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Przegląd rodzajów chiralnych faz stacjonarnych oraz możliwości ich zastosowań  

w chromatografii cieczowej 
 
Streszczenie: Chromatograficzne rozdzielanie związków optycznie czynnych ma ogromne znaczenie nie tylko w 
przemyśle farmaceutycznym, ale i  agrochemicznym, a także w badaniach naukowych różnego rodzaju. W niniejszym 
opracowaniu scharakteryzowano komercyjnie dostępne chiralne fazy stacjonarne na bazie, cyklodekstryn, 

polisacharydów, makrocyklicznych antyb iotyków, eterów koronowych, a także fazy proteinowe, ligandowymienne, 
jonowymienne oraz fazy typu Pirkle’a. Omówiono podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne w/w faz stacjonarnych, 
przedstawiono przykładowe ich struktury, mechanizmy chiralnego rozpoznania oraz podstawowe zastosowania. Opisano 
również warunki chromatograficznego rozdzielania chiralnego dla wybranych farmaceutyków i pestycydów.  
 
Słowa kluczowe: chiralne rozdzielenie, chiralne fazy stacjonarne (CSP), chromatografia cieczowa(LC) 

 
Types of chiral stationary phases and its applications to liquid chromatography (LC) 
– a  mini review 
 
Abstract: Importance of chromatographic enantioseparations in the pharmaceutical and agrochemical industries is still 
increasing. In this paper the chiral stationary phases, including cyclodextr ins, polysaccharides, macrocyclic antib iotics, 
crown ethers, proteins, ligand-exchange, Pirkle-type and ion exchange phases is discussed. For all types of chiral 
stationary phases, the basic physical and chemical properties are discussed, as well as the structure and the possible 
chiral recognition mechanisms. The basic applications of this phases are also described. Chromatographic conditions for 
chiral separation of selected active pharmaceutical ingredients and pesticides are reviewed.  

 
Keywords: chiral separation, Chiral Stationary Phases (CSP), Liquid Chromatography (LC) 
 

OZNACZENIA (Abbreviations) 
HPLC  – wysokosprawna chromatografia cieczowa (high performance liquid chromatography) 
CSP – chiralna faza stacjonarna (chiral stationary phase) 

FDA – amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration) 
CD – cyk lodekstryna (cyclodextrin) 
AGP – 1-α-kwaśnia glikoproteina (1-α-acid glycoprotein) 

BSA –albumina surowicy wołowej (bovine serum albumin) 
HSA –albumina surowicy ludzk ie j(human serum albumin) 
CBH – cellobiohydrolaza (cellubiohydrolase) 

OVP - owoglikoproteina (ovoglycoprotein) 
DMF – dimetyloformamid (dimethyloformamide) 
DMSO – dimetylosulfotlenek  (dimethyl sulfoxide) 

GC – chromatografia gazowa (gas chromatography) 
SFC – chromatografia z eluentem w stanie nadkrytycznym (supercritical fluid chromatography) 
CE – elek troforeza kapilarna (capillary electrophoresis) 

CTA – trójoctan celulozy (cellulose triacetate) 
 

1. Wstęp 

(Introduction) 
 
Znacząca część substancji występujących naturalnie w przyrodzie i aktywnych biologicznie, to związki 

optycznie czynne. Można do nich zaliczyć substancje występujące w organizmach żywych, w tym enzymy 

aminokwasy, kwasy nukleinowe, lipidy i cukry. Związki optycznie czynne to substancje, które mają zdolność 
do skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego. Mają one możliwość tworzenia dwóch nienakładających 
się na siebie odbić lustrzanych, zwanych enencjomerami. Takie izomery zawierają zazwyczaj centralny atom 

węgla (chiralny atom), wokół którego tetraedrycznie rozmieszczone są cztery różne podstawniki .  
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Enancjomery, pomimo identycznej budowy, mają podstawniki odmiennie ułożone w przestrzeni i  
dlatego skręcają wiązkę światła spolaryzowanego w przeciwnych kierunkach. Substancje naturalnie 
występujące w przyrodzie występują zazwyczaj w formie jednego enancjomeru. Przykładowo, większość 

cukrów występuje w konfiguracji D, a aminokwasy białkowe w konfiguracji L. Konfiguracja absolutna opisuje 
przestrzenne położenie podstawników wokół chiralnego (asymetrycznego) atomu cząsteczki. Konfiguracja 
jest przypisywana po uszeregowaniu podstawników zgodnie z regułami CIP jako R (R -rectus– prawy) lub S 

(S-sinister – lewy). Cząsteczki chiralne mają zdolność  do skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego o 
określony kąt w prawo lub w lewo. Związki chiralne wytwarzane na drodze syntezy chemicznej ot rzymuje się 
zazwyczaj w formie równomolowej mieszaniny obu enancjomerów czyli w formie racemicznej. Enancjomery  

danej substancji, mimo identycznych właściwości fizycznych, mogą wykazywać odmienną aktywność 
biologiczną. Ma to szczególne znaczenie w przypadku optycznie czynnych składników leków i pestycydów, 
dla których aktywność poszczególnych enencjomerów należy us talić i stale monitorować. W 2006 roku, 56% 

obecnych na rynku leków zawiera optycznie czynne substancje chemiczne, z których znaczna część 
dostępna jest w handlu w formie mieszaniny racemicznej [1]. Oznacza to, że przyjmując lek w postaci 
mieszaniny racemicznej, jeden z enancjomerów może mieć pozytywny wpływ terapeutyczny, a drugi może 

być nieaktywny, lub co gorsza, być przyczyną niepożądanych efektów ubocznych. Aby nie dopuścić do 
takich sytuacji, już na etapie projektowania leku ocenia się aktywność obu enancjomerów i podejmuje 
decyzję, czy lek będzie mógł występować w formie mieszaniny racemicznej, czy pojedynczego enancjomeru.  

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pestycydów, gdzie poszczególne enancjomery mogą mieć w 
różnym stopniu negatywny wpływ na środowisko, a także zróżnicowaną funkcjonalność. Składniki aktywne 
występujące w formie pojedynczego enancjomeru są zazwyczaj bardziej efektywne w działaniu, wykazują 

też niższą toksyczność dla środowiska.  
W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej zastosowania chromatografii cieczowej w 

rozdzielaniu mieszanin racemicznych wybranych związków, szczególnie biologicznie czynnych. 

Przedstawiono czynniki mające wpływ na parametry rozdzielenia enancjomerów, w tym rodzaje chiralnych 
faz stacjonarnych, których odpowiedni dobór jest pierwszym krokiem w procesie opracowania optymalnych 
warunków chiralnego rozdzielenia. Opisano również mechanizmy chiralnego rozpoznania dla 

poszczególnych typów faz stacjonarnych. 
 

2. Znaczenie rozdzielenia enancjomerów związków biologicznie aktywnych 

(Importance of enentioseparation of biological active compounds) 
 

Za efekt terapeutyczny leku odpowiedzialne są najczęściej oddziaływania między aktywnym 

składnikiem leku, a określonym białkiem w organizmie. Oddziaływania te wys tępują w trójwymiarowej 
przestrzeni. Ze względu na to, że przestrzenna struktura enancjomerów jest odmienna, mogą one inaczej 
reagować z danym białkiem i tym samym wywoływać różnego typu efekty w organizmie. Różnica najczęściej 

zależy od tego, jak daleko od centrum chiralnego znajdują się centra aktywne cząsteczki, które oddziałują z 
białkiem [2, 3]. 

Należy podkreślić, że ten enancjomer, który nie jest odpowiedzialny za efekt terapeutyczny leku, może 

nie wykazywać żadnej aktywności, może działać antagonistycznie, osłabiając działanie leku, lub wręcz 
wykazywać negatywne działanie. Oznacza to, że drugi enancjomer może być odpowiedzialny za tzw. efekty 
uboczne. Enancjomer, odpowiedzialny za efekt terapeutyczny nazywa się eutomerem, a drugi enancjomer 

diastomerem [2, 3]. 
Przykładów substancji leczniczych, których właściwości lub moc działania dla poszczególnych 

enancjomerów są różne, jest wiele. Jednym z nich jest ibuprofen, którego właściwości przeciwzapalne i 

przeciwbólowe zawdzięcza się hamowaniu działania enzymu COX-1 w komórkach. (S)-ibuprofen jest ponad 
100 razy silniejszym inhibitorem enzymu COX-1 niż (R)-ibuprofen. W tym wypadku badania wykazały, że w 
organizmach ssaków istnieje izomeraza, która w znacznym stopniu przekształca (R)-ibuprofen w aktywny 

