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Úvod 

 
Aminokyseliny predstavujú veľmi dôležitú skupinu 

látok, ktoré sú prítomné v živých organizmoch. Tieto zlú-
čeniny majú významné postavenie v metabolizme 
a zároveň plnia funkciu základných stavebných zložiek 
peptidov a proteínov. Bielkoviny pozostávajú z -amino-
kyselín, ktoré sú rovnako ako ďalšie biologicky aktívne 
látky tvorené chirálnymi molekulami1. Keďže chiralitu 
možno považovať za základnú vlastnosť živej hmoty, ste-
reoselektívne pôsobenie opticky aktívnych zlúčenín sa 
v podstatnej miere študuje už viac ako polstoročie. Naj-
väčší význam odlišného správania sa enantiomérov sa 
pozoruje u liečiv. Štúdium chirality sa v súčasnosti dostá-
va do veľkej pozornosti aj v priemysle agrochemikálií 
a pri stanovení enantiomérneho zastúpenia jednotlivých 

zložiek potravín2. V tejto problematike zohrávajú dôležitú 
úlohu chromatografické a elektromigračné metódy. Okrem 
ich využitia pri chirálnych separáciách sa často aplikujú 
pri skúmaní interakcií optických izomérov s inými chirál-
nymi alebo nechirálnymi molekulami. Tieto metódy sa 
tiež uplatňujú pri kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze 
opticky aktívnych látok v rôznych matriciach3. 

Predkladaná práca sa zaoberá separáciou enantiomé-
rov nederivatizovaných aminokyselín. Enantioseparácie 
boli realizované metódou chirálnej vysokoúčinnej kvapali-
novej chromatografie (HPLC) s využitím chirálnych sta-
cionárnych fáz (CSF) na báze derivátov cyklofruktánu 
(izopropylkarbamát cyklofruktánu 6 a R-naftyletyl-
karbamát cyklofruktánu 6). 

 
 

Experimentálna časť 
  
Separácie enantiomérov aminokyselín boli realizova-

né kvapalinovým chromatografom pozostávajúcim z vyso-
kotlakového čerpadla Delta Chrom SDS 15S, dávkovacie-
ho ventilu Rheodyne (objem slučky 20 l), chromatogra-
fickej kolóny IP-CF6 (250  4,6 mm I.D., 5 m), chirál-
nym selektorom bol izopropylkarbamát cyklofruktánu 6 
a kolóny RN-CF6 (250  4,6 mm I.D., 5 m), chirálnym 

SEPARÁCIA ENANTIOMÉROV NEDERIVATIZOVANÝCH AMINOKYSELÍN  
METÓDOU HPLC 
 

Význam jednotlivých skratiek: D,L – Phe = D,L-fenylalanín; D,L – Met = D,L-metionín;  
D,L – Trp = D,L-tryptofán; D,L – AABA = kyselina D,L-aminomaslová; D,L – Nle =  
D,L-norleucín; D,L – Leu = D,L-leucín; D,L – Ala = D,L-alanín; D,L – Val = D,L-valín 

Tabuľka I 
Hodnoty retenčných faktorov a rozlišovacích faktorov vybraných racemických zmesí nederivatizovaných aminokyselín 
použitím IP-CF6 CSF pre rôzne zloženia mobilnej fázy. Chromatografické podmienky: stacionárna fáza IP-CF6, mobilná 
fáza metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín, detekcia UV (λmax = 210 nm), prietok mobilnej fázy 0,8 ml min–1, 
dávkovaný objem 20 l, teplota kolóny 23 °C 

  
Látka 

MEOH/MeCN/HAc/TEA (v/v/v/v) 

