
Nové smery v analytickej 
chémii 

Vysokoúčinná kvapalinová 
chromatografia 



Chromatografia 

 Separačná metóda založená na delení 
látok medzi stacionárnu a mobilnú fázu 

 



Vznik a vývoj chromatografie 

Vývoj chromatografie 
1900-1960 

 
Mechanizmus separácie –              spôsob vyvíjania 

Adsorpčná (1900-) 
GSC(1950-) 

Frontálna 
Vytesňovacia 
Elučná 

Rozdeľovacia(1940-) 
PC 
TLC 
GLC 
HPLC (1960-) 

Iónovo-výmenná (1940-) 

Gélová permeačná(1960-) 

Afinitná(1960-) 

 



Teória HPLC 

 Martin a Synge - teória priehradiek 

  1952 Nobelova cena za prínos v oblasti 
rozdeľovacej chromatografie 

 

 60.roky 20. storočia Giddingsova 

Teória separačného procesu 
(hydrodynamický vplyv mobilnej fázy na 
výšku teoretickej priehradky) 

  -uznaná oficiálne v roku 1991 



Rozdelenie chromatografických 
metód z rôznych hľadísk 

 Podľa povahy separačného deja 

 Adsorpčná 

 Rozdeľovacia 

 Iónovovýmenná 

 Gelová permeačná 

 Chirálna 

 Afinitná 

 

 



Kvapalinová chromatografia – 
kvapalná mobilná fáza 

 Planárna 

 Papierová 

 Na tenkej vrstve (TLC), (HPTLC) 

 Kolónová 

 Kvapalinová (LC) 

 Vysokoúčinná kvapalinová (HPLC) 
 Liekopisná metóda 



Schéma zariadenia 
 

http://www.waters.com/waters/en_SK/How-Does-High-Performance-Liquid-Chromatography-Work%3F/nav.htm?cid=10049055&locale=en_SK 



Proces delenia látok v 
chromatografii - chromatogram 

http://www.waters.com/waters/en_SK/How-Does-High-Performance-Liquid-Chromatography-Work%3F/nav.htm?cid=10049055&locale=en_SK 



Základné vzťahy 

Retenčný faktor 

selektivita 

Počet teoretických priehradiek 



Výškový ekvivalent teoretickej 
priehradky 

Van Deemter: 

 

HETP = A + B / u + C u  

 

A - difúzia spôsobená 

rozdielnou dĺžkou dráh molekúl 

 

 

 

 

B - difúzia v smere koncentračného 

gradientu 

 

C – odpor proti prenosu hmoty 

 

HETP = L / N 
 



Rozlíšenie 
 

1.účinnosť 

2.selektivita 3.Retenčný faktor 



Nové smery v HPLC 

 1.Proces na kolóne: rýchlosť analýzy, účinnosť, 
selektivita, mikroanalýzy 
 

 2.Procesy pred vstupom vzorky na kolónu -
predúprava vzorky: zakoncentrovanie stopových 
množstiev analytu, odstránenie rušiacich látok = 
extrakcia(LLE, SPE),  
 

 3.Proces za kolónou: napr. derivatizácia, 
detekcia (citlivosť, LOD, LOQ, selektivita) 



1. Proces na kolóne  
 

Elučné techniky HPLC 
 

gradientová 

Izokratická 
 



Trendy vo vývoji fáz 
/vysoká selektivita/ 

 Stacionárna fáza 
 Rôzne druhy funkčných skupín 

 Mobilná fáza 
  rôzne druhy rozpúšťadiel, ich pomery, aditíva, pH 

 



Endcappované stacionárne fázy 

Okrem hlavnej funkčnej skupiny je naviazaná iná menej objemná funkčná skupina 

Metyl alebo izopropyl, izobutyl 

    
                                           

           

    
                                                 

     





Variabilita funkčných 
skupín 
Nové trendy –HILIC 
Hydrofilno-lipofilné 
interakcie 



