF: akridin (∆ k´ = 13,53) a 2-methylchinolin (∆ k´ = 8,37). 
V důsledku toho dochází ke změnám v elučním pořadí. Zatímco v pufrované MF eluují akridiny 
v pořadí: CHIN<ISCH<2MCH<8MCH<6MCH<AKR<FEN<BCH, tedy podle pravidel rozdělovacího 
mechanismu; v nepufrované MF opouští kolonu v následujícím pořadí:  
CHIN < 8MCH + ISCH < 6MCH < 2MCH < BCH + FEN < AKR. V pufrované MF eluuje akridin i 
2-methylchinolin jako první v rámci skupiny izomerů, v nepufrované MF však díky zvýšenému zadržení 
na povrchu SF v důsledku silanofilních interakcí opouští kolonu jako poslední. Výrazný nárůst retence 
byl zaznamenán také u třetího nejbazičtějšího členu, isochinolinu, jehož zvýšené zadržení způsobilo 
jeho koeluci s 8-methylchinolinem, tedy akridinem o vyšší molekulové hmotnosti.  
 
Rozdíly byly logicky zjištěny také v hodnotách parametru n/metr a symetrii elučních zón, přičemž 
hodnoty které uvádí tabulka 42 jsou z hlediska kvalitní separace akridinů nepřijatelné. Závislost 
symetrie elučních zón na obsahu fosfátového pufru v MF byla zpracována zvlášť pro tři nejbazičtější 
akridiny a zvlášť pro zbývající členy modelové skupiny akridinů viz Obrázek 122 a Obrázek 123. Stejný 



 
 
 

 

způsob zpracování byl použit také v případě nepufrovaného prostředí a výsledky byly srovnány viz 
Obrázek 124 a Obrázek 125. Symetrie eluční zóny akridinu v nepufrované MF však vyhodnocena 
nebyla, z důvodu velké míry deformace a rozmytí píku, která znemožňuje výpočet požadovaného 
parametru bez zkreslení výsledků velkou chybou [57].  
 

Tabulka 41: SF BiospherE, MF MeOH-fosfátový pufr 55-45 (v/v): Základní chromatografické parametry 

45% fosf. pufru k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 1,89 0,43 --- --- 22520 

ISCH 2,34 0,55 3,58 1,24 8684 

2MCH 3,01 0,43 2,85 1,29 2756 

8MCH 3,73 0,63 3,14 1,24 30564 

6MCH 3,97 0,39 1,27 1,07 9524 

AKR 7,01 0,51 10,53 1,76 13824 

FEN 7,78 0,73 2,85 1,11 41372 

BCH 8,21 0,81 1,99 1,06 49392 

 

tabulka 42: SF BiospherE, MF MeOH-H2O 55-45 (v/v): Základní chromatografické parametry 

45% H2O k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 3,22 0,29 --- --- 1244 

8MCH+ISCH 5,98 0,31 3,47 1,86 2236 

6MCH 8,35 0,54 1,91 1,40 --- 

2MCH 11,38 18,26 1,96 1,36 --- 

BCH+FEN 11,85 0,44 0,47 1,04 20584 

AKR 20,54 2,33 6,87 1,73 --- 

 
Z tvaru elučních zón akridinů získaných separací směsi v pufrované MF je patrný již dříve popsaný 
trend nejvýraznější deformace elučních zón u tří nejbazičtějších akridinů: akridin, 2-methylchinolin a 
isochinolin (viz chromatogramy v „Příloze 1“). Míra deformace těchto tří elučních zón, stejně jako 
elučních zón pro ostatní členy skupiny, je však jednoznačně větší v nepufrované MF, což opět souvisí 
s vyšší intenzitou silanofilních interakcí a Lungmuirovým typem izotermy. 
Z vyhodnocení byla vyloučena první směs MF obsahující pouze 5 % vodné složky z důvodu vysoké 
míry koeluce většiny píků modelové směsi. Obrázek 122 uvádí závislosti pro tři nejbazičtější 
akridiny: akridin, 2-methylchinolin a isochinolin (pKb = 8,16 – 8,52). Faktor symetrie elučních zón 
akridinu a 2-methylchinolinu se zvyšujícím se obsahem pufru klesá, přičemž nejvýraznější efekt je 
patrný na tvaru 2-methylchinolin, který je jednoznačně nejbazičtějším akridinem ve skupině.  Naopak 
v případě isochinolinu nebyla prokázána jednoznačná závislost na objemové koncentraci fosfátového 
pufru. Zajímavý je ovšem fakt, že již počáteční tvar eluční zóny isochinolinu (c = 10% f. pufru v MF, v/v) 
vykazoval mnohem vyšší míru deformace než akridin a 2-methylchinolin, jejichž píky v tomto bodě 
vykazují srovnatelnou symetrii.  
Obrázek 123 uvádí závislosti faktoru symetrie na obsahu fosfátového pufru v MF pro zbývající členy 
skupiny, jejichž bazicita je charakterizována hodnotou  pKb v rozsahu 8,77 – 9,79. Obecně je možné 
říci, že se faktor symetrie snižuje se zvyšujícím se obsahem fosfátového pufru v MF. Největší efekt byl 
zaznamenán u 8-methylchinolinu, jehož původní hodnota faktoru symetrie získaná v MF obsahující 
10 % fosfátového pufru (1,37) klesla na hodnotu 0,46 (c = 50 % f. pufru v MF, v/v). 
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Obrázek 122: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost Sf na % fosfátový pufru, (v/v) v MF 
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Obrázek 123: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost Sf na % fosfátový pufru, (v/v) v MF 
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Obrázek 124: SF BiospherE, MeOH MF: Závislost Sf na % H2O, (v/v) v MF 
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Obrázek 125: SF BiospherE, MeOH MF:  Závislost Sf na % H2O, (v/v) v MF 

 
Obrázek 124 a Obrázek 125 zobrazuje stejný způsob hodnocení symetrie elučních zón v methanolové 
mobilní fázi bez přítomnosti pufru, tedy v závislosti na obsahu vody v MF. Obrázek 124 uvádí závislosti 
pro isochinolin a 2-methylchinolin, patřící do skupiny tří nejbazičtějších akridinů modelové skupiny. 
Závislost pro akridin však není uvedena z důvodu velkých extrémů, které by poskytly zavádějící 
informace. Srovnáme-li závislosti pro isochinolin a 2-methylchinolin, je patrný rozdílný efekt obsahu 



 
 
 

 

pufru na faktor symetrie těchto dvou akridinů. Zatímco v případě isochinolinu dochází 
k jednoznačnému poklesu, symetrie, u 2-methylchinolinu vykazuje nepravidelný průběh se dvěma 
maximy. Ve srovnání s výsledky získanými v pufrované MF byl zjištěn opačný trend v chování obou 
zmíněných akridinů.   
Obrázek 125 obsahuje závislosti pro zbývající členy skupiny. Zhoršení symetrie bylo zaznamenáno pro 
většinu z nich s výjimkou 6-methylchinolinu, jehož závislost vykazuje nepravidelný průběh s maximem 
odpovídajícím 35 % obsahu vody v MF. Největší vliv vodného podílu v MF, tedy polarity MF, na 
symetrii eluční zóny byl zaznamenán v případě fenanthridinu, jehož hodnota pro 10 % obsah (Sf  = 
2,38) poklesla až na hodnotu 0,44; získanou v MF obsahující 50 % vody v MF.  
Popsané hodnocení symetrie elučních zón ve spojitosti se silanofilními interakcemi je však nutné brát 
pouze jako orientační a doplňkové, neboť symetrii eluční zóny ovlivňují mnohé další faktory. Jedním 
z nich je mino jiné také míra rozlišení elučních zón, přičemž platí, že pro nedokonale rozlišené zóny (Rs 

< 1,5) jsou často získány zkreslené hodnoty [57].  
 
Pozn.: Chromatogramy separace modelové směsi akridinů viz „Příloha“ 

4.10.3 Vliv obsahu MeCN v pufrované MF (c = 5mmol.l -1; pH = 6,2)  

Experimenty v pufrované acetonitrilové mobilní fázi byly provedeny za stejné hodnoty pH odpovídající 
pH MiliQ vody použité pro separace v nepufrovaném prostředí, podobně jako v případě methanolové 
mobilní fáze. Objemová koncentrace pufru v MF (%, v/v) byla korelována s logaritmem kapacitního 
poměru jednotlivých akridinů na všech třech stacionárních fázích a srovnána s odpovídajícími 
závislostmi pro obsah vody. Dále byla vyhodnocena selektivita separace modelové směsi akridinů a 
separační účinnost stacionárních fází v pufrovaném prostředí MF. Pozornost byla věnována také 
symetrii elučních zón (zejména u tří nejbazičtějších akridinů) z hlediska typických příznaků silanofilních 
interakcí, kterým je především chvostování [57]. Jak totiž ukázaly výsledky v methanolové MF, 
silanofilní interakce s akridiny jsou v pufrovaném prostředí výrazně potlačeny. Podobné výsledky jsou 
očekávány také v acetonitrilové MF. 
Srovnání jednotlivých závislostí log k´= f (% vodné složky, v/v) pro pufrované a nepufrované prostředí 
acetonitrilové MF bylo provedeno pouze pro SF Zorbax a Purospher, neboť na SF BiospherE 
v nepufrované MF dochází k silnému zadržení všech osmi akridinů, tudíž získané chromatogramy 
postrádají eluční zóny všech členů modelové skupiny viz „Příloha 1“. Jak je však vidět z výsledků 
uvedených níže separační systém tvořený SF BiospherE a pufrovanou acetonitrilovou MF vykazuje 
zcela odlišnou termodynamiku separace bez příznaků silného zadržení. Tyto rozdílné termodynamické  
aspekty separace akridinů v pufrované a nepufrované MF na SF BiospherE byly objeveny již 
v methanolové mobilní fázi, v acetonitrilovém prostředí MF jsou však tyto rozdíly mnohem výraznější. 
Důvodem je vyšší intenzita silanofilních interakcí v acetonitrilovém prostředí ve srovnání 
s methanolovým, kde jsou tyto sekundární interakce částečně blokovány. Zmíněný efekt organického 
modifikátoru na silanofilní interakce akridinů byl prokázán již na základě experimentů v nepufrované 
MF. Stejný vliv modifikátoru lze očekávat i v pufrovaném prostředí, což také níže uvedené výsledky 
potvrzují.   
Pro správné posouzení zpracovaných výsledků je však nutné zohlednit také vliv MeCN na pKa pufru, 
pKa separovaného analytu, případně silanolových skupin na povrchu SF. MeCN má podobně jako 
MeOH nižší dielektrickou konstantu než voda, současně je také slabší bází. Proto vykazuje nižší 
schopnost podporovat disociaci molekul než voda, tedy kyseliny a báze se v jeho prostředí chovají 
jiným způsobem. Pro acetonitril platí stejná obecná pravidla jako pro methanol: neutrální slabé kyseliny 
se společně s aniontovými kyselinami stávají slabšími a jejich hodnota pKa roste, naopak kationtové 
kyseliny jako je např. NH4

+ nebo pyridinium se stávají silnějšími. Tento trend se obrací s vysokým 



 
 
 

 

obsahem organické složky, kdy se kationtové kyseliny opět mění na slabší kyseliny [82]. Platnost 
těchto pravidel demonstruje Obrázek 126 a Obrázek 127 [86].  
 

 
Obrázek 126: Změna hodnot pKa pufrů s přídavkem acetonitrilu v absolutní pH škále: (∆) 
hydrogenftalát, (◊) kys. octová, (*) hydrogencitrát, (□) kys. fosforečná, (■) dihydrogenfosforečnan, (▲) 
kys. ftalová, (×) kys. citrónová (○) ammonium [83] 

 

 
Obrázek 127: Změna hodnot pKa (∆ pKa = s

spKa – w
wpKa) kyselin ve směsi MeCN-H2O v závislosti na 

složení směsi: (∆) kys. octová,  (□) kys. benzoová, (■) pyridinium, (○) pKa1 kys. citrónová, (●) pKa2 kys. 
citrónová, (×) pKa3 kys. citrónová 

 
Aplikujeme-li uvedené informace na konkrétní separační systém, je možné předpokládat, že hodnota 
pKa fosfátového pufru i pKa volných silanolových skupin roste společně s obsahem acetonitrilu v MF. 
Naopak pKa BH+ protonovaných akridinů se s obsahem MeCN v MF snižuje.  
MF tvořená směsí fosfátového pufru (pH = 6,2; c = 5mmol.l-1) a acetonitrilu tedy z důvodu výše 
uvedených vlastností acetonitrilu vykazuje nižší relativní kyselost než odpovídá hodnotě pH = 6,2 
v absolutní pH škále, neboť přídavkem acetonitrilu se pKa kyseliny fosforečné (viz Tabulka 43) zvyšuje 
přibližně o jednu jednotku, tedy relativní kyselost odpovídá přibližně hodnotě 7,2 v absolutní pH škále. 
Uvedené posuny pH se však týkají pouze jedné koncentrace MeCN v MF. Obecně však platí, že 



 
 
 

 

relativní kyselost MF je tím nižší, čím vyšší je objem acetonitrilu, a to jak z důvodu ředění pufru, tak z 
důvodu většího posunu hodnoty pKa  fosfátový pufru [83]. Tedy, ve směsi organického rozpouštědla a 
fosfátového pufru je hodnota pH vyšší, zatímco pKa bazických látek je sníženo což v obou případech 
vede k nižší protonaci analytu než bychom očekávali ve vodném prostředí [87]. Rozdíl mezi 
pufrovanou a nepufrovanou MF obsahující stejnou koncentraci vodné složky o identické hodnotě pH 
tedy spočívá v rozdílné aktivitě H+ (relativní aciditě) a v hodnotě iontové síly roztoku, která se mění 
společně s obsahem pufru v MF. 
Z hlediska posouzení aktivity H+ je možné tvrdit, že pufrovaná MF vykazuje vyšší relativní kyselost než 
nepufrovaná MF, neboť pokles relativní acidity přídavkem acetonitrilu v nepufrované MF není 
regulován žádným pufračním systémem. Výsledný rozdíl v relativní kyselosti mezi pufrovanou a 
nepufrovanou MF nelze přesně vyčíslit, avšak není významný natolik, aby způsobil změny v ionizačním 
stavu akridinů či silanolových skupin mezi pufrovanou a nepufrovanou MF. Lze tedy předpokládat, že 
protonační stav akridinů i silanolových skupin je v obou prostředích mobilní fáze srovnatelný: molekuly 
akridinů zůstávají v neutrální podobě, neboť pHMF > pKa BH+. Naopak volné silanolové skupiny jsou 
v obou prostředích MF přítomny v disociované podobě, protože pHMF ≥ pKa SiOH (pKa SiOH ≈ 1,5 – 7,1) 
[54].  
Zůstává však stále rozdíl v hodnotě iontové síly, která je v důsledku přítomnosti tlumičových iontů vyšší 
v pufrované MF. V pufrované methanolové mobilní fázi byl zjištěn významný vliv tlumičových iontů na 
termodynamiku separace a celkový separační mechanismus akridinů, přestože se jedná o nízkou 
koncentraci pufru, c = 5mmol.l-1: zatímco fosfátové anionty regulují relativní aciditu směsi, kladně 
nabité protionty podléhají iontovým interakcím se záporně nabitými centry na povrchu SF. 
V acetonitrilové mobilní fázi jsou očekávány podobné výsledky.  
 

Tabulka 43: Hodnoty  pKa kyseliny fosforečné ve vodě a směsi acetonitril-voda (1:1, v/v)  [83] 

Kyselina pK a (voda) *pK a (acetonitril+voda 1:1, v/v) 

Kyselina fosforečná pKa1 2,21 3,20 

Kyselina fosforečná pKa2 7,23 8,16 
* hodnoty změřené ve směsném rozpouštědle s elektrodovým systémem kalibrovaným na vodné 
roztoky pufrů  

4.10.3.1 SF Zorbax 

Na všech třech stacionárních fázích byla nejprve ohodnocena závislost log k´= f (% vodné složky, v/v), 
podobně jako v případě methanolové mobilní fáze. 
Na SF Zorbax byly v prostředí pufrované acetonitrilové MF získány esovitě zakřivené závislosti pro 
všechny členy modelové skupiny. Získaná data tedy nebylo možné proložit přímkou, neboť se 
významně odlišují od lineární závislosti a to v celém rozsahu použitého složení MF. Tyto výsledky 
svědčí o komplexnějším separačním mechanismu ve srovnání s nepufrovaným prostředím, což je na 
první pohled patrné z charakteru závislostí viz Obrázek 128 a Obrázek 129. Obecně lze říci, že 
přítomnost tlumičových iontů v MF vnáší do separačního systému novou složku, která se nepřímo 
účastní separačního mechanismu, který se tím stává komplikovanější. Podrobné rozdíly z hlediska 
termodynamiky separace modelové skupiny akridinů na SF Zorbax v pufrované MF jsou diskutovány 
níže. Z provedených experimentů jednoznačně vyplývá, že míra zadržení všech osmi akridinů je 
výrazně nižší v pufrované mobilní fázi. Lze tedy říci, že přítomnost fosfátového pufru (c = 5mmol.l-1 a 
pH = 6,2) na SF Zorbax v acetonitrilové MF snižuje míru zadržení akridinů (log k´) v celém použitém 
rozsahu složení MF (5 – 50 %, v/v fosf. pufru). Jednoduché vysvětlení nalezeno nebylo, jednou 
z možností jsou však již dříve popsané iontové interakce mezi kladně nabitými protionty pufru a 
disociovanými silanolovými skupinami, které blokují silanofilní interakce akridinů a snižují tak jejich 



 
 
 

 

hodnoty k´. Silanolová aktivita SF Zorbax byla sice vyhodnocena jako nejnižší ze všech použitých 
stacionárních fází, je však nutné podotknout, že v acetonitrilové MF se silanofilní interakce projevují 
v plné síle. Více informací přinese zpracování výsledků na SF Purospher a BiospherE.  
 

SF Zorbax, log k´= % fosf. pufr (v/v); c = 5 mM

-0,60

-0,10

0,40

0,90

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

% f. pufr (v/v)

lo
g 

k´

chin

isch

2mch

6mch

8mch

akr

fen

bch

 
Obrázek 128: SF Zorbax, MeCN MF: Závislost parametru log k´ na % fosfátový pufru ( v/v) v MF 

SF Zorbax, log k´= f (%H 2O; v/v) v MeCN-H 2O MF
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Obrázek 129: SF Zorbax, MeCN MF: Závislost parametru log k´ na % H2O (v/v) v MF 

 
Z hlediska termodynamiky separace akridinů v systému tvořeném SF Zorbax a pufrovanou 
acetonitrilovou MF platí, že se nárůstem vodné složky v MF rozšiřuje rozsah kapacitních poměrů. 
Tento nárůst je pozastaven v MF obsahující 20 – 25 % pufru a pokračuje dále od koncentrace 30 % 
(v/v) až do hranice 45 %: k´ = 0,28 – 0,59 (5 % fosf. pufru v MF) až k´= 0,59 – 2,30 (45 % fosf. pufru 
v MF). Vyhovující hodnoty parametru k´ byly získány v MF obsahující 45 % (v/v) vody v MF: 
k´= 0,59-2,30, přičemž minimální míra rozlišení elučních zón za těchto podmínek odpovídá hodnotě Rs 
> 1,4. Separační účinnost vyjádřená počtem teoretických pater n/metr pro jednotlivé členy modelové 
skupiny leží v intervalu hodnot 56541 – 286264.m-1 a maximální a minimální hodnoty faktoru selektivity 
alfa2,1 se pro dané složení MF nachází mezi hodnotou 1,05 a 1,71.  
Změny v selektivitě způsobené nárůstem obsahu fosfátového pufru v MF uvádí Obrázek 130. 
Charakteristický průběh závislosti byl pozorován u dvojice benzo[h]chinolin/fenanthridin, pro kterou 
selektivita separace výrazně roste společně s obsahem vodné složky v MF. Zaznamenán  byl také 
mírný nárůst selektivity pro separaci izomerů 8-methylchinolin/6-methylchinolin, zatímco u izomerů 
6-methylchinolin/2-methylchinolin a fenanthridin/akridin je selektivita separace nezávislá na obsahu 
fosfátového pufru v MF. Opačná situace se týká dvojice akridin/8-methylchinolin, která koeluuje ve 
všech směsích obsahujících do 30 % (v/v) fosfátového pufru. Obsah vodné složky v MF je v tomto 
případě rozhodujícím parametrem pro jejich rozdělení, podobně jako v případě izomerů 
isochinolin/chinolin, které koeluují v MF obsahující mezi 15 – 35 % (v/v) vodné složky. Nepravidelný 
průběh vykazuje závislost selektivity pro separaci dvojice 2-methylchinolin/isochinolin. 
Srovnání uvedených závislostí parametru alfa2,1 v pufrované MF s výsledky získanými v nepufrovaném 
prostředí (viz Obrázek 131) přináší následující závěry: 



 
 
 

 

• Společné znaky vzhledem k závislosti parametru alfa2,1 na obsahu vodné složky v MF byly 
objeveny pouze ve dvou případech: pro dvojici benzo[h]chinolin/fenanthridin, u které selektivita 
separace v obou případech výrazně roste a u izomerů 8-methylchinolin/6-methylchinolin, pro 
které které byl zaznamenán mírný nárůst parametru alfa2,1. 

• Z hlediska koeluce jednotlivých dvojic byly získány rozdílné výsledky. Zatímco v pufrované MF 
byla zaznamenána koeluce u dvojic benzo[h]chinolin s fenanthridinem a 8-methylchinolin s 
6-methylchinolinem, v nepufrovaném prostředí MF tyto akridiny eluují v podobě samostatných 
píků. Koeluce však byla tentokrát zaznamenána u izomerů fenanthridinu a akridinu.  

• V případě separace dvojice 2-methylchinolin/isochinolin byla v pufrovaném prostředí získána 
nepravidelná závislost parametru alfa2,1, zatímco v MF bez přítomnosti pufru hodnoty alfa2,1 
s obsahem vody v MF mírně rostou. Podobná situace se týká dvojice 
6-methylchinolin/2-methylchinolin, pro kterou se selektivita separace s obsahem fosfátového 
pufru mírně zvyšuje, zatímco v nepufrovaném prostředí parametr alfa2,1 nezávisí na obsahu 
vody v MF.  

• Při obecném srovnání tvaru závislostí v pufrované a nepufrované MF nejsou patrné výrazné 
rozdíly. Je však nutné upozornit na skutečnost, že v nepufrované MF obsahující méně než 
10 % H2O byly získány extrémní hodnoty parametru alfa2,1 pro všechny dvojice akridinů, které 
narušují jednotný charakter závislostí. Důvodem je vysoká míra koeluce a rozmytí většiny 
elučních zón, zejména však tří nejbazičtějších: 2-methylchinolin, akridin a isochinolin.  

 
SF Zorbax, MeCN-fosf. pufr: alfa 2,1 = f (% f. pufr, v/v) 
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Obrázek 130: SF Zorbax, MeCN MF: Závislost parametru alfa2,1 na % fosfátový pufru, ( v/v) v MF 

SF Zorbax, MeCN MF: alfa 2 ,12 ,12 ,12 ,1  = f (% H2O, v/v)
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Obrázek 131: SF Zorbax, MeCN MF: Závislost parametru alfa2,1 na % H2O, ( v/v) v MF 

 
Zajímavé výsledky také nabízí srovnání závislostí selektivtity pro separaci dvojice 
2-methylchinolin/chinolin a akridin/chinolin. Tyto dvojice akridinů neeluují vedle sebe, ale liší se 
molekulovou hmotností přesně o jednu methylovou skupinu a o jednu C6H5 skupinu. Toto netradiční 
vyhodnocení parametru alfa je zajímavé z hlediska základních principů rozdělovacího mechanismu, 
neboť může být použito jako jeden z indikátorů charakteru rozdělovacího mechanismu. Jak uvádí 
Obrázek 132 a Obrázek 133, nebylo mezi jednotlivými závislostmi nalezeno mnoho společných znaků. 
Selektivita pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin lineárně roste společně s obsahem fosfátový 



 
 
 

 

pufru v MF (y = 0,0013x + 1,156), zatímco v nepufrované MF byla získána data nepravidelného 
charakteru, která nebylo možné proložit lineární funkcí. Také v případě selektivtity pro separaci dvojice 
akridin/chinolin jsou jednotlivé závislosti odlišné, neboť v pufrovaném prostředí byla získaná data 
proložena polynomem druhého stupně (y = -0,0002x2 + 0,0254x + 1,4686) a naopak v nepufrovaném 
prostředí charakterizuje závislost parametru alfa na obsahu vody v MF přímka: y = 0,0251x + 1,5149. 
Zakřivení závislosti pro selektivitu separace akridin/chinolin v pufrovaném prostředí je způsobeno 
poklesem hodnot parametru alfa v mobilní fází obsahující 25 % fosfátového pufru, přičemž 
s narůstajícím obsahem pufru se deformace dále prohlubuje. Přítomnost fosfátového pufru, tak 
prokazatelně zasahuje do separačního mechanismu akridinů, který se s jeho zvyšující se koncentrací 
stává komplikovanější. Výsledkem je skutečnost, že na SF Zorbax způsobí přírůstek C6H5 skupiny 
v molekule chinolinu menší nárůst retence v pufrované mobilní fázi než v nepufrované MF.  
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Obrázek 132: SF Zorbax, MeCN MF: Závislost parametru alfa na % fosfátový pufru, (v/v) v MF 

SF Zorbax, MeCN MF: alfa 2mch/chin ; alfa akr/chin  = f (% H2O, v/v)
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Obrázek 133: SF Zorbax, MeCN MF: Závislost parametru alfa na % H2O (v/v) v MF 

 
Závěrem lze říci, že přítomnost fosfátového pufru v separačním systému tvořeném  stacionární fází 
Zorbax a pufrovanou acetonitrilovou MF (c = 5mmol.l-1 a pH = 6,2)  ovlivňuje selektivitu separace 
modelové skupiny akridinů.  
tabulka 44 a tabulka 45 uvádí srovnání základních chromatografických parametrů charakterizujících 
termodynamické a kinetické aspekty separace akridinů v pufrované a nepufrované MF obsahující 
45 % (v/v) vodné složky, respektive 55 % (v/v) acetonitrilu. Jak již bylo uvedeno výše, hodnoty 
kapacitních poměrů jsou výrazně nižší pro všechny členy modelové skupiny akridinů v pufrovaném 
prostředí mobilní fáze. Důležité je však upozornit na skutečnost, že rozdíly v kapacitních poměrech 
nejsou identické pro všechny členy skupiny, ale zvyšují se společně s retenčním časem.  
Hodnoty parametru alfa2,1 potvrzují již dříve diskutované rozdíly v selektivitě separace akridinů na SF 
Zorbax v pufrovaném a nepufrovaném prostředí. Změny v elučním pořadí, ať již v rámci podskupin 
izomerů, tak vzhledem k molekulové hmotnosti akridinů zaznamenány nebyly. Akridiny eluují v obou 
prostředích acetonitrilové MF v souladu se základními principy rozdělovacího mechanismu: 
dvoujaderné akridiny<monomethyl deriváty dvoujaderných akridinů<trojjaderné akridiny.  



