
Chirální separace 
  
význam u léčiv (enantioselektivní účinek)  
dělení obtížné – stejné fyzikální vlastnosti, v nechirálním prostředí – stejné chemické vlastnosti  
příroda: aminokyseliny – L, cukry – D  
  
Význam: 1) léčiva (rozdílný účinek = enantioselektivní  
  2) potraviny (chuť, ale i nutriční hodnota)  

3) životní prostředí (zemědělské chemikálie, polutanty – entioselektivní metabolický 
efekt)  

  
Dělení – základní zákon: „Dělení enantiomerů je možné pouze v chirálním prostředí“, jinak mají 
stejné chemické vlastnosti  
3-bodový interakční model  
  
Techniky dělení:  A) Přímé – využívá tvorby přechodných diastereomerních komplexů mezi 

chirálním selektorem a chirálním solutem (na stacionární nebo mobilní fázi)  
     B) Nepřímé – derivatizace chirálním činidlem, dělení v nechirálním prostředí  

  
Separační metody: GC, LC (HPLC), elektromigrační, superkritická fluidní chromatografie  
  
  
GC – přímá (CSP – chirální stacionární fáze) a nepřímá  
  
CSP:   1) s chirálním aminokyselinami nebo peptidovými deriváty  
  2) cyklodextrin – nejpoužívanější  
  3) chirální kov koordinační látky  
výhoda proti HPLC: rychlost, snadné dělení těkavých látek, vysoká citlivost, žádná odpadní 
rozpouštědla  
omezení: musí být těkavé, nemožné derivatizovat většinu polárních látek, vysoká teplota způsobuje 
racemizaci některých CSP = ztráta enantioselektivity s časem  
  
  
LC (HPLC) – chirální stacionární fáze (CSP) nebo chirální aditiva do mobilní fáze  
počet CSP značně vzrůstá během posledních let, široké spektrum, volba často empirická  
  
CSP (chirální stacionární fáze):  
1)   založená na tvorbě komplexů s výměnou náboje – nejsou komerční  
2)   π−π interakce, π-donorové a π-akceptorové (Pirklovy) chirální fáze  
  dinitrobenzoylová skupina - π-akceptorová část  
  alkyl, OR, NH2, SR - π-donorová část  

dnes méně využívané  
3)  chirální ligand-výměnná chromatografie (LEC)  

založena na rozdílné stabilitě komplexů tvořených mezi imobilizovanou entio-čistou 
aminokyselinou a enantiomery solutu pomocí kovového iontu – Cu(II), ale i Ni(III), Zn(II)  

4)  CD (Cyclodextriny) – hlavně β, CD lze také použít derivatizované  
 A) reverzní způsob separace – směs MeOH (methanol), ACN (acetonitril); nepolární část 

vstupuje do kavity, polární funkční skupiny reagují s hydrofilním okrajem CD kavity. O 
úspěšnosti rozhoduje velikost hydrofobní části solutu a polarita skupin vázaných v 
blízkosti chirálního centra  



 B) přímý způsob (straight phase) – nepolární rozpouštědla (n-heptan) = neuplatňuje se 
inkluze  

 C) polárně-organický mód  
mobilní fáze: ACN s malým podílem MeOH a přídavkem velmi malého množství 
triethylaminu a kyseliny octové  
podstata: stereoselektivní tvorba vodíkových můstků mezi chirálním solutem a CD, ACN 
obsadí kavitu  

 
5)  chirální korunové ethery (CSP)  
   hlavně: aminokyseliny, dipeptidy, aminoalkoholy, aminy, aminoestery  

založena na interakci páru elektronu kyslíků korunového etheru a positivního náboje 
primární amino skupiny – vede k tvorbě inkluzního komplexu  

typ mobilní fáze – zředěné kyselé roztoky, občas s organickými modifikátory (do 15%)  
   komerčně dostupné  
6)  polysacharidy (celulóza, amyláza)  

celulóza – derivatizace na triestery nebo trikarbamáty; triacetáty celulózy  
použití hlavně v módu normální fáze; efluent modifikován určitými aprotickými 

rozpouštědly (CN, ethylacetát)  
7)  proteinové CSP - komerční  
   BSA (hovězí sérový albumin), α1-kyselý glykoprotein  
   pro kyselá nebo bazická farmaka, pesticidy, aminokyseliny  
8) enzymy s vysokou stereoselektivitou pro určité substráty (chymotrypsin – L-aminokyseliny) 

na silikagelu  
9)  syntetické polymery  
   polymerace trifenylmethyl methakrylátu  
   3-D polymery – kopolymerace chirálních polyamidů nebo triacetátů celulózy  
10)  molekulárně vtištěné polymery  
11)  makrocyklická antibiotika – v současné době velký rozvoj a využití  
   vankomycin, teicoplanin – komerčně dostupné  
  velký výběr: funkční skupiny, kavity, stereogenní centra  

enatioseparace – různé mechanismy: vodíkové vazby, π−π interakce, inkluze, sterické 
interakce, dipólové interakce, různé jejich kombinace  

mechanismus záleží (jako u CD) na módu separace – reverzní, přímá, polárně-organická  
  dělí racemáty, které jinak nejde rozdělit  
  pesticidy, farmaka, aminokyseliny  
  
Chirální mobilní fáze  
  
výhody:  
1)  obvyklé stacionární fáze (cena!)  
2)  široké spektrum chirálních aditiv  
3)  snadná změna chirálního selektoru  
4)  jiná selektivita než u vázaných chirálních selektorů (CSP)  
5)  snadnější změna elučního pořadí  
  
obdobné chirální selektory (hlavně CD, makrocyklická antibiotika, korunové ethery, 
aminokyseliny), které jsou použity k CSP jsou vhodné i jako chirální aditiva k mobilní fázi;  
rozpustnost v mobilní fázi!  
  



Preparativní LC  
  
příprava enantiočistých látek (farmak)  
  
  
Superkritická fluidní chromatografie 
  
nemá takové využití jako HPLC a GC, pouze některé speciální aplikace  
  
  
Kapilární elektromigrační techniky 
  
výhody oproti HPLC: vysoká účinnost, rychlost separace, nižší spotřeba chirálního selektoru   
nevýhody: nižší citlivost, chybí možnost preparativního použití  
  
CZE, MEKC, MEEKC, CGE, ITP, CEC  
nepřímá metoda – zřídka  
přímá – hlavně adice chirálního selektoru/modifikátoru do pufru (gelu, mikroemulze)  
chirální rozpoznání na principech:  
 
 1)  tvorba inkluzního komplexu  
 2)  výměna ligandu  
 3)  afinitní interakce  
 4)  tvorba chirálních micel  
 
stejné chirální selektory jako u HPLC  
  
  
TLC 
  
rovněž obdobné selektory, obzvláště CD (cyklodextriny)  
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