(S)-ibuprofen. W lecznictwie stosuje się, więc, mieszaninę racemiczną tej substancji. Przeciwnym 
przykładem jest penicylamina stosowana w leczeniu choroby Wilsona. Za jej działanie odpowiedzialna jest  
(S)-penicylamina, a jej (R)-enancjomer powoduje utratę wzroku i jest toksyczny[3]. Toksyczność 

bupiwakainy, którą stosuje się przy znieczuleniach miejscowych, jest głównie związana z (R) -enancjomerem 
tego farmaceutyku. W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano (S)-bupiwakainę, zwaną lewobupiwakainą,  
którą wprowadzono do handlu. W Polsce w 2011 roku zarejestrowano ropiwakainę, która również jest (S) -

enancjomerem jednego z homologów bupiwakainy i charakteryzuje się podobnym działaniem 
terapeutycznym oraz wykazuje niską toksycznością [2]. Baklofen jest lekiem zmniejszając ym napięcie 
mięśni, stosowanym m.in. w leczeniu stwardnienia rozsianego. Okazuje się, że (R) -baklofen ma nie tylko 

działanie dwa razy silniejsze niż racemat, ale drugi jego enencjomer osłabia działanie leku  [4]. 
Obecnie prawo europejskie nie narzuca obowiązku opracowania nowych leków wyłącznie w postaci 

pojedynczych enancjomerów. Jednakże w 1992 roku w Stanach Zjednoczonych Food and Drug 

Administration (FDA) wydało dyrektywę dotyczącą chiralnych substancji leczniczych. Według zaleceń FDA, 
decyzję o wykreowaniu leku w formie pojedynczego enancjomeru zostawia się twórcom leku, ale odpowiedni 
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wybór musi zostać uzasadniony. Zarówno w przypadku opracowywania substancji leczniczej w postaci 
racematu jak i pojedynczego enancjomeru, muszą zostać przeprowadzone badan ia in vivo nad 
właściwościami poszczególnych enancjomerów. W późniejszych etapach, jeśli to możliwe, przeprowadza się 

badania in vitro na zwierzętach lub ludziach w celu porównania aktywności farmakologicznej enancjomerów. 
Jeżeli izomery optyczne wykazują inne profile farmakokinetyczne, a substancja lecznicza ma pozostać 
racematem, wytwórca musi monitorować zachowania pojedynczych enancjomerów [5]. Synteza leku w 

postaci pojedynczego enancjomeru jest z reguły droższa niż w postaci mieszaniny racemicznej. Jeśli więc  
nie ma potrzeby rozdzielania mieszaniny, nie robi się tego ze względów ekonomicznych. Istnieje kilka 
sytuacji, w których uzasadnione jest stosowanie mieszaniny racemicznej. Ma to miejsce wtedy, gdy obydwa 

enancjomery wykazują identyczną aktywność farmakologiczną, co może być spowodowane tym, że centrum 
chiralne nie jest zlokalizowane w tym miejscu cząsteczki, które odpowiada za interakcje z receptorami w 
organizmie ludzkim. Kolejnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy całkowity efekt terapeutyczny jes t 

uzależniony od jednego z enancjomerów, a drugi izomer nie jest odpowiedzialny za efekt terapeutyczny ani 
nie wywołuje skutków ubocznych [6]. 

W USA i Europie prawo zezwala na zarejestrowanie pojedynczego enancjomeru danego leku, który  

już wcześniej był zarejestrowany jako racemat. Umożliwia to koncernom farmaceutycznym przedłużenie 
ochrony patentowej substancji aktywnej. Jest to tzw. chiral switch. Efektem może być istnienie na rynku leku 
w dwóch formach: racematu i pojedynczego enancjomeru, co pozostawia pacjentom wybór między tańszym 

odpowiednikiem w formie racemicznej, a często bardziej skutecznym lekiem w formie izomeru optycznego 
[7]. Pomimo, iż można projektować syntezy stereoselektywne, które umożliwiają otrzymywanie określonych 
enancjomerów, procedura taka jest dużo bardziej skomplikowana, a co za tym idzie droższa i najczęściej 

stosowana tylko dla ściśle wybranych leków. Możliwość rozdzielenia mieszaniny racemicznej pozostaje więc 
ważnym aspektem na etapie projektowania każdej substancji leczniczej,  która posiada centra chiralne. Jest  
to dziedzina chemii oraz inżynierii separacji, której rozwój trwa nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych 

ubiegłego wieku. Tempo tego rozwoju do dnia dzisiejszego z pewnością nie słabnie [8].  
 

3.  Metody rozdzielania substancji optycznie czynnych 

(Methods for separation of chiral compounds mixtures) 
 
Substancje chemiczne syntezowane przemysłowo lub w laboratoriach mogą być otrzymane w postaci 

mieszaniny racemicznej lub w postaci jednego enancjomeru lub dużego nadmiaru jednego z nich. 
Pojedyncze enancjomery uzyskuje się na drodze syntezy stereoselektywnej, w której stosuje się chiralne 
katalizatory, rozpuszczalniki lub reagenty. Między innymi za rozwój tej dziedziny chemii Barry Sharpless 

otrzymał w 2001 roku nagrodę Nobla. Niestety, mimo opracowania syntez stereoselektywnych dla kilkuset 
związków, niewiele z nich znalazło zastosowanie w skali przemysłowej. Dużo częściej otrzymuje się leki w 
postaci mieszaniny racemicznej, którą następnie poddaje się rozdzieleniu [8].  

Mieszaniny racemiczne można rozdzielać na różne sposoby, z których część jest stosowana na skalę 
przemysłową, a pozostała wykorzystywana jedynie w skali preparatywnej. Wyróżnia się metody pośrednie i 
bezpośrednie rozdzielenia enancjomerów. Metody pośrednie wykorzystują chiralne odczynniki umożliwiające 

utworzenie pary diastereoizomerów. Takie diastereoizomery można rozdzielić klasycznymi metodami 
spontanicznej krystalizacji, ekstrakcji przeciwprądowej, albo chromatografii sorpcyjnej z chiralną fazą 
stacjonarną. Metody bezpośrednie są częściej stosowane w przemyśle. Do tej grupy zaliczają się metody 

chromatograficzne z użyciem chiralnych faz stacjonarnych [9].  
Istnieją również metody, które nie zaliczają się do żadnej z powyższych grup. Można wykorzystać 

rozdzielanie kinetyczne, gdzie w reakcjach z optycznie czynnymi związkami chemicznymi lub pod wpływem 

chiralnych katalizatorów, wykorzystuje się różną szybkość reakcji każdego z enancjomerów. Jeżeli  różnica 
jest wystarczająco duża, można zatrzymać przebieg reakcji przed jej zakończeniem, uzyskując prawie 
wyłącznie jeden z izomerów optycznych. Opracowano także metodykę rozdzielenia enancjomerów z  

wykorzystaniem enzymów i mikroorganizmów, zwaną biotransformacją. Biot ransformacja może mieć 
zastosowanie wtedy, kiedy korzystne jest uzyskanie tylko jednego z enancjomerów, ponieważ drugi ulega 
zniszczeniu. Starannie dobrane mikroorganizmy lub enzymy trawią jeden z enancjomerów, podczas, gdy 

drugi można z łatwością odzyskać. 
Po raz pierwszy rozdzielenia enancjomerów dokonał Ludwik Pasteur w roku 1849, rozdzielając  

izomery kwasu winowego przy pomocy krystalizacji. Kwas winowy krystalizuje, tworząc tak zwany 

konglomerat, czyli mieszaninę czystych kryształów pojedynczych enancjomerów. Oznacza to, że można 
poddać taki związek krystalizacji a następnie rozdzielić kryształki prawo - i lewoskrętnego izomeru.  
Dotychczas odkryto około 240 chiralnych związków chemicznych, które zachowują się podobnie. Innym 

przykładem substancji tworzących konglomeraty mogą być estry naproksenu. Metylowe i  etylowe estry  
naproksenu, łatwe w syntezie, tworzą konglomeraty i krystalizują w opisany powyżej sposób. Jest to więc 
łatwa metoda pozyskiwania pożądanego enancjomeru tego leku [9].  

Izomery optyczne większości substancji chiralnych, nie krystalizujących w postaci konglomeratów, 
można przeprowadzić w diastereoizomeryczne sole, które ze względu na odmienne właściwości fizyko -
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chemiczne można poddać rozdzieleniu. Racemiczne kwasy tworzą takie sole z optycznie czynnymi 
zasadami, a racemiczne zasady z optycznie czynnymi kwasami. Można również utworzyć 
diastereoizomeryczne estry z alkoholi lub też hydrazony z aldehydów. Otrzymane diastereoizomery można 

rozdzielić, używając szeregu opracowanych metod. Metodą historyczną jest mechaniczne rozdzielenie 
kryształów, na przykład za pomocą pęsety. Takiego sposobu w 1848 roku użył Ludwik Pasteur, po raz  
pierwszy rozdzielając izomery kwasu winowego. Można również stosować krystalizację frakcyjną, 

wykorzystującą odmienną rozpuszczalność soli w różnych temperaturach, krystali zację w chiralnych 
rozpuszczalnikach, ponieważ optycznie czynne rozpuszczalniki mogą mieć wpływ na różną szybkość 
krystalizacji oraz tempo wzrostu kryształów. Metodą, która znalazła zastosowanie przemysłowe, jest tzw.  

selective seeding, czyli selektywne szczepienie racematu. Wykorzystuje się w tej metodzie różnice w 
szybkości krystalizacji uzyskanych soli w przesyconym roztworze. Jeżeli po dodaniu do roztworu zarodków 
soli jednego z enancjomerów, krystalizuje on dużo szybciej, wówczas metoda ta okazuje się bardzo 

skuteczna. Enancjoselektywna ekstrakcja ciecz-ciecz polega z kolei na frakcyjnym ekstrahowaniu 
racematów, do uzyskania pojedynczych enancjomerów. Wykorzystuje ona tworzenie kompleksów gość -
gospodarz, gdzie rolę gospodarza najczęściej pełnią pochodne cyklodekstryn, kwasu winowego lub też etery  

koronowe. Wymienione metody pośrednie są trudne i pracochłonne, wymagają również przekształcenia 
uzyskanych soli do pożądanego związku chemicznego, co sprawia, że nie są preferowane przemysłowo, ale 
mogą znaleźć zastosowanie w laboratoriach [10]. 