 
 
 

 

V neposlední řadě je nutné upozornit také na rozdíly v separační účinnosti, vyjádřené parametrem 
n/metr. Jedná se však pouze o individuální rozdíly, které nelze zobecnit pro všech osm akridinů. 
V methanolové MF byla zjištěna nižší separační účinnost pro všechny členy skupiny v pufrované MF. 
V acetonitrilové MF je však situace odlišná: pro tři členy modelové skupiny byla zaznamenána větší 
separační účinnost v pufrované mobilní fázi (isochinolin, 2-methylchinolin a fenanthridin), zatímco pro 
další tři byly získány vyšší hodnoty parametru n/metr v nepufrovaném prostředí (chinolin, 
8-methylchinolin, akridin). V případě 6-methylchinolin a benzo[h]chinolin byly zaznamenány 
srovnatelné hodnoty parametru n/metr. Nelze tedy tvrdit, že přítomnost fosfátového pufru v MF snižuje 
separační účinnost systému tvořeného SF Zorbax a pufrovanou acetonitrilovou MF.   
Výše uvedené rozdíly v hodnotách parametrů k´, alfa2,1 a n/metr ovlivňují relativní míru rozlišení píků 
(Rs), přičemž je možné konstatovat, že zóny vedle sebe eluujících analytů byly obecně rozlišeny větší 
měrou v nepufrovaném prostředí. Největší rozdíl byl zaznamenán u dvojic fenanthridin/benzo[h]chinolin 
(∆Rs = 7,52) a akridin/8-methylchinolin (∆Rs = 4,17). 
Z hlediska symetrie elučních zón nebyly objeveny výrazné rozdíly mezi pufrovaným a nepufrovaným 
prostředím MF. Pozornost byla věnována především deformaci elučních zón tří nejbazičtějších 
akridinů, avšak známky chvostování zde prokázány nebyly. 
  
tabulka 44: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr 55-45 (v/v): Základní chromatografické parametry 

45% fosf. pufru k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 0,59 0,78 --- --- 56541 

ISCH 0,63 0,38 1,40 1,07 60941 

2MCH 0,71 0,66 2,67 1,14 60033 

6MCH 0,88 0,65 4,83 1,23 65819 

8MCH 1,19 0,79 8,55 1,36 74587 

AKR 1,28 0,96 2,13 1,07 91797 

FEN 1,34 0,73 1,64 1,05 64757 

BCH 2,30 0,73 19,41 1,71 86264 

 
tabulka 45: SF Zorbax, MF MeCN-H2O 55-45 (v/v): Základní chromatografické parametry 

45% H2O k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 0,81 0,73 --- --- 72462 

ISCH 0,91 0,47 2,28 1,12 35677 

2MCH 1,13 0,55 3,85 1,25 24691 

6MCH 1,33 0,68 3,55 1,17 67439 

8MCH 1,83 0,80 11,25 1,38 83823 

AKR 2,12 1,23 6,30 1,16 122163 

FEN 2,19 0,84 1,23 1,03 52063 

BCH 4,05 0,90 26,93 1,85 86339 

4.10.3.2 SF Purospher 

Z hlediska hodnocení závislostí log k´ = f (% vodné složky, v/v) je zřejmé, že v pufrované mobilní fázi 
byly získány výrazně deformované křivky pro všechny členy modelové skupiny akridinů viz Obrázek 
134. Tato deformace ve dvou částech závislosti: v MF obsahující < 15 % H2O a v MF obsahující > 45 
% H2O je rozpoznatelná ve slabé míře také v nepufrovaném prostředí (viz Obrázek 136), avšak 
v přítomnosti fosfátového pufru je výraznější. Tyto výsledky podporují předpoklad, že se tlumičové 
ionty nepřímo účastní separačního mechanismu, který se tak stává komplikovanějším a to v celém 
rozsahu aplikovaného složení MF včetně nízkých objemových koncentrací pufru. V MF obsahující < 15 



 
 
 

 

% vodného podílu je retence řízena převládajícími přitažlivými interakcemi analyt-MF, neboť odpudivé 
interakce analyt-MF jsou díky nízkému obsahu vody v MF velice slabé. Eluční pořadí v mobilních 
fázích chudých na obsah vody je zde ovlivněno  především polaritou molekuly analytu (z hlediska její 
schopnosti tvořit vodíkové můstky, acidobazické interakce a pod.), zatímco molekulová hmotnost hraje 
jen malou roli. V MF obsahující vysoký podíl fosfátový pufru však již jednoznačně převažují odpudivé 
interakce analyt-MF [2].  
Střední oblast závislosti, tedy hodnoty k´ získané v MF o složení 20 – 40 % (v/v) je možné proložit 
přímkou a srovnat parametry rovnice s parametry získanými pro lineární část v nepufrované MF. 
Srovnání rovnic pro dva vybrané zástupce akridinů, chinolin a benzo[h]chinolin vede k následujícím 
závěrům: 
 
MeOH-H2O; 15 – 45 % H2O (v/v) viz Obrázek 137 

• chinolin: y = 0,0147x - 0,4823; benzo[h]chinolin: y = 0,0207x - 0,2107 
MeOH-fosfátový pufr; 20 – 40 % fosfátový pufru (v/v) viz Obrázek 135 

• chinolin: y = 0,0115x - 0,4871; benzo[h]chinolin: y = 0,0171x - 0,2482  
 
Směrnice obou dvou přímek získaných v pufrovaném prostředí mají nižší hodnotu než směrnice 
uvedené pro nepufrovanou MF. Podobná situace se týká také úseku na ose Y v případě 
benzo[h]chinolinu, zatímco u chinolinu jsou obě hodnoty srovnatelné. Z toho vyplývá, že 
v nepufrovaném prostředí jsou akridiny obecně zadržovány větší měrou než v pufrovaném prostředí. 
Současně platí, že zvyšující se obsah vody v MF způsobí větší nárůst hodnoty k´ než zvýšení obsahu 
vodného pufru o stejné objemové koncentraci. Jinými slovy,  ionty fosfátového pufru zasahují do 
separačního mechanismu akridinů a snižují míru jejich zadržení.  S velkou pravděpodobností se opět 
jedná o efekt soutěživých iontových interakcí s disociovanými silanoly, které jsou tak blokovány 
v reakci s akridiny.  
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Obrázek 134: SF Purospher, MeCN MF: Závislost parametru log k´na % fosfátový pufru, (v/v) v MF 
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Obrázek 135: SF Purospher, MeCN MF: Závislost parametru log k´na 20 – 40  % fosfátový pufru, (v/v) 
v MF 



 
 
 

 

SF Purospher, MF MeCN-H 2O: log k´= % H 2O (v/v)
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Obrázek 136: SF Purospher, MeCN MF: Závislost parametru log k´na % H2O, (v/v) v MF 
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Obrázek 137: SF Purospher, MeCN MF: Závislost parametru log k´na 15 – 45  % H2O, (v/v) v MF 

 
Z hlediska termodynamiky separace akridinů v systému tvořeném SF Purospher a pufrovanou 
acetonitrilovou MF platí, že se rozsah kapacitních poměrů rozšiřuje do hranice 45 % (v/v): 
k´ = 0,51-0,90 (5 % fosf. pufru v MF) až k´= 0,98 – 3,26 (45 % fosf. pufru v MF). Ve stejném intervalu 
složení MF se zvyšuje také míra rozlišení vedle sebe eluujících zón. Výjimkou jsou však izomery 
chinolinu a isochinolinu, které  koeluují ve všech směsích v rámci aplikovaného složení MF. 
Modelovou směs akridinů se tedy s použitím pufrované acetonitrilové MF podařilo rozdělit maximálně 
na sedm samostatných píků, zatímco v nepufrované MF byly získány chromatogramy s osmi el.  
zónami. S ohledem na tento fakt byly vyhovující hodnoty parametru k´ nalezeny v MF obsahující 45 % 
(v/v) vody v MF: k´ = 0,98 – 3,26, která poskytuje minimální míru rozlišení zbývajících šesti akridinů  na 
úrovni Rs > 2,18. Separační účinnost pro sedm samostatných zón získaných separací osmičlenné 
směsi akridinů leží v intervalu hodnot 39055 – 42294.m-1, zatímco maximální a minimální hodnoty 
faktoru selektivity alfa2,1 se pro dané složení MF nachází mezi hodnotou 1,08 a 1,32.  
 
Změny v selektivitě separace akridinů způsobené nárůstem obsahu vodné složky (fosf. pufru a H2O) v 
MF lze odvodit ze závislostí viz Obrázek 138 a Obrázek 139. Charakteristický průběh závislosti byl 
pozorován u dvojice benzo[h]chinolin/fenanthridin, pro kterou parametr alfa2,1 výrazně roste společně 
s obsahem vodné složky v MF. Zaznamenán byl také mírný nárůst selektivity pro separaci dvojice 
2-methylchinolin/isochinolin, 6-methylchinolin/2-methylchinolin a akridin/8-methylchinolin, zatímco 
selektivita pro separaci izomerů fenanthridin/akridin není závislá na obsahu vodného podílu v MF. 
Podobná situace se týká dvojice isochinolin/chinolin, která prakticky koeluuje v celém použitém 
rozsahu MF. Koeluce byla zaznamenána také u izomerů 8-methylchinolin/6-methylchinolin, avšak 
pouze v rozsahu 10 – 20 % objemové koncentrace pufru. Obsah vodné složky v MF je tedy v tomto 
případě rozhodujícím parametrem pro jejich rozdělení.  
Při srovnání závislostí parametru alfa2,1 na obsahu fosfátový pufru v pufrované MF s výsledky 
získanými v nepufrovaném prostředí byly zjištěny následující společné znaky: 



 
 
 

 

• Podobnost závislostí selektivity na obsahu vodné složky v MF byla objevena pro separaci hned 
několika dvojic: u dvojice benzo[h]chinolin/fenanthridin parametr alfa2,1 v obou případech 
výrazně roste, společný je také mírný nárůst selektivity pro separaci dvojice 
akridin/8-methylchinolin a nezávislost parametru alfa2,1 na obsahu vodné složky v případě 
separace izomerů fenanthridin/akridin.  

• Také z hlediska koeluce bylo pozorováno podobné chování u dvojice izomerů 
isochinolin/chinolin. V nepufrovaném prostředí je však možné tyto dva izomery rozdělit v MF 
obsahující alespoň 35 % H2O, zatímco v pufrované MF koeluují v celém použitém rozsahu 
složení MF.  
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Obrázek 138: SF Purospher, MeCN MF: Závislost parametru alfa2,1  na % fosfátový pufr, (v/v) v MF 
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Obrázek 139: SF Purospher, MeCN MF: Závislost parametru alfa2,1  na % H2O, (v/v) v MF 

 
Srovnání selektivity pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin a akridin/chinolin neuvádí Obrázek 
140 a Obrázek 141. Výsledky parametru alfa pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin v pufrované 
acetonitrilové MF nebyly proloženy přímkou ani jinou matematickou funkcí, obecně však lze říci, že 
s výjimkou MF obsahující 5 % fosfátový pufru parametr alfa s obsahem fosfátový pufru mírně vzrůstá. 
Stejný trend byl objeven také v nepufrovaných podmínkách MF, v tomto případě lze však nárůst 
selektivity vyjádřit následující rovnicí: y = 0,0024x + 1,1799. Lze tedy konstatovat, že vývoj selektivity 
pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin má v obou prostředích blízký charakter, nebo-li že 
zvýšení molekulové hmotnosti o methylovou skupinu způsobí srovnatelný nárůst parametru k´ v obou 
prostředích acetonitrilové MF. Společné znaky byly nalezeny také v průběhu selektivity pro separaci 
dvojice akridin/chinolin, která vykazuje v obou prostředích  lineární závislost, liší se pouze parametry 
jednotlivých rovnic: 

• MF MeCN-fosfátový pufr: y = 0,0136x + 1,581 
• MF MeCN-H2O: y = 0,022x + 1,4925 

V nepufrované MF byla získána téměř dvojnásobná hodnota směrnice ve srovnání s pufrovanou MF, 
naopak rovnice pro nepufrované prostředí nese vyšší hodnotu úseku na ose Y. 
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Obrázek 140: SF Purospher, MeCN MF: Závislost parametru alfa na % fosfátový pufr, (v/v) v MF 
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Obrázek 141: SF Purospher, MeCN MF: Závislost parametru alfa na % H2O, (v/v) v MF 

Závěrem lze říci, že přítomnost fosfátového pufru v separačním systému tvořeném  stacionární fází 
Purospher a pufrovanou acetonitrilovou MF (c = 5mmol.l-1 a pH = 6,2)  neovlivňuje významným 
způsobem selektivitu separace modelové skupiny akridinů ve srovnání s nepufrovanými podmínkami 
MF.  
 
tabulka 46 a tabulka 47 uvádí srovnání základních chromatografických parametrů charakterizujících 
termodynamické a kinetické aspekty separace akridinů v pufrované a nepufrované MF obsahující 
45 % (v/v) vodné složky, respektive 55 % (v/v) acetonitrilu. Hodnoty kapacitních poměrů jsou výrazně 
nižší pro všechny členy modelové skupiny akridinů v pufrovaném prostředí mobilní fáze. Tyto rozdíly se 
zvyšují společně s retenčním časem. Stejné výsledky byly získány na SF Zorbax. Příčinou může být 
významný vliv kladně nabitých protiontů pufrů, které reagují s disociovanými silanolovými skupinami a 
potlačují tím silanofilní interakce akridinů. Ve výsledku tak dochází ke snížení retence akridinů. SF 
Purospher vykazuje vyšší hodnotu silanolové aktivity než v případě SF Zorbax, jednoznačné spojení 
mezi popsaným chováním a silanofilními interakcemi však dosud prokázáno nebylo. 
Selektivita separace akridinů zůstává v obou dvou prostředích MF na srovnatelné úrovni, což dokazují 
výše uvedené závislosti parametru alfa2,1 i konkrétní hodnoty alfa 2,1 viz tabulka 46 a tabulka 47. 
Pravdou je, že v pufrované MF byla osmičlenná směs rozdělena pouze na sedm samostatných píků, 
důvodem však není rozdílná selektivita separace, avšak nižší separační účinnost SF Purospher 
v pufrované MF. Tuto skutečnost potvrzují uvedené hodnoty počtu teoretických pater (n/metr), které 
jsou výrazně nižší v pufrované mobilní fázi, stejné výsledky byly zjištěny na SF Purospher 
v methanolové MF. Lze tedy říci, že přítomnost fosfátového pufru v MF snižuje separační účinnost SF 
Purospher vzhledem k modelové skupině akridinů.   
Změny v elučním pořadí, ať již v rámci podskupin izomerů, tak vzhledem k molekulové hmotnosti 
akridinů zaznamenány nebyly. Akridiny eluují v obou prostředích acetonitrilové MF v souladu se 
základními principy rozdělovacího mechanismu: dvoujaderné akridiny<monomethyl deriváty 
dvoujaderných akridinů<trojjaderné akridiny.  
Velké rozdíly byly zjištěny v rozlišení elučních zón, které jsou výsledkem výše popsaných rozdílů 
v hodnotách k´a počtu teoretických pater. V pufrovaném prostředí MF byla nalezena výrazně nižší míra 



 
 
 

 

rozlišení pro všechny členy modelové skupiny akridinů. Logicky největší rozdíl se týká dvojice 
chinolin/isochinolin, jejíž hodnota rozlišení v nepufrovaném prostředí Rs = 2,04, zatímco v přítomnosti 
fosfátového pufru oba píky koeluují.  
Z hlediska symetrie elučních zón nebyly mezi nepufrovanými a pufrovanými podmínkami acetonitrilové 
MF zaznamenány významné rozdíly. Pozornost byla věnována zejména symetrii tří nejbazičtějších 
akridinů z hlediska případného tailingu, avšak žádné známky chvostování prokázány nebyly.  
 
tabulka 46: SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr 55:45 (v/v): Základní chromatografické parametry 

45% fosf. pufru k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN+ISCH 0,98 0,57 --- --- 39055 

2MCH 1,24 0,80 4,71 1,26 39385 

6MCH 1,61 0,83 5,99 1,28 39814 

8MCH 1,79 0,87 2,79 1,11 39737 

AKR 2,28 0,92 6,58 1,27 39336 

FEN 2,46 0,91 2,18 1,08 40420 

BCH 3,26 0,89 8,51 1,32 42294 

 

tabulka 47: SF Purospher, MF MeCN-H2O 55:45 (v/v): Základní chromatografické parametry 

45% H2O k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 1,45 0,74 --- --- 55372 

ISCH 1,56 0,62 2,04 1,08 45036 

2MCH 1,87 0,60 5,22 1,20 54700 

6MCH 2,44 0,70 8,56 1,30 57484 

8MCH 2,72 0,77 3,92 1,12 63200 

AKR 3,64 0,79 11,04 1,34 59888 

FEN 3,93 0,83 3,09 1,08 60320 

BCH 5,44 0,89 13,80 1,38 63692 

 

4.10.3.3 SF BiospherE 

Jak již bylo uvedeno výše, srovnání závislostí log k´= f (% vodné složky, v/v) pro SF BiospherE 
v acetonitrilové MF nebylo provedeno, neboť v MF MeCN-H2O nebyly získány eluční zóny žádného 
z modelové skupiny akridinů. V nepufrovaném prostředí acetonitrilové MF jsou totiž všechny členy 
modelové skupiny silně zadrženy na povrchu SF. Vzhledem k hodnotě pH fosfátového pufru (pH = 6,2) 
která ovlivňuje ionizační stav akridinů i silanolových skupin, a vzhledem k vysoké silanolové aktivitě SF 
BiospherE v acetonitrilové MF je velice pravděpodobné, že důvodem extrémní retence akridinů na 
povrchu SF je chemisorpce, založená převážně na principu vodíkových můstků. V pufrovaném 
prostředí však byly získány zcela odlišné výsledky. Extrémní zadržení akridinů ve stacionární fázi se 
snížilo natolik, že chroamtogramy směsi opět obsahují eluční zóny všech osmi akridinů. Zatímco 
v nepufrovaném prostředí acetonitrilové MF tedy převládají interakce adsorpčního mechanismu, v 
pufrovaném prostředí je retence akridinů ovládána převažujícími hydrofobními interakcemi. Za tuto 
skutečnost zodpovídají konkurenční iontové interakce kladně nabitých protiontů pufrů s disociovanými 
silanolovými skupinami, které blokují vodíkové interakce silanolů s akridiny. Podobné známky chování 
SF BiospherE již bylo popsáno v methanolové MF, avšak v  acetonitrilovém prostředí je tento efekt 
několikanásobně zesílen. Důvodem je skutečnost, že silanolové interakce se v acetonitrilové MF 
projevují v plné míře, zatímco v methanolovém prostředí jsou částečně potlačeny konkurenčními 



 
 
 

 

reakcemi molekul methanolu s volnými silanolovými skupinami. Tento fakt byl prokázán jak na 
výsledcích silanolové aktivity, tak srovnáním termodynamiky separace akridinů pro všechny tři 
stacionární fáze v obou druzích nepufrované MF.  
Závislost log k´= f (% fosf. pufru, v/v) uvádí Obrázek 142. Její tvar vykazuje mírné odchylky od linearity 
ve dvou úsecích: v MF s nízkým obsahem fosfátový pufru (< 15 %, v/v) a v MF vysokým obsahem 
fosfátový pufru (> 45 %, v/v), podobně jako v případě SF Purospher. Deformace počátečního úseku 
závislosti způsobené velkou mírou koeluce většiny akridinů doprovází vzájemné křížení většiny křivek, 
podobně jako v případě SF Purospher. Pravděpodobným důvodem křížení je změna separačního 
mechanismu z přitažlivých interakcí analyt-solvent převažujících v MF o nízkém obsahu vodné složky ( 
< 15 %, v/v) na  odpudivé  interakce analyt-MF ovládané především molekulovou hmotností [2]. 
Data nacházející se v lineárním úseku závislosti byla proložena přímkou, stejně jako u  SF Purospher 
viz Obrázek 143. Parametry rovnic pro dva vybrané zástupce, chinolin a benzo[h]chinolin byly srovnány 
s výsledky získanými na SF Purospher: 
SF BiospherE: 

• chinolin: y = 0,0132x - 0,457: benzo[h]chinolin: y = 0,0215x - 0,297 
SF Purospher: 

• chinolin: y = 0,0115x - 0,4871; benzo[h]chinolin: y = 0,0171x - 0,2482  
 
V případě SF BiospherE byly získány vyšší hodnoty směrnic pro závislosti chinolinu i benzo[h]chinolinu. 
Nárůst obsahu vodné složky v pufrované acetonitrilové MF tedy způsobuje větší nárůst retence na SF 
BiospherE. Tento rozdíl v míře zadržení souvisí s povrchovými vlastnostmi SF, hydrofobicitou a 
silanolovou aktivitou. Z hlediska hydrofobních interakcí rozdělovacího mechanismu je pro míru 
zadržení nepolárního analytu rozhodujícím parametrem hydrofobicita SF, s jejím nárůstem se zvyšuje i 
míra zadržení. Uvedené výsledky jsou však v rozporu s těmito principy, neboť vyšší hydrofobicitu 
vykazuje SF Purospher, zatímco vyšší míra zadržení akridinů byla objevena na SF BiospherE. 
Vysvětlení tedy jednoznačně souvisí se silanolovou aktivitou a silanolovými interakcemi akridinů, neboť 
jak uvádí tabulka 48 rozdíl v silanolové aktivitě mezi SF Biospher a Purospher je významný. Proto i 
přes „zablokování“ velké části silanolů kladně nabitými protionty pufru vykazuje SF BiospherE stále 
větší silanolovou aktivitu než SF Purospher.   
 
tabulka 48: Povrchové vlastnosti požitých SF v acetonitrilové MF 

MF MeCN-H2O Zorbax Purospher BiospherE 
k´toluen 1,93 2,20 1,95 

ISiOH 1,28 1,29 4,22 

ISiOH/ k´toluen 0,66 0,59 2,16 
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Obrázek 142: SF BiospherE, MeCN MF: Závislost parametru log k´ na % fosfátový pufru ( v/v) v MF 

 



 
 
 

 

SF BiospherE, MF MeCN-fosf. pufr: log k´= f (% fosf . pufr)
pH = 6,2; c = 5mM v/v
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Obrázek 143: SF BiospherE, MeCN MF: Lineární úsek závislosti log k´ na % fosfátový pufru ( v/v) v MF 

 
Z hlediska hodnocení termodynamiky separace akridinů v systému tvořeném SF BiospherE  a 
pufrovanou acetonitrilovou MF platí, že se rozsah kapacitních poměrů rozšiřuje společně s obsahem 
fosfátový pufru v MF, a to v celém aplikovaném intervalu složení MF: k´ = 0,60 – 0,91 (5 % fosfátový 
pufru v MF) až k´= 1,87 – 7,15 (50 % fosfátový pufru v MF). Nejvyšší separační účinnost však 
společně s nejvyšší mírou rozlišení jednotlivých elučních zón byla získána v MF obsahující 20 % (v/v) 
fosfátového pufru. Míra rozdělení směsi na samostatné eluční zóny zde roste pouze do hranice 20 % 
pufru, přičemž osmičlenná směs byla rozdělena na stejný počet zón pouze v MF obsahující 15 % a 
20 % fosfátový pufru. V mobilních fázích obsahujících vyšší podíl pufru bylo separací směsi získáno 
maximálně sedm samostatných elučních zón. S ohledem na tento fakt byly vyhovující hodnoty 
parametru RS společně s parametrem k´nalezeny v MF obsahující 20 % (v/v) fosfátový pufru v MF: k´ 
= 0,64 – 1,36 s minimální mírou rozlišení Rs> 1,2. Separační účinnost leží v intervalu hodnot 30014 – 
66989.m-1, zatímco maximální a minimální hodnoty faktoru selektivity alfa2,1 se pro dané složení MF 
nachází mezi hodnotou 1,05 a 1,16. 
Za pozornost stojí také eluční pořadí akridinů, které vypovídá o separačním mechanismu: 
CHIN<2MCH<ISCH<8MCH<6MCH<AKR<FEN<BCH. Zajímavé je eluční pořadí isochinolinu, který 
opouští kolonu až po 2-methylchinolin, tedy po akridinu s větší molekulovou hmotností, což je 
v rozporu s hydrofobními interakcemi rozdělovacího mechanismu. Za jeho zvýšené zadržení však 
nezodpovídají silanofilní interakce, neboť tento druh interakcí nejvíce ovlivňuje retenční chování 
nejbazičtějších analytů, kterým je 2-methylchinolin. Jednoznačné vysvětlení nalezeno nebylo, 
skutečností však je, že v MF obsahující 20 % vodné složky se mohou současně uplatňovat přitažlivé 
síly analyt-solvent společně s působením hydrofobních interakcí opačného charakteru. Také eluční 
pořadí methylchinolinů nepotvrzuje významný vliv silanofilních interakcí (2-methylchinolin<8-
methylchinolin<6-methylchinolin), neboť nejbazičtější z izomerů je zadržen nejméně. Na retenčním 
pořadí akridinů v MF obsahující 20 % vodné složky se tedy pravděpodobně podílí směs přitažlivých a 
odpudivých interakcí analyt-MF, pro které jsou důležité nejen acidobazické vlastnosti akridinů, ale také 
tvar jejich molekuly, jak je vidět na retenčním chování methylchinolinů. V MF obsahujících více než 
20 % fosfátový pufru se však na separačním mechanismu podílí kombinace hydrofobních a 
silanofilních interakcí.  
 



 
 
 

 

SF BiospherE, MeCN-fosf. pufr: alfa 1,2 = f (% f. pufr, v/v)
pH = 6,2; c = 5mM
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Obrázek 144: SF BiospherE, MeCN MF: Závislost parametru alfa2,1 na % fosfátový pufru,( v/v) v MF 

 
Změny v selektivitě separace akridinů způsobené nárůstem obsahu fosfátového pufru v MF zobrazují 
závislosti viz Obrázek 144. Výrazný nárůst selektivity společně s obsahem pufru v MF byl pozorován u 
separace izomerů benzo[h]chinolin/fenanthridin. Vzestupný charakter vykazuje také průběh selektivity 
pro separaci dvojice akridin/8-methylchinolin, avšak až od hranice 15 % (v/v). Naopak parametr alfa2,1 
pro separaci izomerů 6-methylchinolin/2-methylchinolin roste v rozmezí 5-15% pufru a s dalším 
nárůstem mírně klesá. Mírný pokles charakterizuje také závislost selektivity pro separaci dvojice 
fenanthridin/akridin, zatímco nepravidelný průběh vykazuje selektivita pro separaci izomerů 
isochinolin/chinolin. Koeluce byla zaznamenána u dvou dvojic: 2-methylchinolin a isochinolin koeluují 
v rozsahu 30 – 45 % objemové koncentrace pufru, zatímco izomery 8-methylchinolin/6 koeluují ve 
všech směsích MF obsahujících minimálně 25 % fosfátový pufru. Obsah vodné složky v MF je tedy pro 
tyto dvě dvojice rozhodujícím parametrem pro jejich rozdělení.  
 

MeCN-fosf. pufr: alfa 2mch/chin ; alfa akr/chin  = f (% f. pufr, v/v)
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Obrázek 145: SF BiospherE, MeCN MF: Závislost parametru alfa na % fosfátový pufru, (v/v) v MF 

 
Závislost selektivity pro separaci dvojice 2-methylchinolin/chinolin a akridin/chinolin na obsahu 
fosfátového pufru v MF ukazuje Obrázek 145. Výsledky parametru alfa pro separaci dvojice 
2-methylchinolin/chinolin nebyly proloženy přímkou ani jinou matematickou funkcí. Závislost je možné 
rozdělit na dva rozdílné úseky, přičemž hraniční koncentrace fosf. pufru je 15 % (v/v): první úsek 
v rozsahu 5 – 15 % pufru vykazuje sestupný charakter, zatímco mírný vzestup byl zaznamenán 
v intervalu 15 – 50 % objemové koncentrace pufru. Hodnoty parametru alfa pro separaci dvojice 
akridin/chinolin byly proloženy polynomem druhého stupně, který charakterizuje následující rovnice: y = 
0,0003x2 + 0,0086x + 1,3962.  
Obecně lze tedy říci, že selektivita separace pro dvojici akridin/chinolin s obsahem fosf. pufru mírně 
vzrůstá, zatímco parametr alfa pro 2-methylchinolin/chinolin vykazuje sestupný charakter až od hranice 
15 % (v/v) fosf. pufru v MF.  
Srovnání uvedených výsledků s odpovídajícími závislostmi získanými pro SF Zorbax a Purospher 
nepřináší mnoho společných znaků.  
 



