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Systémy HPLC

I. Systémy s normálními fázemi - polární stacionární fáze, lepší selektivita pro separaci 
polohových isomerů než systémy s obrácenými fázemi, méně vhodné k dělení látek, které 
se liší pouze velikostí alkylů, pro vzorky  obsahující středně a málo polární látky 

x HILIC – polární stacionární fáze (silika, modifikovaná silika, aminopropyl, CN), polární 
mobilní fáze (voda, acetonitril) – analyty ionogenní i neionogenní, polární, ve vodě 
rozustné

II. Systémy s obrácenými fázemi - nepolární či slabě polární fáze chemicky vázané na povrchu 
anorganického nosiče, nejčastěji oktadecylovaného či oktylovaného silikagelu, ale i 
chemicky vázané fenylové či nitrilové fáze, případně i organické polymerní sorbenty s 
hydrofobním povrchem.

III. Iontovýměnná chromatografie - používají se měniče iontů s chemicky vázanými ionto
výměnnými skupinami na povrchu silikagelu nebo ionexy s vhodně modifikovanou 
organickou polymerní matricí, nejčastěji na bázi styren-divinylbenzenového kopolymeru 
či hydrofilních gelů.

IV. Gelová chromatografie - kolony plněné hydrofilními lipofilními gely s definovanou 
distribucí velikosti pórů, do nichž mohou molekuly pronikat různě hluboko podle 
velikosti.

V. Afinitní chromatografie - využívá biospecifických interakcí mezi dvojicemi látek.
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Chromatografické systémy
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Normal phase LC

Reversed phase LC

Selection of chromatographic 
configuration depends on physico-
chemical properties of the analyte:

 Analyte solubility

 Analyte polarity

 Analyte weight

Only weak interactions with stationary 
phase are required

(analytes have to go throught the column)

HILIC 

Ion exchange
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LC separace – retenční mechanismy

Hlavní typy interakcí v kapalinové chromatografii – retence = kombinace mechanismů
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HPLC systém

Stacionární fáze

HYDROPHOBIC

POLAR

IONIC

SCX…strong cation exchange

SAX…strong anion exchange

Silica …bare silica phase

CN…cyanopropyl phase

NH2…amino phase

F5…pentafluorophenyl phase

Phenyl…butyl-phenyl  phase

C4…butyl phase

C8…octyl phase

C18…octadecyl phase 
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Adsorpční a rozdělovací kapalinová 
chromatografie

Stacionární fáze

tuhé stacionární fáze mohou být z hlediska velikosti a pórovitosti:

 klasické pórovité (velikost 25-80 m)

 pelikulární (film polymerní stacionární fáze je nanesen na 
povrchu kulové částice anorganického nosiče)

 povrchově pórovité (na neporézní jádro je nanesena pórovitá 
vrstva anorganického materiálu případně s chemicky vázanou 
stac. fází – průměr 25-80 m)

 pórovité mikropartikulární (průměr 2-20 m): vysoký 
specifický povrch  vysoká kapacita, retence a účinnost ale u 
velmi malých částic vysoký odpor vysoký pracovní tlak



7

Princip separace

Adsorpční  chromatografie

 Rozdíly v adsorční affinitě složek vzorku 
anorganické sorbenty Al2O3, SiO2 etc.

 „normal phase“ chromatografie.

Rozdělovací chromatografie

 Rozdíly v různé rozpustnosti složek mezi 
mobilní a stacionární fází

 normální i reverzní stacionární fáze 
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Více než 90% aplikací (HPLC separací) v analýze potravin na
REVERZNÍ STACIONÁRNÍ FÁZI
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Chromatografie : přímá x reverzní fáze
Srovnání chromatografie v přímé a reverzyní fázi
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Výběr chromatografického systému
Normal phase 

Chromatography
Reversed Phase 
Chromatography

HILIC 
Chromatography

Ion Exchange 
Chromatography

Stationary 
phase

Polar (silica, 
alumina, florisil,
MgO)