Częściej stosowanymi metodami rozdzielania mieszanin racemicznych są metody chromatograficzne.  
Najczęściej stosuje się chromatografię cieczową, która pozwala na szybkie i skuteczne rozdzielanie wielu 
lotnych, jak i nielotnych chemicznych związków optycznie czynnych. W przypadku rozdzielania lotnych 

chemicznych związków optycznie czynnych stosowana jest też chromatografia gazowa, zwłaszcza 
składników tzw., olejków eterycznych. Połączenie odpowiednich urządzeń umożliwia również analizę 
jakościową i ilościową, a także badanie kąta skręcalności optycznej poszczególnych enancjomerów. 

Niekiedy wykorzystuje się chiralne dodatki do fazy ruchomej (selektory), jednak dość rzadko, ponieważ ich 
przygotowanie jest pracochłonne i są one kosztowne, a chiralny selektor nie może być najczęściej 
odzyskany. Po rozdzieleniu enancjomerów, wymaganie jest dodatkowo usunięcie selektora [12].  

Najszersze zastosowanie do rozdzielania mieszanin racemicznych znalazły chiralne fazy stacjonarne,  
ze względu na szybkość wykonania rozdzielania oraz możliwość ich wielokrotnego stosowania. Dotychczas 
rozwinięto i skomercjalizowano niemal sto chiralnych faz stacjonarnych do HPLC [10]. Można je podzielić na 

fazy, które składają się z chiralnych selektorów unieruchomionych na nośniku stałym (np. cyklodekstryny czy 
etery koronowe) oraz na wypełnienia chiralne, najczęściej polimery syntetyczne lub pochodzenia 
naturalnego (np. polisacharydy lub ich pochodne). Jednakże, żadnej z opracowanych chiralnych faz  

stacjonarnych nie można uznać za uniwersalną, mająca zastosowanie do rozdzielania wszystkich grup 
związków optycznie czynnych. Wybór odpowiedniej fazy stacjonarnej jest trudny i opiera się najczęściej na 
obserwacjach doświadczalnych, a efektywność rozdzielania zależy  również od typu fazy ruchomej i innych 

zmiennych parametrów chromatograficznych [12, 13].  
 
 

4.  Dobór parametrów rozdzielania dla mieszanin związków optycznie czynnych  

(Selection of separation parameters used for mixtures of chiral compounds)  
 

HPLC jest jedną z najbardziej uniwersalnych technik rozdzielania i oznaczenia składu substancji i 
mieszanin w krótkim czasie. Jej zastosowanie nie ogranicza się do molekuł, których chiralność opiera się na 
atomie węgla z czterema różnymi podstawnikami, ale znajduje również zastosowanie dla związków 

zawierających chiralne atomy krzemu, azotu, siarki czy fosforu lub kompleksowe związki z jonami Cu
2+

, Ni
2+

 
lub inne. Analogicznie, asymetryczne sulfotlenki lub azyrydyny, których chiralność opiera się na wolnej parze 
elektronowej, mogą być rozdzielone przy pomocy chiralnej chromatografii cieczowej. Chiralność odnosi się 

również do struktur śrubowych, tak jak w przypadku białek i innych biopolimerów, kiedy utrudniony jest obrót  
wokół wiązania pojedynczego. Takie zjawisko nazywa się atropoizomerią. Przykładami chemicznych 
związków atropoizomerycznych są spirany i binaftol (rysunek  1). Do rozdzielania tego typu związków można 

również zastosować chiralną chromatografię cieczową, a w przypadku lotnych związków chemicznych 
chromatografię gazową [14]. 
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Rys. 1. Przykłady atropoizomerów - struktura chemiczna 1,1'-bi-2-naftolu i spiro[5.5]undekanu. 
Fig. 1.  An ex ample of atropoisomers – chemical structure of 1,1'-bi-2-naphthole and spiro[5.5]undekane. 

 
Podstawą rozdzielania enancjoselektywnego jest tworzenie się labilnych kompleksów pomiędzy 

enancjomerami i chiralnym selektorem, czyli fazą stacjonarną. Enancjomer tworzący z chiralnym selektorem 

mniej stabilny kompleks o niższej wartości stałej równowagi k1 będzie eluowany szybciej, n iż enancjomer 
tworzący bardziej stabilny kompleks w wyższej wartości stałej równowagi k2. Stosunek współczynników 
retencji (k ) determinuje enancjoselektywność α fazy stacjonarnej dla dwóch enancjomerów w danej 

temperaturze i dla określonego składu eluentu,  określany zależnością (1). 
 

 (1) 

gdzie: 
α  – enancjoselektywność fazy stacjonarnej 
k 1 – retencja enancjomeru, który jest eluowany pierwszy  

k 2 – retencja enancjomeru, który jest eluowany drugi 
wartości k i są proporcjonalne do K i. 
Współczynnik ten najczęściej osiąga wartości w przedziale od 1,01 (bardzo trudny problem 

rozdzielczy, wymagający kolumny o bardzo wysokiej sprawności N>104) do nawet 2,5 (bardzo łatwy problem 
rozdzielczy). Wartość α = 1,00 oznacza, że w danych warunkach nie jest możliwe rozdzielenie izomerów.  

Innym ważnym współczynnikiem charakteryzującym mieszaninę enancjomerów jest nadmiar 

enancjomeryczny (%ee, enantiomeric excess), zwany również czystością enancjomeryczną, wyrażany 
zależnością (2). 

 

 (2) 

gdzie: 

E1 – ilość enancjomeru, którego jest więcej w mieszaninie 
E2 – ilość enancjomeru, którego w mieszaninie jest mniej. 
 

Enancjomery mają identyczne właściwości fizyko-chemiczne, stąd nadmiar enancjomeryczny można 
obliczyć bezpośrednio używając jako wartości E1 i E2 powierzchni pików. Określenie nadmiaru 
enanjomerycznego wymaga wyższej od ok. 0,5 rozdzielczości pików enancjomerów (R, dawniej Rs) i jest 

wyrażane w procentach. Wartość R>0,5 dotyczy zastosowania cyfrowej dekonwolucji pików. Bez tego R 
powinno być wyższe od 0,8. 

Miarą rozdzielenia enancjomerów jest rozdzielczość pików (R, dawniej Rs) obliczana na podstawie 

wzoru 3 (bezpośrednio z chromatogramu) albo 4.4. Wartość rozdzielczości wynika z trzech czynników: liczby 
półek teoretycznych (N), enancjoselektywności α i wartości współczynnika retencji k. Definicyjną formułą 
obliczenia R(Rs) jest poniższa zależność (3), który jest „standardowym” równaniem dla obliczeń 

rozdzielczości w technikach chromatograficznych, z tym że w tym przypadku brana jest pod uwagę para 
enencjomerów. 

 (3) 
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gdzie: 
R(Rs) – rozdzielczość pików rozdzielenia dwóch enancjomerów (1) i (2) wyznaczana na podstawie 

szerokości pików w ½ ich wysokości. 

w1/2w1 – szerokość pierwszego piku w połowie jego wysokości 
w1/2w2 – szerokość drugiego piku w połowie jego wysokości 
tR1 – czas retencji pierwszego piku 

tR2                 – czas retencji drugiego piku 
 
Dokładne obliczenie %ee jest możliwe tylko, jeśli R(Rs>1,5). Jeśli wartość R(Rs) jest mniejsza niż 1,5,  

oznacza to, że piki na siebie częściowo nachodzą (koeluują).  
Zależnością wyjaśniającą wpływ wartości liczby półek teoretycznych (N), selektywności (α), i 

współczynnika retencji (k) na rozdzielczość pików w warunkach elucyjnej chromatografii z elucją  

izokratyczną jest zależność (4): 
 

 (4) 

 
Podstawą rozpoznawania chiralnego są tworzące się kompleksy, co oznacza, że dla mieszaniny 

racemicznej, w której znajdują się identyczne ilości obu enancjomerów, ich stałe asocjacji muszą być różne, 
aby udało się rozdzielić racemat. Obydwa enancjomery znajdują się w roztworze i mają możliwość 
oddziaływania z chiralnym selektorem, który jest immobilizowany najczęściej na żelu krzemionkowym. 

Wyższa wartość stałej asocjacji wobec fazy stacjonarnej dla jednego z enancjomerów oznacza, że będzie on 
eluował później [14]. 