 
 
 

 

tabulka 49: SF BiospherE, MF MeCN-fosfátový 80-20 (v/v): Základní chromatografické parametry 

20% fosf. pufr k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 0,64 0,78 --- --- 55503 
2MCH 0,73 0,77 2,51 1,14 47336 
ISCH 0,80 0,58 1,70 1,10 30014 
8MCH 0,92 1,04 3,07 1,16 50155 
6MCH 0,97 0,68 1,21 1,05 66283 
AKR 1,08 0,77 2,85 1,12 56964 
FEN 1,23 0,63 3,29 1,14 55134 
BCH 1,36 0,79 2,94 1,11 66989 

  
tabulka 49 uvádí základní chromatografické parametry charakterizujících termodynamické a kinetické 
aspekty separace akridinů v pufrované MF obsahující 20 % (v/v) fosfátového pufru. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v nepufrované MF nebyly z důvodu chemisorpce získány eluční zóny žádného 
z modelové skupiny akridinů, je logické, že hodnoty kapacitních poměrů jsou výrazně nižší pro všechny 
členy modelové skupiny akridinů v pufrovaném prostředí mobilní fáze. Tyto rozdíly v míře zadržení 
akridinů na téže SF v pufrované a nepufrované MF lze v porovnání s ostatními dvěmi SF považovat za 
extrémní. Důvodem je vysoká silanolová aktivita SF BiospherE, která v nepufrovaném prostředí MF 
významným způsobem zasahuje do separačního mechanismu akridinů. Hydrofobní interakce 
rozdělovacího mechanismu, které převládají v pufrované MF jsou v nepufrovaném prostředí 
v menšině, naopak za těchto podmínek převažují silanofilní interakce. Je tedy logické, že míra 
zadržení, separační účinnost i selektvitita separace vzhledem k modelové skupině akridinů je zcela 
odlišná v pufrované a nepufrované MF.  
 
Na závěr je zajímavé srovnat jednotlivé výsledky získané v pufrované acetonitrilové MF pro všechny tři 
SF. Obrázek 146 - Obrázek 148 demonstruje rozdílné chromatografické vlastnosti SF Zorbax, 
Purospher a BiospherE vzhledem k separaci modelové skupiny akridinů za identických elučních 
podmínek v pufrované acetonitrilové MF o složení MeCN:fosfátový pufr 55:45 (v/v), pH = 6,2; c = 5 
mmol.l-1. Základní chromatografické parametry separace studovaných akridinů se třemi SF SiC 18 za 
výše uvedených podmínek uvádí tabulka 50-tabulka 52. 
Z hlediska separační účinnosti byly nejvyšší hodnoty parametru n/metr získány pro SF Zorbax, která 
vykazuje nejmenší míru silanolové aktivity (ISiOH = 1,28). Naopak nejnižší separační účinnost a 
současně největší míru zadržení akridinů vykazuje SF BiospherE, jejíž silanolová aktivita byla 
ohodnocena jako nejvyšší (ISiOH = 4,22) ze všech třech použitých SF. Pro tuto SF byla také zjištěna 
největší míra deformace elučních zón, která se zvyšuje s obsahem vodné složky v MF.  
SF Zorbax a Purospher vykazují v mnoha ohledech srovnatelné vlastnosti, podobně jako 
v nepufrované MF, což souhlasí s jejich srovnatelnými povrchovými vlastnostmi. Rozdíly byly zjištěny 
v míře zadržení akridinů, selektivitě i separační účinnosti, avšak ve srovnání se SF BiospherE se jedná 
o zanedbatelné rozdíly, neboť v obou případech převažuje rozdělovací mechanismus retence akridinů. 
Vyhovující rozsah parametru k ´ (rozsah k´ pro ideální separaci = 2 – 10 [79]) pro uspokojivé rozlišení 
jednotlivých elučních zón  byl získán v MF o identickém složení: 45 %, v/v fosfátový pufru. Vyšší 
hodnoty k´ byly obecně získány pro SF Purospher, což koresponduje s vyšší hydrofobicitou této 
stacionární fáze. Srovnatelné je také eluční pořadí akridinů, které potvrzuje převahu hydrofobních 
interakcí (CHIN<ISCH<2MCH<6MCH<8MCH<AKR<FEN<BCH): dvoujaderné akridiny eluují jako 
první, zatímco trojjaderné akridiny opouští kolonu jako poslední a izomery opouští kolonu v pořadí 
klesající bazicity.   
SF BiospherE vykazuje zcela odlišné aspekty separace akridinů, ať již z hlediska termodynamického 
(selektivita, míra zadržení) tak kinetického (separační účinnost), neboť retence akridinů zde podléhá 
komplexnímu separačnímu mechanismu založenému na spolupůsobení hydrofobních a silanofilních 



 
 
 

 

interakcí. Tyto specifické aspekty separace akridinů na SF BiospherE souhlasí s výsledky povrchových 
vlastností, které prokázaly její několikanásobně vyšší silanolovou aktivitu ve srovnání s předchozími 
dvěmi SF.  
 

SF Zorbax, MeCN-fosf.pufr (55:45; v/v), c = 5mM
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Obrázek 146: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr 55:45 (v/v): Separace modelové směsi akridinů 

SF Purospher, MeCN-fosf.p. (55:45, v/v), c = 5mM
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Obrázek 147: SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr 55:45 (v/v): Separace modelové směsi akridinů 

SF Biospher, MeCN-fosf.pufr (55:45, v/v), c = 5mM
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Obrázek 148: SF BiospherE, MF MeCN-fosfátový pufr 55:45 (v/v): Separace modelové směsi akridinů 

 
 
 
 
tabulka 50: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr 55:45 (v/v): Základní chromatografické parametry 

45% fosf. pufru El. 
pořadí k´ S f Rs αααα2,1 n/metr 

CHIN 1 0,59 0,78 --- --- 56541 

ISCH 2 0,63 0,38 1,40 1,07 60941 

2MCH 3 0,71 0,66 2,67 1,14 60033 

6MCH 4 0,88 0,65 4,83 1,23 65819 

8MCH 5 1,19 0,79 8,55 1,36 74587 

AKR 6 1,28 0,96 2,13 1,07 91797 



 
 
 

 

FEN 7 1,34 0,73 1,64 1,05 64757 

BCH 8 2,30 0,73 19,41 1,71 86264 

 
tabulka 51: SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr 55:45 (v/v): Základní chromatografické parametry 

45% fosf. pufru El. 
pořadí k´ S f Rs αααα2,1 n/metr 

CHIN+ISCH 1 0,98 0,57 --- --- 39055 

2MCH 2 1,24 0,80 4,71 1,26 39385 

6MCH 3 1,61 0,83 5,99 1,28 39814 

8MCH 4 1,79 0,87 2,79 1,11 39737 

AKR 5 2,28 0,92 6,58 1,27 39336 

FEN 6 2,46 0,91 2,18 1,08 40420 

BCH 7 3,26 0,89 8,51 1,32 42294 

 
tabulka 52: SF BiospherE, MF MeCN-fosfátový pufr 55:45 (v/v): Základní chromatografické parametry 

45% fosf. pufr El. 
pořadí k´ S f Rs αααα2,1 n/metr 

CHIN 1 1,42 0,57 --- --- 44930 

ISCH+2MCH 2 1,86 0,72 5,00 1,31 11888 

6+8MCH 3 2,46 0,82 6,28 1,32 24757 

AKR 4 3,26 0,62 6,08 1,32 38174 

FEN 5 3,58 0,75 6,97 1,10 60213 

BCH 6 4,82 0,76 7,23 1,35 67212 

 
Pozn.: Chromatogramy separace modelové skupiny akridinů viz „Příloha 1“ 

4.10.4 Pufrované experimenty – Záv ěr  

Experimenty v nepufrované MF prokázaly, že separační mechanismus akridinů ovlivňují jak povrchové 
vlastnosti stacionárních fází tak složení mobilní fáze (obsah vody, druh organického modifikátoru). 
Výsledky experimentů v pufrovaném prostředí však tyto informace dále doplňují. V mobilní fázi o pH 

fosf. pufru = 6,2 (pHMF > pKa BH+) a c fosf. pufru = 5mmol.l-1 bylo prokázáno, že kromě výše uvedených 
faktorů, ovlivňuje separační mechanismus akridinů také přítomnost fosfátového pufru v MF. Za tento 
efekt však nezodpovídají fosforečnanové anionty, které především kontrolují koncentraci 
solvatovaných protonů v MF, avšak kladně nabité protionty pufru, v našem případě sodné kationty. 
Jejich iontové interakce s disociovanými silanolovými skupinami na povrchu SF totiž fungují jako 
účinný blokátor silanofilních interakcí s akridiny. Retenční chování akridinů je tedy ve výsledku 
ovlivněno převažujícími hydrofobními interakcemi, které jsou předpokladem pro kvalitní separaci směsi 
bazických akridinů. Použití fosfátového pufru lze tedy považovat za jednu z přirozených možností jak 
potlačit nežádoucí silanofilní interakce a minimalizovat tak jejich typické projevy, jako je chvostování 
elučních zón či výrazné zadržení bazických analytů ve SF.  
Z hlediska vlivu fosfátového pufru na termodynamické a kinetické aspekty separace akridinů byly 
vyvozeny následující závěry: 
Závislost log k´= f (% vodné složky, v/v) vykazuje výrazně vyšší míru deformace v pufrované MF 
(methanolové i acetonitrilové) ve srovnání s nepufrovanou MF, což obecně svědčí o komplexnějším 
separačním mechanismu akridinů ve směsi organický modifikátor-fosfátový pufr. Tlumičové ionty se 
totiž nepřímo podílí na separačním mechanismu akridinů, který se tím stává komplexnějším. Podíl 
pufru v MF přitom hraje důležitou roli, a to zejména v methanolové MF, kde se projevil její významný 



 
 
 

 

vliv na  míru zadržení akridinů až od hranice 35 – 40 % (v/v). V acetonitrilovém prostředí však byly 
zaznamenány rozdíly v celém rozsahu aplikovaného složení MF, tedy pro všechny objemové 
koncentrace pufru (5 – 50 %, v/v fosfátového pufru).  
Obecně však lze říci, že přítomnost fosfátového pufru v acetonitrilové i methanolové MF (c = 5mmol.l-1 
a pH = 6,2) má rozdílný vliv na aspekty separace v systémech se SF Zorbax a Purospher ve srovnání 
se systémem obsahujícím SF BiospherE. V případě SF o nízké silanolové aktivitě: Zorbax a 
Purospher, dochází v pufrované MF ke snížení retence akridinů a snížení separační účinnosti, což se 
ve výsledku projeví také na zhoršené míře rozlišení elučních zón. Popsána byla také snížená 
selektivita separace akridinů v případě SF Zorbax v pufrované acetonitrilové MF. 
V případě SF BiospherE byl v pufrovaných MF pozorován výrazný pokles retence akridinů v pufrované 
MF, avšak separační účinnost se narozdíl od předchozích dvou SF výrazně zvyšuje v důsledku 
potlačení nežádoucích silanofilních interakcí.  
Pozornost byla věnována také chvostování elučních zón akridinů, zejména tří nejbazičtějších zástupců: 
akridinu, 2-methylchinolinu a isochinolinu. V systémech se SF Zorbax a Purospher nebyly mezi 
pufrovanou a nepufrovanou MF zaznamenány žádné rozdíly. V případě SF BiospherE však byly 
získány výrazně symetričtější eluční zóny v MF MeOH-fosfátový pufr než ve směsi MeOH-H2O. 
Důvodem je již několikanásobně zmíněný efekt minimalizace silanofilních interakcí, které způsobují 
chvostování píků bazických analytů.  
 
Z uvedených výsledků tedy vyplývá, že pufrování mobilní fáze přináší zvýšenou kvalitu separace 
akridinů na SF BiospherE, přičemž v pufrované acetonitrilové mobilní fázi je zmíněný efekt 
několikanásobně výraznější než v případě směsi MeOH-fosfátový pufr. Naopak při separaci akridinů 
na SF Zorbax a Purospher nebyly mezi pufrovanou a nepufrovanou MF zjištěny významné rozdíly. 
Mnohokrát byla dokonce získána vyšší kvalita separace v nepufrované MF a to jak z hlediska 
separační účinnosti, selektivity, tak z hlediska rozlišení elučních zón. Je tedy zřejmé, že stacionární 
fáze s nízkou silanolovou aktivitou, jako jsou SF Zorbax a Purospher, poskytují kvalitní separaci směsi 
akridinů se symetrickými zónami a reprodukovatelnými retenčními časy bez ohledu na přítomnost 
pufru v MF. Naopak separační systém obsahující SF BiospherE vykazuje velké rozdíly z hlediska 
termodynamických a kinetických aspektů separace akridinů v závislosti na složení mobilní fáze, ať již 
se jedná o druh organického modifikátoru, nebo přítomnost fosfátového pufru. Nelze ji proto doporučit 
jako vhodnou SF pro separaci akridinů. Je-li však tato SF přece jen použita, je pufrování mobilní fáze 
nutností a preferovaným modifikátorem MF je methanol.    
 
Na příkladu rozdílné termodynamiky separace akridinů v systémech tvořených SF BiospherE a 
pufrovanou versus nepufrovanou MF je také možné demonstrovat, že silanolová aktivita SF je silně 
ovlivnitelná přítomností tlumičových iontů v MF. Tato skutečnost představuje velkou výhodu pro 
výrobce stacionárních fází, neboť atesty termodynamických vlastností SF jsou prakticky vždy 
prováděny v pufrované MF, čímž jsou získány kvalitní chromatogramy bez projevů chvostování a 
zvýšeného zadržení elučních zón bazických látek. Testy v pufrovaném prostředí MF však neodhalují 
skutečnou silanolovou aktivitu stacionárních fází, která se může negativně projevit při separaci směsí 
reálných vzorků za odlišných elučních podmínek. Proto byly také povrchové vlastnosti všech tří 
použitých SF otestovány v podmínkách nepufrovaných mobilních fází, přestože mnozí autoři preferují 
použití tlumičů. Výsledky provedených testů povrchových vlastností SF korelují s retenčním chováním 
akridinů na těchto SF. 

4.11 Separační mechanismus v pufrovaném prost ředí 

V předchozích experimentech bylo podrobně prostudováno retenční chování akridinů v systémech 
RPLC/SiC 18 s použitím methanolové a acetonitrilové MF. Získané výsledky poskytly cenné informace 



 
 
 

 

o jejich separačním mechanismu v použitých chromatografických podmínkách. Obecná představa 
jednoduchého mechanismu ovlivňujícího retenci analytů v RPLC na základě jejich hydrofobicity 
(log KOW) respektive molekulové hmotnosti (Mr) je pouze teoretickým modelem, který nelze 
samostatně použít pro interpretaci retenčního chování a separace dvou a trojjaderných akridinů 
v systémech RPLC/SiC18 [2]. Získané výsledky prokázaly, že molekuly akridinů jsou separovány 
v závislosti na povrchových vlastnostech použité stacionární fáze a složení mobilní fáze, tedy druhu a 
obsahu organického modifikátoru. Retenční chování však také zásadním způsobem závisí na hodnotě 
pKa akridinů, neboť ionizované formy analytu vykazují zcela odlišné vlastnosti než hydrofobní neutrální 
molekuly [57]. Na základě dosud provedených experimentů je tedy možné posoudit separační 
mechanismus akridinů za podmínek, ve kterých převažují molekuly v neutrální (neionizované podobě). 
Obecně lze říci, že se jedná o komplexní děj, na kterém se současně podílí dva základní druhy 
interakcí, hydrofobní interakce rozdělovacího mechanismu a silanofilní interakce adsorpčního 
mechanismu. Poměr těchto interakcí závisí na intenzitě silanolové aktivity stacionární fáze a složení 
mobilní fáze, a to jak na druhu a obsahu organického modifikátoru, tak na přítomnosti pufru mobilní 
fáze, jeho druhu, koncentraci a zejména hodnotě pH. Klíčovou úlohu však ze všech zmíněných faktorů 
hraje silanolová aktivita stacionární fáze, s jejímž zvyšováním se zvyšuje příspěvek silanofilních 
interakcí k celkovému separačnímu mechanismu. Nízká úroveň silanolové aktivity, která byla 
stanovena pro SF Zorbax (I SiOH = 0,13MeOH/ISiOH = 1,28MeCN) a Purospher 
(I SiOH = 0,29MeOH/ISiOH = 1,29MeCN) přispívá ke zvýšené selektivitě separačního systému bez negativního 
vlivu na kvalitu separace směsi akridinů. Úroveň silanolové aktivity stanovené pro SF BiospherE však 
již znamená významný příspěvek silanofilních interakcí k celkovému separačnímu mechanismu, což 
negativně ovlivňuje kvalitu separace akridinů. Typickými projevy silanofilních interakcí je chvostování 
elučních zón, výrazné rozšiřování elučních zón až silné zadržení akridinů ve stacionární fázi, které bylo 
zaznamenáno na SF BiospherE v nepufrované acetonitrilové MF. Separace směsi je za takových 
podmínek nemožná. Obsah vody a druh organického modifikátoru také ovlivňuje poměr hydrofobních 
a silanofilních interakcí, avšak v menším rozsahu. Jak již bylo několikrát zmíněno, v methanolovém 
prostředí MF dochází k částečnému potlačení silanofilních interakcí s akridiny, neboť protický 
methanol vytváří vodíkové můstky se silanoly i akridiny, čímž dvojnásobně blokuje vlastní silanofilní 
interakce s akridiny. Naopak v prostředí aprotického acetonitrilu hrají silanofilní interakce zásadní roli. 
Obsah vody v MF ovlivňuje především její polaritu. S jejím zvyšováním dochází k silnějšímu 
vypuzování akridinů z MF do SF, ve které stráví delší dobu, čímž se zvyšuje význam silanofilních 
interakcí. Tento efekt se však projevuje pouze od cca 15% H2O v MF, tedy za podmínek, kdy 
převládají odpudivé interakce analyt-MF nad přitažlivými interakcemi analyt-MF.V pufrované MF o pH = 
6,2; tedy za podmínek kdy akridiny zůstávají v neutrální formě, byl také prokázán vliv kladně nabitých 
protiontů fosfátového pufru na potlačení silanofilních interakcí s akridiny. Je však nutné upozornit že za 
podmínek, kdy v MF převažují neutrální formy akridinů se s velkou pravděpodobností jedná o 
silanofilní interakce neiontového charakteru, na kterých se podílí zejména interakce typu vodíkových 
můstků.  
 
Dvou a trojjaderné akridiny však patří mezi slabé jednosytné N-báze, tedy ionizovatelné sloučeniny, 
jejichž retenční chování zásadním způsobem ovlivňuje pH mobilní fáze. Většina separací prováděných 
v běžné praxi je  realizována v pufrovaném prostředí MF. Důvodem je skutečnost, že pH mobilní fáze 
zásadním způsobem ovlivňuje míru zadržení analytu a proto představuje důležitou proměnnou 
v procesu vývoje a optimalizace separační metody. V případě ionizovatelných sloučenin tak může 
změna pH MF způsobit zásadní změnu selektivity separačního systému [88]. 
Při studiu retenčního chování akridinů v závislosti na hodnotě pH MF byla provedena série 
experimentů v pufrovaném prostředí. Pro jednotlivé experimenty byly použity mobilní fáze s fixním 
obsahem organického rozpouštědla za účelem zachování konstantního efektu organického 
modifikátoru na ionizační stav akridinů, tlumičových iontů i volných silanolových skupin na povrchu SF. 



 
 
 

 

Experimenty hodnotící vliv pH fosfátového pufru na separaci akridinů byly realizovány s roztokem 
fosfátového pufru o c = 5mmol.l-1 v rozsahu pH = 2,5 – 8,5. Separační experimenty byly opět 
uskutečněny se třemi stacionárními fázemi: SF Zorbax, Purospher i BiospherE. Naopak experimenty 
zaměřené na studium vlivu iontové síly MF zahrnují pouze separační systémy se SF Zorbax a 
Purospher, avšak vyzkoušeny byly tři různé koncentrace pufru: 2,5mmol.l-1; 5,0mmol.l-1 a 25mmol.l-1.  

4.12 Vliv pH MF na reten ční chování akridin ů 

Znalost skutečné hodnoty pH, přesněji relativní acidity mobilní fáze, je v chromatografii klíčovou 
informací, neboť na jejím základě dochází k ovlivnění ionizace separovaného analytu v MF, aditiv v MF 
i silanolových skupin na povrchu SF [30]. Tyto informace umožňují porozumět principům separačního 
děje, retenčních změn, rozdílů ve tvaru píků či zahlcení stacionární fáze, což výrazně zjednodušuje 
proces optimalizace separačních podmínek [59]. 
Dvou a trojjaderné akridiny patří mezi slabě bazické ionizovatelné sloučeniny, které v závislosti na 
aktivitě H+ v roztoku mění poměr protonovaných a neutrálních forem. Je-li pH mobilní fáze shodné či 
nižší než pKa příslušného akridinu, mají výrazný podíl v MF kladně nabité ionty, které se mohou 
účastnit sekundárních interakcí iontového charakteru, nejčastěji se jedná o silanofilní interakce [30]. 
Tyto interakce iontového charakteru však vyžadují přítomnost příslušného partnera, tedy opačně nabitý 
ion dostupný reakci. Jeho charakter, existence a dostupnost je kromě hodnoty pH závislá také na 
vlastnostech konkrétní stacionární fáze. Proto byla vyhodnocena silanolová aktivita pro všechny tři 
použité stacionární fáze. Disociační konstanta čistého silikagelu pKa = 7,1 zdaleka neplatí pro všechny 
komerčně vyráběné stacionární fáze. V závislosti na jeho čistotě se tato hodnota pohybuje v rozmezí 
pH 1,5 – 10 [57]. Z případných nečistot jsou důležité stopové koncentrace kovů jako např. kationty 
hliníku nebo železa, které mohou působit jako iontově-výměnná centra, ale také zvyšovat kyselost 
silanolů [57]. Za rozdíly v aciditě silanolů však zodpovídají také jejich druhy. Celkem existují tři typy 
silanolových skupiny, které se vyskytují na povrchu stacionární fáze: izolované silanoly, geminální a 
vicinální (asociované) viz Obrázek 149. Nejkyselejší z nich jsou izolované silanoly, které způsobují 
chvostování píků bazických analytů [32]. Před deseti lety byly všechny RPLC SF vyráběny ze silikagelu 
typu A, které na svém povrchu obsahovaly všechny tři typy silanolů. V současné době se však již 
používá vysoce čistý silikagel typu B a zdokonalené technologie, které potlačují výskyt volných silanolů 
na úkor geminálních a asociovaných, čímž se výrazně snižuje kyselost silikagelového povrchu [57]. 
Všechny tři stacionární fáze použité v předložené práci byly vyrobeny ze silikagelu typu B. 
 

 
Obrázek 149: druhy silanolových skupin přítomných na povrchu silikagelu 

 
Je-li však pH mobilní fáze vyšší než pKa daného akridinu je podíl nabitých molekul v MF výrazně nižší. 
Za těchto podmínek lze teoreticky předpokládat jednoduchý rozdělovací mechanismus, který však 
nebyl experimentálně potvrzen. Proto je mnohem pravděpodobnější model komplexního separačního 
mechanismu akridinů za spolupůsobení silanofilních a hydrofobních interakcí [89]. Kombinovaný 
separační mechanismus je v RPLC obecně považován za nežádoucí, neboť ve většině případů 
zhoršuje kvalitu separace. Chvostování píků je typickým příkladem kombinovaného mechanismu, na 



 
 
 

 

kterém se podílí více než jeden druh interakcí z nichž jeden z těchto mechanismů je zahlcen [57]. Na 
druhé straně však koexistence dvou druhů separačních mechanismů zvyšuje selektivitu separačního 
systému a separační kapacitu stacionární fáze, což může v některých případech podpořit separaci 
složitých směsí [90].  

4.13 pH ve vodn ě-organické sm ěsi 

Pro hodnocení ionizačních změn akridinů v mobilní fázi, tedy v binární vodně-organické směsi je nutné 
začít s definicí pH škály. Parametr pH je obecně definován jako záporný dekadický logaritmus aktivity 
vodíkových iontů, přičemž standardním stavem pro aktivitu  H3O

+ je nekonečně zředěný roztok 
vodíkových iontů ve vodě viz rovnice (20).   
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Vedle výše uvedené definice však existuje definice pH formulovaná světovou organizací pro 
standardizaci společně s národním institutem pro standardy a testování (NIST), která je založena na 
rozdílu v elektrochemickém signálu pH citlivého senzoru (např. skleněné elektrody) mezi standardním 
kalibračním roztokem pufru a roztokem vzorku viz rovnice (21) [91]. E označuje napětí elektrody 
změřené v roztoku vzorku (mV); Est odpovídá napětí elektrody změřené v roztoku pufru (mV); 
R = plynová konstanta = 8,314 [J.K.mol-1]; T = teplota = 298,15 [K] a F = Faradayova konstanta = 
96485 [C.mol-1]. 
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Obecně však platí, že při měření pH ve směsných rozpouštědlech, jako jsou např. binární 
vodně-organické směsi používané v RPLC jako mobilní fáze, je nutné vycházet z rozdílného 
standardního stavu aktivity H3O

+ než odpovídá čistě vodnému prostředí. Tento stav odpovídá 
nekonečnému zředění solvatovaných protonů ve směsném rozpouštědle. V takovém případě je pro 
měření pH možné použít dva rozdílné způsoby kalibrace, klasickou kalibraci s použitím vodných 
roztoků pufru, nebo kalibraci s pomocí pufru o známé hodnotě pH ve vodně-organické směsi. Pro 
rozlišení jednotlivých případů pH stupnic zavedl IUPAC jednotné označení s pomocí indexů, celkem 
tedy rozeznáváme tři škály [30]: 

• w
wpH škála: kalibrace pH metru i měření pH je provedeno ve vodném prostředí, tzv. absolutní pH 
škála 

• s
wpH škála: kalibrace pH metru je provedena ve vodném prostředí, avšak pH je změřeno ve 
vodně-organickém prostředí  

• s
spH škála: kalibrace pH metru i samotné měření pH je provedeno ve vodně-organické směsi 
nebo organickém rozpouštědle o identickém složení  

Přestože IUPAC doporučuje pro měření pH v organických a vodně-organických prostředích pouze dvě 
pH škály,  s

spH  a s
wpH, v kapalinové chromatografii se stále nejvíce používá absolutní škála w

wpH, 
z důvodu vysoké reprodukovatelnosti výsledků a jednoduchosti provedení [92, 93]. Kalibraci pH metru 
v s

spH škále komplikuje dostupnost standardních roztoků pufrů pro jednotlivá složení směsi, proto 
zůstává nejpoužívanější s

wpH škála, která problematickou kalibraci obchází. Mezi oběma rozsahy pH 
existuje vztah vyjádřený rovnicí (22) a (23), přičemž parametr δ odpovídá rozdílu mezi standardními 
elektrodovými potenciály v obou prostředích v jednotkách pH. Parametr mγ , nazývaný také jako efekt 
primárního média závisí na iontové síle a teplotě měřeného roztoku. 
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Použití  swpH škály je však také spojeno s mnohými komplikacemi a omezeními: 

• Měření pH ve vodně-organických směsích vyžaduje použití speciální skleněné elektrody 
zhotovené pro směsné roztoky, v opačném případě elektroda pro vodné roztoky neposkytuje 
reprodukovatelné výsledky. Ve směsích obsahujících více než 50 % (v/v) organického podílu 
může dokonce dojít i k jejímu znehodnocení. 

• Jednoduchý vztah mezi oběma pH škálami, který viz rovnice (22) platí pouze za předpokladu 
zanedbatelného zbytkového kapalinového potenciálu. 

• Dalším omezením je skutečnost, že parametr mγ je závislý na teplotě a hodnotě iontové síly MF. 
Jeho hodnoty jsou stanoveny pro 25°C, zatímco teplo ta většiny chromatografických separací 
leží v intervalu mezi 30 a 40°C. Také iontová síla se mění v důsledku ředění vodných roztoků 
pufrů organickým rozpouštědlem. 

Nakonec pro účely gradientové eluce není možné dávat do vztahu retenci ionizovatelných sloučenin se 
škálou swpH v důsledku proměnlivého obsahu organického modifikátoru v průběhu eluce [93].  
Proto zůstává nejpraktičtější měření pH ve vodných roztocích pufru před jejich smísením 
s organickými rozpouštědly. Výhodou takového postupu je nenáročné experimentální provedení a 
vysoká reprodukovatelnost výsledků. Skutečná hodnota pH ve vodně-organických směsích je 
např. dosažitelná výpočtem na základě chromatografických dat změřených v mobilní fázi (ve 
vodně-organické směsi) korelovaných s měřením pH mobilní fáze v absolutní w

wpH škále před 
smísením s organickým rozpouštědlem [94].  
Proto byl také v předložené práci zvolen praktický způsob měření pH roztoků před jejich smísením 
s organickým rozpouštědlem.  
 