Non-polar modified 
silica (CN, C8, C18, 
phenyl)

Polar (silica, 
modified silica 
(aminopropyl, 
CN))

Ionic (Resins with  
bonded ionic 
groups

Mobile phase

Non-polar (hexan, 
dichlormethan, 
tetrahydrofuran, 
ethylacetate)

Polar (water, 
methanol, 
acetonitrile, 
tetrahydrofuran)

Polar (water, 
acetonitrile)

Ionic water (up to 
50% organic) with 
buffers (NaHCO3, 
NaOH…)

Analytes
Non-polar and 
water insoluble

Non-polar and polar
Ionic and non-
ionic polar, water 
soluble analytes

Ionic, organic and 
anorganic bases 
and acids

Podobné se rozpouští v podobném

• Nepolární látky se lépe rozpouští v nepolárních rozpouštědlech a 
adsorbují na nepolárním povrchu

• Polární látky se lépe rozpouští v polárních rozpouštědlech a 
adsorbují na polárním povrchu
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Chromatografie na polárních 
stacionárních fázích

= chromatografie na normální fázi
 Adsorpční chromatografie, -OH na povrchu silikagelu jsou aktivní místa (nebo

Al3+ a O2- pokud je použit oxid hlinitý).
 Typy interakcí: dipole-induced dipole, dipole-dipole, hydrogen bonding, π-

complex bonding
 Vysokou afinitu k polární stacionární fázi mají polární analyty (největší 

retence). 

 Adsorpční síla (k) roste v následujícím pořadí: 
saturated hydrocarbons < olefins < aromatic ≈ halogenated compounds < 
suphides < ethers < nitro compounds < esters ≈ aldehydes ≈ ketones < alcohols 
≈ amines < suphones < suphoxides < amides < carboxylic acids

 Mobilní fáze je nepolární rozpouštědlo nebo směs několika nepolárních 
rozpouštědel.

 Eluční sílu mobilní fáze lze odhadnout podle postavení příslušného 
rozpouštědla v tzv. eluotropní řadě rozpouštědel – viz. dále

 Retenci látek na polárním adsorbentu lze ovlivnit nejen druhem mobilní fáze, 
ale také aktivitou adsorbentu, která souvisí se zbytkovým obsahem 
vody adsorbentu.
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Nepolární REVERZNÍ stacionární fáze
Rozdělovací chromatografie

nepolární sorbenty: uhlí, polyamidy, polystyreny

nepolární chemicky vázané fáze, které vznikají chem. modifikací silikagelu (tj. 
kovalentní vazbou hydrofobních skupin na silanolové skupiny povrchu); nejčastěji 
požívané typy jsou:

 oktadecylovaný silikagel (SiC18)

 oktylovaný silikagel (SiC8)

 silikagel hydrofobizovaný vazbou fenylové skupiny (SiPhe)

 Hlavní interakce hydrofobní (van Der Waals interaction), retence je ale komplexem 
mechanismů

 Eluční pořadí: 
Strong Lewis acids (carboxylic acids) < Weak Lewis acids (alcohols, phenols) < 
Strong Lewis bases (amines) < Weak Lewis bases (ethers, aldehydes, ketones) <  
permanent dipoles (CHCl3) < induced dipoles (CCl4) < aliphatics

 Retence roste s počtem atomů uhlíku v molekule: … Pentan < Hexan < Heptan…
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Chromatografie na nepolárních 
stacionárních fázích

= chromatografie na obrácené (reverzní) fázi

Na nepolární stacionární fázi (např. na oktadecylovaném silikagelu) je chování 
analytů opačné vzhledem k chování na silikagelu. Jako mobilní fáze se 
používá směs polárních rozpouštědel: voda-metanol, voda-acetonitril, 
voda-isopropylalkohol…, vodná složka může obsahovat rozpuštěnou látku 
(sůl, kyselinu…)

Chromatografie na obrácené fázi je dnes mnohem častěji aplikována, než 
chromatografie na normální fázi. Důvodem jsou menší problémy (vyšší 
teploty varu a menší hořlavost rozpouštědel).