 

5.  Chiralne fazy stacjonarne do LC 

(Chiral stationary phases for LC) 
 
Kiedy w latach osiemdziesiątych zaczęto komerc jalizować chiralne fazy stacjonarne, a liczba 

dostępnych na rynku rodzajów chiralnych sorbentów zaczęła wzrastać, pojawiła się potrzeba pogrupowania 

ich. Wtedy to Weiner zdecydował się podzielić chiralne fazy stacjonarne na pięć grup, na podstawie analizy 
mechanizmu chiralnego rozpoznania, biorąc pod uwagę dwa czynniki: w jaki sposób tworzą się 
diastereoizomeryczne kompleksy pomiędzy fazą stacjonarną, a substancją rozdzielaną, oraz jak wyglądają 

stereochemiczne zmiany podczas tego procesu i po jego zakończeniu. Opierając się na tym, podzielił on 35 
wówczas dostępnych chiralnych faz stacjonarnych na pięć kategorii (Tabela 1). Podział chiralnych faz  
stacjonarnych Weiner zaprezentował w roku 1987. Został on zaakceptowany przez środowisko akademickie 

i był podstawą do opracowania strategii rozwoju CSP (ang. Chiral Stationary Phases). Zaproponowany 
podział został wdrożony do programów nauczania chiralnej chromatografii cieczowej oraz zaczął być 
używany m. in. w badaniach nad chiralnym rozdzielaniem w przemyśle farmaceutycznym, a także zaczął 

pojawiać się w komercyjnych katalogach z chiralnymi kolumnami do HPLC [15,16].  
 

Tabela1. Podział faz chiralnych według Weinera [15]. 
Table 1. Classification of chiral phases by Weiner. 
 

Typ 
Type 

Mechanizm tworzenia kompleksów 
Mechanism of complex formation 

Przykład CSP 
CSP Example  

I Oddziaływania przyciągające: wiązania wodorowe, oddziaływania 
π-π, dipol-dipol. 
Attractive intermolecular forces: hydrogen bonding, π-π, dipole-

dipole 

Typu Pirkle’a 
Pirk le type 

II Oddziaływania przyciągające (j.w.) i inkluzja cząsteczek przez 
chiralny selektor. 
Attractive intermolecular forces (as above), inclusion of molecules 

by Chiral selector 

Pochodne 
celulozy 
Cellulose 

derivatives 

III Inkludowanie cząsteczki analitu do wnęki cząsteczki chiralnego 
selektora. 
Inclusion of the analyte molecule into the cavity of chiral 

selectormolecule 

Cyklodektryny, 
etery koronowe 
Cyclodextrins and 

crown ethers 

IV Tworzenie diastereoizomerycznego kompleksu z jonami metalu w 
wyniku wymiany ligandów 
Formation of diastereomeric complex with metal ions due to the 

ligand exchange 

Ligandowymienne 
Ligandexchange 
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V Oddziaływania hydrofobowe i polarne. 

Hydrophobic and polar interactions 

Proteinowe, 

peptydowe 
Protein 

 
Wraz z upływem lat i dalszym rozwojem chiralnej chromatografii cieczowej, podział Weinera okazał się 

niewystarczający. Pojawiały się nie tylko nowe rodzaje chiralnych kolumn chromatograficznych, ale 
możliwości pracy z nimi w różnych układach faz ruchomych. Przy czym mechanizm chiralnego rozpoznania 
zmienia się wraz ze zmianą układu faz normalnych na układ faz odwróconych lub polarnych organicznych, 

nawet jeśli stosuje się ten sam chiralny selektor. John Lough w swojej pracy przytacza anegdotę zasłyszaną 
od Daniela Armstronga, jakoby miał on spędzić cały wieczór przeszukując katalog Sigma Aldrich, żeby 
znaleźć chiralny selektor, jakiego potrzebował. Wtedy Armstrong podzielił fazy według rozmiaru cząsteczek 

tworzących chiralny selektor (Tabela 2) [15].  
 
Tabela 2. Podział faz chiralnych według Armstronga [15]. 

Table 2. Classification of chiral phases by Armstong. 
 

Rodzaj cząsteczek i stopień 

selektywności 
(Type of molecules and rate of selectivity) 

Typy CSP 

(Types of CSP) 

Małe cząsteczki chiralnego selektora, 

wąski zakres selektywności 
Small molecules of chiral selector, narrow 
range of selectivity 

• ligandowymnienne 

• podstawowe fazy typu Pirkle’a 
• etery koronowe 
• jonowymienne 

Bardziej rozbudowane cząsteczki, średni 
zakres selektywności 

More complex molecules, intermediate 
range of selectivity 

• cyklodekstryny 
• fazy typu Pirkle’a 

Szeroki zakres selektywności 

Wide range of selectivity 

• polisacharydowe CSP (polysaccharide CSPs) 

• antybiotyki makrocykliczne (macro-cyclic 
antibiotics) 
• peptydy chiralne 

 

Duże cząsteczki, bardzo szeroki zakres 
selektywności 

Large molecules, very wide range of 
selectivity 

• proteinowe CSP 

 
Podział faz wg Weinera jest wciąż pomocny w klasyfikacjach chiralnych faz stacjonarnych. 

Uwzględnienie dodatkowo chemicznej natury chiralnego selektora i w taki właśnie sposób zostaną 
przedstawione chiralne fazy stacjonarne w tym opracowaniu [15].  

Chiralne selektory mogą występować w różnej formie. Niektóre z nich można stosować bezpośrednio,  

np. trójoctan celulozy. Jednak większość chiralnych selektorów jest osadzona albo związana kowalencyj nym 
wiązaniem siloksanowym z powierzchnią żelu krzemionkowego. W efekcie chiralny selektor stanowi tylko 
część masy fazy stacjonarnej (w przypadku osadzania do 20%). Takie połączenie fazy stacjonarnej i  

chiralnego polimeru ma bardzo dobre właściwości chrom atograficzne, ze względu na jednorodny rozkład 
wielkości cząsteczek. W przypadku faz typu Pirkle’a, chiralny selektor zostaje związany kowalencyjnie z 
powierzchnią cząsteczek krzemionki. Tak przygotowane fazy stacjonarne wykazują dużą obojętność 

chemiczną i pozwalają na użycie większego spektrum faz ruchomych. W podobny sposób można związać 
proteinowe selektory z żelem krzemionkowym, jednakże w dużo mniejszych ilościach, co znacznie obniża 
ich pojemność [15]. 

Wybór fazy ruchomej również ma duże znaczenie. Oprócz znanych układów faz normalnych 
(rozpuszczalniki organiczne) i odwróconych (woda z organicznymi modyfikatorami), do rozdzielania 
enancjomerów można używać również tak zwanych eluentów polarnych organicznych (polarne alkohole) i  

polarnych jonowych (polarne alkohole z lotnymi buforami) [15]. 
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5.1.  Cyklodekstryny 
(Cyclodextrines) 

 

Cyklodekstryny (CD) to oligosacharydy o budowie cyklicznej, zbudowane z cząsteczek glukozy. 
Otrzymuje się je na drodze enzymatycznej degradacji skrobi. Enzymy biorące udział w tym procesie to 
glukotras ferazy cyklodekstrynowe oraz inne enzymy z grupy amylaz. Proces ten polega na katalitycznym 

rozszczepieniu, a następnie cyklizacji łańcuchów polisacharydowych. Odpowiednie cyklodestryny otrzymuje 
się poprzez strącanie przy pomocy np. toluenu. Otrzymywane w ten sposób cyklodekstryny są prawoskrętne 
[17].  

 

 
Rys. 2. Struktura α-, β-, i γ-cyklodekstryny [sigmaaldrich.com]. 
Fig. 2. Structure of α-, β-, i γ-cyk lodextrine. 

 

 
 

Rys. 3. Wymiary α-, β-, i γ-cyklodekstryny [sigmaaldrich.com]. 
Fig. 3. Dimensions of α-, β-, i γ-cyk lodextrine. 

 

Najczęściej stosowane cyklodekstryny, to α-, β-, oraz γ-cyklodekstryny przedstawiono na rys. 2 i 3. 
Składają się one, odpowiednio: z sześciu, siedmiu i ośmiu jednostek glukozy, połączonych wiązaniami  α-1,4-
acetalowymi tworzącymi strukturę cykliczną. Mają one budowę ściętego stożka otwartego z obu stron. Na 

krawędzi większego otworu, przy atomach węgla nr 2 i 3 każdej cząsteczki glukozy znajdują się 
drugorzędowe grupy hydroksylowe. natomiast na krawędz i mniejszego otworu  pierwszorzędowe grupy 
hydroksylowe znajdują się przy atomie węgla w pozycji 6. Sprawia to, że powierzchnia cyklodekstryny są 

hydrofilowe, dzięki czemu są rozpuszczalne w wodzie. Wewnątrz cząsteczki znajduje się hydrofobowa, 
stabilna wnęka, dzięki której cyklodekstryny mogą tworzyć kompleksy inkluzyjne z innymi związkami o 
odpowiednich rozmiarach. Cyklodekstryna pełniąca funkcję gospodarza, może zainkludować hydrofobowe 
związki, których właściwości (chemiczne, fizyczne lub biologiczne) ulegają wówczas zmianie, na przykład 

mimo swojej hydrofobowości, jako kompleks stają się one rozpuszczalne w wodzie [19].  
Naturalne cyklodekstryny α, β i γ różnią się wielkością, co ma wpływ na ich podstawowe właściwości i 

zastosowanie. Przedstawia to rys. 3 [20]. Rodzaj kompleksowanych cząsteczek przez cyklodekstryny, zależy 

od wielkości hydrofobowej wnęki i ułożenia podstawników w przestrzeni. Wymienione cyklodekstryny bardzo 
dobrze kompleksują polarne związki chemiczne o małych cząsteczkach, szczególnie w odę, ale także  
metanol, DMF (dimetyloformamid) i DMSO (dimetylosulfotlenek). α-cyklodekstryna kompleksuje benzen i 

jego jedno- i dwupodstawione pochodne, β-cyklodekstryna jest zdolna do tworzenia kompleksów z bardziej 
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rozbudowanymi związkami aromatycznymi, takimi jak np. 4-tetrabutylotoluen.γ-Cyklodekstryna jest z kolei w 
stanie kompleksować bardzo rozbudowane związki, takie jak etery koronowe [21].  