Pro kvantitativní hodnocení efektů, které ovlivňují protonační stav bazických analytů ve směsných 
roztocích byla použita teorie vypracovaná autory Lignym a kol. a o tři roky později také Batesem a kol 
[51]. Definice pH pro směsný vodně-organický roztok, pHx

*, byla odvozena z rovnice (21). Hodnota pHx
* 

tedy odpovídá rozdílu v elektrochemickém signálu pH citlivého senzoru (např. skleněné elektrody) 
mezi vodně-organickým roztokem vzorku Ex

* a standardním kalibračním roztokem pufru Est
* o známé 

hodnotě pHst
* ve vodně-organickém roztoku stejného složení viz rovnice (24). R = plynová konstanta = 

8,314 J.K-1.mol-1; T = 298,15 K a F = Faradayova konstanta = 96485 C.mol-1.  
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Jak již však bylo uvedeno výše, kalibrace pH metru na roztoky pufrů o známé hodnotě pHst

* ve 
směsném prostředí je velice komplikovaná, neboť vyžaduje použití primárních referenčních pufrů 
o standardní hodnotě pH pro dané složení vodně-organické směsi dle NIST škály. Proto byl tento 
způsob kalibrace elektrodového systému nahrazen kalibrací ve vodném prostředí [60]. Pro hodnotu pH 
naměřenou tímto způsobem platí následující vztah viz rovnice (25). pHx

app je hodnota pH vzorku ve 
směsném rozpouštědle, avšak vztažená k pH hodnotě pufru ve vodném prostředí, pHst odpovídá 
hodnotě pH vodného roztoku pufru a Est je napětí elektrody změřené ve vodném roztoku pufru [mV].  
Ex

* označuje napětí elektrody ve vodně-organickém roztoku vzorku [mV].   
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Je-li zanedbán rozdíl mezi standardními elektrodovými potenciály skleněné elektrody ve vodě 
a směsném rozpouštědle, který byl prokázán jako nevýznamný, platí mezi hodnotami pHx

* a pHx
app 

jednoduchý vztah viz rovnice (26). Korekční faktor delta je pro většinu vodně-organických směsí 
s methanolem a acetonitrilem dostupný z tabulek a hodnota pHx

app je dosažitelná výpočtem na základě 
chromatografických dat změřených v mobilní fázi (ve vodně-organické směsi) korelovaných s měřením 
pH mobilní fáze v absolutní wwpH škále, jak je vysvětleno níže [51]. 
 

δ-pHpH app
xx =∗  (26) 

4.13.1 Vliv organického modifikátoru na disociaci p ufru a bazického analytu 

Pro popis disociace roztoku pufru ve vodně-organické směsi je možné použít 
Handerson-Hasselbachovu rovnici (viz rovnice (27 a (28), přičemž symbol pK*

a(A) odpovídá disociační 
konstantě pufru ve vodně-organické směsi a [Az], [AHz+1] označují molární koncentrace tlumičových 
iontů, indexem z je vyjádřen jejich náboj. Aktivitní koeficienty byly zanedbány.  
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a(A)a(A) KlogpK ∗∗ −=  (28) 

 
Handerson-Hasselbachovu rovnici je však také možné použít také pro popis disociačních změn 
bazického analytu v pufrovaném vodně-organickém roztoku viz rovnice (29 a (30). Symbol hranatých 
závorek [B] a [BH+] označuje látkové koncentrace neionizované a ionizované formy bazického analytu 
a pK*

a(B) odpovídá disociační konstantě bazického analytu ve vodně-organickém rozpouštědle. Aktivitní 
koeficienty byly opět zanedbány.  
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a(B)a(B) KlogpK ∗∗ −=  (30) 

 
Poměr [Az]/[AHz+1] může být dále vyjádřen s pomocí pH vodného roztoku pufru a jeho disociační 
konstanty ve vodě pKa(A), rovnice (29) tedy může být přepsána rovnicí (31) a dále transformována na 
rovnici (32). Přičemž platí, že ∆pKa(A) = pK*

a(A) - pKa(A), podobně jako ∆pKa(B) = pK*
a(B) - pKa(B).  

 

a(B)a(A)a(A) pKpKpKpH
][BH

[B]
log ∗∗

+ −+−=







 

(31) 

 

a(B)a(A)a(A) pKpKpKpH
][BH

[B]
log ∆−∆+−=








+

 
(32) 

 



 
 
 

 

Z uvedeného tedy vyplývá, že se závislost ionizace analytu ve směsném rozpouštědle v souladu s 
hodnotou pH vodného roztoku pufru se posunuje vzhledem ke stejné závislosti ve vodném prostředí. 
Velikost takového posunu je dána rozdílem ∆pKa(AB) = ∆pKa(A) - ∆pKa(B), nebo-li celkový posun závisí na 
dvou faktorech, ∆pKa(A) a ∆pKa(B). Rozdíl ∆pKa(A) reprezentuje vliv organického modifikátoru na hodnotu 
pKa pufru, zatímco ∆pKa(B) vyjadřuje vliv organického modifikátoru na disociační konstantu analytu. 
Směr posunu a velikost posunu závisí na druhu pufru a druhu a obsahu organického modifikátoru v 
mobilní fázi. V případě fosfátového pufru jsou hodnoty ∆pKa(A) vždy pozitivní, zatímco hodnoty ∆pKa (B) 
jsou v prostředí methanolu a acetonitrilu vždy negativní (pokud obsah rozpouštědla nepřesáhne 80%) 
Konkrétní hodnoty posunu ∆pKa(A) byly pro většinu používaných pufrů v RPLC stanoveny a jsou tedy 
dostupné z tabulek [95]. 

4.13.2 Chromatografické aspekty vyplývající z teori e 

 
Retenční chování bazických látek v závislosti na pH MF bylo intenzivně studováno a k jejich popisu 
byly odvozeny teoretické modely založené na výše uvedených teoretických východiscích. Teoretická 
závislost kapacitního poměru jednosytné báze na pH mobilní fáze v systémech RPLC vykazuje esovitý 
průběh, jak uvádí Obrázek 150. Region A označuje oblast, ve které je analyt v plně protonované 
podobě (BH+), úsek B vymezuje oblast koexistence ionizovaných a neionizovaných forem 
(B + H+ ⇔ BH+). Hodnota pH v inflexním bodu křivky udává hodnotu pKa dané sloučeniny a úsek C 
označuje oblast, ve které je analyt v neutrální (neionizované) podobě.  

 

Obrázek 150: Teoretická závislost k´= f (pH) pro jednosytné bazické látky [95] 

 
Pro popis retence jednosytného bazického analytu v RPLC je možné použít rovnici navrženou 
Horváthem (viz rovnice (34)) Parametry k0 a k1 označují kapacitní poměry pro neutrální a 
protonovanou formu bazického analytu, Ka(B) označuje disociační konstantu protonované báze ve 
vodném roztoku (viz rovnice (33)) a [H+] vyjadřuje koncentraci solvatovaných protonů. Vyjádříme-li 
koncentraci solvatovaných protonů pomocí pH a podobně také parametr Ka prostřednictvím pKa 
získáme rovnici (35), kde k´ odpovídá váženému průměru kapacitního poměru bazické k´b (B) a k´a 
kyselé formy (BH+) analytu. Pokud je pH MF měřeno za laboratorní teploty (t = 25°C) a ve vodném 
prostředí před smísením s organickým rozpouštědlem platí pro k´ rovnice (36), kterou lze dále 
zjednodušit na rovnici (37).  
 

][BH

][B][H
K

)a(BH +

+

=+  
(33) 



 
 
 

 

 

)(BHK

][H
1

)(BHK

][H

 

a

a
1

+

+

+

+

+

⋅+
=

kk

k
o

 

(34) 

 
( )

( )solutea,

solutea,

pKpH

pKpH

101

10
 −

−

+
+

= ab kk
k  

(35) 

 
( )

( )buffera,solutea,w
w

buffera,solutea,w
w

pKpKpH

pKpKpH

101

10
 

∆−−

∆−−

+
+= ab kk

k  
(36) 

 

chroma,w
w

chroma,w
w

pKpH

pKpH

101

10
 

−

−

+
+= ab kk

k  
(37) 

 
Parametr pKa, chrom = (s

wpKa (B) - ∆pKa (A)) se nazývá chromatografická pKa, která odpovídá inflexnímu 
bodu závislosti k´= f (w

wpH). S její pomocí je možné vyjádřit disociační poměr analytu α korelovaný 
s absolutní hodnotou w

wpH viz rovnice (38). Jinými slovy platí, že je-li hodnota wwpH rovna hodnotě pKa, 

chrom je koncentrace obou forem analytu v chromatografickém systému identická. Analyt je v dané 
směsi mobilní fáze, za dané teploty, v systému s určitou stacionární fází a s použitím daného pufru 
protonován z 50-ti procent, α = 0,5 [93].  
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Za předpokladu, že hydrofobní interakce rozdělovacího mechanismu jsou jediné, které ovlivňují retenci 
bazického analytu je nejvyšší retence analytu získána za podmínek kdy pHMF > pKa (BH+), tedy v regionu 
C modelové křivky. V tomto regionu jsou všechny molekuly v neutrální hydrofobní podobě, díky čemuž 
jejich retenci ovládají přitažlivé interakce analyt-nepolární SF a současně odpudivé interakce analyt-
MF. Významné změny v retenci lze však očekávat v oblasti blízké inflexnímu bodu křivky, konkrétně 
vymezené intervalem  ± 2 jednotky pKa. V této oblasti mohou eluční zóny vykazovat deformace ve 
tvaru píků jako je zejména chvostování. Snižování hodnoty pH vede k protonaci analytů a snižovaní 
jejich retence. V podmínkách, za kterých jsou již všechny molekuly v protonované formě nemá již další 
snižování pH na retenci vliv [95].  
Rovnice (35) byla původně vypracována pouze pro vodné roztoky, avšak může být použita také pro 
vodně-organické směsi, přičemž platí, že závislosti k´= f (pH) vykazují specifický posun na ose x 
vzhledem ke stejné závislosti platné pro čistě vodné prostředí. Posuny inflexního bodu této křivky 
vzhledem k pH mobilní fáze jsou způsobené vlivem organického modifikátoru na disociaci pufru i 
bazického analytu, přičemž vliv modifikátoru na pKa pufru je známý. Na základě potenciometrických 
titrací provedených Borbosou a kol. byl odvozen obecný nárůst hodnoty pKa pufrů na bázi aniontových 
kyselin v průměru o 0,3 jednotky pH na každých 10 % (v/v) obsahu organického rozpouštědla. Přesné 
hodnoty ∆pKa fosfátového pufru pro použité dvě směsi MeOH-H2O 60:40 (v/v) a MeCN-H2O 50:50 (v/v) 
uvádí tabulka 53. Známe-li tedy hodnotu w

wpKa(BH+) ve vodném prostředí a velikost posunu ∆pKa(A) 

fosfátového pufru je možné z vyhodnocených závislostí k´= f (w
wpH) určit vliv organického modifikátoru 

na disociaci analytu, v našem případě dvou a trojjaderných akridinů.  



 
 
 

 

Vedle posunu ∆pKa (BH+) je však důležitý také samotný tvar závislosti, neboť esovitá křivka svědčí o 
jednoduchém rozdělovacím mechanismu, zatímco jakákoliv deformace znamená kombinovaný 
separační mechanismus, v případě bazických látek v RPLC tedy s největší pravděpodobností 
spolupůsobení hydrofobních a silanofilních interakcí [51].  
 
tabulka 53: Hodnoty posunu ∆pKa(A) pro fosfátovýpufr ve dvou vodně-organických směsích 

H3PO4 
c = 0,025 M 

∆∆∆∆pK a(A) 
[51, 83, 86, 95] 

50% MeCN 0,99 
60% MeOH 1,10 

4.13.3 Pracovní postup 

Osmičlenná skupina akridinů byla separována za podmínek izokratické eluce, s použitím pufrované 
mobilní fáze o konstantním obsahu organického modifikátoru. Po zvážení předchozích výsledků, 
s přihlédnutím k rozdílné eluční síle obou rozpouštědel a publikovaným údajům [51] byly zvoleny dva 
rozdílné objemové poměry modifikátor-fosfátový pufr pro methanolovou a acetonitrilovou MF, které 
nabízejí srovnatelný rozsah kapacitních poměrů (k´ = 0,5 – 20) a uspokojivé rozdělení akridinů ve 
všech třech separačních systémech se SF Zorbax, Purospher i BiospherE: 

• MeOH-fosfátový pufr, 60:40 (v/v) 
• MeCN-fosfátový pufr, 50:50 (v/v)  

Roztok fosfátového pufru v MF byl připraven vždy stejným způsobem přídavkem kyseliny fosforečné a 
vypočítaného množství roztoku NaOH odpovídajícího požadované hodnotě pH a koncentraci pufru 
stanovené ve vodném roztoku viz kapitola 3.3.3 [56]. Hodnota pH byla ve všech případech změřena 
před přidáním organického rozpouštědla. Koncentrace fosfátového pufru, c = 5mmol.l-1, byla 
zachována na stejné hodnotě jako v případě předchozích experimentů, neboť představuje minimální 
nebezpečí z hlediska možného vysrážení solí, současně však zaručuje dostačující pufrační kapacitu 
pro poskytnutí reprodukovatelných výsledků. Použité roztoky fosfátového pufru pokrývají široký rozsah 
pH od 2,5 do 8,5; měnící se po jednotce pH.  
Všechna měření byla provedena třikrát a uvedené výsledky kapacitních poměrů a ostatních 
chromatografických parametrů jsou jejich aritmetickým průměrem. Použité stacionární fáze, (Zorbax, 
Purospher a BiospherE), byly ekvilibrovány dvacetinásobkem mrtvého retenčního objemu (V0 = VR 
uracilu), stanoveného individuálně pro každou SF a jednotlivé složení MF. Před započetím ekvilibrace 
byla každá kolona regenerována čistým organickým rozpouštědlem (V = 10 x V0) , které bylo použito 
jako součást mobilní fáze v následujících experimentech [51]. Pro všechny experimenty byly použity 
stejné eluční podmínky: 
Průtok MF: 1,0 ml/min; teplota kolony = 30°C, vlnová d élka detekce = 231 a 254 nm [2, 51]. 
Koncentrace jednotlivých akridinů ve směsi byla shodná pro všechny členy modelové skupiny, c = 0,01 
g. l-1. Injektováno bylo množství o objemu 5 µl, tedy 0,05 µg.  

4.13.4 Výsledky a diskuse 

Hodnoty kapacitních poměrů všech členů modelové směsi získané v methanolové i acetonitrilové MF 
byly graficky zpracovány v závislosti na hodnotě w

wpH fosfátového pufru. Separační systémy se SF 
Zorbax a Purospher vykazují pro všechny členy akridinů podobný tvar závislostí, zatímco v případě SF 
BiospherE byly získány závislosti zcela odlišného tvaru. V případě SF Zorbax a Purospher vykazují 
získané závislosti tvar neúplné esovité křivky, která zcela postrádá počáteční oblast A, ve které jsou 
molekuly akridinů plně protonované. Důvodem je skutečnost, že dvou a trojjaderné akridiny použité 
v předložené práci (w

wpKa = 4,2 - 5,84) jsou slabšími bázemi než modelová báze (w
wpKa = 6,0), což 

způsobuje individuální posun inflexního bodu křivek směrem k nižším hodnotám pH. Také efekt 



 
 
 

 

organického modifikátoru způsobuje snížení hodnot pKa v mobilní fázi. Proto téměř všechny získané 
závislosti k´= f (w

wpH) postrádají oblast A a obsahují pouze část B, ve které jsou v rovnováze 
ionizované a neutrální formy a oblast C, ve které převládají neutrální molekuly akridinů. Přesné určení 
inflexního bodu neúplné esovité křivky je tím výrazně ztíženo, proto byla chromatografická hodnota pKa 
stanovena pouze pro dva nejbazičtější členy modelové skupiny, 2-methylchinolin a akridin. Pro ostatní 
členy modelové skupiny byla poloha inflexního bodu vymezena intervalem o rozsahu jedné jednotky 
pH. Pro přesnější stanovení pKa chrom chybí experimentální data získaná v MF o w

wpH < 2,5, která 
nebyla naměřena z důvodu ochrany stacionární fáze před hydrolýzou. 
V případě SF BiospherE byly získány zcela odlišné závislosti vzhledem k teoretickému modelu esovité 
křivky, které jednoznačně svědčí o odlišném druhu separačního mechanismu než je předpokládaný 
rozdělovací mechanismus [51]. Vyhodnocení inflexního bodu a určení hodnoty pKa chrom tedy nebylo 
možné provést. Podrobná diskuse získaných výsledků pro jednotlivé stacionární fáze je uvedena 
v následujících kapitolách.  

4.13.4.1 SF Zorbax a SF Purospher 

Jak již bylo uvedeno výše, pro SF Zorbax a Purospher byly získány neúplné esovité křivky k´= f (w
wpH) 

postrádající oblast A, odpovídající přítomnosti analytu v plně protonovaném stavu analyt (BH+). Tento 
rozdíl mezi získanými křivkami a teoretickou křivkou však nesouvisí s tvarem závislosti jako je tomu 
v případě SF Biospher, ale pouze  s posunem hodnot pKa ve vodně-organické mobilní fázi, za kterou 
zodpovídá přítomnost organického rozpouštědla v MF. Přestože je tedy většina získaných křivek 
neúplných, jejich tvar koresponduje s teoretickou esovitou křivkou. Je tedy možné říci, že při separaci 
dvou a trojjaderných akridinů v systémech se SF Zorbax a Purospher jednoznačně převažují 
hydrofobní interakce rozdělovacího mechanismu a to jak v prostředí methanolové, tak acetonitrilové 
MF. Obecně platí, že tvar závislostí ovlivňuje silanolová aktivita SF, fyzikálně-chemické vlastnosti 
akridinů (hydrofobicita a hodnota pKa) a složením mobilní fáze [51]. Proto byly jednotlivé závislosti 
zpracovány zvlášť pro methanolovou a acetonitrilovou mobilní fázi a v rámci každé série byly výsledky 
rozděleny do tří podskupin akridinů podle molekulové hmotnosti: 

• Dvoujaderné akridiny, Mr = 129,16: chinolin, isochinolin 
• Monomethylderiváty dvoujaderných akridinů, Mr = 143,19: 2-methylchinolin, 6-methylchinolin, 8-

methylchinolin 
• Trojjaderné akridiny, Mr = 179,22: akridin, fenanthridin, benzo[h]chinolin 

 
Pro získané křivky byla vyhodnocena poloha inflexního bodu, která odpovídá hodnotě pKa chrom 
jednotlivých akridinů  pro danou stacionární fázi a konkrétní složení mobilní fáze (druh a obsah 
organického modifikátoru + druh a koncentrace pufru). Tento bod přechodu mezi konvexní a konkávní 
částí křivky lze určit graficky, nebo přesnými matematickými metodami prostřednictvím diferenciálního 
počtu. V případě dvourozměrného grafu funkce f(x), je derivace této funkce v libovolném bodě rovna 
směrnici tečny tohoto grafu, přičemž v inflexním bodě se mění trend tečny (tangenty) z rostoucího na 
klesající. Z matematického hlediska tedy platí, že první derivace funkce nabývá v inflexním bodu 
nejvyšší hodnoty a druhá derivace se rovná nule [96]. V předložené práci byly použity oba způsoby. 
Maximální hodnota pro první derivaci vymezila polohu inflexního bodu křivky na úzký interval o rozsahu 
jedné jednotky pH. Dále navazovalo přesnější stanovení inflexního bodu prostřednictvím Samsonkovy 
metody [96]. Při této metodě se získaná křivka nahradí polynomem třetího stupně, který aproximuje 
hodnoty v bezprostředním okolí inflexního bodu. Druhá derivace funkce vyjádřené obecnou rovnicí 
polynomu, y = Ax3 + Bx2 + Cx + D, se v bodě inflexe rovná nule viz rovnice (39). Vyčíslením proměnné 
x (viz rovnice (39) dosazením parametrů A a B ze získaných rovnic pro jednotlivé akridiny byly 
stanoveny hodnoty pKa chrom. Uvedeným způsobem však byla získána hodnota pKa chrom pouze pro dva 
nejbazičtější akridiny, 2-methylchinolin a akridin. V případě zbývajících členů modelové skupiny nebylo 



 
 
 

 

v okolí inflexního bodu získáno dostatečné množství experimentálních dat k jejich aproximaci 
polynomem třetího stupně. Konkrétně chyběly hodnoty k´pro MF o w

wpH < 2,5, které z důvodu ochrany 
stacionární fáze před hydrolýzou nebyly naměřeny.  
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Získané hodnoty pKa chrom byly dále zpracovány a s použitím hodnot w

wpKa (stanovených 
potenciometricky v kapitole 4.6) byla stanovena pro každou stacionární fázi hodnota ∆pKa(AB) = w

wpKa -
 pKa chrom. Hodnoty ∆pKa MeCN a pK*

a MeCN odpovídají acetonitrilové MF o složení MeCN-fosfátový pufr 
50:50 (v/v) a hodnoty ∆pKa MeOH a pK*

a MeOH byly stanoveny pro methanolové prostředí MF o složení 
MeOH-fosfátový pufr 60:40 (v/v) viz tabulka 54 -  
tabulka 56. 
 
tabulka 54: Stanovené hodnoty pKa chrom pro 2-methylchinolin v MeOH MF 

2MCH w
wpK a(B) pK a chrom  

MeOH 
∆∆∆∆pK a(AB) 

MeOH 
∆∆∆∆pK a(A) 

MeOH 
pK *

a(B) 

MeOH 
∆∆∆∆pK a(B) 

MeOH 
SF Zorbax 5,84 3,53 2,31 1,10 4,63 1,21 

SF Purospher 5,84 3,42 2,42 1,10 4,52 1,32 

 

tabulka 55: Stanovené hodnoty pKa chrom pro 2-methylchinolin v MeCN MF 

2MCH w
wpK a(B) pK a chrom 

MeCN 
∆∆∆∆pK a(AB) 

MeCN 
∆∆∆∆pK a(A) 

MeCN 
pK *

a(B) 

MeCN 
∆∆∆∆pK a(B) 

MeCN 
SF Zorbax 5,84 3,84 2,00 0,99 4,83 1,01 

SF Purospher 5,84 3,86 1,98 0,99 4,85 0,99 

 

tabulka 56: Stanovené hodnoty pKa chrom pro akridin  v MeOH MF 

AKR w
wpK a(B) pK a chrom 

MeCN 
∆∆∆∆pK a(AB) 

MeCN 
∆∆∆∆pK a(A) 

MeCN 
pK *

a(B) 

MeCN 
∆∆∆∆pK a(B) 

MeCN 
SF Zorbax 5,60 2,78 2,82 0,99 3,77 1,83 

SF Purospher 5,60 2,96 2,64 0,99 3,95 1,65 

 
Jak je vidět z výsledků viz  tabulka 54 - 56, hodnoty pKa chrom stanovené pro 2-methylchinolin a akridin 
jsou výrazně nižší než hodnoty w

wpKa. Tento vliv na hodnoty pKa bazických látek v RPLC MF byl 
popsán mnohými autory a je vysvětlován jako důsledek posunu pH fosfátového pufru po přídavku 
organického rozpouštědla a potlačení disociace bazických látek [95]. K posunu pH dochází vlivem 
nárůstu hodnoty pKa fosfátového pufru ve vodně-organických směsích viz tabulka 53. Tento vliv 
organického rozpouštědla na disociaci kyselin a bází souvisí s jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi 
jako je polarita, dielektrická konstanta a schopnosti vázat a přijímat proton [88]. Jak již bylo uvedeno 
výše, methanol i acetonitril potlačují disociaci kyselin a protonaci kazí, které se stávají v jejich prostředí 
slabšími. Obecně platí, že ∆pKa(AB) = w

wpKa(B) - pKa chrom = ∆pKa(A) + ∆pKa (B). Známe-li velikost posunu 
∆pKa(A) fosfátového pufru v použitých dvou vodně-organických směsích, je možné vyčíslit velikost 
posunu ∆pKa (B), hodnotu pK*

a(B) a posoudit protonační stav akridinů v použité MF prostřednictvím 
parametru alfa viz rovnice (38)  [51]. Hodnoty ∆pKa(A) jsou v případě fosfátového pufru vždy pozitivní, 
zatímco hodnoty ∆pKa (B) jsou v případě methanolu a acetonitrilu vždy negativní (pokud obsah 
rozpouštědla nepřesáhne 80%), výsledné efekty se tedy sčítají viz Obrázek 151 [51, 95].    