50/50/0,3/0,2 65/35/0,3/0,2 75/25/0,3/0,2 85/15/0,3/0,2 

k1 k2 Rij k1 k2 Rij k1 k2 Rij k1 k2 Rij 

D,L-Phe 0,91 1,03 0,49 0,48 0,54 0,39 0,27 0,35 0,36 0,25 0,32 0,35 

D,L-Met 0,87 0,98 0,58 0,69 0,77 0,49 0,48 0,56 0,46 0,43 0,50 0,41 

D,L-Trp 0,88 0,98 0,56 0,47 0,52 0,42 0,25 0,31 0,30 0,23 0,29 0,30 

D,L-AABA – – – 0,46 0,52 0,67 0,50 0,56 0,54 0,43 0,48 0,54 

D,L-Nle – – – – – – 0,36 0,42 0,86 0,35 0,41 0,70 

D,L-Leu 0,24 0,37 0,69 0,48 0,55 0,74 0,32 0,41 1,13 0,28 0,34 1,22 

D,L-Ala 0,47 – – 0,78 0,84 0,72 0,80 0,87 0,68 0,73 – – 

D,L-Val – – – – – – 0,32 0,36 0,54 0,29 – – 

tM (min) 4,09 4,11 4,66 4,50 
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Tabuľka II 
Hodnoty retenčných faktorov a rozlíšenia vybraných racemických zmesí analytov pri rôznych teplotách kolóny. Chromato-
grafické podmienky: stacionárna fáza IP-CF6, mobilná fáza metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín (75/25/0,3/0,2, 
v/v/v/v), detekcia UV (λmax = 210 nm), prietok mobilnej fázy 0,8 ml min–1, dávkovaný objem 20 l, teplota kolóny 5–40 °C 

Obr. 1. Chromatografický záznam separácie racemátu a L-formy metionínu získaný pomocou spektrofotometrického (A) 
a polarimetrického (B) detektora; Chromatografické podmienky: stacionárna fáza IP-CF6, mobilná fáza metanol/acetonitril/kyselina 
octová/trietylamín (85/15/0,3/0,2, v/v/v/v), detekcia UV (λmax = 210 nm), polarimetrická, prietok mobilnej fázy 0,8 ml min–1; dávkovaný 
objem 20 l, teplota kolóny 0 °C 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

Látka D,L-AABA D,L-Phe 
t (°C) k1 k2 Rij k1 k2 Rij 

5 0,82 0,88 1,02 0,45 0,54 1,21 
10 0,80 0,86 0,77 0,80 0,86 0,77 
20 0,66 0,71 0,70 0,39 0,44 0,57 
30 0,57 0,61 0,63 0,35 0,38 0,60 
40 0,54 0,57 0,57 0,33 0,35 0,46 

L-  D- 

L-   

L-   
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selektorom bol R-naftyletylkarbamát cyklofruktánu 6, a 
termostatu kolón Incos LCT 5100. Na detekciu eluova-
ných látok sa použil spektrofotometrický detektor 
(Knauer) (chromatogramy boli zaznamenané pri vlnovej 
dĺžke λmax = 210 nm) a polarimetrický detektor (Chiralyser 
IBZ Messtehnik) v on-line zapojení, čo umožnilo sledovať 
a kontrolovať poradie enantiomérov. Separácie boli usku-
točnené v polárno-organickom móde, pričom mobilnou 
fázou bola zmes metanolu a acetonitrilu s prídavkom kyse-
liny octovej a trietylamínu v rôznom pomere. 

 
 

Výsledky 
 
Na enantioseparácie jednotlivých látok nevplýva iba 

typ použitej chromatografickej kolóny, ale aj zloženie 
mobilnej fázy. Jedným z experimentálnych cieľov bolo 
testovanie rôznych koncentrácií metanolu (obj.%) 
v eluente. Najúčinnejšia separácia študovanej skupiny 
analytov sa dosiahla použitím CSF s chirálnym selektorom 
na báze izopropylkarbamátu cyklofruktánu 6 (IP-CF6) 
a mobilnej fázy zloženia metanol /acetonitril/kyselina 
octová/trietylamín (75/25/0,3/0,2, v/v/v/v). Hodnoty rozli-
šovacieho faktora pri tomto zložení eluentu boli 
v intervale 0,30–1,13. Najvyššie hodnoty rozlišovacieho 
faktora boli síce dosiahnuté pri mobilnej fáze metanol/
acetonitril/kyselina octová/trietylamín (50/50/0,3/0,2, v/v/
v/v), avšak použitím eluentu tohto zloženia sa separovali 

enantioméry iba niektorých aminokyselín. Tabuľka I su-
marizuje výsledky získané testovaním jednotlivých mobil-
ných fáz. 

