
Nízko- a vysokomolekulární cukry 
 
prakticky všechny separační módy – hlavně HPLC, CE 
nemají chromofor – derivatizace nebo jiné detekce (pulzní elektrochemické, refrakt. index. 
evaporative light-scattering, chirooptické det. – polarimetry, spektropolarimetry) 
hmotnostní spektrometrie 
 
RP (obrácená fáze) – asi nejčastější) 

— ke zmenšení polarity – derivatizace (i k zavedení chromoforu či fluoroforu): dansyl-, 
dabsylhydrazin = hydrazony, osazony 

 
stacionární fáze:  nejčastěji alkyl silikagelové – oktadecyl-, oktyl-, butyl- 
 polystyren-divinylbenzen (odolnost k pH), zirconia, alumina,  
 grafitovaný uhlík 
mobilní fáze: polárnější než st. fáze, vodno-organická směs (pufrované i nepufrované) 

obsahujicí MeOH, iPrOH, ACN, THF 
 
1) nederivatizované cukry – hlavně voda 
2) derivatizované 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol (NBDF) – flur., 

peracetylace 
3) glykopeptidy velmi podobné neglykosylovaným peptidům 
4) glykoproteiny 
 
iontové párování – možnost zvýšit hydrofóbní vlastnosti separovaných anlytů 
 TBAP (tetrabutylammonium fosfát), dodecyltrimethylammonium chlorid 
 
 
HIC (hydrofobní interakční chromatografie) – stacionární fáze je méně hydrofobní než 
v případě RPC; povrch pevného nosiče (silikagelu) je obalen hydrofilním povrchem, který se 
stává vysoce hydratovaným v kontaktu s vodnou mobilní fází 
Separon HEPA – kopolymer 2-hydroxyethyl methakrylát; separace glykoprotein 
 
 
Hydrofilní interakční chromatografie 
 
Adsorpční a rozdělovací chromatografie na silica 
nemodifikovaná silica – příliš polární k použití v adsorpční chromatografii nederivatizovaných 
cukrů, které mohou být nereversibilně adsorbovány 
1) estery 
 benzoylace cukrů (i RPC), peracetylace – hexan/aceton (10:1), diethylether/hexan 
   ACN/voda (9:1), méně polární – ethylacetát/hexan (3:1) 
 perbenzoylované deriváty: hexan/ethylacetát (5:1) 
 inkorporace nitroskupiny (chromoforu) do arylového substituentu, 230-260 nm  
  maximum UV oblasti; nitrobenzoáty (n-hexan/chloroform/ACN, 10:5:1)+THF 
2) jiné metody derivatizace – fenyldimethylsilylace: mono- a disacharidy 
3) 2,4-dinitrofenylhyrazony – aldosy (oxidace jodistanem – vznikají aldehydy),  
  hexan/ethylacetát (49:1); i RPC!!! 
4) vysoká citlivost – fluoreskující dansyl hydrazony (i RPC!!) 
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Rozdělovací chromatografie na aminem modifikovaném silikagelu 
 
separace nederivatizovanýh cukrů - jak stacionárně, tak i dynamicky modifikovaný silikagel 
 
dynamicky modifikovaný – tetraethylenepentamine (TEPA) 
 výhoda:  delší životnost stacionární fáze, její nízká cena 
 nevýhoda: variace retenčních časů, nestabilní baseline,  

UV-detekce – horší (amin v eluentu) 
 
stacionárně modifikovaný 
vázané aminopropyly; mobilní fáze: vodný acetonitril (ACN) (85% - pouze monosacharidy, 
80% - směs mono- a disacharidů, 75% - oligosacharidy) 

vážná nevýhoda: při analýze redukujících cukrů – tvorba glykosylaminů =  
ztráty při kvantifikaci cukrů a deaktivace kolony 

 
Amino-kyano , polyamin a amidové fáze – stabilnější než amino fáze 
 
 
hydroxylované fáze 
 DIOL – mobilní fáze: 85% ACN; samotný – široké píky, proto malý přídavek (0,1%) 
báze (diisopropylethylamin); lepší dichlormenthan–methanol (84:16), jako detektor evaporative 
light scattering detector – limit řádově v ng! 
 
 
Kation-výměnná chromatografie 
stacionární fáze: 
1) silikagel (méně často) 
2) polymerní – PS/DVB, velmi často v sérii – analýza oligo- i monosacharidů a jejich 
degradačních produktů v jedné analýze 
 
Separační mechanismus 
1) iontová výměna (iontová interakce molekuly vzorku s nabitou funkční skupinou 
 P-R– + E+ + A+ = P-R–A+ + E+

2) iontové vytěsnění 
3) vytěsňování podle molekulové hmotnosti 
4) výměna ligandů a protiiontů 
5) iontově zprostředkovaná rozdělovací chromatografie 
6) interakce se sulfonovou skupinou 
7) interakce s matricí 
 