 
 
 

 

 
Obrázek 151: Teoretická a experimentální závislost k´ = f (pH). Pozn: křivka 1 vychází 
z experimentálních hodnot k´pro vodně-organickou MF; křivka 2 je teoretickou závislostí pro čistě 
vodné prostředí [51] 

 
Přesná velikost rozdílu ∆pKa(AB) byla určena pouze pro dva nejbazičtější akridiny, 2-methylchinolin a 
akridin, jejichž experimentální hodnoty dovolovaly vyhodnocení inflexního bodu křivky k´= f (w

wpH) 
Samsonkovou metodou . V případě 2-methylchinolin byla stanovena hodnota pKa chrom pro oba druhy 
mobilní fáze, avšak v případě akridinu byla vyhodnocena pKa chrom pouze pro  acetonitrilové prostředí 
MF. Pro zbývající členy modelové skupiny, nebylo možné provést přesný výpočet hodnoty pKa chrom 
z důvodu nedostatku experimentálních hodnot v oblasti inflexního bodu. Poloha inflexního bodu těchto 
závislostí se v případě akridinů o w

wpKa(B) = 4,21 – 5,48 posunuje na úroveň w
wpH = 2,5 i níže. V této 

oblasti (w
wpH < 2,5) pH však již nebyla získána experimentální data z důvodu ochrany SF před 

hydrolýzou. Pro všechny akridiny, jejichž w
wpKa(B) leží v rozmezí hodnot 4,21 – 5,48 byl tedy proveden 

pouze odhad hodnoty pKa chrom s pomocí 1. derivace. Přesněji, poloha inflexního bodu závislostí 
k´= f (pH) pro chinolin, isochinolin, 6-methylchinolin, 8-methylchinolin, fenanthridin a benzo[h]chinolin 
byla pouze blíže určena intervalem hodnot o rozsahu jedné jednotky w

wpH: 2,5 – 3,5. Tento rozsah 
vymezuje polohu pKa chrom výše jmenovaných akridinů jak v methanolové tak v acetonitrilové MF. Pro 
porozumění retenčnímu chování akridinů v systémech RPLC je tento odhad dostačující, avšak pro 
přesné stanovení hodnot pK*

a(B) v jednotlivých vodně-organických směsích je nutné použít jinou 
metodu, např. kapilární elektroforézu [30].   
Z dostupných hodnot pKa chrom pro 2-methylchinolin a akridin byl určen velikost posunu ∆pKa (B) a 
stanovena hodnota pK*

a(B). 
Výsledky uvedené které uvádí  tabulka 54 -  
tabulka 56 souhlasí s výše uvedenou teorií neboť potvrzují, že přídavek organického rozpouštědla 
k vodnému roztoku pufru potlačuje protonaci bazických látek a posunuje hodnotu disociační konstanty 
směrem k nižším hodnotám pH. Současně bylo také zjištěno, že přítomnost 60% (v/v) methanolu v MF 
způsobí výraznější negativní posun disociační konstanty 2-methylchinolin ve srovnání s efektem 
acetonitrilu o koncentraci 50% (v/v). Popsaný trend vlivu 50% acetonitrilu a 60% methanolu v MF na 
disociační konstantu 2-methylchinolin byl zaznamenán v obou separačních systémech, se SF Zorbax i 
Purospher. Pro SF Zorbax činí zmíněný rozdíl ∆pKa (B) MeOH - ∆pKa (B) MeCM 0,2 jednotek pH, zatímco v 
případě SF Purospher se jedná o hodnotu 0,33 jednotek pH. Tyto výsledky se výrazně podobají 
závěrům Barbosy a kol., které tvrdí, že zvýšení obsahu organického rozpouštědla o 10% vede ke 
změně pKa pufru přibližně o 0,3 jednotky [95]. Lze tedy předpokládat, že přítomnost 50% acetonitrilu či 
50% methanolu v MF vyvolá přibližně srovnatelnou změnu disociační konstanty 2-methylchinolin. Za 
výsledný efekt tedy v tomto případě nezodpovídá tolik druh organického modifikátoru, jako jeho 



 
 
 

 

objemová koncentrace, přestože se fyzikálně-chemické vlastnosti obou rozpouštědel v mnohých 
ohledech liší. 
Zajímavé je také srovnání výsledků mezi SF Zorbax a Purospher, neboť v souladu s výše uvedenou 
teorií je průběh závislosti k´= f (pH) a tím také poloha inflexního bodu ovlivněn fyzikálně chemickými 
vlastnostmi analytu, složením mobilní fáze a silanolovou aktivitou SF [51]. Mezi SF Zorbax (ISiOH MeOH = 
0,13/ISiOH MeCN = 1,28) a Purospher (ISiOH MeOH = 0,29/ISiOH MeCN = 1,29) nebyl nalezen významný rozdíl 
v silanolové aktivitě, přesto se však hodnoty jednotlivých indexů liší, podobně jako hodnoty pK*a (B) pro 
2-methylchinolin a akridin stanovené v separačním systému se SF Zorbax a Purospher. Větší shoda 
mezi výsledky získanými se SF Zorbax a Purospher panuje v acetonitrilovém prostředí MF, což také 
koresponduje s minimálním rozdílem v silanolové aktivitě těchto stacionárních fází v MeCN MF, 
zatímco v methanolové MF je rozdíl v ISiOH MeOH výraznější.  
Výsledky získané pro druhý nejbazičtější člen modelové skupiny akridin zahrnují zpracování dat pouze 
pro acetonitrilovou mobilní fázi. Srovnání vlivu methanolu a acetonitrilu na hodnotu disociační 
konstanty akridinu tedy nebylo možné provést. Přesto však lze tvrdit, že přítomnost 60 % (v/v) 
methanolu v MF má významnější vliv na posun disociační konstanty než 50% objemová koncentrace 
acetonitrilu v MF. Číselné hodnoty ∆pKa(B) MeOH nejsou k dispozici, neboť 60%-ní obsah MeOH v MF 
způsobuje natolik výrazný posun esovité křivky směrem k nižším hodnotám pH, že její inflexní bod 
nelze vyhodnotit z důvodu nedostatku experimentálních dat. Také stanovené hodnoty ∆pKa(B) MeCN pro 
akridin jsou výrazně vyšší ve srovnání s 2-methylchinolin, což opět potvrzuje teoretický předpoklad, že 
průběh křivek mimo jiné závisí také na fyzikálně-chemických vlastnostech analytů, zejména hodnotě 
pKa a hydrofobicitě (Mr) [51]. V případě jednoduchého rozdělovacího mechanismu ovlivňuje hodnota 
pKa analytů zejména polohu inflexního bodu vzhledem k ose x. Svou úlohu však pravděpodobně hraje 
také molekulová hmotnost, neboť v případě trojjaderného akridinu byl zaznamenán téměř dvojnásobný 
vliv acetonitrilu na jeho disociační konstantu, a to v obou dvou separačních systémech. Tím se 
vysvětluje také významný efekt 60 % objemové koncentrace methanolu v MF, díky kterému již nebylo 
možné vyhodnotit pKa chrom  akridinu Samsonkovou metodou. Podobný rozsah vlivu organického 
modifikátoru je možné očekávat i pro zbývající dva trojjaderné akridiny, fenanthridin a benzo[h]chinolin.  

4.13.5 MF MeOH-fosfátový pufr, 60:40 (v/v) 

V methanolové MF byla stanovena hodnota pKa chrom  pouze pro 2-methylchinolin, pro ostatní členy 
akridinů byla tato hodnota pouze blíže určena pomocí intervalu w

wpH = 2,5-3,5. Obrázek 152 a 
Obrázek 157 zobrazuje metodu první derivace pro stanovení inflexního bodu funkce k´ = f (pH). 
Obrázek 155 a Obrázek 160 ukazuje metodu druhé derivace podle Samsonka v případě 
2-methylchinolinu. 
Jak uvádí tabulka 54, pKa chrom 2-methylchinolinu pro methanolovou vodně-organickou MF má pro 
systém se SF Zorbax hodnotu 3,53 a pro systém se SF Purospher = 3,42. V methanolové 
vodně-organické MF o w

wpH = 2,5 jsou tedy molekuly 2-methylchinolin přítomny v plně protonované 
formě a v MF o w

wpH = 3,5 lze předpokládat částečnou protonaci, což vysvětluje jeho eluční pořadí viz 
tabulka 57 a tabulka 58 (pozn.: přesné hodnoty ionizačního stupně alfa jsou stanoveny v kapitole 
Error! Reference source not found. ) V MF o w

wpH = 2,5 eluuje 2-methylchinolin jako první z celé 
skupiny akridinů v obou dvou separačních systémech, bez ohledu na jeho molekulovou hmotnost, 
neboť je za daných podmínek zcela protonován. Zajímavé je také eluční pořadí trojjaderného akridinu, 
druhého nejbazičtějšího členu skupiny, který opouští kolonu před dvoujaderným 8-methylchinolinem ze 
stejného důvodu. Jeho hodnota pKa chrom

  v methanolové MF nebyla stanovena, avšak lze 
předpokládat, že za jeho nízký retenční čas v MF o w

wpH = 2,5 zodpovídá jeho částečná protonace. 
Také třetí nejbazičtější člen skupiny, isochinolin, je za dané hodnoty w

wpH MF s velkou 
pravděpodobností částečně protonován, neboť opouští SF před chinolinem. V MF o w

wpH = 3,5 
zůstávají v protonované formě 2-methylchinolin a isochinolin, které v elučním pořadí soupeří o první a 



 
 
 

 

druhé místo: se SF Purospher jako první eluuje 2-methylchinolin, zatímco se SF Zorbax opouští 
chromatografické lože nejdříve isochinolin. V MF o w

wpH = 4,5 – 8,5 jsou však již všechny molekuly 
akridinů přítomny v neutrální hydrofobní formě a jejich eluční pořadí odpovídá základním principům 
rozdělovacího mechanismu: jako první opouští SF dvoujaderné akridiny, následují 
monomethylchinoliny a eluční pořadí uzavírají trojjaderné akridiny. V rámci izomerů eluují jednotlivé 
akridiny podle klesající bazicity, tedy v opačném pořadí než odpovídá silanofilním interakcím.   
 
tabulka 57: SF Purospher, eluční pořadí akridinů v MeOH MF 

SF Purospher  w
wpH = 2,5 w

wpH = 3,5 w
wpH = 4,5-8,5 

CHIN 3 2 1 

ISCH 2 2 2 

2MCH 1 1 3 

6MCH 4 3 4 

8MCH 6 4 5 

AKR 5 5 6 

FEN 7 6 7 

BCH 8 7 8 

 
tabulka 58: SF Zorbax, eluční pořadí akridinů v MeOH MF 

SF Zorbax  w
wpH = 2,5 w

wpH = 3,5 w
wpH = 4,5-8,5 

CHIN 3 2 1 

ISCH 2 1 2 

2MCH 1 2 3 

6MCH 4 3 4 

8MCH 5 4 5 

AKR 4 5 6 

FEN 6 6 7 

BCH 7 7 8 

 
Z hlediska tvaru závislostí k´ = f (pH) je možné potvrdit převládající hydrofobní interakce rozdělovacího 
mechanismu pro všechny členy modelové skupiny bez ohledu na jejich acidobazické vlastnosti 
viz Obrázek 153 až Obrázek 156 a tabulka 59 pro systém se SF Zorbax a Obrázek 158 až Obrázek 
161 a tabulka 60 pro systém se SF Purospher.  
 

tabulka 59: SF Zorbax, MF MeOH-fosfátový pufr 60:40 (v/v), k´= f (w
wpH) 

k´ w
wpH = 2,5 w

wpH = 3,5 w
wpH = 4,5 w

wpH = 5,5 w
wpH = 6,5 w

wpH = 7,5 w
wpH = 8,5 

CHIN 0,45 1,22 1,45 1,45 1,45 1,45 1,43 

ISCH 0,21 1,14 1,62 1,61 1,62 1,63 1,60 

2MCH 0,15 1,22 2,32 2,32 2,33 2,35 2,32 

6MCH 0,58 2,29 2,90 2,89 2,90 2,91 2,88 

8MCH 0,96 2,80 3,28 3,27 3,28 3,29 3,25 

AKR 0,58 3,69 5,36 5,34 5,36 5,40 5,36 

FEN 2,82 5,24 5,80 5,77 5,79 5,82 5,78 

BCH 5,46 7,12 7,63 7,58 7,60 7,63 7,57 

 



 
 
 

 

SF Zorbax: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM
dk´/dpH = f (pH)
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Obrázek 152: SF Zorbax, MeOH MF. Určení inflexního bodu metodou první derivace 

SF Zorbax: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM
k´= f (pH)
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Obrázek 153: SF Zorbax, MeOH MF. Závislost k´na pHMF pro chinolin a isochinolin  

SF Zorbax: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM
k´= f (pH)
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Obrázek 154: SF Zorbax, MeOH MF. Závislost k´na pHMF pro 2-; 6- a 8-methylchinolin 

SF Zorbax: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM
k´= f (pH)

y = -0,1879x3 + 1,9887x2 - 5,7412x + 5,0101
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Obrázek 155: SF Zorbax, MeOH MF. Určení inflexního bodu metodou druhé derivace pro 
2-methylchinolin 



 
 
 

 

SF Zorbax: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM
k´= f (pH)
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Obrázek 156: SF Zorbax, MeOH MF. Závislost k´na pHMF pro akridin, fenanthridin a benzo[h]chinolin 

 
tabulka 60: SF Purospher, MF MeOH-fosfátový pufr 60:40 (v/v), k´= f (w

wpH) 

k´ 
w

wpH = 2,5 w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5 w
wpH = 7,5 w

wpH = 8,5 

CHIN 0,59 2,02 2,21 2,26 2,30 2,20 2,16 

ISCH 0,18 2,02 2,32 2,42 2,47 2,36 2,32 

2MCH 0,06 1,67 3,20 3,46 3,53 3,39 3,35 

6MCH 0,78 3,70 4,43 4,58 4,66 4,45 4,41 

8MCH 1,32 4,35 4,77 4,89 4,97 4,76 4,72 

AKR 0,84 5,92 8,40 8,84 9,00 8,56 8,62 

FEN 4,69 9,57 9,66 9,90 10,07 9,58 9,64 

BCH 8,15 11,59 11,29 11,53 11,71 11,18 11,27 

 
SF Purospher: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM

dk´/dpH = f (pH)
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Obrázek 157:SF Purospher, MeOH MF.  Určení inflexního bodu metodou první derivace 

SF Purospher: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM
k´= f (pH)
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Obrázek 158: SF Purospher, MeOH MF.  Závislost k´na pHMF pro chinolin a isochinolin 



 
 
 

 

SF Purospher: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM
k´= f (pH)
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Obrázek 159: SF Purospher, MeOH MF. Závislost k´na pHMF pro 2-; 6- a 8-methylchinolin 

SF Purospher: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM
k´= f (pH)

y = -0,1959x3 + 2,0117x2 - 5,1139x + 3,3296

R2 = 1
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Obrázek 160: SF Purospher, MeOH MF. Určení inflexního bodu metodou druhé derivace pro 
2-methylchinolin 

SF Purospher: 60% MeOH, c fosf. tlumi če = 5mM
k´= f (pH)
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Obrázek 161: SF Purospher, MeOH MF. Závislost k´na pHMF pro akridin, fenanthridin a 
benzo[h]chinolin 

4.13.6 MF MeCN-fosfátový pufr, 50:50 (v/v) 

 
V acetonitrilové MF byla stanovena hodnota pKa chrom  pro 2-methylchinolin i akridin, neboť bylo 
prokázáno, že v prostředí acetonitrilové MF dochází k mírnějšímu snížení disociační konstanty ve 
srovnání s methanolovou MF, pravděpodobně z důvodu nižšího obsahu organického rozpouštědla. 
V případě 2-methylchinolin tento rozdíl činil přibližně 0,2 – 0,3 jednotky pH.  Pro ostatní členy akridinů 
nebylo možné přesně určit hodnotu pKa chrom, proto byla její hodnota pouze blíže určena pomocí 
intervalu wwpH = 2,5 – 3,5. Obrázek 162 a Obrázek 168 zobrazuje metodu první derivace pro stanovení 
inflexního bodu funkce k´ = f (pH). Obrázek 165 a Obrázek 171 ukazuje metodu druhé derivace podle 
Samsonka v případě 2-methylchinolinu a Obrázek 167 a Obrázek 173 pro akridin. 
Tabulka 54-56 uvádí hodnoty pKa chrom 2-methylchinolinu a akridinu pro acetonitrilovou 
vodně-organickou MF. V separačním systému se SF Zorbax byla pro 2-methylchinolin stanovena 
hodnota 3,84 a pro SF Purospher = 3,86. V acetonitrilové vodně-organické MF o w

wpH = 2,5 jsou tedy 



 
 
 

 

všechny molekuly 2-methylchinolin přítomny v plně protonované formě a podobně také v MF o 
w

wpH = 3,5 lze v MF předpokládat převažující podíl protonovaných forem 2-methylchinolin. V MF o 
w

wpH = 2,5 tedy eluuje 2-methylchinolin jako první v pořadí společně s isochinolinem, který je třetím 
nejbazičtějším akridinem skupiny. Za dané hodnoty pH lze totiž předpokládat, že kromě 
2-methylchinolinu a akridinu je v MF přítomen také částečně protonovaný isochinolin. Hodnoty pKa chrom 
akridinu mají v systému se SF Zorbax hodnotu 2,78 a v systému se SF Purospher hodnotu 2,96. V MF 
o wwpH = 2,5 lze tedy předpokládat jeho protonační stupeň vyšší než 50%. Potvrzuje to také jeho eluční 
pořadí v obou separačních systémech, ve kterých akridin eluuje společně s 6-methylchinolinem, před 
8-methylchinolinem. V MF o w

wpH = 3,5 zůstává v plně protonované podobě pouze 2-methylchinolin, 
který opět eluuje jako první. Přítomen je však také částečně protonovaný isochinolin, který eluuje před 
chinolinem a akridin, který opouští SF společně s 8-methylchinolinem, v případě SF Zorbax dokonce 
před ním. V MF o w

wpH = 4,5 –  8,5 však již převažují neutrální formy akridinů a jejich eluční pořadí 
odpovídá základním principům rozdělovacího mechanismu. 
 
tabulka 61: SF Purospher, eluční pořadí akridinů v MeCN MF 

SF Purospher  pH = 2,5 pH = 3,5 pH = 4,5-8,5 

CHIN 2 3 1 

ISCH 1 2 2 

2MCH 1 1 3 

6MCH 3 4 4 

8MCH 4 5 5 

AKR 3 5 6 

FEN 5 6 7 

BCH 6 7 8 

 

tabulka 62: SF Zorbax, eluční pořadí akridinů v MeCN MF 

SF Zorbax pH = 2,5 pH = 3,5 pH = 4,5 pH = 5,5-8,5 

CHIN 2 3 1 1 

ISCH 1 2 1 2 

2MCH 1 1 2 3 

6MCH 2 4 3 4 

8MCH 3 6 4 5 

AKR 2 5 5 6 

FEN 4 7 6 7 

BCH 5 8 7 8 

 
Z hlediska tvaru závislostí k´ = f (pH) je možné potvrdit převládající hydrofobní interakce rozdělovacího 
mechanismu pro všechny členy modelové skupiny bez ohledu na jejich acidobazické vlastnosti 
viz obrázek 163-167 a tabulka 63 pro systém se SF Zorbax a obrázek 169-173 a tabulka 64 pro 
systém se SF Purospher.  
 
tabulka 63: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr 50:50 (v/v), k´= f (w

wpH) 

k´ 
w

wpH = 2,5 w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5 w
wpH = 7,5 w

wpH = 8,5 

CHIN 0,19 0,90 1,10 1,13 1,10 1,06 1,11 

ISCH 0,08 0,68 1,10 1,22 1,18 1,14 1,20 



 
 
 

 

2MCH 0,08 0,53 1,32 1,47 1,42 1,38 1,45 

6MCH 0,19 1,30 1,81 1,87 1,82 1,75 1,84 

8MCH 0,44 2,07 2,53 2,60 2,52 2,43 2,57 

AKR 0,19 1,78 2,96 3,13 3,03 2,89 3,08 

FEN 1,14 2,96 3,23 3,30 3,19 3,04 3,24 

BCH 3,79 5,96 6,20 6,34 6,10 5,79 6,20 

 
SF Zorbax: 50% MeCN, c fosf. tlumi če = 5 mM 

dk´/dpH = f (pH)
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Obrázek 162: SF Zorbax, MeCN MF. Určení inflexního bodu metodou první derivace 
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Obrázek 163: SF Zorbax, MeCN MF. Závislost k´na pHMF pro chinolin a isochinolin 
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Obrázek 164: SF Zorbax, MeCN MF. Závislost k´na pHMF pro 2-; 6- a 8-methylchinolin 
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Obrázek 165: SF Zorbax, MeCN MF. Určení inflexního bodu metodou druhé derivace pro 
2-methylchinolin 
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Obrázek 166: SF Zorbax, MeCN MF. Závislost k´na pHMF pro akridin, fenanthridin a benzo[h]chinolin 

SF Zorbax: 50% MeCN, c fosf. tlumi če = 5 mM 
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Obrázek 167: SF Zorbax, MeCN MF. Určení inflexního bodu metodou druhé derivace pro akridin 

 
tabulka 64: SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr 50:50 (v/v), k´= f (w

wpH) 

k´ 
w

wpH = 2,5 w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5 w
wpH = 7,5 w

wpH = 8,5 

CHIN 0,17 1,40 1,78 1,80 1,76 1,72 1,73 

ISCH -0,01 0,98 1,86 1,93 1,89 1,84 1,85 

2MCH -0,01 0,75 2,16 2,40 2,36 2,30 2,32 

6MCH 0,21 2,13 3,14 3,18 3,10 3,01 3,05 

8MCH 0,48 2,90 3,60 3,69 3,59 3,49 3,53 

AKR 0,21 2,90 4,95 5,16 4,99 4,82 4,89 

FEN 1,74 5,11 5,58 5,56 5,37 5,17 5,25 

BCH 4,79 8,05 8,19 8,30 7,97 7,66 7,80 
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Obrázek 168: SF Purospher, MeCN MF. Určení inflexního bodu metodou první derivace 
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Obrázek 169: SF Purospher, MeCN MF. Závislost k´na pHMF pro chinolin a isochinolin 

SF Purospher: 50% MeCN, c fosf. tlumi če = 5 mM 
k´= f (pH)
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Obrázek 170: SF Purospher, MeCN MF. Závislost k´na pHMF pro 2-; 6- a 8-methylchinolin 

SF Purospher: 50% MeCN, c fosf. tlumi če = 5 mM 
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Obrázek 171: SF Purospher, MeCN MF. Určení inflexního bodu metodou druhé derivace pro 
2-methylchinolin 

SF Purospher: 50% MeCN, c fosf. tlumi če = 5 mM 
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Obrázek 172: SF Purospher, MeCN MF. Závislost k´na pHMF pro akridin, fenanthridin a 
benzo[h]chinolin 
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Obrázek 173: SF Purospher, MeCN MF. Určení inflexního bodu metodou druhé derivace pro akridin 

4.13.6.1 SF BiospherE 

V případě SF BiospherE se průběh jednotlivých závislostí k´ = f (w
wpH) významně odlišuje od esovitého 

charakteru, a to jak v případě methanolové, tak v prostředí acetonitrilové MF. Také tvar jednotlivých 
křivek získaných s použitím methanolové MF (obrázek 174-176, tabulka 65) je odlišný od závislostí 
vyhodnocených pro acetonitrilovou MF (obrázek 177-179, tabulka 66). Obecně platí, že všechny 
získané závislosti pro SF BiospherE lze považovat za silně deformované, což na jedné straně 
jednoznačně potvrzuje komplexní separační mechanismus akridinů tvořený spolupůsobením 
hydrofobních a silanofilních interakcí, na druhé straně však znemožňuje stanovení hodnoty pKa chrom, 
která přímo souvisí s jejich protonačním stavem v mobilní fázi. 
 
tabulka 65: SF BiospherE, MF MeOH-fosfátový pufr 60:40 (v/v), k´= f (w

wpH) 

k´ w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5 w
wpH = 7,5 w

wpH = 8,5 

CHIN  --- 3,29 2,16 2,06 1,42 2,20 

ISCH  ---  --- 2,77 2,45 2,36 2,54 

2MCH  ---  --- 3,62 3,11 2,90 3,21 

6MCH  ---  --- 4,40 4,13 4,15 4,31 

8MCH  --- 8,14 4,06 3,93 3,74 4,17 

AKR  ---  --- 7,60 7,05 6,20 7,34 

FEN 15,57 5,42 8,10 7,90 7,84 8,30 

BCH 11,14 8,93 8,53 8,37 8,49 8,83 
Pozn.: pro wwpH = 2,5 nebyly stanoveny hodnoty k´z důvodu silného zadržení akridinů ve SF 
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Obrázek 174: SF BiospherE, MeOH MF. Závislost k´na pHMF pro chinolin a isochinolin 
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Obrázek 175: SF BiospherE, MeOH MF. Závislost k´na pHMF pro 2-; 6- a 8-methylchinolin 
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Obrázek 176: SF BiospherE, MeOH MF. Závislost k´na pHMF pro akridin, fenanthridin a 
benzo[h]chinolin 

 
tabulka 66: SF BiospherE, MFMeCN-fosfátový pufr 50:50 (v/v), k´= f (w

wpH) 

 k´ w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5 w
wpH = 7,5 w

wpH = 8,5 

CHIN  --- 3,41 1,89 1,83 1,77 1,89 

ISCH  --- 5,77 2,77 2,36 2,13 2,24 

2MCH  --- 9,05 3,09 2,50 2,21 2,35 

6MCH  --- 5,11 3,35 3,31 3,06 3,24 

8MCH  --- 5,11 3,35 3,31 3,22 3,44 

AKR  --- 10,79 4,87 4,60 4,34 4,64 

FEN 10,97 5,77 4,98 5,04 4,88 5,21 

BCH 9,21 7,26 6,83 7,00 6,81 7,32 
Pozn.: pro wwpH = 2,5 nebyly stanoveny hodnoty k´z důvodu silného zadržení akridinů ve SF 
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Obrázek 177: SF BiospherE, MeCN MF. Závislost k´na pHMF pro chinolin a isochinolin 



 
 
 

 

SF Biospher: 50% MeCN, c fosf. tlumi če = 5 mM 
k´= f (pH)
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Obrázek 178: SF BiospherE, MeCN MF. Závislost k´na pHMF pro 2-; 6- a 8-methylchinolin 
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Obrázek 179: SF BiospherE, MeCN MF. Závislost k´na pHMF pro akridin, fenanthridin a 
benzo[h]chinolin 

 
Jak je vidět z výsledků, v methanolové i acetonitrilové MF o w

wpH < 3,5 jsou vlivem intenzivních 
silanofilních interakcí zadrženy všechny členy modelové skupiny na povrchu SF. Nízká kvalita 
separace směsi však byla zjištěna také v MF o w

wpH = 4,5 ve které byly získány výrazně rozmyté 
eluční zóny vykazující známky chvostování. Kvalitní separace osmičlenné směsi na samostatné píky 
bez projevů chvostování v methanolové MF (MeOH-fosfátový pufr, 60:40, v/v) i acetonitrilové MF 
(MeCN-fosfátový pufr, 50:50, v/v) byla získána pouze v MF o w

wpH > 6,5; tedy za podmínek, kdy lze 
v MF předpokládat převažující hydrofobní formy všech členů modelové skupiny včetně těch 
nejbazičtějších viz 



 
 
 

 

tabulka 67a tabulka 68. Silné zadržení akridinů v důsledku iontových interakcí se silanolovými 
skupinami se tedy projevilo pouze v MF o w

wpH ≤ 3,5; což koresponduje s výsledky získanými se SF 
Zorbax a Purospher. Přítomnost organického modifikátoru v MF potlačuje protonaci bází a potlačuje 
také disociaci kyselin, čímž ovlivňuje hodnotu pH fosfátového pufru ve vodně-organických směsích. 
Tento kombinovaný efekt organického rozpouštědla v MF způsobuje posun disociační konstanty 
akridinů ve vodně-organických směsích. Na základě stanovených hodnot pKa chrom pro 2-methylchinolin 
a akridin v separačních systémech se SF Zorbax i Purospher bylo potvrzeno, že přídavek methanolu či 
acetonitrilu k vodnému roztoku pufru významně potlačuje protonaci akridinů a posunuje disociační 
konstantu akridinů směrem k nižším hodnotám pH.  
 
Z hlediska posouzení tvaru jednotlivých závislostí získaných v methanolové a acetonitrilové MF byly 
mezi oběma druhy MF objeveny výrazné rozdíly. Tyto rozdíly souvisí s odlišnými vlastnostmi obou 
použitých organických rozpouštědel jako je polarita, dielektrická konstanta nebo schopnost vázat či 
přijímat proton. Methanol patří mezi amfiprotní protická rozpouštědla, který disponuje přibližně stejnou 
solvatační kapacitou jako voda. Bez problémů solvatuje ionty i neutrální molekuly, se kterými vytváří 
vodíkové můstky. Protofobní aprotický acetonitril však vykazuje podstatně nižší solvatační kapacitu 
neboť není schopen vázat proton. Tyto odlišné vlastnosti rozpouštědel zasahují do interakcí 
separačního mechanismu což se projevilo jak na tvaru závislostí k´ = f (w

wpH), tak na rozdílné 
selektivitě separačních systémů SF BiospherE/MeOH-fosfátový pufr a SF BiospherE/MeCN-fosfátový 
pufr. 
Závislosti k´ = f (w

wpH) pro acetonitrilové prostředí MF vykazují pro většinu akridinů zcela netypický tvar 
s výraznými extrémy. Zajímavé jsou však závislosti získané v methanolové MF, které připomínají 
zrcadlový obraz křivek zpracovaných pro SF Zorbax a Purospher. Hlavní rozdíl spočívá v oblasti B, 
která v případě SF BiospherE vykazuje sestupný charakter, zatímco pro SF Zorbax a Purospher má 
vzestupný trend. Převažují-li v separačním mechanismu bazických analytů hydrofobní interakce platí, 
čím vyšší procento protonovaných akridinů v MF, tím nižší hodnota k´, neboť kladně nabité hydrofilní 
ionty nejsou zadržovány nepolární SF SiC 18. Pro silanofilní interakce naopak platí, čím vyšší procento 
protonovaných akridinů v MF, tím vyšší hodnota k´, neboť protonované formy akridinů podléhají 
iontovým interakcím s disociovaými silanoly, což odpovídá sestupné části křivky. Při separaci směsi 
dvou a trojjaderných akridinů na SF BiospherE v pufrované methanolové MF lze tedy očekávat 
komplexní separační mechanismus s významným podílem silanofilních interakcí, které lze pro w

wpH MF 
≤ 3,5 považovat za převažující. To znamená, že na povrchu SF BiospherE jsou i za podmínek w

wpH MF 

≤  3,5 přítomny disociované silanolové skupiny. Jejich teoretická kyselost je dána hodnotou w
wpKa = 7, 

která však může být výrazně snížena vlivem kovových nečistot v silikagelové matrici. Jinými slovy lze 
říci, že separační systém tvořený SF BiospherE a methanolovou (60:40, v/v) či acetonitrilovou (50:50, 
v/v) MF o w

wpH = 2,5 a 3,5 není vhodný pro separaci dvou a trojjaderných akridinů (pKa = 4,21 – 5,84). 
Jak již bylo uvedeno výše, tvar závislosti souvisí se silanolovou aktivitou SF, hodnotou pKa analytu a 
složením mobilní fáze. Skutečností je, že SF BiospherE vykazuje nejvyšší silanolovou aktivitu za všech 
tří použitých SF. Vypovídají o tom jak výsledky povrchových testů, tak výsledky separačních 
experimentů s akridiny v nepufrovaném prostředí MF a navazující experimenty v pufrovaném prostředí 
tento fakt jen potvrzují.  
 