Poza naturalnymi cyklodekstrynami pozyskiwanymi z naturalnych źródeł, syntezowane są także ich 

pochodne, otrzymywane poprzez aminowanie, estryfikację lub etery fikację pierwszo- lub drugorzędowych 
grup hydroksylowych cyklodekstryn. W zależności od podstawników, rozpuszczalność uzyskanych 
pochodnych różni się zazwyczaj od rozpuszczalności niemodyfikanej cząsteczki . Modyfikacje stosuje się w 

celu zmiany objętości wnęki, poprawienia rozpuszczalności i stabilności cyklodekstryn oraz osiągnięcia 
większej kontroli nad aktywnością kompleksowanych cząsteczek [20].  

Rozwój zastosowań cyklodekstryn przypadł głównie na lata osiemdziesiąte, kiedy to w skali 

przemysłowej zaczęto produkować α-, β-, oraz γ- cyklodekstryny. Znacznie obniżyło to ich ceny handlowe i 
przyczyniło się do rozwoju tej dziedziny chemii. W chromatografii chiralnej  cyklodekstryny znalazły 
początkowo zastosowanie w metodach stosujących kolumny kapilarne, tj. CGC (kapilarnej chromatografii  

gazowej), SFC (chromatografia z eluentem w stanie nadkrytycznym). Obecnie, po opracowaniu technik ich 
chemicznego wiązania z powierzchnią żelu krzemionkowego mają ogromne z naczenie również w 
chromatografii cieczowej HPLC [22].  

 
Tabela 3. Komercyjnie dostępne kolumny do HPLC zawierające fazy stacjonarne na bazie cyklodekstryn 
[23]. 

Table 3. Commercial columns for HPLC containing cyclodextrine stationary phases  [23]. 
 

selektor chiralny 
Chiral selector 

Zastosowanie 
Application 

β-cyklodekstryna 

β-cyclodextrin 

Związki chemiczne zawierające w swej strukturze podstawione 

grupy fenylowe, naftylowe i bifenylowe 
Chemical compounds containing In the structure substituted 
phenyl, naphthyl and biphenyl groups 

Acetylo-β-CD 
 

Aromatyczne alkohole i aminy, chiralny atom węgla w pozycji α 
lub β 

Aromatic alcohols and amines, chiral carbon atoms in 
αandβposition 

dimetylo-β-CD Kumachlor 
Coumachlor 

3,5-dimetylofenylokarbaminian β-CD Aminy 

Amines 

3,5-dinitrofenylo-β-CD ketorolam, oxazepam 

R,S-hydrksypropylo eter β-CD związki niearomatyczne 
nonaromatic compounds 

S-hydroksypropylo eter β-CD metadon 

γ-cyklodekstryna steroidy, porfiryny, FMOC- aminokwasy  
steroides, porphyrines, FMOC-aminoacids 

acetylo-γ-CD steroidy i sterole 

streroids and steroles 

 
Pierwsza stabilna faza stacjonarna oparta na cząsteczkach β- CD została wykonana przez 

Armstronga i De Mong’a w 1984 roku [22]. Obecnie komercyjnie są dostępne cyklodekstryny α, β i γ oraz ich 

pochodne, związane z żelem krzemionkowym poprzez łącznik etylenodiaminowy [24]. Dostępne fazy 
stacjonarne oparte są najczęściej na cząsteczkach β-cyklodekstryn i jej pochodnych, ponieważ wykazują 
one enancjoselektywność dla najszerszej grupy związków. CSP oparte na cyklodekstrynach można 

wykorzystywać do rozdzielania aminokwasów, alkoholi, alkanów, amidów, eterów koronowych i innych 
związków chemicznych. Za pomocą niepodstawionych cyklodekstryn udaje się rozdzielić  
enencjomeryefedryny, pseudoefedryny oraz ibupro fenu. Pochodne metylowe, acetylowe i karboksymetylowe 

używane jako CSP zwiększają efektywność rozdzielenia. Kolumny do HPLC z fazami opartymi na 
cząsteczkach cyklodekstryn są szeroko dostępne, ich nazwy i podstawowe zastosowania zawarte są w 
tabeli 3. Używano ich m. in., do rozdzielania niestandardowych aminokwasów. Na kolumnie typu ChiraDex 

opracowano metodę rozdzielenia izomerów optycznych klopidrogelu, który jest lekiem stosowanym w 
leczeniu miażdżycy [25]. 

Fazy stacjonarne oparte na cyklodekstrynach były stosowane w układach faz normalnych (NP),  

odwróconych (RP) i polarnych organicznych (PO). Najczęściej stosowany jest układ faz odwróconych.  
Istnieją jednakże chiralne fazy stacjonarne, oparte na cyklodekstrynach, które są „multimodalne”, co 
oznacza, że można je stosować zarówno w układzie faz normalnych, odwróconych, jak i polarnych 

organicznych. Zmiana układu faz może wpływać na zmianę mechanizmu rozdzielania, w tym na kolejność 
elucji enancjomerów [26]. 
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W układzie faz odwróconych mechanizm rozdzielania opiera się na wykorzystaniu hydrofobowej wnęki 
w cząsteczce cyklodekstryny. Niepolarne cząsteczki wnikają do tej wnęki, tworząc kompleksy inkluzyjne.  
Oznacza to, że rozdzielana substancja musi posiadać co najmniej jeden pierścień aromatyczny lub łańcuch 

węglowodorowy. Wnęki w cyklodekstrynach różnią się wielkością,  dlatego związki chemiczne zawierające 
pierścienie naftylowe, bifenylowe i fenylowe, ze względu na swój rozmiar, rozdzielane są przy pomocy β-
cyklodekstryn, a związki o mniejszych cząsteczkach na α-cyklodekstrynie, a te posiadające od 3 do 5 

pierścieni na γ-cyklodekstrynie [26]. 
W układzie faz normalnych wnękę w cyklodekstrynie zajmuje niepolarny eluent/składnik eluentu.  

Mechanizm rozdzielania opiera się więc na oddziaływaniu z podstawnikami i polarną powierzchnią 

cyklodekstryny. W normalnym układzie faz najbardziej skutecznie są cyklodekstryny z aromatycznymi 
podstawnikami w przypadku rozdzielania nisko i średnio polarnych związków chemicznych [26].  

Stosując układ polarnych faz organicznych, organiczne rozpuszczalniki również zajmują wnękę w 

cyklodekstrynie, a za mechanizm rozdzielania odpowiedzialne są tworzące się wiązania wodorowe z 
grupami hydroksylowymi na brzegach cyklodekstryny. Z tego też względu związki rozdzielane w takich 
warunkach powinny posiadać grupy, które mogą tworzyć wiązania wodorowe, zlokalizowane blisko centrum 

chiralnego [19]. Układ faz polarnych organicznych (PO) znajduje w szczególności zastosowanie do 
rozdzielenia polarnych substancji leczniczych, kiedy inne układy rozdzielcze zawodzą [26]. 
 

5.2.  Polisacharydy 
(Polysacharides) 

 

Polisacharydy są związkami szeroko występującymi w przyrodzie. Są to wielkocząsteczkowe związki 
zbudowane z cukrów prostych połączonych wiązaniami glikozydowymi. Wyróżnia się związki zawierające 
kilka merów, jak np. oligosacharydy, z których najprostsze to dwucukry, oraz wielocukry właściwe. Do 

policukrów zalicza się m.in. skrobię, celulozę a także glikogen. W organizmach żywych polisacharydy pełnią 
różnorodne funkcje: glikogen, skrobia i inulina występują jako substancje zapasowe,  heparyna zapobiega 
krzepnięciu krwi, celuloza jest podstawowym materiałem tkanki roślinnej, chityna jest związkiem 

występującym w zewnętrznych szkieletach stawonogów [27].  
Polisacharydy mają również bardzo ważną cechę – są optycznie czynne. Z tego powodu znalazły też 

zastosowanie, jako fazy stacjonarne przy rozdzielaniu mieszanin związków optycznie czynnych. Pierwsze 

rozdzielenie izomerów optycznych przy pomocy chiralnej fazy stacjonarnej na bazie polisacharydów zostało 
przeprowadzone przez Hendersona i Rule'a w roku 1939. Do tego celu zastosowali oni disacharyd - laktozę, 
jako adsorbent. Udało się częściowo rozdzielić enancjomery kamfory stosując kolumnową chromatografię 

cieczową [28]. W roku 1951 Kotake użył po raz pierwszy celulozy, jako chiralnego selektora w chromatografii  
bibułowej [29], a dziesięć lat później użyto celulozy przy rozdzielaniu katechin w chromatografii kolumnowej 
[30]. Od lat sześćdziesiątych do rozdzielania enancjomerów zaczęto używać pochodnych celulozy, aby 

poszerzyć możliwości wykorzystania tego selektora. Pierwszą próbę podjęto w roku 1967 używając tri 
acetylocelulozy [31]. Kilka lat później, Hesse i Hagel całkowicie rozdzielili zasadę Trögera stosując właśnie 
trójoctan celulozy, jako fazę stacjonarną. Po tym sukcesie, zaczęto zgłębiać tematykę pochodnych celulozy, 

jako chiralnych faz stacjonarnych, które okazały się mieć szerokie zastosowanie w rozdzielaniu związków 
optycznie czynnych [32]. 