Ovlivnění separací cukrů na kationtových měničích (PS/DVB) 
velikost částic, míra zesíťování (oligosacharidy – nižší stupeň zesíťování než pro monomery), 
teplota – zvýšení umožňuje minimalizovat šířku píku, zvýšit počet teoretických pater 
 
mobilní fáze: 
pro separaci cukrů na sulfonových katexech s H+ nebo různými kovovými ionty je používána 
hlavně voda nebo zředěná kyselina sírová, separace může být kontrolována přídavkem 
organického rozpouštědla (omezení – změny v bobtání matrice) – hlavně ACN (až 40%, 
methanolu může být použito pouze několik %) 
vliv organické složky záleží na tom, jaký mechanismus se uplatňuje 
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Anion-výměnná chromatografie 
stacionární fáze 
1) silikagel silné anexy (kvarterní ammoniové skupiny) 
  slabé anexy (primární aminy) 
aminopropyl-silikagel  - také slabý bazický anex 
 
silný anex – dělení uronových kyselin (0,7 M kys. octová), oligogalakturonové kyseliny (0,3 M 

octan sodný, pH 5,4) 
  oligosacharidy – 0,26 M, 0,34 M a 0,4 M KH2PO4
slabý anex – dělení nenasycených oligogalaktorunové kyseliny (0,11 M octan sodný, pH 7,5) 
 
2) polymerní 
vysoké pH – s pulsní amperometrickou detekcí 
umožňuje separaci karbohydrátů jako oxyaniontů 
separace mon-, oligo- a polysacharidů 
neporézní PS/DVB 
 
 
separace cukrů ve formě borátových komplexů 
neutrální karbohydrát lze dělit jako negativně nabitý borátový komplex na silně zásaditém 
anexu; poměr borát/diol 1:1, 1:2: 
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Chromatografie podle molekulové hmotnosti 
 
stacionární fáze:  silikagelové - TSK, Diol, methakryláty - PW, agaróza (superosa) 
   polymerní kopolymery - HW 
mobilní fáze: vyšší iontová síla (až 1M) x obtížně použitelná refraktometrická 

detekce, pH < 4 
detekce: diferenční refraktometr, konduktivita, evaporative i multi-angle light-

scattering detektory 
kalibrace: polysacharidy, dextrany 
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Afinitní chromatografie na imobilizovaných lektinech 
 
izolace a identifikace polysacharidů a glykoproteinů na základě jejich specifických 
strukturálních vlastností (rozlišení membránových glykoproteinů buněk, rozlišení normálních a 
zhoubně transformovaných buněk) 
 Velké množství lektinů, které se vyznačují specifickou vazbou některého 
z jednoduchých cukrů. Vazba je často podmíněna na určitou sekvenci cukernatých jednotek 
v oligosacharidů. 
nejčastějsí – Concanavalin A (ConA) 
 
selektivita X nedostatečné rozlišení separovaných látek (široké píky). 
 
 
Plynová chromatografie (GC) 
 
a) neúplně methylované cukry 
b) acetylované alditoly 
c) acetylované aldonitrily 
d) permethylované alditoly oligosacharidů 
e) trimethylsilylestery (standardní v GC) 
f) trifluorované estery 
 
 
Superkritická fluidní chromatografie 
 
nenalezlo širšího uplatnění 
 
 
Kapilární elektromigrační techniky 
 
Elektrolyty: 
 1) borátový komplex (viz nahoře) 
  v slabě alkalickém prostředí, pH 8-10, až 250 mM 
 2) vysoce alkalické elektrolyty (pH) 
  neutrální karbohydráty jsou velmi slabé kyseliny 
  ionizace hydroxylových skupin v extrémně vysokých pH (nad 11) 
 3) komplexy karbohydrát –kationt kovu 
  hydroxylové skupiny tvoří koordinační vazby s kovovým kationtem 

vodný roztok octanu alkalické zeminy (100 mM octan vápenatý, barnatý, 
strontium) 

 
Nederivatizované  
 karbohydráty – kyselé: negativní náboj v neutrálních pH 
     neutrální: zůstávají nenabité v pH<12-13 

detekce – přímá, nepřímá fluorescence (přídavek coumarinu do elektrolytu), nepřímá 
UV (přídavek riboflavinu; 3,4-dimethoxycinnamové kyseliny) 
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Derivatizované (předkolonově) 
1) redukující aminace: 2-aminopyridin, 2-aminoacridin, 4-aminobenzoová kyselina, CBQCA = 

3-(4-carboxybenzoyl)-2-quiniline-carboxyaldehyd 
2) kondensace s 1-fenyl-3-methyl-5-pyrazolonem 
3) kondensace karboxylovaných (kyselých) sacharidů s aminy 
 náhrada slabých kraboxylových kyselin 1 nebo více skupinami 
 sulfanilic acid, 7-aminonaftalen-1,3-disulfonová kyselina 
 
detekce – chromofor nebo fluorofor (LIF) 
 
 
Glykoproteiny – podobné postupy jako při analýze proteinů 
 
 
TLC – chromatografie na tenké vrstvě 
 
Méně významná, hlavně derivatizované (např. 2,4-dinitrofenylhydrazinem) 
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