 
 
 

 

tabulka 67: SF BiospherE, MF MeCN-fosfátový pufr 50:50, v/v 

pH = 7,5 tR k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 5,76 1,77 0,71  ---  --- 59458 

ISCH 6,51 2,13 1,25 6,70 1,21 78563 

2MCH 6,68 2,21 0,71 1,32 1,04 43369 

6MCH 8,44 3,06 0,77 11,18 1,38 62006 

8MCH 8,78 3,22 0,79 2,13 1,05 66799 

AKR 11,11 4,34 0,72 12,35 1,35 64981 

FEN 12,22 4,88 0,76 5,10 1,12 68406 

BCH 16,25 6,81 0,77 15,52 1,40 71164 

pH = 8,5 tR k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 5,80 1,89 0,73  --- ---  62228 

ISCH 6,51 2,24 0,82 5,81 1,19 40312 

2MCH 6,73 2,35 0,79 1,64 1,05 55037 

6MCH 8,53 3,24 0,78 11,99 1,38 64768 

8MCH 8,93 3,44 0,79 2,47 1,06 68602 

AKR 11,33 4,64 0,75 12,65 1,35 67069 

FEN 12,48 5,21 0,77 5,19 1,12 68543 

BCH 16,73 7,32 0,77 15,80 1,41 69451 

 

tabulka 68: SF BiospherE, MF MeOH-fosfátový pufr 60:40, v/v 

pH = 7,5 tR k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 7,40 2,13 0,73  --- ---  31715 

ISCH 8,20 2,47 0,64 3,94 1,16 35838 

2MCH 9,72 3,12 0,68 6,59 1,26 38703 

8MCH 11,92 4,05 0,92 9,39 1,30 45813 

6MCH 12,28 4,21 0,70 1,41 1,04 36737 

AKR 19,34 7,19 0,64 19,57 1,71 41370 

FEN 21,61 8,16 0,74 5,04 1,13 48275 

BCH 22,80 8,66 0,79 2,59 1,06 55484 

pH = 8,5 tR k´ Sf Rs αααα2,1 n/metr 
CHIN 7,33 2,20 0,74  --- ---  42497 

ISCH 8,10 2,54 0,67 3,95 1,15 35321 

2MCH 9,63 3,21 0,71 6,98 1,26 43945 

8MCH 11,83 4,17 0,95 9,72 1,30 38396 

6MCH 12,17 4,31 0,69 1,33 1,04 32969 

AKR 19,09 7,34 0,68 19,98 1,70 49368 

FEN 21,30 8,30 0,74 5,15 1,13 53019 

BCH 22,51 8,83 0,78 2,71 1,06 60086 

 
Pozn.: Chromatogramy separace modelové skupiny akridinů viz „Příloha 1“ 
 



 
 
 

 

4.14 Koncentrace fosfátového pufru v MF 

4.14.1 Teoretická východiska 

Předchozí experimenty v pufrovaném prostředí potvrdily, že fosfátový pufru c = 5mmol.l-1 má i po 
zředění organickým rozpouštědlem dostačující tlumivou kapacitu umožňující udržet odpovídající 
ionizační stav separovaných analytů a získat reprodukovatelné výsledky chromatografické separace. 
Velkou výhodou nízké koncentrace pufru je ochrana SF fáze před možným vysrážením solí a tím 
prodloužení její životnosti. Z hlediska separačního mechanismu znamená nízká koncentrace pufru 
nízkou koncentraci kladně i záporně nabitých tlumičových iontů v MF, které se mohou účastnit 
silanofilních interakcí s akridiny, zejména v MF o nízké hodnotě pH ≤ 3.  
Nízká hodnota pH MF je často používána jako preventivní opatření případných silanofilních interakcí s 
bazickými látkami, neboť za těchto podmínek nejsou silanolové skupiny disociovány (pH MF << pKa 
silikagelu). Bazické látky tedy eluují v podobě symetrických píků bez příznaků chvostování, které je 
téměř vždy důsledkem silanofilních interakcí [87]. Na základě publikovaných dat však bylo potvrzeno, 
že v MF o nízké hodnotě pH klesá separační kapacita systému pro bazické látky společně s poklesem 
iontové síly MF. Současně bylo pozorováno netypické eluční chování bazických látek v MF o nízké 
hodnotě pH (pH ≤ 3) za nízké hodnoty iontové síly. Jedná se o důsledky efektu iontového vytěsňování. 
Tento efekt obecně souvisí s elektrostatickým odpuzováním mezi shodně nabitými ionty přítomnými 
jak v MF, tak na povrchu SF, tedy mezi kladně nabitými ionty protonovaných bází rozpuštěnými v MF a 
shodně nabitými ionty na povrchu SF. Existence těchto kladně nabitých center na povrchu hydrofobní 
RPLC stacionární fáze dosud nebyla jednoznačně vysvětlena, jejich přítomnost však byla prokázána u 
silikagelových SF typu A i B, ale také např. u polymerních stacionárních fází, které neobsahují 
silanolové skupiny [87, 90]. Obecně existují dvě teorie vysvětlující efekt iontového vytěsňování. První 
z nich se nazývá „repulzní teorie“ či teorie vzájemného odpuzování mezi shodně nabitými ionty, ke 
které se např. přiklání McCalley, Snyder, nebo Ståhlberg [78, 87, 90]. Tato teorie je založená na 
podobných principech jako teorie autorů Derjaquin, Landau, Verwey a Overbeeka popisující 
Coulombické repulzní a van der Waalsovy přitažlivé síly existující v roztocích koloidů [78]. Druhá 
hypotéza je založena na vytvoření kladně nabitých center na povrchu SF v důsledku iontových 
interakcí mezi protonovanými bázemi a disociovanými silanoly na povrchu SF. Pro stacionární fáze 
nové generace (typ B), které jsou vyrobeny z vysoce čistého silikagelu je však tato varianta málo 
pravděpodobná, neboť pKa čistého silikagelu = 7,1 [57]. V MF o pH < 3 tedy na povrchu SF nelze 
očekávat disociované formy silanolových skupin. Výjimkou jsou pouze SF vyrobené ze silikagelu typu 
A obsahující stopové množství kovových nečistot, které významně mění hodnotu pKa silikagelu (pKa = 
1,5 – 10 ) [57, 87, 97].  
 Z hlediska separační kapacity systému vzhledem k bazickým látkám dochází v MF o nízké hodnotě 
pH a nízké iontové síle k přetížení SF protonovanými bázemi. Přetížení SF lze charakterizovat jako 
pokles separační účinnosti o 50% i více. Přetížení ovlivňuje tvar eluční zóny, která připomíná písmeno 
L a projevuje se také poklesem parametru k´, který může dosahovat až negativních hodnot. Obecným 
principem přetížení je existence malého množství vysoce energetických míst na povrchu SF, které 
jsou rychle zaplněny separovanými analyty. SF je poté nasycena separovanými analyty, neboť jejich 
koncentrace v MF je mnohem vyšší než množství vysoce aktivních center na povrchu SF. Chování 
protonovaných bází v MF o nízké hodnotě pH vykazuje stejný model chování, avšak jeho princip dosud 
nebyl uspokojivě vysvětlen z důvodu neznámého původu vysoce energetických center [97]. 
Skutečností však je, že tento druh přetížení SF protonovanými bázemi je možné potlačit zvýšením 
iontové síly MF. Vyšší iontová síla MF totiž zvyšuje pravděpodobnost iontového párování 
protonovaných analytů s anionty pufru, či anionty anorganických solí, čímž se sníží počet 
protonovaných bází rozpuštěných v MF a dojde k potlačení iontového vytěsňování [98]. LoBrutto ve 
své práci popsal efekt zvýšení retence protonovaných bazických látek se zvýšením koncentrace 



 
 
 

 

anorganických solí v MF. Anionty těchto solí interagují s protonovanými analyty, dochází k narušení 
jejich solvatačního obalu a zvýšení jejich hydrofobicity, což vede k nárůstu retence [85, 87]. 
Na základě těchto skutečností byla navržena série experimentů se třemi rozdílnými koncentracemi 
fosfátového pufru: 0,0025 mol,l-1;  0,005 mol,l-1a 0,025 mol,l-1. Sledován byl jejich vliv na separační 
mechanismus akridinů včetně popsaného efektu iontového vytěsňování, reprodukovatelnost výsledků  
a účinnost separace. Výsledky pro dvě nízké koncentrace 0,0025 mol,l-1 a 0,005 mol,l-1 byly srovnány 
s často používanou koncentrací 0,025 mol,l-1.  

4.14.2 Pracovní postup 

Všechny experimenty byly včetně přípravy roztoku pufru realizovány stejným způsobem jako 
v předchozí kapitole, tentokrát však byly přidány další dvě koncentrace; c = 2,5 mmol,l-1 a 25 mmol,l-1. 
Rozsah experimentů zahrnoval pouze dva separační systémy, se SF Zorbax a Purospher, se kterými 
bylo možné studovat případný efekt iontového vytěsňování. SF BiospherE byla z experimentů 
vynechána, neboť v MF o pH < 3,5 dochází k adsorpci všech členů modelové skupiny na její povrch. 
Pro všechny experimenty byly použity stejné eluční podmínky: 
Průtok MF: 1,0 ml.min-1; teplota kolony = 30°C, vlnová délka detekce = 231  a 254 nm. Koncentrace 
jednotlivých akridinů ve směsi byla shodná pro všechny členy modelové skupiny, c = 0,01 g. l-1. 
Injektováno bylo množství o objemu 5 µl, tedy 0,05 µg.  

4.14.3 Výsledky a diskuse 

Všechny výsledky získané pro tři koncentrace fosfátového pufru byly zpracovány stejným způsobem. 
Kapacitní poměry jednotlivých akridinů byly graficky zpracovány v závislosti na hodnotě w

wpH mobilní 
fáze. Závislosti byly vyhodnoceny pro všechny členy modelové skupiny, avšak uvedeny jsou pouze 
výsledky pro 2-methylchinolin a akridin, u kterých bylo možné stanovit hodnotu pKa chrom a následně 
také určit ionizační stupeň analytu v mobilní fázi.  
Pro jednotlivé koncentrace pufru byl posouzen tvar závislostí k´= f (w

wpH), tedy jejich vliv na separační 
mechanismus včetně vlivu na hodnotu disociační konstanty pKa chrom. Dále byly v MF o w

wpH = 2,5 
srovnány hodnoty kapacitních poměrů společně s hodnotami výškového ekvivalentu teoretického 
patra. Důvodem bylo posouzení vlivu iontové síly MF na případný efekt iontového vytěsňování, který se 
projevuje poklesem separační účinnosti i míry zadržení analytu. Posouzeno bylo také eluční pořadí 
akridinů v závislosti na hodnotě pH MF pro všechny tři použité koncentrace pufru. Nakonec byly pro 
jednotlivé koncentrace pufru srovnány základní chromatografické parametry. Srovnání bylo provedeno 
pro MF o wwpH = 7,5; tedy za podmínek, kdy jsou všechny členy modelové skupiny přítomny v neutrální 
podobě. Lze tedy předpokládat jednotný separační mechanismus pro všechny členy skupiny 
(rozdělovací mechanismus) a srovnat její dynamické a kinetické aspekty v MF pufrovaných fosfátovým 
pufrem o rozdílné koncentraci. 

4.14.3.1 SF Purospher, MF MeCN-fosf. pufr (50:50, v /v) 

Obrázek 180 a 182 zobrazuje závislost k´= f (w
wpH) zpracovanou pro 2-methylchinolin a akridin při 

zvolených koncentracích pufru. Mezi jednotlivými křivkami byly nalezeny mírné odchylky z hlediska 
jejich tvaru v rozsahu pH = 2,5 – 6,6. Naopak v MF o pH = 6,5 – 8,5 byly pro všechny tři koncentrace 
zaznamenány prakticky identické hodnoty k´. Esovitý charakter závislostí byl zachován pro všechny tři 
koncentrace, proto bylo možné stanovit hodnotu pKa chrom z jejich inflexních bodů a následně také určit 
ionizační stupeň příslušného akridinu v mobilní fázi. Zpracování závislostí k´= f (w

wpH) Samsonkovou 
metodou uvádí obrázek 181 a 183. Tabulka 69 a 70 uvádí hodnoty pKa chrom  stanovené pro 2-
methylchinolin a akridin společně s ostatními parametry, jako je hodnota pK*

a(B) a ∆pKa(B) MeCN. 
Tabulka 71 a 72 dále uvádí jejich ionizační stupeň v acetonitrilové mobilní fázi v závislosti na hodnotě 
pH fosfátového pufru před jeho smísením s organickým rozpouštědlem. 



 
 
 

 

Na základě uvedených výsledků je možné říci, že v případě 2-methylchinolinu nebyl zaznamenán 
výrazný vliv koncentrace fosfátového pufru na jeho ionizační stav v acetonitrilové MF. Společně se 
zvyšováním koncentrace fosfátového pufru je patrný mírný pokles v hodnotách pKa chrom, tedy posun 
inflexního bodu esovité křivky směrem k nižším hodnotám pH. Tento posun má však zanedbatelný vliv 
na výsledný ionizační stav 2-methylchinolin v MF viz Tabulka 71. 
Výsledky pro 2-methylchinolin se však výrazně odlišují od výsledků zaznamenaných v případě akridinu. 
Hodnoty pKa chrom získané z inflexních bodů jednotlivých křivek se vzájemně významně liší viz  
Tabulka 70. V případě 2-methylchinolinu byl s nárůstem koncentrace pufru pozorován mírný pokles 
hodnot pKa chrom, v případě akridinu se však jedná o rozdíl na úrovni jednotek pH. Tyto rozdílné hodnoty 
pKa chrom pro jednotlivé koncentrace pufru však s velkou pravděpodobností nesouvisí s vlivem 
koncentrace pufru na ionizační stav akridinů, neboť tvar křivek se liší jen minimálně, podobně jako 
v případě 2-methylchinolin. Rozdílné hodnoty pKa chrom souvisí s nízkou přesností vyhodnocení 
inflexního bodu. Esovitá křivka v případě akridinu není úplná, proto je stanovení inflexního bodu 
zatíženo velkou chybou viz Obrázek 183. Pro přesné určení hodnoty pKa chrom a následný výpočet 
ionizačního stavu tedy chybí hodnoty v oblasti w

wpH < 2,5. Z tvaru jednotlivých závislostí je však 
jednoznačně patrné, že koncentrace fosfátového pufru nemá zásadní vliv na retence akridinu. 
 
Tabulka 73 srovnává hodnoty kapacitních poměrů a parametru H modelové skupiny akridinů v MF o 
w

wpH = 2,5 pro všechny tři použité koncentrace pufru. Důvodem je posouzení vlivu iontové síly MF na 
případný efekt iontového vytěsňování. Při použití fosfátového pufru o c = 2,5 a 5,0 mmol.l-1 byly 
zaznamenány negativní hodnoty k´ u isochinolinu a 2-methylchinolinu, což svědčí o přetížení SF těmito 
dvěma protonovanými akridiny. V MF o pH = 2,5 je 2-methylchinolin přítomen ve zcela protonované 
podobě, jak uvádí hodnoty parametru alfa viz Tabulka 71 . Také v případě isochinolinu je za dané 
hodnoty pH možné předpokládat jeho částečnou protonaci. Pro přetížení SF v případě 2-methylchinolin 
a isochinolin svědčí také vysoké hodnoty H, které demonstrují významný pokles separační účinnosti ve 
srovnání s ostatními členy modelové skupiny. V MF pufrované pufrem o c = 25 mmol.l-1 však dochází 
k významnému potlačení efektu iontového vytěsňování o čemž svědčí hodnoty parametru k´ i H. 
Výsledky získané v separačním systému tvořeném SF Purospher a acetonitrilovou MF tedy 
jednoznačně potvrzují, že zvýšená iontová síla MF potlačuje efekt iontového vytěsňování. Ze dvou 
výše uvedených hypotéz vysvětlujících efekt iontového vytěsňování je mnohem pravděpodobnější 
teorie vzájemného odpuzování iontů, neboť SF Purospher byla vyrobena z vysoce čistého silikagelu 
typu B jejíž nízká silanolová aktivita byla prokázána na mnohých výsledcích předchozích experimentů. 
Tabulka 74 srovnává eluční pořadí akridinů v závislosti na pH MF pro jednotlivé koncentrace 
fosfátového pufru. V MF o w

wpH = 2,5 byly zaznamenány rozdíly v elučním pořadí související 
s koncentrací fosfátového pufru. Uvedené výsledky jsou v souladu s efektem iontového párování, ke 
kterému dochází v MF pufrované roztokem pufru o c = 25 mmol.l-1. V MF o pH = 2,5 je možné 
přepokládat částečnou protonaci akridinu a isochinolinu, zatímco 2-methylchinolin je přítomen v plně 
protonované podobě. V důsledku toho eluuje 2-methylchinolin společně s isochinolin jako první, 
následuje chinolin a jako třetí opouští kolonu akridin společně s 6-methylchinolinem. Popsané eluční 
pořadí odpovídá c pufru 2,5 a 5 mmol.l-1. Při použití fosfátového pufru o c = 25 mmol.l-1 však dochází 
k iontovému párování mezi protonovanými formami akridinů a anionty pufru. V MF se tak výrazně sníží 
koncentrace kladně nabitých akridinů. V případě 2-methylchinolin však v MF stále zůstává část kladně 
nabitých iontů. Z toho důvodu 2-methylchinolin nadále eluuje jako první, avšak isochinolin a akridin již 
eluují v pořadí, které odpovídá hydrofobním interakcím, tedy v souladu s jejich molekulovou hmotností. 
V MF o w

wpH = 3,5 – 8,5 však již eluují všechny členy modelové skupiny v souladu s jejich ionizačním 
stupněm v závislosti na hodnotě pH MF bez ohledu na koncentraci pufru. 
 
Tabulka 69: Hodnoty pKa chrom pro 2-methylchinolin v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v) 



 
 
 

 

pKa chrom ∆pKa(A) pK*
a(B) 2MCH w

wpKa(B) 

MeCN 

∆pKa(AB) MeCN 

MeCN MeCN 

∆pKa(B) MeCN 

2,5 mmol.l-1 5,84 3,92 1,92 0,99 4,91 0,93 

5 mmol.l-1 5,84 3,86 1,98 0,99 4,85 0,99 

25 mmol.l-1 5,84 3,78 2,06 0,99 4,77 1,07 

 

Tabulka 70: Hodnoty pKa chrom pro akridin v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v) 

pKa chrom ∆pKa(A) pK*
a(B) AKR w

wpKa(B) 

MeCN 

∆pKa(AB) MeCN 

MeCN MeCN 

∆pKa(B) MeCN 

2,5 mmol.l-1 5,6 3,50 2,10 0,99 4,49 1,11 

5 mmol.l-1 5,6 2,96 2,64 0,99 3,95 1,65 

25 mmol.l-1 5,6 2,04 3,56 0,99 3,03 2,57 

 

Tabulka 71: SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr; Ionizační stupeň alfa pro 2-methylchinolin 

 
w

wpH = 2,5 w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5-8,5 

2,5 mmol.l-1 0,04 0,27 0,79 0,97 1,00 

5 mmol.l-1 0,04 0,31 0,82 0,98 1,00 

25 mmol.l-1 0,05 0,35 0,84 0,98 1,00 

 

Tabulka 72: SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr; Ionizační stupeň alfa pro akridin 

 
w

wpH = 2,5 w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5-8,5 

2,5 mmol.l-1 0,09 0,50 0,91 0,99 1,00 

5 mmol.l-1 0,26 0,77 0,97 1,00 1,00 

25 mmol.l-1 0,74 0,97 1,00 1,00 1,00 

 

Tabulka 73: SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr; hodnoty k´a H [µm] v MF o wwpH = 2,5  

w
wpH = 2,5 

 

c = 2,5 
mmol.l-1 

k´ 

c = 2,5 
mmol.l-1 
H [µm] 

c = 5,0 
mmol.l-1 

k´ 

c = 5,0 
mmol.l-1 
H [µm] 

c = 25 
mmol.l-1 

k´ 

c = 25 
mmol.l-1 
H [µm] 

CHIN 0,13 2,86 0,17 3,15 0,38 3,38 

ISCH -0,07 22,88 -0,01 10,64 0,13 4,94 

2MCH -0,07 22,88 -0,01 10,64 0,09 3,74 

6MCH 0,17 22,16 0,21 19,85 0,46 2,92 

8MCH 0,43 2,88 0,48 2,40 0,88 2,93 

AKR 0,17 22,16 0,21 19,85 0,53 4,90 

FEN 1,67 2,08 1,74 1,77 2,51 2,59 

BCH 4,68 1,50 4,79 1,34 5,8 2,28 
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Obrázek 180: Závislost parametru k´na wwpH v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v) 

SF Purospher, MeCN MF
k´= f (pH);  2-methylchinolin

y = -0,3081x3 + 3,626x2 - 12,663x + 13,741
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Obrázek 181: Stanovení inflexního bodu Samsonkovou metodou pro 2-methylchinolin 

SF Purospher, MeCN MF
k´= f (pH);  akridin
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Obrázek 182: Závislost parametru k´na wwpH v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v) 
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Obrázek 183: Stanovení inflexního bodu Samsonkovou metodou pro akridin 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Tabulka 74: Eluční pořadí akridinů v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v); cpufr = 2,5; 5, 0 a 25 mmol.l-1 

eluční pořadí 
c = 2,5 a 5 

mmol.l-1 
w

wpH = 2,5 

c = 25 
mmol.l-1 

w
wpH = 2,5 

c = 2,5-25 
mmol.l-1 

w
wpH = 3,5 

c = 2,5-25 
mmol.l-1 

w
wpH = 4,5 

c = 2,5-25 
mmol.l-1 

w
wpH = 5,5-8,5 

CHIN 2 3 3 1 1 

ISCH 1 2 2 1 2 

2MCH 1 1 1 2 3 

6MCH 3 4 4 3 4 

8MCH 4 5 5 4 5 

AKR 3 6 5 5 6 

FEN 5 7 6 6 7 

BCH 6 8 7 7 8 

 
Tabulka 75-77 ukazuje srovnání základních chromatografických parametrů získaných separací směsi 
v MF o w

wpH = 7,5. Za dané hodnoty pH jsou všechny členy modelové skupiny v neutrální podobě, lze 
tedy předpokládat jednotný mechanismus separace pro všechny členy skupiny (rozdělovací 
mechanismus) a srovnat její dynamické a kinetické aspekty v MF pufrovaných fosfátovým pufrem o 
rozdílné koncentraci. 
Míra zadržení akridinů vyjádřená hodnotami kapacitních poměrů i selektivita separace zůstávají stejné 
nezávisle na použité koncentraci fosfátového pufru. Tvar elučních zón ohodnocený parametrem 
asymetrie vykazuje vyšší hodnoty pouze pro fosfátový pufr o c = 25 mmol.l-1. Obecně platí, že 
asymetrie elučních zón při kvalitní separaci směsi dosahuje hodnoty As ≤ 1,2 [48]. Při použití MF 
pufrované pufrem o c = 25 mmol.l-1 však byla zjištěna zvýšená hodnota asymetrie u 
monomethylchinolinů a trojjaderných akridinů viz tabulka 10 ( As = 1,45 – 1,64). Z hlediska chvostování 
je však tato hodnota stále přijatelná neboť v běžné praxi jsou tolerovány hodnoty asymetrie bazických 
analytů o hodnotě As < 2 [57]. Účinnost separace akridinů s použitím MF s rozdílnými koncentracemi 
pufru byla posouzena na základě počtu teoretických pater vztažených na jeden metr kolony a 
současně také pomocí výškového ekvivalentu chromatografického patra, H [µm]. Minimální účinnost, 
která by měla být dosažena pro kvalitní separaci směsi je definována intervalem H = 2 – 4 µm (pro 
velikost částic silikagelu = 5µm a lineární rychlost MF = 1 – 2 mm.s-1), přičemž obecně platí čím menší 
je hodnota H, tím větší je dosažená separační účinnost [48]. V případě použití fosfátového pufru o c = 
25 mmol.l-1 byla zaznamenána nižší separační účinnost ve srovnání s nízkými koncentracemi pufru, 
avšak hodnoty jednotlivých parametrů stále splňují výše uvedená kritéria.  
 