Dalsze prace nad pochodnymi polisacharydów w chiralnej chromatografii cieczowej były prowadzone 

głównie w Japonii przez dwa współpracujące ze sobą zespoły, w tym zespół pod nadzorem Okamoto na 
Uniwersytecie w Osace. Jako chiralne fazy stacjonarne przebadano karboaminy polisacharydów, głównie 
celulozy, amylozy, inuliny, chitosanu, ksylanu, dekstranu i kurdlanu [33]. 

Selektywność i kolejność elucji różnego typu enancjomerów różniła się w zależności od rodzaju i 
położenia połączeń między merami polisacharydu oraz od rodzaju samego meru. Najbardziej skuteczne 
okazały się cząsteczki celulozy i amylozy ze względu na wysoką enancjoselektywność, szeroką dostępność 

postaci o wysokiej czystości i łatwość w zastosowaniu. Inne poddane badaniom polisacharydy znalazły 
zastosowania do rozdzielania grup związków optycznie czynnych, ale tylko celuloza i amyloza weszły do 
komercyjnego użytku, jako chiralne fazy stacjonarne. W przypadku celulozy jest to celuloza 

mikrokrystaliczna, a w przypadku amylozy stosuje się amylozę naturalną lub półsyntetyczną. Naturalnym 
źródłem amylozy może być skrobia ziemniaczana, kukurydziana, ryż, pszenica i inne rodzaje zbóż. Rodzaj 
źródła ma wpływ na działanie amylozy, jako chiralnej fazy stacjonarnej. Zaletą półsyntetycznej amylozy jest 

możliwość regulacji masy cząsteczkowej i jej wąski rozkład oraz łatwiejsze nanoszenie na nośniki takie jak  
krzemionka, czy tlenek cyrkonu niż w przypadku innego rodzaju polisacharydu. Zbadano również różnego 
typu pochodne polisacharydów, głównie estry i karbaminiany. Najbardziej przydatne okazały się 

podstawione pochodne arylowe [34]. Pochodne celulozy i amylozy, stosowane jako chiralne fazy 
stacjonarne, omówiono poniżej. Wybrane skomercjalizowane polisacharydowe CSP zostały zebrane w tabeli 
4. 

Pierwszą fazą stacjonarną mającą praktyczne zastosowanie był mikrokrystaliczny trójoctan celulozy w 
formie polimeru, czyli CTA-I. Przy jej użyciu przeprowadzono rozdzielenie wielu mieszanin enancjomerów, 
szczególnie niepolarnych związków aromatycznych i aromatycznych leków, używając jako eluentu 
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mieszaniny wody i etanolu. Co ciekawe, czyste CTA-I ma inne właściwości po naniesieniu go na żel 
krzemionkowy. Kolejność elucji izomerów optycznych zasady Trögera  na czystym CTA -I i naniesionym na 
żel krzemionkowy była odwrotna [3]. 

Trójbenzoesan celulozy otrzymuje się poprzez reakcję celulozy z c hlorkiem benzoilu. Pochodne 
benzoesowe, które posiadają elektronodonorowe podstawniki mają lepsze właściwości w chiralnym 
rozpoznaniu enancjomerów, niż te posiadające podstawniki elektronoakceptorowe. Wśród benzoesanów, 

najlepsze właściwości dla różnego typu mieszanin racemicznych wykazał trój(4-metylobenzoesan) celulozy. 
Trójbenzoesany amylozy nie posiadają tak dobrych właściwości w rozdzielaniu enancjomerów [35].  

Trifenylokarbaminiany celulozy i amylozy otrzymuje się w reakcjach celulozy i amylozy z 

fenyloizocyjanianami. Podobnie jak w przypadku benzoesanów, ich właściwości są uwarunkowane 
podstawnikami w obrębie grupy fenylowej. Elektronodonorowa grupa metylowa lub elektronoakceptorowa 
grupa halogenkowa w pozycji meta lub para poprawia chiralne rozpoznanie dla wielu mieszanin 

racemicznych. Najlepsze właściwości wykazują tri(3,5 -dimetylofenylokarbaminiany) celulozy i amylozy, które 
znakomicie rozdzielają wiele mieszanin racemicznych. Komercyjnie są one dostępne pod nazwą handlową 
Chiralcel OD (pochodna celulozy) i Chiralpak AD (pochodna amylozy) [35]. 

Pochodne fenylokarbaminianowe mają wysokie zdolności do chiralnego rozpoznania zarówno w 
przypadku podstawników elektrono -akceptorowych, jak i elektrono-donorowych obecnych w pierścieniu 
fenylowym. W przypadku tego rodzaju pochodnych celulozy podstawnik w pozycji orto osłabia 

enencjoselektywność, w przeciwieństwie do pochodnych amylozy, dla których podstawniki w  pozycji orto 
zwiększają zdolność rozdzielczą CSP. Przyczyną tych różnic mogą być odmienne konformacj e tych 
pochodnych [35]. 

Wśród pochodnych alkilokarbaminianowych wysoką enencjoselektywność wykazują cykloheksylo - i 
norbonylokarbaminiany celulozy i amylozy. Zbadano również pochodne benzylokarbaminianów celulozy i 
amylozy, wśród których największą efektywność w rozdzieleniu enancjomerów wykazały tylko 1-

fenyloetylokabaminiany i 1-fenylopropylokarbaminiany celulozy i amylozy [36].  
 Pochodne polisacharydowe osadzone żelu krzemionkowym wykazują wystarczająco dużą 

rozpoznawalność związków chiralnych, ale niestety są one kompatybilne tylko z ograniczoną ilością 

rozpuszczalników stosowanych, jako fazy ruchome, takich, które nie rozpuszczają fazy stacjonarnej,  jak  
rozpuszczalniki węglowodorowe oraz alkohole, acetonitryl i ich wodne roztwory. Takie ograniczenie wy boru 
składników eluentu jest poważna wadą, ponieważ od doboru składników i składu eluentu zależy efektywność 

rozdzielenia enancjomerów. Z tego też względu uznano, że chemiczne unieruchomienie polisacharydów na 
nośniku stałym będzie jedynym dobrym rozwiązaniem, które poszerzy zakres stosowalności różnego typu 
rozpuszczalników jako składników faz ruchomych. Pierwsza immobilizacja pochodnych polisacharydowych 

na żelu krzemionkowym została wykonana przy pomocy diizocyjanianu, a na przestrzeni lat sprawdzano 
skuteczność również innych metod, takich jak polimeryzacja rodnikowa, fotopromieniowanie, polimeryzacja 
katalizowana enzymami i inne. Pozwoliło to na stosowanie wielu innych rozpuszczalników, jako faz  

ruchomych do HPLC, takich jak chloroform, dichlorometan, tetrahydrofuran. Stosowanie tych 
rozpuszczalników w wielu przypadkach nie tylko zwiększyło skuteczność rozdzielenia enancjomerów, ale 
pozwoliło na uzyskanie innego profilu selektywności dla niektórych mieszanin racemicznych [36].  

 
Tabela 4. Wybrane chiralne, komercyjnie dostępne, polisacharydowe fazy stacjonarne[23]. 
Table 4. Selected commercial chiral polysaccharide based stationary phases . 
  

selektor chiralny 
Chiral selector 

Zastosowanie 
Application 

 
3,5-dimetylofenylokarbaminian 

celulozy 

 
benzoina, β-blokery (np. metoprolol), atropina, 

etodolak, ketamina, warfaryna 
benzoin, β-blockers, atropine, etodolac, 
ketamine, warfarin 

3,5- dimetylofenylokarbaminian 
amylozy 

związki z grupami aromatycznymi, 
amidowymi, karmabinowymi, estrowymi i 

alkiloaminowymi 
compounds with aromatic, amide, carbamine, 
ester and alkylamide groups 

(S)-metylobenzylokarbaminian 

amylozy 

β-laktamy, pochodne glicydolu, epoksydy 

β-lactams, glycidol derivatives, epoxides 

4-metylobenzoesan celulozy ibuprofen, ketamina, metadon 
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Wybór fazy ruchomej ma bardzo duży wpływ na selektywność układu chromatograficznego. Faza 
ruchoma jest dobierana względem fazy stacjonarnej i substancji poddawanej rozdzielaniu, zależnie od jej 
struktury molekularnej. Ważne znaczenie ma rozpuszczalność substancji rozdzielanych w eluencie.  