Rôznorodosť funkčných skupín sorbentov 



Rôznorodosť funkčných skupín sorbentov 



HPLC Stanovenie biogénnych 
amínov 

column: Ascentis RP-Amide, 15 cm x 2.1 mm 
I.D., 5 μm particles (565305-U 

 
  

mobile phase: [A] 0.1% ammonium acetate 
in water (pH unadjusted); [B] acetonitrile  

 
  

gradient: 25 to 75% B in 10 min; held at 
75% B for 5 min  

 
  

flow rate: 0.5 mL/min  

 
  

column temp.: 35 °C  

 
  

detector: UV, 340 nm  

 
  

injection: 10 μL  



Separácia na stacionárnej fáze HILIC 



Stanovenie vo vode rozpustných 
vitamínov na kolóne HILIC  



Chirálne separácie 

  pre látky s identickými fyzikálno-
chemickými vlastnosťami 

 

 

 Chirálne stacionárne fázy 

 Chirálne mobilné fázy 

 



Chirálne stacionárne fázy 

 Polysacharidy a ich deriváty (celulóza, cyklodextríny) 

 Syntetické polyméry (polyakrylamid) 

 Syntetické chirálne selektory (crown etery, selektory 
tvoriace vodíkové väzby) 

 Imobilizované proteíny (alfaglykoproteín, albumín 
ľudského a hovädzieho séra) 

 Makrocyklické antibiotiká (vankomycín, teikoplanin) 

 Aminokyseliny 



Chirálne separácie 



Chirálne mobilné fázy 

 Chirálny selektor je súčasťou mobilnej 
fázy napr. (2R, 3R)/di-n-butyltartrát)DBT 

 Nevýhody sú: 

 Veľká spotreba chirálneho aditívna 

 Nižšia separačná účinnosť a 
reprodukovateľnosť 

 Riziko nízkej rozpustnosti chirálneho aditívna v 
MF 

 



Bioafinitná 
 chromatografia 

 Založená na špecifických a reverzibilných 
interakciách medzi dvoma biologicky 
aktívnymi látkami (enzým, hormóny, 
nukleové kyseliny) 



Afinitná chromatografia 

http://www.bio-rad.com/de-at/applications-technologies/introduction-affinity-chromatography 



Faktory ovplyvňujúce bioafinitnú 
separáciu 

 Výber vhodného ligandu  

 Výber inertného nosiča (agaróza, celulóza, 
perlová celulóza, polyakrylamidové gély) 

 

 



POPLC (phase optimized)  
 tzv. segmentové kolóny 

 

možnosť zmeny selektivity 
podľa našich požiadaviek 
rôzne poradie c18, fenyl.... 

http://images.alfresco.advanstar.com/alfresco_images/pharma/2014/08/21/fa20735d-feab-4c3e-b0d7-a398ac29871b/article-452838.pdf 



POPLC separácia 
zmesi pesticídov 

http://images.alfresco.advanstar.com/alfresco_images/pharma/2014/08/21/fa20735d-feab-4c3e-b0d7-a398ac29871b/article-452838.pdf 



Trendy vo vývoji častíc 
stacionárnych fáz 
/ vysoká účinnosť/ 

rýchle analýzy, stabilita stacionárnej fázy v 
širokom pH rozsahu 

 Sorbenty s malými časticami, krátke kolóny, 
vyššie rýchlosti analýzy pri vysokej účinnosti 

 Monolitické kolóny, vyššie prietokové rýchlosti 

 Miniaturizácia častíc, kolón, malé prietokové 
rychlosti, malé objemy 

 Čipy, nízke prietokové rýchlosti, malé objemy 



Monolitická stacionárna fáza  

Monolitická stacionárna fáza 
Chromolith  
-polymerizovaný silikagél 
-Vysoké prietoky mobilnej fázy 
-Bez vysokého tlaku v systéme 
 