Tabulka 75: SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v); cpufr = 2,5 m, wwpH = 7,5  

c = 2,5 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 1,73 2,80E-04 0,00 1,26 0,00 53504 1,87 
ISCH 1,85 1,73E-03 1,31 1,00 1,07 47276 2,12 
2MCH 2,32 3,12E-03 4,45 1,19 1,25 54962 1,82 
6MCH 3,06 1,00E-03 6,20 1,17 1,32 58196 1,72 
8MCH 3,53 3,30E-03 3,53 1,13 1,16 63466 1,58 
AKR 4,92 6,00E-03 8,77 1,23 1,39 62066 1,61 
FEN 5,29 1,80E-02 2,08 1,20 1,08 63638 1,57 
BCH 7,84 1,20E-02 11,58 1,15 1,48 66676 1,50 

 

Tabulka 76: SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v); cpufr = 5,0 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 5, 0 k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 



 
 
 

 

mmol.l-1 

CHIN 1,72 2,28E-03 0,00 1,25 0,00 57801 1,73 
ISCH 1,84 3,73E-03 1,31 1,00 1,07 52863 1,89 
2MCH 2,30 3,73E-03 4,68 1,20 1,25 61624 1,62 
6MCH 3,01 8,61E-03 6,36 1,17 1,31 64945 1,54 
8MCH 3,49 3,73E-03 3,77 1,13 1,16 69565 1,44 
AKR 4,82 1,60E-02 8,90 1,18 1,38 70347 1,42 
FEN 5,17 2,18E-02 2,08 1,19 1,07 70407 1,42 
BCH 7,66 2,56E-02 12,01 1,12 1,48 74812 1,34 

 

Tabulka 77: : SF Purospher, MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v); cpufr = 25 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 25 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 1,75 3,99E-03 0,00 1,00 0,00 36164 2,77 
ISCH 1,86 6,25E-03 0,94 1,00 1,07 25765 3,88 
2MCH 2,34 6,25E-03 3,66 1,45 1,26 38816 2,58 
6MCH 3,06 7,61E-03 5,46 1,46 1,31 39525 2,53 
8MCH 3,55 7,98E-03 3,29 1,49 1,16 42306 2,36 
AKR 4,89 1,25E-02 7,82 1,64 1,38 41565 2,41 
FEN 5,25 1,54E-02 1,78 1,49 1,07 41668 2,40 
BCH 7,77 1,77E-02 10,37 1,61 1,48 43184 2,32 

 

4.14.3.2 SF Zorbax, MF MeCN-fosf. pufr (50:50, v/v)  

V případě SF Zorbax byly na první pohled získány odlišné výsledky ve srovnání se SF Purospher. 
Závislosti k´= f (w

wpH) pro 2-methylchinolin a akridin uvádí obrázek 184 a 186. Jednotlivé křivky se 
vzájemně liší jak hodnotami kapacitních poměrů, tak charakterem průběhu a to prakticky v celém 
použitém rozsahu pH včetně oblasti pH = 6,6 – 8,5; ve které jsou již všechny členy modelové skupiny 
v neutrální hydrofobní podobě. Závislosti pro c = 5 a 25 mmol.l-1 jsou si svým tvarem i hodnotami k´ 
velice blízké, avšak v oblasti  w

wpH = 5,5 – 7,5 dosahují dobře patrného rozdílu. V případě závislostí 
pro c = 5mmol.l-1 a 2,5 mmol.l-1 lze totiž pozorovat významný pokles hodnoty k´ v bodě odpovídajícím 
w

wpH = 7,5; který u koncentrace 25 mmol.l-1 zaznamenán nebyl. V rozsahu w
wpH = 6,5 – 8,5 nebyly 

očekávány změny parametru k´, neboť všechny členy modelové skupiny jsou za těchto podmínek 
přítomny v neutrální formě. Pokles hodnoty k´ zaznamenaný v MF o w

wpH = 7,5 u všech členů 
modelové skupiny s pufrem MF o c = 2,5 a 5mmol.l-1 však toto očekávání nesplňuje. Popsaný jev 
pravděpodobně souvisí s individuálními povrchovými vlastnostmi SF Zorbax, a jeho uspokojivé 
vysvětlení bude vyžadovat detailnější proměření studované závislosti. Skutečností však je, že v mobilní 
fázi o wwpH = 7,5 jsou již vytvořeny vhodné podmínky pro disociaci volných silanolů na povrchu SF.  
V případě koncentrace fosfátového pufru c = 2,5 mmol.l-1 byly kromě nižší hodnoty k´ v MF o w

wpH = 7 
zaznamenány také nižší hodnoty k´v MF o w

wpH = 2,5 – 3,5 které způsobují odlišné zakřivení esovité 
křivky a tím také posunutí hodnoty inflexního bodu ve srovnání se zbývajícími dvěmi koncentracemi 
fosfátového pufru. Hlavním důvodem tohoto zakřivení jsou negativní hodnoty kapacitních poměrů 
většiny akridinů v MF o wwpH = 2,5; které lze opět vysvětlit repulzní teorií.  
Tabulka 78 a 79 obsahuje hodnoty pKa chrom vyhodnocené společně s dalšími parametry pro 2-
methylchinolin a akridin na základě Samsonkovy metody viz obrázek 185 a 187. V případě 2-
methylchinolin je vidět mírný sestupný trend v hodnotě pKa chrom  společně se zvyšující se koncentrací 
fosfátového pufru, podobně jako tomu bylo v případě SF Purospher. Tyto rozdíly však neovlivňují 
výsledný ionizační stav 2-methylchinolin v dané mobilní fázi viz tabulka 80. Naopak v případě akridin 
byly mezi stanovenými hodnotami pKa chrom  zaznamenány významné rozdíly na úrovni jednotek pH viz 



 
 
 

 

Tabulka 79 a 81. Tyto výsledky však nelze považovat za správné díky velké chybě stanovení inflexního 
bodu u neúplné esovité křivky, která byla získána v případě akridinu. Obecně lze tedy říci, že přesné 
vyhodnocení ionizačního stavu na základě určení inflexního bodu Samsonkovou metodou bylo možné 
provést pouze v případě 2-methylchinolin. 
Tabulka 82 srovnává hodnoty kapacitních poměrů a parametru H modelové skupiny akridinů v MF o 
w

wpH = 2,5 pro všechny tři použité koncentrace pufru. Důvodem je posouzení vlivu iontové síly MF na 
případný efekt iontového vytěsňování. Negativní hodnoty k´byly získány u většiny členů modelové 
skupiny při použití fosfátového pufru o c = 2,5 mmol.l-1. Tyto negativní hodnoty společně s vysokými 
hodnotami parametru H svědčí o přetížení SF protonovanými akridiny. V MF o pH = 2,5 je 
2-methylchinolin přítomen ve zcela protonované podobě, jak uvádí hodnoty parametru alfa viz tabulka 
78. Vzhledem k výsledkům uvedeným v tabulce 84 je však nutné předpokládat také částečnou 
protonaci isochinolinu, chinolinu, akridinu a 6-methylchinolinu. Již v MF pufrované pufrem o c = 5 
mmol.l-1 však dochází k částečnému potlačení efektu iontového vytěsňování o čemž svědčí hodnoty 
parametru k´ i H. Výsledky získané v separačním systému tvořeném SF Zorbax a acetonitrilovou MF 
tedy jednoznačně potvrzují, že zvýšená iontová síla MF potlačuje efekt iontového vytěsňování. Ze dvou 
výše uvedených hypotéz vysvětlujících efekt iontového vytěsňování je pravděpodobnější teorie 
vzájemného odpuzování iontů, neboť SF Zorbax byla vyrobena z vysoce čistého silikagelu typu B, 
podobně jako SF Purospher. 
Rozdílná koncentrace fosfátového pufru v MF se projevila také na elučním pořadí akridinů v MF o pH = 
2,5; podobně jako v případě SF Purospher, což opět souvisí s efektem iontového párování mezi 
kladně nabitými ionty akridinů a fosforečnanovými anionty. V MF pufrované fosfátovým pufrem o c = 25 
mmol.l-1 dochází v důsledku iontového párování ke snížení koncentrace kladně nabitých iontů akridinů, 
což ovlivňuje jejich míru zadržení a následně také jejich eluční pořadí. Rozdílná koncentrace 
tlumičových iontů v MF o pH = 2,5 se nejvíce projevila na elučním pořadí 6-methylchinolin a akridin, 
které v MF o nízké koncentraci pufru (c = 2,5 a 5 mmol.l-1) koeluují ve trojici společně s chinolinem a 
opouští kolonu druzí v pořadí za 2-methylchinolin a isochinolinem. V MF o c = 25mmol.l-1 však již 
6-methylchinolin eluuje jako třetí v pořadí a akridin jako čtvrtý, díky převažující koncentraci neutrálních 
forem jejichž retence je řízena molekulovou hmotností viz tabulka 83.   
 
Tabulka 78: Hodnoty pKa chrom pro 2-methylchinolin v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v) 

pKa chrom ∆pKa(A) pK*
a(B) 2MCH w

wpKa(B) 

MeCN 

∆pKa(AB) MeCN 

MeCN MeCN 

∆pKa(B) MeCN 

2,5 mmol.l-1 5,84 3,86 1,98 0,99 4,85 0,99 

5 mmol.l-1 5,84 3,84 2,00 0,99 4,83 1,01 

25 mmol.l-1 5,84 3,79 2,05 0,99 4,78 1,06 

       
Tabulka 79: Hodnoty pKa chrom pro akridin v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v) 

pKa chrom ∆pKa(A) pK*
a(B) AKR w

wpKa(B) 

MeCN 

∆pKa(AB) MeCN 
MeCN MeCN 

∆pKa(B) MeCN 

2,5 mmol.l-1 5,6 3,47 2,47 0,99 4,12 1,48 

5 mmol.l-1 5,6 2,78 2,82 0,99 3,77 1,83 

25 mmol.l-1 5,6 0,98 4,62 0,99 1,97 3,63 

 

Tabulka 80: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr;Ionizační stupeň alfa pro 2-methylchinolin 

 
w

wpH = 2,5 w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5-8,5 



 
 
 

 

2,5 mmol.l-1 0,04 0,30 0,81 0,98 1,00 

5 mmol.l-1 0,04 0,31 0,82 0,98 1,00 

25 mmol.l-1 0,05 0,34 0,84 0,98 1,00 

 
Tabulka 81: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr;Ionizační stupeň alfa pro akridin 

 
w

wpH = 2,5 w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5-8,5 

2,5 mmol.l-1 0,10 0,51 0,91 0,99 1,00 

5 mmol.l-1 0,35 0,84 0,98 1,00 1,00 

25 mmol.l-1 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
SF Zorbax, MeCN MF

k´= f (pH);  2-methylchinolin
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Obrázek 184: Závislost parametru k´na wwpH v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v) 

SF Zorbax, MeCN MF
k´= f (pH);  2-methylchinolin

y = -0,2141x3 + 2,4812x2 - 8,5164x + 8,8698

y = -0,1387x3 + 1,5779x2 - 5,1903x + 5,4155

y = -0,1612x3 + 1,8593x2 - 6,3148x + 6,7693
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Obrázek 185: Stanovení inflexního bodu Samsonkovou metodou pro 2-methylchinolin 

SF Zorbax, MeCN MF
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Obrázek 186: Závislost parametru k´na wwpH v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v) 

 



 
 
 

 

SF Zorbax, MeCN MF
k´= f (pH);  akridin

y = -0,2071x3 + 2,1587x2 - 5,7851x + 4,1068

y = -0,0417x3 + 0,1223x2 + 2,0479x - 4,8468

y = -0,0964x3 + 0,8026x2 - 0,5924x - 1,8398
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Obrázek 187: Stanovení inflexního bodu Samsonkovou metodou pro akridin 

 

Tabulka 82: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr; hodnoty k´a H [µm] v MF o wwpH = 2,5  

w
wpH = 2,5 

 

c = 2,5 
mmol.l-1 

k´ 

c = 2,5 
mmol.l-1 
H [µm] 

c = 5,0 
mmol.l-1 

k´ 

c = 5,0 
mmol.l-1 
H [µm] 

c = 25 
mmol.l-1 

k´ 

c = 25 
mmol.l-1 
H [µm] 

CHIN -0,10 5,36 0,19 4,79 0,29 2,43 

ISCH -0,26 10,73 0,08 6,05 0,13 5,44 

2MCH -0,26 10,73 0,08 6,05 0,13 5,44 

6MCH -0,10 5,36 0,19 4,79 0,33 2,84 

8MCH 0,34 2,46 0,44 1,67 0,68 2,34 

AKR -0,10 10,73 0,19 4,79 0,39 3,94 

FEN 1,08 1,95 1,14 1,42 1,59 1,95 

BCH 3,93 1,35 3,99 1,25 4,68 1,46 

 
Tabulka 83: Eluční pořadí akridinů v MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v); cpufr = 2,5; 5, 0 a 25 mmol.l-1 

eluční pořadí 
c = 2,5 a 5 

mmol.l-1 
w

wpH = 2,5 

c = 25 
mmol.l-1 

w
wpH = 2,5 

c = 2,5-25 
mmol.l-1 

w
wpH = 3,5 

c = 2,5-25 
mmol.l-1 

w
wpH = 4,5 

c = 2,5-25 
mmol.l-1 

w
wpH = 5,5-8,5 

CHIN 2 2 3 1 1 

ISCH 1 1 2 1 2 

2MCH 1 1 1 2 3 

6MCH 2 3 4 3 4 

8MCH 3 5 6 4 5 

AKR 2 4 5 5 6 

FEN 4 6 7 6 7 

BCH 5 7 8 7 8 

 
Tabulka 84-86 uvádí srovnání základních chromatografických parametrů získaných separací 
modelové směsi v MF o w

wpH = 7,5 pufrované fosfátovým pufrem o rozdílné koncentraci. Selektivita 
separace akridinů zůstává vzhledem ke koncentraci pufru nezměněna, o čemž svědčí srovnatelné 
hodnoty separačního faktoru alfa. Také tvar elučních zón hodnocený parametrem asymetrie 
nevykazuje významné odchylky a téměř všechny uvedené hodnoty splňují kritérium As < 1,2 . 
Významný pokles byl zaznamenán v případě účinnosti separace vzhledem ke zvyšující se koncentraci 
pufru a to především při zvýšení z hodnoty 2,5 mmol.l-1 na 5 mmol.l-1. Největší rozdíl byl však 
zaznamenán v hodnotách kapacitních poměrů akridinů. Kapacitní poměry jednotlivých členů skupiny 
rostou s rostoucí koncentrací pufru v MF o w

wpH = 7,5. Tento nárůst se v rámci rozsahu provedených 



 
 
 

 

experimentů nepodařilo uspokojivě vysvětlit, pravděpodobně souvisí s povrchovými vlastnostmi SF 
Zorbax.  
  
Tabulka 84: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v); cpufr = 2,5 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 2,5 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 0,81 2,32E-02  1,00 --- 80575 1,24 
ISCH 0,9 2,52E-02 1,13 1,00 1,07 73824 1,35 
2MCH 1,19 3,19E-02 3,18 1,33 1,19 82733 1,21 
6MCH 1,64 4,30E-02 4,41 1,30 1,24 86927 1,15 
8MCH 2,46 6,03E-02 6,91 1,17 1,36 90166 1,11 
AKR 3,02 8,24E-02 3,95 1,02 1,18 87546 1,14 
FEN 3,19 8,81E-02 1,13 1,03 1,05 86670 1,15 
BCH 6,48 1,91E-01 15,63 1,15 1,86 86883 1,15 

 

Tabulka 85: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v); cpufr = 5,0 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 5, 0 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 1,04 1,08E-03  1,00 --- 50302 1,99 
ISCH 1,12 3,22E-03 1,03 1,00 1,08 37803 2,65 
2MCH 1,35 1,54E-03 2,87 1,32 1,21 54069 1,85 
6MCH 1,72 3,63E-03 4,55 1,26 1,27 59734 1,67 
8MCH 2,39 2,41E-03 7,16 1,19 1,39 67323 1,49 
AKR 2,85 1,70E-02 4,26 1,00 1,19 66863 1,50 
FEN 3,00 2,11E-02 1,28 1,00 1,05 67845 1,47 
BCH 5,74 3,12E-02 17,79 1,12 1,91 77478 1,29 

 

Tabulka 86: SF Zorbax, MF MeCN-fosfátový pufr (50:50, v/v); cpufr = 25 mmol.l-1, wwpH = 7,5  

c = 25 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 1,23 2,59E-03  1,00 --- 49504 2,02 
ISCH 1,32 2,14E-03 1,05 1,00 1,07 37180 2,69 
2MCH 1,60 1,89E-03 3,02 1,35 1,21 52529 1,90 
6MCH 2,02 2,32E-03 4,56 1,30 1,27 56203 1,78 
8MCH 2,80 2,59E-03 7,25 1,27 1,38 64283 1,56 
AKR 3,37 1,77E-03 4,55 1,00 1,20 63307 1,58 
FEN 3,53 2,83E-03 1,25 1,00 1,05 64729 1,54 
BCH 6,75 1,00E-02 18,17 1,21 1,91 72420 1,38 

 

4.14.3.3 SF Purospher, MF MeOH-fosf. pufr (60:40, v /v) 

 
Obrázek 188 uvádí závislosti k´ = f (w

wpH) zpracované pro 2-methylchinolin při různých koncentracích 
pufru. Z obrázku je patrné, že jednotlivé křivky vykazují charakteristický zvlněný průběh v MF o 
w

wpH = 5,5 – 8,5. Za těchto podmínek jsou všechny členy modelové skupiny přítomny v neutrální 
formě, hodnota pH MF by tedy neměla mít vliv na parametr k´. Průběh závislosti k´= f (w

wpH) 
podobného charakteru byl již zaznamenán v případě SF Zorbax v acetonitrilové MF, v bodě 
odpovídajícím w

wpH = 7,5. V rámci rozsahu provedených experimentů však nebylo nalezeno 



 
 
 

 

uspokojivé vysvětlení. Objasnění získaného průběhu závislostí si vyžádá podrobnou studii věnovanou 
vlivu koncentrace pufru a iontové síly MF na separační mechanismus akridinů. 
Při srovnání jednotlivých závislostí je dále patrné, že s použitím fosfátového pufru o nízké koncentraci 
(c = 2,5 a 5 mmol.l-1) byly získány křivky srovnatelného tvaru v celém použitém rozsahu pH, podobně 
jako s použitím fosfátového pufru o c = 25 mmol.l-1, avšak v tomto posledním případě byla 
zaznamenána  odchylka v hodnotě k´pro MF o w

wpH = 2,5. Tato výrazně vyšší míra zadržení 
2-methylchinolin v MF pufrované pufrem o c = 25 mmol.l-1 může být vysvětlena pomocí efektu 
iontového párování, který snižuje koncentraci kladně nabitých iontů v MF. V důsledku tvorby iontového 
páru s anionty fosfátového pufru dochází ke zvýšení hydrofobicity 2-methylchinolin rozpuštěného v MF, 
což se projevilo na jeho zvýšeném zadržení. Jak je vidět viz obrázek 189, zvýšení hodnoty k´ v MF o 
w

wpH = 2,5 významně zasahuje do tvaru esovité křivky, s čímž také souvisí posun polohy inflexního 
bodu. Z toho důvodu byla stanovena pKa chrom Samsonkovou metodou pouze pro koncentraci 25 
mmol.l-1, neboť pro zbývající dvě koncentrace byla získána neúplná esovitá křivka viz obrázek 189. 
Tabulka 87 uvádí hodnotu pKa chrom pro koncentraci fosfátového pufru 25 mmol.l-1 a tabulka 88 
obsahuje odpovídající hodnoty ionizačního stupně alfa v závislosti na pH fosfátového pufru.  
Tabulka 89 obsahuje hodnoty kapacitních poměrů a parametru H všech členů modelové skupiny v MF 
o pH = 2,5. Z jednotlivých hodnot je patrný mírný nárůst kapacitních poměrů společně s koncentrací 
pufru. Také separační účinnost se s rostoucí koncentrací pufru zvyšuje. Na rozdíl od acetonitrilového 
prostředí však nebyly zaznamenány negativní hodnoty k´. Efekt iontového vytěsňování je tedy v 
methanolové MF významně potlačen. Za tuto skutečnost je pravděpodobně zodpovědný protický 
charakter methanolu.  
Rozdílná koncentrace fosfátového pufru se projevila podobně jako v předchozích případech také na 
elučním pořadí akridinů viz tabulka 90. Zatímco v MF s nízkou koncentrací pufru (c = 2,5 a 5 mmol.l -1) 
eluuje 2-methylchinolin jako první, v MF o c = 25 mmol.l-1 je koncentrace protonovaných forem natolik 
potlačena, že v MF převažují jeho neutrální molekuly což posunuje eluční pořadí 2-methylchinolin 
z prvního místa na třetí pozici, která odpovídá jeho molekulové hmotnosti. Podobný jev byl 
zaznamenán také v MF o pH = 3,5. V MF o pH = 4,5 – 8,5 však již bylo získáno jednotné eluční pořadí 
akridinů pro všechny tři koncentrace pufru, které odpovídá základním principům rozdělovacího 
mechanismu. 
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Obrázek 188: Závislost parametru k´na wwpH v MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v) 

 
 



 
 
 

 

SF Purospher, MeOH MF
k´= f (pH); 2-methylchinolin
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Obrázek 189: Stanovení inflexního bodu Samsonkovou metodou pro 2-methylchinolin 

 
Tabulka 87: pKa chrom pro 2-methylchinolin v MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v) 

pKa chrom ∆pKa(A) pK*
a(B) 2MCH w

wpKa(B) 

MeOH 

∆pKa(AB) MeOH 

MeOH MeOH 

∆pKa(B) MeOH 

25 mmol.l-1 5,84 3,73 2,11 1,10 4,83 1,01 

 
Tabulka 88: SF Purospher, MF MeOH-fosfátový pufr; Ionizační stupeň alfa pro 2-methylchinolin  

 
w

wpH = 2,5 w
wpH = 3,5 w

wpH = 4,5 w
wpH = 5,5 w

wpH = 6,5-8,5 
25 mmol.l-1 0,06 0,37 0,86 0,98 1,00 

 
Tabulka 89: SF Purospher, MF MeOH-fosfátový pufr; hodnoty k´a H [µm] v MF o wwpH = 2,5  

w
wpH = 2,5 

 

c = 2,5 
mmol.l-1 

k´ 

c = 2,5 
mmol.l-1 
H [µm] 

c = 5,0 
mmol.l-1 

k´ 

c = 5,0 
mmol.l-1 
H [µm] 

c = 25 
mmol.l-1 

k´ 

c = 25 
mmol.l-1 
H [µm] 

CHIN 0,58 6,31 0,59 7,15 0,64 7,45 

ISCH 0,10 17,10 0,18 12,64 0,46 6,03 

2MCH 0,02 13,50 0,06 7,64 1,18 4,55 

6MCH 0,77 6,31 0,78 5,85 1,68 4,28 

8MCH 1,31 3,48 1,32 3,40 2,49 2,87 

AKR 0,77 16,15 0,84 9,85 2,00 3,21 

FEN 4,89 2,91 4,69 2,77 6,80 2,16 

BCH 8,57 2,38 8,15 2,34 9,98 1,79 

 
Tabulka 90: Eluční pořadí akridinů v MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v); cpufr = 2,5; 5, 0 a 25 mmol.l-1 

eluční pořadí 
c = 2,5 a 5 

mmol.l-1 
w

wpH = 2,5 

c = 25 
mmol.l-1 

w
wpH = 2,5 

c = 2,5 a 5 
mmol.l-1 

w
wpH = 3,5 

c = 25 
mmol.l-1 

w
wpH = 3,5 

c = 2,5-25 
mmol.l-1 

w
wpH = 4,5-8,5 

CHIN 3 2 2 2 1 

ISCH 2 1 2 1 2 

2MCH 1 3 1 2 3 

6MCH 4 4 3 3 4 

8MCH 6 6 4 4 5 

AKR 5 5 5 5 6 

FEN 7 7 6 6 7 

BCH 8 8 7 7 8 

 



 
 
 

 

Tabulka 91-93 srovnává základní chromatografické parametry získané separací modelové směsi v MF 
o w

wpH = 7,5 s rozdílnou koncentrací fosfátového pufru. Míra zadržení akridinů vyjádřená hodnotou k´ i 
selektivita separace akridinů se s koncentrací pufru téměř nemění. Také tvar elučních zón hodnocený 
parametrem asymetrie nevykazuje významné odchylky a téměř všechny uvedené hodnoty splňují 
kritérium As < 1,2 [48]. Významný pokles byl zaznamenán v případě účinnosti separace v MF 
pufrované fosfátovým pufrem o koncentraci 25 mmol.l-1, přesto však i v tomto případě splňují jednotlivé 
hodnoty H doporučený rozsah 2 – 4 µm.  
 
Tabulka 91: SF Purospher, MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v); cpufr = 2,5 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 2,5 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 2,29 1,26E-03 0,00 1,00 0,00 55946 1,79 
ISCH 2,46 2,17E-03 1,01 1,00 1,07 42650 2,34 
2MCH 3,53 2,22E-03 5,79 1,23 1,44 62714 1,59 
6MCH 4,65 2,12E-03 5,58 1,00 1,32 63672 1,57 
8MCH 4,97 1,85E-03 1,43 1,00 1,07 68992 1,45 
AKR 9,04 2,34E-03 14,36 1,28 1,82 66478 1,50 
FEN 10,12 1,11E-02 2,96 1,27 1,12 66656 1,50 
BCH 11,81 1,33E-02 4,16 1,17 1,17 74146 1,35 

 

Tabulka 92: SF Purospher, MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v); cpufr = 5,0 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 5, 0 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 2,16 1,48E-03 0,00 1,14   46347 2,16 
ISCH 2,32 3,07E-03 1,42 1,00 1,08 46157 2,17 
2MCH 3,35 1,54E-03 7,88 1,12 1,44 52965 1,89 
6MCH 4,41 2,33E-03 6,76 1,13 1,32 56768 1,76 
8MCH 4,72 2,61E-03 1,75 1,09 1,07 60093 1,66 
AKR 8,62 1,70E-02 17,40 1,28 1,83 64252 1,56 
FEN 9,64 2,89E-02 3,60 1,26 1,12 64560 1,55 
BCH 11,27 3,39E-02 5,11 1,15 1,17 70159 1,43 

 

Tabulka 93: SF Purospher, MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v); cpufr = 25 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 25 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 2,30 2,15E-03 0,00 0,93  34560 2,89 
ISCH 2,45 2,49E-03 1,57 1,00 1,07 39744 2,52 
2MCH 3,52 2,89E-03 9,21 1,18 1,43 40584 2,46 
6MCH 4,58 1,32E-03 7,05 1,00 1,30 43728 2,29 
8MCH 4,94 2,55E-03 2,09 0,86 1,08 46608 2,15 
AKR 8,72 1,02E-03 16,38 1,51 1,77 47512 2,10 
FEN 9,68 2,13E-03 3,20 1,17 1,11 47224 2,12 
BCH 11,36 1,43E-02 4,99 1,33 1,17 49696 2,01 

 



 
 
 

 

4.14.3.4 SF Zorbax, MF MeOH-fosf. pufr (60:40, v/v)  

 
Obrázek 190 uvádí závislosti k´= f (w

wpH) zpracované pro 2-methylchinolin. Jednotlivé křivky vykazují 
shodný průběh v MF o rozsahu w

wpH = 5,5 – 8,5. Za těchto podmínek je 2-methylchinolin přítomen 
v neutrální podobě, tudíž hodnota pH MF nemá vliv na parametr k´. Rozdíly v hodnotách k´mezi 
jednotlivými koncentracemi však byly nalezeny v MF o wwpH = 2,5 – 4,5. Nejvyšší hodnoty parametru k´ 
byly získány v MF pufrované fosfátovým pufrem o c = 25 mmol.l-1, podobně jako v případě SF 
Purospher v methanolové MF. Rozdílné hodnoty k´ v oblasti w

wpH = 2,5 – 4,5 (obrázek 190) významně 
ovlivňují tvar esovité křivky a tudíž také polohu inflexního bodu ze kterého je určeny hodnota pKa chrom a 
následně také stanoven ionizační stupeň. Inflexní bod křivek však v tomto případě vyhodnocen nebyl, 
neboť byla ve všech případech získána neúplná esovitá funkce. Pro přesné stanovení inflexního bodu 
chybí hodnoty k´ v oblasti pH < 2,5; které nebyly naměřeny z důvodu ochrany SF před hydrolýzou.  
Tabulka 94 uvádí hodnoty k´ a parametru H pro všechny tři použité koncentrace pufru o w

wpH = 2,5 
z důvodu posouzení vlivu iontové síly MF na případný efekt iontového vytěsňování. Z tabulky je však 
patrné, že iontové vytěsňování je významně potlačeno i v MF s fosfátovým pufrem o c = 2,5 mmol.l-1, 
neboť nebyla získána negativní hodnota k´ pro žádný člen modelové skupiny. Stále je však patrný 
mírný nárůst retencí společně s koncentrací pufru a zlepšení je patrné tak v případě separační 
účinnosti. Separační účinnost pro separaci všech členů modelové skupiny v MF o  w

wpH = 2,5 je však 
obecně nedostačující, neboť většina hodnot parametru H > 2 – 4 µm (všeobecně uznávané kritérium).  
 Podobně jako v předchozích případech bylo posouzeno také eluční pořadí akridinů. V MF o 
w

wpH = 3,5 – 8,5 bylo získáno identické eluční pořadí pro všechny tři koncentrace pufru odpovídající 
základním principům rozdělovacího mechanismu: dvoujaderné akridiny<dvoujaderné 
monomethylderiváty chinolinu<trojjaderné akridiny. Rozdíly v elučním pořadí mezi jednotlivými 
koncentracemi pufru však byly objeveny v MF o w

wpH = 2,5 tedy v okolí jejich hodnoty pKa chrom. 
Tabulka 95 srovnává eluční pořadí jednotlivých akridinů v MF o w

wpH = 2,5 získaných jejich separací 
v MF pufrovaných fosfátovým pufrem o rozdílné koncentraci. Narozdíl od dosud uvedených výsledků, 
ve kterých se shodovalo eluční pořadí akridinů separovaných v přítomnosti pufru o nízké koncentraci 
(c = 2,5 a 5 mmol.l-1) bylo tentokrát pozorováno odlišné pořadí pro všechny tři koncentrace. V případě 
koncentrace 2,5 mmol.l-1 opouští kolonu jako první dvojice 2-methylchinolin s isochinolinem, 
následována chinolinem a jako třetí v pořadí eluuje dvojice 6-methylchinolin s akridinem. Za stejné 
hodnoty pH, avšak s použitím vyšší koncentrace pufru c = 5mmol.l-1 dochází ke zvýšení hodnoty 
kapacitního poměru u většiny členů skupiny přibližně o 0,1 jednotky, zatímco hodnota k´ pro 
2-methylchinolin vzrostla pouze o 0,05 jednotky. V důsledku toho se eluční pořadí isochinolinu 
posunuje z prvního na druhé místo v pořadí a k podobnému posunu o jednu pozici směrem nahoru 
dochází u všech zbývajících členů skupiny. Pravděpodobným důvodem je opět snížení koncentrace 
kladně nabitých forem akridinů v MF v důsledku iontového párování s anionty pufru. 2-methylchinolin je 
jako jediný člen skupiny akridinů za dané hodnoty pH přítomen v plně protonované formě, proto se 
efekt iontového párování projevil na jeho retenci nejmenší měrou.  Další nárůst koncentrace pufru na 
hodnotu 25 mmol.l-1 způsobil významný pokles koncentrace kladně nabitých forem akridinu 
rozpuštěných v MF, což opět vede ke zvýšení retence doprovázené posunem v elučním pořadí o jednu 
pozici směrem nahoru.  
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Obrázek 190: Závislost parametru k´na wwpH v MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v) 

 
Tabulka 94: SF Zorbax, MF MeOH-fosfátový pufr; hodnoty k´a H [µm] v MF o wwpH = 2,5  

w
wpH = 2,5 

 

c = 2,5 
mmol.l-1 

k´ 

c = 2,5 
mmol.l-1 
H [µm] 

c = 5,0 
mmol.l-1 

k´ 

c = 5,0 
mmol.l-1 
H [µm] 

c = 25 
mmol.l-1 

k´ 

c = 25 
mmol.l-1 
H [µm] 

CHIN 0,36 3,91 0,45 1,53 0,76 3,61 

ISCH 0,10 10,85 0,21 6,72 0,44 5,36 

2MCH 0,10 10,00 0,15 6,72 0,34 4,84 

6MCH 0,47 7,24 0,58 4,12 1,07 3,24 

8MCH 0,84 2,78 0,96 1,23 1,67 2,39 

AKR 0,47 10,00 0,58 4,12 1,25 3,03 

FEN 2,59 2,25 2,82 1,22 3,88 1,98 

BCH 5,16 1,83 5,46 1,14 6,38 1,63 

 
Tabulka 95: Eluční pořadí akridinů v MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v); cpufr = 2,5; 5, 0 a 25 mmol.l-1 

pH = 2,5 mmol.l-1 c = 2,5 mmol.l-1 c = 5 mmol.l-1 c = 25 mmol.l-1 

CHIN 2 3 3 
ISCH 1 2 2 
2MCH 1 1 1 
6MCH 3 4 4 
8MCH 4 5 6 
AKR 3 4 5 
FEN 5 6 7 
BCH 6 7 8 

 
Tabulka 96-98 srovnává základní chromatografické parametry získané separací modelové směsi v MF 
o w

wpH = 7,5 pufrované fosfátovým pufrem o rozdílné koncentraci. Míra zadržení akridinů i selektivita 
separace akridinů se s koncentrací pufru nemění. Také tvar elučních zón hodnocený parametrem 
asymetrie nevykazuje významné odchylky v případě použití fosfátového pufru o nízké koncentraci (c = 
2,5 a 5 mmol.l-1) a všechny uvedené hodnoty splňují kritérium As < 1,2 [48]. V případě fosfátového 
pufru o koncentraci 25 mmol.l-1 byly zaznamenány zvýšené hodnoty asymetrie pohybující se v rozsahu 
hodnot 1,20 – 1,52; přesto se však z hlediska chvostování elučních zón stále jedná o přijatelné 
hodnoty. V případě separační účinnosti bylo nejvyšších hodnot parametru N vztaženého na 1 metr 
kolony dosaženo v MF pufrované pufrem o c = 2,5 mmol.l-1, zatímco s použitím koncentrace 5 a 25 
mmol.l-1 bylo získáno nižší účinnosti separace. Přesto však i v tomto případě splňují jednotlivé hodnoty 
H doporučený rozsah 2 – 4 µm.  