Najczęściej stosowanymi rozpuszczalnikami w układzie faz normalnych są heksan, cykloheksan, octan etylu 
i chloroform. Rzadziej stosuje się alkohole i etery. W praktyce wykorzystywane są mieszaniny dwóch z 
wymienionych rozpuszczalników, w różnych proporcjach z dodatkiem 0,1-1,0% amin lub kwasów w celu 

optymalizacji procesu rozdzielenia. W układzie faz odwróconych (RP) najczęściej stosuje się wodne roztwory  
acetonitrylu i metanolu. Tak samo, jak w układzie faz normalnych (NP), wybór składników eluentu zależny 
jest od rozpuszczalności i właściwości fizycznych substancji rozdzielanej. W układzie faz odwróconych 

wybór rozpuszczalników jest dość ograniczony. Głównym składnikiem jest woda, a modyfikatorami głównie 
acetonitryl lub metanol. Bywa też stosowany etanol, tetrahydrofuran, etoksyetanol. Rozdzielanie można 
zoptymalizować dodając małe ilości (0,1% -1%) amin lub kwasów zwiększając hydrofobowość składników 

rozdzielanych mieszanin dzięki ,,cofaniu’’ dysocjacji elektrolitycznej, a niekiedy dodatkowo dzięki solwatacji 
analitów o charakterze hydrofobowym. W przypadku niektórych procesów rozdzielania, które wymagają 
stałego pH fazy ruchomej, zamiast wody stosuje się wodne bufory, utrzymujące założoną wartość pH. 

Najczęściej stosowanymi buforami są bufory octanowe i fosforanowe [36]. 
 

5.3.  Antybiotyki makrocykliczne 
(Macrocyclic antybiotics) 

 
Makrocyklem w chemii organicznej nazywa się dowolną cząsteczkę, która zawiera pierścień złożony z 

dwunastu lub więcej atomów oraz posiadającą 3 lub więcej heteroatomy, które mogą być potencjalnymi 
donorami elektronów. Antybiotyki makrocykliczne są substancjami wytwarzanymi przez organizmy żywe, 
głównie drobnoustroje, używanymi w terapiach przeciwko bakteriom gram -ujemnym i gram- dodatnim, a 

ponadto posiadają kilka charakterystycznych cech, które pozwalają im na bycie chiralnymi selektorami.  
Centra chiralne i specyficzne grupy funkcyjne umożliwiają im oddziaływanie z cząsteczkami optycznie 
czynnymi. Ich masa cząsteczkowa, ze względu na duże rozmiary mieści s ię w przedziale od 600 do 2200 

Daltonów (g/mol). Antybiotyki makrocykliczne często zawierają wiele grup funkcyjnych, z których część jest 
hydrofilowa, co sprawia, że są względnie dobrze rozpuszczalne w wodzie. Związki te mogą mieć charakter 
kwasowy, zasadowy lub być obojętne. Zastosowanie antybiotyków makrocyklicznych w rozdzielaniu 

związków optycznie czynnych zainicjował Armstrong w roku 1994 [37]. Związki chemiczne tego typu mają 
zaskakujące możliwości aplikacyjne, którą zawdzięczają unikalnej strukturze i różnorodności grup 
funkcyjnych, takich jak m.in. grupy hydroksylowe, aminowe, karboksylowe, aromatyczne i halogenki. To 

właśnie grupy funkcyjne odpowiedzialne są za ich selektywność, a modyfikowanie struktury molekularnej 
tych związków chemicznych może zwiększać ich możliwości zastosowania [38]. Jako chiralne fazy 
stacjonarne stosuje się glikopeptydy, ansamycyny i tiostrepton. Glikopeptydy, do których zalicza się 

awoparcynę, teikoplaninę, wankomycynę i ristocetynę A, znalazły najszersze zastosowanie i zos tały  
skomercjalizowane. Najczęściej stosuje się je do rozdzielania białek i pochodnych aminokwasów [37,  39].  
Podział antybiotyków makrocyklicznych i ich przykłady przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Podział antybiotyków makrocyklicznych i ich przykłady.  
Fig. 4. Classification of macrocyclic antibiotics and it’s examples . 

 
Do antybiotyków, które w rozdzielaniu związków optycznie czynnych mają znaczenie historyczne,  

ale nie są już stosowane, jako chiralne fazy stacjonarne, zalicza się ansamycyny itiostrept on. Ansamycyny, z 

których w chiralnym rozdzieleniu były stosowane rifamycyna B i rifamycyna SV, posiadają dziewięć centrów 
chiralnych, dwa pierścienie aromatyczne, grupy hydroksylowe, amidowe, karboksylowe i metoksylowe. Są 
one produkowane przez bakterie Amycolatopsis rifamycinica. Tiostrepton, który jest polipeptydem, posiada 

pięć pierścieni tiazolowych i jeden chinolinowy. Zawiera siedemnaście centrów chiralnych, pięć grup 
hydroksylowych i drugorzędową grupę aminową. Jest produkowany przez Streptomyces azureus [39]. Jedną 
z popularnych w tej grupie substancji chemicznych stosowanych w chiralnej LC jest Wankomycyna. Jej 

strukturę wraz z omówieniem najważniejszych rodzajów oddziaływań przedstawiono na rysunku 5.  
Wankomycyna była jednym z pierwszych antybiotyków stosowanych jako chiralna faza stacjonarna do 
HPLC. Pierwszy raz została wyizolowana przez McCormicka w roku 1957 [57]. Może być produkowana 

przez Streptomyces orientalis lub Amycolatopsis orientalis i jest mieszaniną podobnie zbudowanych 
związków chemicznych. Główny związek, wankomycyna B, ma masę cząsteczkową 1449. Posiada ona trzy 
pierścienie makrocykliczne, pięć aromatycznych, dziewięć grup hydroksylowych, dwie aminowe, siedem 

amidowych, dwa atomy chloru oraz dwa poboczne łańcuchy, z których jeden j est dimerem 
węglowodanowym, a drugi kwasem N-metyloaminowym. Wankomycyna ma właściwości amfoteryczne.  
Armstrong w swojej pracy wykazał, że faza stacjonarna oparta na wankomycynie rozdzieliła ponad 80% z 70 

mieszanin racemicznych i od tego czasu jest najczęściej stosowanym antybiotykiem makrocyklicznym w 
rozdzielaniu enancjomerów [43]. 

Antybiotyki 
makrocykliczne 

Ansamycyny 

Rifamycyna B 

Rifamycyna SV 

Glikopeptydy 

Teikoplanina 

Awoparcyna 

Ristoceina 

Wankomycyna 

Polipeptydy 

tiostrepton 

Aminoglikozydy 

Kanamycyna, 
Streptomycyna, 
Fradiomycyna B, 
Fraciomycyna C 
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Rys. 5. Budowa Wankomycyny [sigmaaldrich.com]. A, B, C – miejsca możliwej oddziaływań inkluzyjnych.  

Fig. 5. Vancomycin structure [sigmaaldrich.com]. A, B, C are inclusion pockets. 
 

Do tej pory najszersze zastosowanie w chiralnym rozdzielaniu enancjomerów znalazły makrocykliczne 

antybiotyki glikopeptydowe. Pozwalają one na rozdzielenie wielu mieszanin racemicznych, w tym 
aminokwasów, amin, amidów, β-blokerów, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, substancji 
antyneoplastycznych (przecinowotoworowych) i wielu innych. Powodem są wyróżniające ich właściwości 

fizyko-chemiczne, a mianowicie amfoteryczność, odpowiednia geometria budowy i ich bardzo dobra 
rozpuszczalność w wodzie, buforach i kwaśnych roztworach wodnych. Ich rozpuszczalność jest słabsza w 
obojętnych roztworach, polarnych rozpuszczalnikach, takich jak DMF i DMSO, a nierozpuszczalne są w 

większości rozpuszczalników organicznych. Posiadają one duży, cykliczny, heptapeptydowy szkielet, który 
zawiera wiele aromatycznych fragmentów, otoczonych polarnymi i zdolnymi do jonizacji grupami. Na 
obrzeżach makrocyklu znajdują się jednostki cukrowe, połączone wiązaniami glikozydowymi z grupami 

fenolowymi albo drugorzędowymi grupami hydroksylowymi [40]. 
Awoparcyna jest glikopeptydem produkowanym w procesie fermentacji przez szczep Streptomyces 

candidus. Ma ona dwie główne formy, α i β, które różnią się tylko jednym atomem – w α-awoparcynie jest  

atom wodoru, a w β-awoparcynie w jego miejscu znajduje się atom chloru. Ich masy molowe wynoszą 
odpowiednio 1908 i 1943 i posiadają 32 centra chiralne [39]. Awoparcyna, jako chiralna faza stacjonarna 
została użyta do efektywnego rozdzielenia werpamilu, stosowanego w leczeniu arytmii serca, tyroksy ny, 

stosowanej w leczeniu niedoczynności tarczycy, oraz mefenytoiny, stosowanej dawniej w leczeniu padaczki. 
Wymienione racematy tych leków rozdzielane były w układzie faz odwróconych. Za mechanizm chiralnego 
rozpoznania w takim układzie faz odpowiedzialne są najprawdopodobniej oddziaływania elektrostatyczne 

między analitem a jedną z wolnych grup aminowych w cząsteczce awoparcyny oraz inkluzja analitu w 
hydrofobową wnękę makrocyklu. Do występujących, ale mniej ważnych oddziaływań zaliczyć można także 
efekty steryczne i wiązania wodorowe. Duże znaczenie w efektywności rozdzielenia odgrywa pH fazy 

ruchomej, którego spadek wartości z 7 do 4 powoduje zazwyczaj znaczny wzrost współczynników retencji i 
enancjoselektywności [40]. Fazy stacjonarne na bazie Awoparcyny nie są jeszcze komercyjnie dostępne.  
Komercyjnie dostępne są natomiast teikoplanina (fazy chirobiotic T) oraz jej forma aglikonowa (chirobiotic 
TAG) (rys. 6). 
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Rys. 6. Struktura chemiczna aglikonu teikoplaniny [sigmaladrich.com]. A,B,C, D – miejsca możliwej 

oddziaływań inkluzyjnych. 
Fig. 6.  Teicoplanine structure [sigmaaldrich.com]. A, B, C, D are inclusion pockets. 