Optimálního rozlišení a přijatelné doby analýzy se dosahuje použitím 
gradientové eluce (v tomto případě dochází ke zvýšení eluční síly mobilní 
fáze zvýšením podílu méně polární složky a snížením obsahu vody 
v mobilní fázi)
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Separace – interakce, které ovlivňují relativní retenční čas jednotlivých složek 
vzorku
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Iontově výměnná chromatografie
Separace založena na rozdílech v ion-exchange afinitě složek vzorku.

• Negativně nabité sorbenty interagují s kationty (katex).

• Pozitivně nabité sorbenty tvoří vazby s anionty (anex).

katexy (měniče kationtů) 
 silně kyselé: funkční skupiny –SO3

- H+ (v H+ cyklu)
 slabě kyselé: funkční skupiny –COO- H+ (v H+ cyklu)
anexy (měniče aniontů)
 silně bazické: funkční skupiny ,NH3

+ , –CH2–N+R3 Cl- (v Cl- cyklu)
 slabě bazické: funkční skupiny např. NR3

+  ,- NH+R2 Cl- (v Cl- cyklu)
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Iontově výměnná chromatografie
Typické aplikace - Organické látky

 Nabité biomolekuly (velké proteiny, malé nukleotidy), bílkoviny, peptidy
 stanovení aminokyselin (detekce pokolonovou derivatizací s ninhydrinem…)
 dělení peptidů a bílkovin (podle isoelektrického bodu)
 stanovení monosacharidů a oligosacharidů
 Stanovení velmi polárních pesticidů (glyphosate, ethephone, quarternary amines)

Základní princip
Iontové interakce – vzorek a rozpouštědlo soutěží o aktivní místa
Přitažlivé síly mezi molekulami nesoucími nabité skupiny opačného znaménka jsou v HPLC 

používány dvěma způsoby: 
Ion Pairing - malé molekuly, technika může být použita  ve spojení s reverzní 

chromatografií
Ion Exchange Chromatography – nabité částice (matrice) se reversibilně naváží na molekuly 

vzorku (bílkoviny …). Desorpce je docíleno zvýšením koncentrace solí nebo 
alternativně pomocí pH mobilní fáze. Iontové měniče obsahující diethyl aminoethyl
(DEAE) nebo karboxymethyl (CM) skupiny jsou nejčastěji používány v biochemii. 
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Iontově výměnná chromatografie
Stacionární fáze:

 Měniče iontů (ionexy) jsou stacionární fáze na bázi 
organických polymerů (styren-divinylbenzenové, 
methakrylátové polymery) s kovalentně vázanými 
polárními funkčními skupinami (kyselými nebo 
bazickými), které mohou vlastní proti iont 
(counterion) vyměňovat s iontem v mobilní fázi 

 Silikagel méně vhodný – užívá se široké rozmezí pH

 Silné iontoměniče jsou nabité v celém rozsahu pH , 
není vliv pH mobilní fáze.

 Kapacita slabých intoměničů je závislá na pH. 
Disociovaná aktivní centra mohou interagovat s 
analyty. 

a) Undissociated cation
exhcanger

b) Dissociated cation exchanger
c) Partly dissociated cation

exchanger

pH < pKa

pH > pKa

pH ≈ pKa
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Iontově výměnná chromatografie
Mobilní fáze:

 Většinou se skládá většinou z vody (do 50% organického rozpouštědla) s counter-ion. 

 Retence klesá s vyšší iontovou silou mobilní fáze (koncentrací conter ion).

• Nárůst pH redukuje retenční čas při výměně kationtů.

• Naopak snížení pH snižuje retenční dobu při výměně aniontů.

 Eluce je založena na rostoucí síle mobilní fáze (koncentrace the conter ion).