Ďalším dôležitým parametrom, ktorý vplýva na reten-
ciu a separáciu optických izomérov je teplota kolóny. Štú-
dium vplyvu teploty bolo uskutočnené v rozsahu od 5 °C 
do 40 °C. V tabuľke II sú uvedené hodnoty retenčných 
a rozlišovacích faktorov vybraných analytov (racemáty 
kyseliny aminomaslovej a fenylalanínu) pri rôznych teplo-
tách kolóny. Z uvedených výsledkov vyplýva, že 
s rastúcou teplotou kolóny klesala retencia separovaných 
enantiomérov. Najvyššie hodnoty rozlíšenia sa dosiahli pri 
teplote 5 °C.  

Významným faktorom pri chirálnych separáciách je 
elučné poradie enantiomérov, ktoré sa určilo porovnaním 
elučných charakteristík enantiomérnych foriem v racemáte 
a L-formy študovaných aminokyselín. Pri všetkých látkach 
eluoval z kolóny ako prvý v poradí L-enantiomér (nižšia 
hodnota retenčného faktora). Chromatografické záznamy 
separácie racemátu a L-formy metionínu získané pomocou 
spektrofotometrického a polarimetrického detektora sú 
znázornené na obr. 1. 

Vhodné podmienky pre chirálnu HPLC separáciu 
aminokyselín (stacionárna fáza IP-CF6, mobilná fáza metanol/
acetonitril/kyselina octová/trietylamín (75/25/0,3/0,2, v/v/v/v) 
sa použili na analýzu  D,L-metionínu v reálnej vzorke vý-
živového doplnku. Na obr. 2 sú znázornené chromatogra-
fické záznamy vzorky a D,L-metionínu. Na základe porov-

Obr. 2. Chromatografické záznamy separácie enantiomérov metionínu v reálnej vzorke (A) a D,L-metionínu (B); Chromatografické 
podmienky: stacionárna fáza IP-CF6, mobilná fáza metanol/acetonitril/kyselina octová/trietylamín (75/25/0,3/0,2, v/v/v/v), detekcia UV 
(λmax = 210 nm) a polarimetrická, prietok mobilnej fázy 0,8 ml min–1, dávkovaný objem 20 l, teplota kolóny 0 °C 
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nania elučných charakteristík sa vo vzorke dá predpokla-
dať prítomnosť racemátu metionínu, ktorá je deklarovaná 
aj výrobcom. Hmotnostná koncentrácia L- a D-
enantiomérnej formy metionínu bola 4,1 g v 1 g prípravku 
(RSD  5 %, n = 3). Medza detekcie a medza stanoviteľ-
nosti metódy so spektrofotometrickou detekciou boli pre 
metionín 0,5 a 1,5 g ml–1. Kalibračná čiara (závislosť 
plochy píku od koncentrácie metionínu) bola lineárna 
v rozsahu koncentrácií 1,5–10 g ml–1. 

 
 

Záver 
 
Na štúdium enantioseparácií nederivatizovaných ami-

nokyselín sa použila metóda chirálnej HPLC s využitím 
cyklofruktánového chirálneho selektora (IP-CF6) v polár-
no-organickom separačnom móde. Najvhodnejšou mobil-
nou fázou bola zmes metanol/acetonitril/kyselina octová/
trietylamín (75/25/0,3/0,2, v/v/v/v). Na kontinuálne sledo-

vanie elučného poradia enantiomérov sa využila spektro-
fotometrická a polarimetrická detekcia v on-line zapojení. 
Vhodné podmienky pre chirálne HPLC separácie študova-
ných aminokyselín boli aplikované na separáciu enantio-
mérov racemickej zmesi D,L-metionínu v reálnej vzorke. 
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