 
 
Makropóry 2mm 
Mesopóry13 nm 
 
Nové trendy -Na báze silikagélu a polymérov 
  kapiláry 100mm 



UPLC – UHPLC – RRLC 
myšlienka vznikla v 40. rokoch 20.storočia (Synge),  

prvé výsledky boli publikované v roku 1997 (Jorgenson) 

 Ultra HPLC 

 Veľkosť častíc menej ako 2mm vyžaduje vyšší 
tlak v systéme 

  umožňuje vyššiu účinnosť,  

 

 Kratší čas analýzy 

 Využitie vo farmaceutickej analýze, metabolomike 
a proteomike 



Porovnanie vplyvu 5mm a 1,8mm častíc 
na čas analýzy 



Povrchovo porézne presne 
sférické častice  

(core-shell, poroshell) 

http://www.agilent.com/en-us/promotions/discoverporoshell 



Povrchovo porézne presne sférické častice  - 
porovnanie s celoporéznymi časticami 



Účinnosť separácie v závislosti 
na type častíc sorbentov 

https://www.phenomenex.com/Kinetex/CoreShellTechnology 



Kontrola čistoty liečiva Paroxetin 
porovnanie povrchovoporéznych 

stacionárnych fáz s celoporéznymi 



Kontrola čistoty liečiv 
porovnanie povrchovoporéznych 

stacionárnych fáz s celoporéznymi 



HPLC a UPLC s povrchovo 
poréznymi časticami  



Možnosti vplyvu zmeny pH 
mobilnej fázy na retenciu 



Zelená chromatografia 

Typ  priemer kolóny   prietok MF   
Klasická LC 1-10mm    >1 ml/min 
Mikro LC  500mm -1mm     100-500 ml/min 
Kapilárna LC 100 -500mm   1-25 ml/min 
Nano LC  100mm    <1 ml/min 

 Šetrí životné prostredie 



Miniaturizácia- mikroanalýzy 

 čipy 

Nízke prietoky (nl)! 

Hongfeng Yin 
Kevin Killeen 
J. Sep. Sci. 2007, 30, 1427 
–1434 , 
DOI 
10.1002/jssc.200600454 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://nano.cancer.gov/objects/img_news/nano_news_0505_hplc_chip.jpg&imgrefurl=http://nano.cancer.gov/news_center/monthly_feature_2005_may.asp&h=186&w=200&sz=6&hl=sk&start=6&tbnid=uOp9W5IApSDxkM:&tbnh=97&tbnw=104&prev=/images?q=HPLC++chip&svnum=10&hl=sk&lr=


2. proces pred kolónou 
 Spájanie chromatografických techník 

 Off-line (SPE) 

 On-line (kolóny s rozdielnou selektivitou) 

2D chromatografia 



Extrakcia na tuhej fáze 

1. Kondicionovanie kolóny 
2. Ekvilibrácia 
3. Dávkovanie vzorky 
4. Oplach, sušenie kolóny 
5. Eluovanie cielených zložiek vzorky 

 
  

http://www.phenomenex.com/sample-preparation/solid-phase-extraction 



Extrakcia na tuhej fáze 

http://www.waters.com/waters/en_SK/Beginner%27s-Guide-to-SPE-%5BSolid-
Phase-Extraction%5D/nav.htm?cid=134721476&locale=en_SK 

Zjednodušenie matrice vzorky pre účinnešiu 
separáciu v HPLC 
 
 
Potlačenie iónovej supresie spôsobenej matricou v 
MS 
 
 
Frakcionácia vzorky 
 
 
 
Zakoncentrovanie  



SPE úprava vzorky 
pred stanovením 
gliklazidu v moči 

 
Bez SPE   < LOQ 

 

 

 
 

Po SPE 10x zakoncentrované  

Obsah gliklazidu …12 ppb  



2D analýza červeného vína 

  