Profil kapacity pro  iontově výměnnou separaci
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Pořadí eluce při iontoměničové chromatografii je určeno hustotou náboje 
(náboj/radius) hydratovaného iontu 
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V organických kyselinách a bázích je eluční pořadí určeno jejich pKa nebo 
pKb (síla kyseliny nebo báze). 
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Reversed Phase Chromatography

Separation of ionic compounds – Ion-Pair Chromatography

 Method of choice, when neutral and ionic compounds have to be analysed
togehter.

 Reversed-phase chromatography with counter ion in mobile phase (neutral
compounds are not influenced).

+ +
Analyte Counter ion Ion-pair

&
Ion-pairs are separated as 

neutral molecules.

- -

- -
Analyte Counter ion Ion-pair

& + +
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Reversed Phase Chromatography

Counter ion Suitable for

Quarternary amines (tetramethylammonium, 
tetrabutylammonium, 
palmityltrimethylammonium)

Strong and weak acids, sulphonated dyes, 
carboxylic acids

Tertiary amines (trioctylamine) Sulphonates

Alkyl- and arylsulphonates
(methanesulphonate, heptanesuphonate)

Strong and weak bases, benzalkonium salts, 
catecholamines.

Perchloric acids Strong ion pairs with basic compounds

Perfluoric acids Strong ion pairs with basic compounds

Separation of ionic compounds – Ion-Pair Chromatography

 Common ion-pair agents:

Ion-Pair chromatography is not suitable for LC-MS applications, since stable ion-
pairs do not provide ions and sensitivity is significantly compromised.
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Stanovení anorganických iontů 
iontovou chromatografií

Detekce: vodivostní, vodivostní se supresorem,
spektrofotometrická (pokolonová derivatizace)
nepřímá spektrofotometrická

Kationty: dělení na katexu
Ni, Mn, Co, Cu, Fe, Zn lze dělit na anexu ve formě chlorkomplexů (postupná 

eluce roztoky HCl s klesající koncentrací)

Anionty: dělení na anexu, eluce roztokem NaOH (gradient) nebo NaHCO3+Na2CO3

Typy látek, které mohou být stanoveny metodou iontové chromatografie: 

Anorganické ionty jako Cl-, Br-, SO42- etc. 
Anorganické kationty 
Organické kyseliny 

Organické báze 
Ionogenní organo-kovové sloučeniny 
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Chirální stacionární fáze

 Výměna ligandů 

 p-Donor p-akceptor 

 Chiral Host-guest (cyclodextrin) 

 Imobilizované bílkoviny 

 Imobilizované polysacharidy 

Stereoizomery - jedinečná konfigurace - enantiomery a diastereomery

Chirální molekula - má zrcadlový obraz, který se s ní nekryje - enantiomer.

Enenatiomery =  optické izomery (antipody)

 Separace enantiomerů - chirální chromatografie:

 Separace derivátu, který se získá reakcí chirální molekuly s chirálním derivatizačním 
činidlem – chirální derivatizace

 Separace diastereomerů pomocí konvenční HPLC  - nepřímá metoda chirální separace

 Přímé metody chirální separace - tvorba přechodných diastereomerních komplexů 
mezi chirálním selektorem a chirálním solutem (na stacionární nebo mobilní fázi) 
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Afinitní chromatografie

Vysoce specifická chromatografie – molekuly jsou rozpoznávány činidlem 
vázaným na stacionární fázi a vytěsňovány  rozpouštědlem. 
Princip klíč – zámek podobný jako u reaktivity enzymů
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Vylučovací chromatografie

Separace podle hydrodynamického objemu molekul 
porézní neadsorbující materiál s póry přibližně stejné 
velikosti jako rozměry molekul, které mají být odděleny 
– vylučovací limit.
Separace molekul na základě jejich molekulové velikost 
– molekulové síto. Větší molekuly (větší molekulová 
hmotnost) se eluují dříve
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Gelová chromatografie

Systém je kalibrován použitím standardů o známé molekulové hmotnosti. 
Neznámé molekuly  - určení jejich velikostní distribuce z kalibrační křivky. 
Retenční čas je úměrný logaritmu molekulové hmotnosti