 
 
 

 

 
Tabulka 96: SF Zorbax, MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v); cpufr = 2,5 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 2,5 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 1,33 7,41E-03  1,09  70546 1,42 
ISCH 1,49 8,67E-03 1,76 1,10 1,12 69843 1,43 
2MCH 2,16 1,86E-02 6,67 1,08 1,45 76542 1,31 
6MCH 2,67 3,22E-02 4,32 1,10 1,24 75912 1,32 
8MCH 3,05 3,74E-02 2,85 1,07 1,14 82078 1,22 
AKR 4,90 8,22E-02 11,16 1,05 1,61 80997 1,23 
FEN 5,27 8,66E-02 1,80 1,06 1,07 81063 1,23 
BCH 6,95 9,31E-02 7,17 1,05 1,32 84754 1,18 

 

Tabulka 97: SF Zorbax, MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v); cpufr = 5,0 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 5  
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 1,45 1,01E-03 0,00 1,13   32201 3,11 
ISCH 1,63 5,00E-03 1,58 1,01 1,12 32903 3,04 
2MCH 2,35 5,00E-03 5,87 1,15 1,44 38861 2,57 
6MCH 2,92 1,41E-02 4,14 1,18 1,24 42943 2,33 
8MCH 3,29 9,57E-03 2,56 1,18 1,13 47458 2,11 
AKR 5,41 3,32E-02 11,70 1,20 1,64 50104 2,00 
FEN 5,84 4,55E-02 1,94 1,18 1,08 51061 1,96 
BCH 7,65 5,50E-02 7,24 1,15 1,31 57131 1,75 

 

Tabulka 98: SF Zorbax, MF MeOH-fosfátový pufr (60:40, v/v); cpufr = 25 mmol.l-1, wwpH = 7,5 

c = 25 
mmol.l-1 

k´ SD Rs As α2,1 n/metr H [µm] 

CHIN 1,31 3,99E-03 0,00 1,47  32836 3,05 
ISCH 1,45 5,07E-03 1,334 1,52 1,11 28414 3,52 
2MCH 2,13 6,23E-03 5,604 1,33 1,47 39485 2,53 
6MCH 2,62 7,11E-03 3,728 1,34 1,23 45487 2,20 
8MCH 3,02 7,38E-03 2,801 1,33 1,15 48718 2,05 
AKR 4,81 1,25E-02 10,563 1,23 1,59 57351 1,74 
FEN 5,15 1,24E-02 1,694 1,22 1,07 58230 1,72 
BCH 6,83 1,57E-02 7,525 1,20 1,33 66607 1,50 

 

4.14.4 Závěr 

Na základě výše uvedených výsledků zpracovaných pro dvě RPLC stacionární fáze o nízké silanolové 
aktivitě je možné říci, že koncentrace fosfátového pufru v použitém rozsahu prakticky nemá vliv na 
retenční chování akridinů v MF o w

wpH = 5,5 – 8,5; tedy za podmínek, kdy jsou všechny akridiny 
přítomny v neutrálních podobě. Naopak v MF o w

wpH = 2,5 – 4,5; tedy v okolí jejich hodnoty pKa chrom, 
která přímo souvisí s jejich stupněm ionizace v dané mobilní fázi byl zaznamenán vliv koncentrace 
pufru na hodnotu kapacitního poměru, eluční pořadí akridinů i separační účinnost systému. V MF o 
w

wpH = 2,5 byly pro nízké koncentrace pufru (c = 2,5 a 5 mmol.l-1) v acetonitrilové MF zaznamenány 
projevy iontového vytěsňování. Z hlediska separační kapacity systému se jedná o přetížení SF 
protonovanými formami akridinů, které se projevilo negativními hodnotami k´a významným snížením 
separační účinnosti (H > 10 µm).  



 
 
 

 

V acetonitrilové (50:50, v/v) i methanolové (60:40, v/v) MF o hodnotě w
wpH = 5,5 – 8,5 je retenční 

chování akridinů prakticky nezávislé na koncentraci fosfátového pufru. Míra zadržení akridinů 
i selektivita separace zůstává stejná. S použitím fosfátového pufru o nízké koncentraci (c = 2,5 a 5 
mmol.l-1) i s běžně používanou koncentrací 25 mmol.l-1 byly získány srovnatelné hodnoty kapacitních 
poměrů o srovnatelné reprodukovatelnosti výsledků. Tvar závislostí k´= f (w

wpH) vykazuje stejný 
průběh pro všechny tři koncentrace. Také eluční pořadí jednotlivých akridinů v této oblasti pH nezávisí 
na koncentraci fosfátového pufru. Získané hodnoty asymetrie elučních zón jsou nezávislé na 
koncentraci fosfátového pufru a všechny splňují kritéria pro kvalitní separaci. Jediným parametrem, 
který byl ovlivněn koncentrací pufru v MF je separační účinnost. V MF pufrované fosfátovým pufrem o 
koncentraci 25 mmol.l-1 byl zaznamenán mírný pokles separační účinnosti ve srovnání s koncentrací 
2,5 a 5 mmol.l-1. Jedná se však pouze o mírný pokles bez významného vlivu na kvalitu separace o 
čemž svědčí hodnoty výškového ekvivalentu teoretického patra splňující doporučovaný rozsah H = 2-4 
µm. 
Výjimkou týkající se vlivu koncentrace pufru na retenční chování akridinů v oblasti w

wpH 5,5 – 8,5 jsou 
závislosti získané na SF Zorbax v acetonitrilové MF. Pro obě dvě nízké koncentrace pufru (c = 2,5 a 5 
mmol.l-1) byly nalezeny nižší hodnoty k´v oblasti blízké w

wpH = 7,5 než v MF pufrované fosfátovým 
pufrem o c = 25 mmol.l-1. Uspokojivé vysvětlení tohoto jevu si vyžádá podrobné studium vlivu 
koncentrace fosfátového pufru na separační mechanismus akridinů. 
V acetonitrilové (50:50, v/v) i methanolové (60:40, v/v) MF o hodnotě wwpH = 2,5 – 4,5 byl zaznamenán 
významný vliv koncentrace pufru na retenční chování akridinů. Největší vliv byl zaznamenán v MF o 
w

wpH = 2,5, která je nejblíže hodnotám pKa chrom pro většinu akridinů modelové skupiny. Za těchto 
podmínek jsou v MF přítomny protonované formy tří nejbazičtějších členů skupiny: 2-methylchinolin, 
akridin a isochinolin, avšak částečnou protonaci lze předpokládat také u ostatních členů modelové 
skupiny. Jejich eluční pořadí tedy nezodpovídá základním principům rozdělovacího mechanismu jako 
je tomu v oblasti w

wpH 5,5 – 8,5, avšak je řízeno hydrofilními interakcemi, přičemž koncentrace 
fosfátového pufru za dané hodnoty pH hraje důležitou úlohu. V acetonitrilové MF s  fosfátovým pufrem 
o koncentraci 2,5 mmol.l-1 byly získány negativní hodnoty kapacitních poměrů nejbazičtějších akridinů 
v důsledku efektu iontového vytěsňování. Ze dvou teorií vysvětlující příčinu toho jevu je 
pravděpodobnější repulzní teorie, neboť použité SF vykazují nízkou silanolovou aktivitu a obě byly 
vyrobeny z vysoce čistého silikagelu typu B. Se zvyšující se koncentrací fosfátového pufru byl efekt 
iontového vytěsňování potlačen v důsledku párování protonovaných forem akridinů s anionty pufru. 
V MF o wwpH = 2,5 byl také zaznamenán významný vliv koncentrace pufru na separační účinnost, která 
se v důsledku potlačení iontového vytěsňování zvyšuje společně s koncentrací. Obecně však lze říci, 
že separační účinnost většiny akridinů je v MF o wwpH = 2,5 nevyhovující, i pro koncentraci fosfátového 
pufru 25 mmol.l-1, neboť získané hodnoty H odpovídají dvou i trojnásobku doporučované hodnoty. 
Naopak separační účinnost v MF o wwpH = 7,5 splňuje doporučované kritérium 2 – 4 µm. 
Proto pH MF nacházející se v blízkosti hodnoty pKa akridinů (± 2 pH) nelze považovat za ideální pro 
separaci modelové směsi akridinů. Je-li však separace směsi realizována za uvedených podmínek, je 
vhodné použít roztok fosfátového pufru o c = 25 mmol.l-1, který potlačuje efekt iontového vytěsňování. 
V případě separace směsi dvou a trojjaderných akridinů v MF o pH = 5,5 – 8,5 však koncentrace pufru 
zásadním způsobem nezasahuje do separačního mechanismu, tudíž je možné zaměnit běžně 
používanou koncentraci 25 mmol.l-1 za c = 5 mmol.l-1, která poskytuje dostatečnou pufrační kapacitu a 
současně chrání stacionární fázi před jejím poškozením v důsledku vysrážení solí.  
 



 
 
 

 

4.15 Pufrované prost ředí MF - shrnutí 

Separační experimenty v pufrovaném prostředí potvrdily významný vliv přítomnosti fosfátového pufru 
v MF na separační mechanismus akridinů. Hodnota pH fosfátového pufru ovlivňuje ionizační stav 
akridinů v MF v závislosti na jejich hodnotách pKa, což se projevuje na jejich zadržení (k´). V MF o 
w

wpH < w
wpKa BH+  byl také prokázán vliv koncentrace fosfátového pufru na separační mechanismus 

akridinů. V závislosti na vlastnostech stacionární fáze, pH mobilní fáze a acidobazikých vlastnostech 
akridinů je tedy možné očekávat následující charakter separačního mechanismu akridinů: 

• Hydrofilní interakce jsou převažujícími interakcemi separačního mechanismu za následující 
podmínek: nízká silanolová aktivita SF, pHMF < pKa BH+ kdy v polární mobilní fázi převažují 
protonované formy akridinů, zatímco povrch SF je hydrofobní. Kladně nabité ionty nejsou 
zadrženy stacionární fází, díky jejich silně hydrofilnímu charakteru zůstávají v MF a opouští 
separační systém v čase blízkém t0.  

• Silanofilní interakce  jsou přeavužíjícími interakcemi separačního mechanismu akridinů v 
případě zvýšené silanolové aktivity a pHMF < pKa BH+ kdy v MF převažují kladně nabité ionty. 
Povrch SF je sice hydrofobní, avšak díky přítomnosti silně kyselých silanolových center 
v matrici silikagelu vykazuje značnou heterogenitu. Kladně nabité protonované formy akridinů 
jsou silně zadrženy stacionární fází v důsledku iontových interakcí s disociovanými silanoly.  

• Hydrofobní interakce  jsou převažujícími interakcemi separačního mechanismu za nízké 
silanolové aktivity SF a pHMF > pKa BH+  kdy v MF převažují akridiny ve formě neutrálních 
molekul a povrch SF vykazuje hydrofobní vlastnosti homogenního charakteru. Akridiny jsou za 
těchto podmínek separovány v důsledku interakcí typických pro rozdělovací mechanismus. 
Čím vyšší hydrofobicita molekuly tím vyšší míra zadržení. Izomery jsou separovány podle 
klesající hodnoty pKa.  

 
Obecný přehled separačních interakcí akridinů zpracovaný pro RPLC systém na základě experimentů 
se třemi stacionárními fázemi SiC 18 v závislosti na vlastnostech analytů, stacionární a mobilní fáze 
uvádí tabulka 99. Toto jednoduché schéma je možné použít pro předpověď retenčního chování 
akridinů v procesu optimalizace i při řešení typických problémů jako je např. chvostování píků či jejich 
silné zadržení ve stacionární fázi.  
 
Tabulka 99: Charakter interakcí separačního mechanismu v závislosti na vlastnostech analytu, SF a 
MF 

 Nízká silanolová aktivita SF 
ISiOH MeCN < 1,29 /I SiOH MeOH < 0,29 

Zvýšená silanolová aktivita SF 
ISiOH MeCN ≥ 4,22 /I SiOH MeOH ≥ 0,62 

pHMF < pKa BH+ 

 
Iontové vytěsňování (pH < 3) 

(tR < t0, c fosfátového pufru < 25 mmol.l-1) 
 

Iontové párování 
(c fosfátového pufru ≥ 25 mmol.l-1) 

 
Hydrofilní interakce 

 

Silanofilní interakce: 
 

Nárůst k´ s nárůstem pKa BH+ 

k´ izomerů klesá s klesající pKa BH+ 
Chvostování elučních zón 

 
pHMF > pKa BH+ 

Hydrofobní interakce: 
 

Nárůst k´s hodnotou Mr 
k´ izomerů klesá s nárůstem pKa BH+ 

Hydrofobní interakce: 
 

Nárůst k´s hodnotou Mr 
k´ izomerů klesá s nárůstem pKa BH+ 



 
 
 

 

5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem předložené práce bylo použití základních principů chromatografické separace pro popis 
a interpretaci výsledků separace azaarénů v různých chromatografických podmínkách včetně efektů 
jako je nereprodukovatelná retence, chvostování elučních zón či silné zadržení ve stacionární fázi. 
První informace o specifickém separačním mechanismu akridinů v separačních systémech RPLC byla 
získána v průběhu extrakčních experimentů, které navazovaly na diplomové práce věnované 
stanovení azaarénů ve vzorcích půd. Nejprve byly tedy vyhodnoceny a shrnuty výsledky extrakčních 
experimentů, na které navázala chromatografická studie. Retenční chování akridinů zde bylo 
studováno jako komplexní proces, který je výsledkem současného působení tří základních faktorů: 
vlastností stacionární fáze, vlastností mobilní fáze a vlastností analytu. Proto byly v rámci předložené 
práce studovány fyzikálně chemické vlastnosti akridinů, povrchové vlastnosti stacionárních fází i 
vlastnosti mobilní fáze. Tyto informace byly nakonec korelovány s retenčním chováním modelové 
skupiny akridinů v systémech RPLC/SIC 18: 

• Metodou potenciometrické titrace ve vodném prostředí byly stanoveny hodnoty pKa všech 
studovaných akridinů. Hodnoty pKa byly stanoveny s vysokou přesností za stejných 
experimentálních podmínek a přísně kontrolované teploty t = 25°C, která je podmínkou pro 
správné a přesné stanovení termodynamických veličin jako je pH či pKa. Tyto hodnoty byly 
dále použity pro odhad ionizačního stavu akridinů v MF v průběhu jejich separace v systémech 
RPLC.  

• S pomocí empirických chromatografických testů byly ohodnoceny základní povrchové vlastnosti 
stacionárních fází SiC 18 zvolených pro předloženou práci. Konkrétně byla zjištěna jejich 
hydrofobicita a silanolová aktivita. K tomu účelu byly použity jednoduché testy navržené autory 
Engelhardt a Galushko, které byly aplikovány v originálním (MeOH MF) i modifikovaném 
provedení (MeCN MF). Výsledky obou dvou variant testů poskytly potřebnou charakteristiku 
jednotlivých SF. Zatímco v methanolovém prostředí převažuje hydrofobicita nad silanolovou 
aktivitou na všech endkapovaných SF, v acetonitrilovém prostředí je tomu obráceně, což 
souvisí s fyzikálně-chemickými vlastnostmi obou rozpouštědel. Kromě zmíněných rozdílů mezi 
acetonitrilovým a methanolovým prostředím se projevily také individuální rozdíly mezi 
testovanými stacionárními fázemi, přestože se jedná o nominálně identické SF SiC 18. Poměr 
hydrofobicity vůči silanolové aktivitě je charakteristický pro každou stacionární fázi a významně 
ovlivňuje charakter interakcí separačního mechanismu. Na základě tohoto parametru je 
možné předpovídat vzájemný poměr mezi působením silanofilních a hydrofobních interakcí v 
separačním mechanismu, který se může projevit pouze na úrovni rozdílů v míře zadržení či 
selektivitě SF, nebo specifickým chováním bazických analytů, které často snižuje kvalitu 
separace (např. chvostování elučních zón). V případě SF Zorbax a Purospher byly na základě 
výsledků testů očekávány pouze individuální rozdíly v selektivitě a míře zadržení. Naopak 
v případě SF BiospherE byl očekáván výrazný vliv silanolové aktivity na separační 
mechanismus akridinů včetně typických projevů jako je chvostování elučních zón či 
nereprodukovatelné retence. Separační experimenty s akridiny tento předpoklad potvrdily.  

• Experimenty v nepufrované mobilní fázi poskytly základní informace o vlivu obsahu vody a 
organického modifikátoru na separaci akridinů v systémech RPLC/SiC 18. Ohodnoceny byly 
také termodynamické a kinetické aspekty separace modelové skupiny v systémech 
s jednotlivými SF v obou druzích mobilní fáze (s MeOH a MeCN jako organickým 
modifikátorem MF), míra zadržení, selektivita a účinnost separace vzhledem k modelové 
skupině akridinů. SF Zorbax a SF Purospher vykazovaly velice podobné vlastnosti 
v methanolové i acetonitrilové mobilní fázi, které vyhovují separacím dvou a trojjaderných 
akridinů. Nebyly pozorovány žádné známky chvostování píků nebo rozšiřování elučních zón. 
Rozdíly v selektivitě a míře zadržení akridinů na těchto stacionárních fázích nejsou zásadní a 



 
 
 

 

souvisí s jejich povrchovými vlastnostmi, což potvrzuje korelace výsledků povrchových testů 
s výsledky separací. V případě SF BiospherE však nebylo dosaženo kvalitní separace 
modelové směsi akridinů. Z důvodu její vysoké míry silanolové aktivity byly získány 
deformované eluční zóny s vyvinutými chvosty, které se ještě více rozšiřují a deformují se 
zvyšujícím se obsahem vody v MF. V acetonitrilové MF dokonce dochází k výraznému 
zadržení všech osmi akridinů, což zcela znemožňuje separaci směsi. Stacionární fáze 
BiospherE tak na základě separačních experimentů v nepufrovaném prostředí, které korelují 
se stanovenými povrchovými charakteristikami této SF, nevyhovuje za daných elučních 
podmínek separaci dvou a trojjaderných akridinů. 

• Experimenty v nepufrované MF prokázaly, že separační mechanismus akridinů ovlivňují jak 
povrchové vlastnosti stacionární fáze, tak složení mobilní fáze (obsah vody, druh organického 
modifikátoru). Výsledky experimentů v pufrovaném prostředí však tyto informace dále doplňují. 
V mobilní fázi o pH = 6,2 (pHMF > pKa BH+) a c fosf. pufru = 5mmol.l-1 bylo prokázáno, že kromě 
výše uvedených faktorů, ovlivňuje separační mechanismus akridinů také přítomnost 
fosfátového pufru v MF. Za tento efekt však nezodpovídají pouze fosforečnanové anionty, 
které především řídí koncentraci solvatovaných protonů v MF, avšak také kladně nabité 
protionty pufru, v našem případě sodné kationty. Jejich iontové interakce s disociovanými 
silanolovými skupinami na povrchu SF totiž fungují jako účinný blokátor silanofilních interakcí s 
akridiny. Použití fosfátového pufru lze tedy považovat za jednu z přirozených možností jak 
potlačit nežádoucí silanofilní interakce a minimalizovat tak jejich typické projevy, jako je 
chvostování elučních zón či výrazné zadržení bazických analytů ve SF. Z výsledků 
pufrovaných experimentů také dále vyplývá, že pufrování mobilní fáze přináší zvýšenou kvalitu 
separace akridinů na SF BiospherE, přičemž v pufrované acetonitrilové mobilní fázi je zmíněný 
efekt několikanásobně výraznější než v případě směsi MeOH-fosfátový pufr. Naopak při 
separaci akridinů na SF Zorbax a Purospher nebyly mezi pufrovanou a nepufrovanou MF 
zjištěny významné rozdíly. Mnohokrát byla dokonce získána vyšší kvalita separace 
v nepufrované MF a to jak z hlediska separační účinnosti, selektivity, tak z hlediska rozlišení 
elučních zón. Je tedy zřejmé, že stacionární fáze s nízkou silanolovou aktivitou, jako jsou SF 
Zorbax a Purospher, poskytují kvalitní separaci směsi akridinů se symetrickými zónami a 
reprodukovatelnými retenčními časy bez ohledu na přítomnost pufru v MF. Naopak separační 
systém obsahující SF BiospherE (zvýšená silanolová aktivita) vykazuje velké rozdíly z hlediska 
termodynamických a kinetických aspektů separace akridinů v závislosti na složení mobilní 
fáze, ať již se jedná o druh organického modifikátoru, nebo přítomnost fosfátového pufru. 
Nelze ji proto jednoznačně doporučit jako vhodnou SF pro separaci akridinů. Je-li však tato SF 
přece jen použita, je pufrování mobilní fáze nutností a preferovaným modifikátorem MF je 
methanol.    

• Hodnota pH fosfátového pufru ovlivňuje ionizační stav akridinů v MF v závislosti na jejich 
hodnotách pKa, což se projevuje na jejich zadržení (k´). V MF o w

wpH < w
wpKa BH+  byl také 

prokázán vliv koncentrace fosfátového pufru na separační mechanismus akridinů. 
Koncentrace fosfátového pufru v MF o w

wpH = 5,5 – 8,5; tedy za podmínek, kdy jsou všechny 
akridiny přítomny v neutrálních podobě prakticky nemá vliv na retenční chování akridinů. 
Naopak v MF o w

wpH = 2,5 – 4,5; tedy v okolí jejich hodnoty pKa chrom, která přímo souvisí 
s jejich stupněm ionizace v dané mobilní fázi byl zaznamenán vliv koncentrace pufru na 
hodnotu kapacitního poměru, eluční pořadí akridinů i separační účinnost systému. V MF o 
w

wpH = 2,5 byly pro nízké koncentrace pufru (c = 2,5 a 5 mmol.l-1) v acetonitrilové MF 
zaznamenány projevy iontového vytěsňování. Z hlediska separační kapacity systému se jedná 
o přetížení SF protonovanými formami akridinů, které se projevilo negativními hodnotami k´ a 
významným snížením separační účinnosti (H > 10 µm). Se zvyšující se koncentrací 
fosfátového pufru byl efekt iontového vytěsňování potlačen pravděpodobně v důsledku 



 
 
 

 

párování protonovaných forem akridinů s anionty pufru. V MF o w
wpH = 2,5 byl také 

zaznamenán významný vliv koncentrace pufru na separační účinnost, která se v důsledku 
potlačení iontového vytěsňování zvyšuje společně s koncentrací. Proto pH MF nacházející se 
v blízkosti hodnoty pKa akridinů (± 2 pH) nelze považovat za ideální pro separaci modelové 
směsi akridinů. Je-li však separace směsi realizována za uvedených podmínek, je vhodné 
použít roztok fosfátového pufru o c = 25 mmol.l-1, který potlačuje efekt iontového vytěsňování. 
Naopak v acetonitrilové (50:50, v/v) i methanolové (60:40, v/v) MF o hodnotě w

wpH = 5,5 – 8,5 
je retenční chování akridinů prakticky nezávislé na koncentraci fosfátového pufru. Míra 
zadržení akridinů i selektivita separace zůstává stejná. S použitím fosfátového pufru o nízké 
koncentraci (c = 2,5 a 5 mmol.l-1) i s běžně používanou koncentrací 25 mmol.l-1 byly získány 
srovnatelné hodnoty kapacitních poměrů o srovnatelné reprodukovatelnosti výsledků, tudíž je 
možné zaměnit běžně používanou koncentraci 25 mmol.l-1 za nižší koncentraci, c = 5 mmol.l-1, 
která také poskytuje reprodukovatelné výsledky a současně snižuje riziko možného vysrážení 
solí.  

 
Výše popsané informace poskytují všeobecný přehled o separačních interakcích dvou a trojjaderných 
akridinů zpracovaný pro RPLC systém na základě experimentů se třemi stacionárními fázemi SiC 18. 
Aplikací základních principů chromatografické separace je možné sestavit jednoduché schéma 
v závislosti na vlastnostech analytu, SF a MF pro odhad a popis retenčního chování akridinů viz 
tabulka 99.   
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7 SEZNAM POUŽITÝCH NÁZVŮ A ZKRATEK 

 
PAU                                Polycyklické aromatické uhlovodíky 
HPLC                                Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
NPLC                                Kapalinová chromatografie s normálními fázemi 
RPLC                                Kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi 
SiC 18                              Stacionární fáze – oktadecylsilika 
SiC 8                                Stacionární fáze – oktylsilika 
TLC                                Tenkovrstvá chromatografie 
HPTLC                             Vysokoúčinná tenkovrstvá chomatografie 
GC                                Plynová chromatografie  
MS                                Hmotnostní spektrometrie 
v/v                                Objemový poměr 
SFE                                Extrakce tekutinou v nadkritickém stavu 
PSE                                Tlaková extrakce rozpouštědlem 
SOX                                Extrakce Soxhletovým přístrojem 
SOXW                              Modifikovaná extrakce dle Soxhleta s vyhřívanou extrakční celou  
MeOH                               Methanol 
MeCN                               Acetonitril 
SF                                Stacionární fáze 
MF                                Mobilní fáze 
DMA                                N,N-dimethylanilín 
CHIN                                Chinolin 
ISCH                                Isochinolin 
2MCH                               2-methylchinolin 
6MCH                               6-methylchinolin  
8MCH                               8-methylchinolin 
AKR                                 Akridin 
FEN                                Fenanthridin 
BCH                                Benzo[h]chinolin 
ISiOH                                                   index silanolové aktivity 
SiOH                                 silanolová aktivita 
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