Improved 2-D HPLC of Red Wine by incorporating pre-process signal smoothing algorithms. 
Article (PDF Available) in Journal of Separation Science 36(21-22) · November 2013 with 46 ReadsDOI: 10.1002/jssc.201300616 · Source: PubMed 

https://www.researchgate.net/journal/1615-9314_Journal_of_Separation_Science
https://www.researchgate.net/deref/http:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24039071


2D analýza červeného vína 

  A) 1D PGC stac fáza8 min. 
(B) 2D C18 core–shell. 
Separácia za 2 min pri 
prietoku 5 mL/min, 60°C. 

 

Improved 2-D HPLC of Red Wine by incorporating pre-process signal smoothing 
algorithms. 
Article (PDF Available) in Journal of Separation Science 36(21-22) · November 2013 with 46 
ReadsDOI: 10.1002/jssc.201300616 · Source: PubMed 

https://www.researchgate.net/journal/1615-9314_Journal_of_Separation_Science
https://www.researchgate.net/deref/http:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24039071


UPC2 

 Mobilná fáza – 
skvapalnený CO2 

http://www.waters.com/webassets/cms/library/docs/720004238en.pdf 



Automatizácia HPLC procesu 

 Autosamplery  

 Riadenie počítačom 

 Zber dát a vyhodnocovanie softvérom 

 

 



Manuálne dávkovanie 
uvidíme na praktickom cvičení 



Automatické dávkovanie 
nový trend v úspore času – 

prístroj pracuje bez prestávok -po 
naprogramovaní - porovnáme na praktickom 

cvičení 



Zariadenie HPLC 



SPE on-line 
zakoncentrovanie 

na čipe 

Hongfeng Yin 
Kevin Killeen 
J. Sep. Sci. 2007, 30, 1427 
–1434 , 
DOI 
10.1002/jssc.200600454 

 



3. proces za kolónou 
Detektory 

 Univerzálne (UV) 

 Selektívne (+odstránenie inak rušiacich 
látok, - prípadná nutnosť derivatizácie 
analytu 

 Spojenie viacerých detektorov- DAD, 
MS, MS/MS – identifikácia a 
kvantifikácia 

 

 



DAD chromatogram 

http://www.phcog.com/viewimage.asp?img=PhcogMag_2012_8_32_250_103647_f6.jpg 



Spojenie modernej separácie 
(chirálnej- obvykle v spojení s 
achirálnou) a detekcie (MS) 

A) Chiral SFC separation of 100 
ng/mL standard mix using a 
CHIRALPAK OD-3 (3.0 x100 mm, 3 
µm) column. Isomers of each 
metabolite are marked. (B) 
Improved chiral SFC separation of 
the standard mix, when a Zorbax 
RX-SIL column was serially 
connected with a CHIRALPAK OD-3 
column. The separation of 6-, 7- 
and 8-hydroxy warfarin isomers was 
significantly improved when the 
Zorbax A was serially connected 
with a CHIRALPAK OD-3 column. 
MRM transitions for all metabolites 
and warfarin are labeled. 

https://www.agilent.com/cs/Satellite?assettype=GSA_C&assetid=1404943485730&d=&formassembly=false&pagename=Agilent/GSA_C/GenericInnerTemplateWi
thFourZones_New 



Záver 
Prístup k HPLC analýze 
1.vzorka-úprava 
Čo ma zaujíma?(profil matrice, 1 alebo viac 
analytov) 
Povaha analytov? (makromolekuly, malé 
molekuly, v akej matrici? 
 
2. Separačný proces- kolóna, mobilná fáza? 
Účinnosť, selektivita 
 
3. Detekcia 

 



Zaujímavé linky 
2D a hplc on chip 

video 

https://www.youtube.com/watch?v=45q_i88zblY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rFbeOmZg0eE 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=45q_i88zblY
https://www.youtube.com/watch?v=rFbeOmZg0eE