 
Teikoplanina produkowana jest przez szczep Actinoplanes teichomyceticus. Posiada cztery  

pierścienie makrocykliczne, siedem aromatycznych, z których dwa zawierają atomy chloru, oraz 

pierwszorzędową aminę, dzięki której można utrzymać pH na poziomie 3,5 – 8,0. Najbardziej unikalną cechą 
teikoplaniny jest posiadanie N-acylowego łańcucha węglowodorowego, czego konsekwencją jest to, że 
teikoplanina jest bardziej czynna powierzchniowo niż inne glikopeptydy. Struktura chemiczna teikoplaniny  

została przedstawiona na rysunku 7. Pierwsze badania, prezentujące jej zastosowanie jako chiralnej fazy 
stacjonarnej, wykazały, że można przeprowadzić pełne rozdzielenie ponad 90 związków optycznie 
czynnych. Wśród nich znalazły się niemodyfikowane pierwszo - i drugorzędowe aminokwasy [42]. 

Ristocetyna A jest produkowana na drodze fermentacji przez szczep Nocardia lurida. Jej masa 
cząsteczkowa wynosi 2066 g/mol, a cząsteczka składa się z czterech pierścieni makrocyklicznych i 
połączonych z nimi jednostkami cukrów, siedmiu pierścieni aromatycznych, sześciu wiązań amidowych, 21 

grup hydroksylowych, dwiema aminami pierwszorzędowymi i jednego estru metylowego. Posiada ona aż 38 
centrów chiralnych. Ristocetyna A znalazła zastosowanie do rozdzielania ponad 230 mieszanin 
racemicznych [43]. 

 
Rys. 7. Struktura chemiczna teikoplaniny. 
Fig. 7. Structure of teicoplanine 
 



114 
 

Vol. 7, No 2/2015 Camera Separatoria  

 

Fazy stacjonarne oparte na wymienionych antybiotykach makrocyklicznych można stosować zarówno 
w układzie faz normalnych, odwróconych, a także polarnych. Antybiotyki makrocykliczne jako chiralne fazy 
stacjonarne obsadza się na żelu krzemionkowym, używając w tym celu różnych metod chemicznych, co 

zapewnia im stabilność bez zmiany właściwości odpowiedzialnych za enancjoselektywność. Chiralne fazy 
stacjonarne oparte na antybiotykach makrocyklicznych mają podobne właściwości do faz proteinowych, ale 
są bardziej stabilne i mają większą pojemność. Skomercjalizowane fazy noszą nazwy Chirobiotic V 

(wankomycyna), Chirobiotic T (teikoplanina) i Chirobiotic R (Ristoceina A) (tabela 5) [43].  
 

Tabela 5. Wybrane komercyjne chiralne fazy stacjonarne oparte na antybiotykach makrocyklicznych[23] . 

Table 5. Selected commercial chiral stationary phases containing macrocyclic antibiotics. 
 

Selektor chiralny 
Chiral selector 

Zastosowanie 
Application 

Wankomycyna 

Vancomycin 

aminy alifatyczne i cykliczne, kwasy, estry  

aliphatic and cyclic amines, acids, esters 

Teikoplanina 
Teicoplanin 

niemodyfikowane aminokwasy, N-pochodne aminokwasów, hydroksykwasy, kwasy 
karboksylowe, fenole, obojętne związki aromatyczne, aminy alifatyczne 

nonmodified aminoacids, N-derivatives of aminoacids, hydroxyacids, carboxylic 
AIDS, phenols, neutral  aromatic compounds, aliphatic amines 

Ristocetyna A 
Ristocetin A 

α-hydroksykwasy, podstawione kwasy alifatyczne, alkohole, drugo- i trzeciorzędowe 
aminy 
α-hydroxyacids, substituted acids, alcohols, secondary and tertiary amines  

 

Przykład zastosowania faz tego rodzaju przedstawiono z zastosowaniem faz Chirobiotic do 
rozdzielenia mieszaniny enancjomerów albuterolu (rys. 8) na rysunku 9. Rozdzielanie prowadzono w dwóch 
układach – polarnych organicznych (rys. 9A) oraz polarnych jonowych (rys. 9B). 

 

 
Rys. 8. Struktura chemiczna albuterolu 
Fig. 8. Chemical structure of albuterol 

 
 

 
 

Rys. 9.  Chromatogramy rozdzielania mieszaniny enancjomarów albuterolu w układach polarnych 
organicznych (A): AcCN/MeOH/AcOH/TEA 70/30/0,5/0,2 oraz polarnych jonowych (B):  
MeOH/TFA/NH4OH 100/0,01/0,01. Czas retencji pików: (A): ( -) 17,04 min i (+) 18,37 min; (B): (-) 

11,28 i (+) 12,45 min. [sigmaaldrich.com] 
Fig. 9.  Chromatograms of separation of albuterol enancjomeric mixture in polar organics mode (A):  

AcCN/MeOH/AcOH/TEA 70/30/0,5/0,2 and polar ionic (B): MeOH/TFA/NH4OH 100/0,01/0,01. Peaks 

retention time: (A): 17,04 min i 18,37 min; (B): 11,28 i 12,45 min.  
[sigmaaldrich.com] 

 

 

A B 
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5.4.  Fazy Proteinowe 
(Protein phases) 

 

Białka są wielkocząsteczkowymi polimerami składającymi się z aminokwasów połączonych ze sobą 
wiązaniami peptydowymi. Glikoproteiny zawierają dodatkowo reszty cukrowe, ale obie grupy są związkami 
optycznie czynnymi. Białka występują we wszystkich organizmach żywych. Dotychczas zaprojektowano 

wiele chiralnych faz stacjonarnych opartych na cząsteczkach białek, które zazwyczaj pozyskiwane są ze 
źródeł naturalnych. Do ich zalet można zaliczyć możliwość użycia roztworów wodnych, jako faz ruchomych 
oraz wysoką enancjoselektywność spowodowaną obecnością wielu miejsc , gdzie mogą tworzyć się wiązania 

pomiędzy chiralnym selektorem a ligandem. Niestety wykazują one i pewne ograniczenia– mają niską 
pojemność oraz niską sprawność rozdzielania. Niska pojemność jest spowodowana niewielka powierzchnią 
właściwą związaną z koniecznością zastosowania makroporowatych sorbentów do związania 

makroligandów, a niska sprawność kolumny z niekorzystną kinetyką wymiany masy. Możliwość denaturacji 
białek ogranicza zakres wartości pH, siły jonowej i skład fazy ruchomej. Ponadto, kolejność elucji związków 
jest nieprzewidywalna. W przeszłości różnego typu fazy stacjonarne na bazie białek były komercjalizowane 

jako chiralne fazy stacjonarne. Większość z nich nie jest już dostępna w handlu i musi zostać otrzymana 
samodzielnie w przypadku potrzeby ich zastosowania. Mimo to, białka wciąż znajdują zastosowanie, jako 
chiralne fazy stacjonarne w wielu laboratoriach badawczych [44]. Wybrane dostępne komercyjnie proteinowe 

fazy stacjonarne zostały wymienione w tabeli 6.  
 

Tabela 6. Zestawienie wybranych komercyjnie dostępnych faz proteinowych [23, 45] . 

Table 6. Comparison of selected commercial protein phases. 
 

Selektor chiralny 
Chiral selector 

Zastosowanie 
Application 

 

Nazwa komercyjna 
Commercial name 

Producent 
Producer 

1-α kwaśna 
glikoproteina 
1- α acidic glycoprotein 

aminy, silne i słabe 
kwasy, związki 
niejonizowalne (amidy, 
estry, alkohole itp.) 
amines, strong and 
weak acids, 
nonionisable 
compounds (amides, 
esters, alcohols etc.) 

Chiralpak AGP Daicel and Chromtech 

albumina z surowicy  
ludzkiej (HSA) 
Human serum albumine 

kwasy karboksylowe, 
słabe kwasy, estry, 
amidy, alkohole, 
sulfotlenki 
carboxylic acids, weak 
acids, esters, amides, 
alcohols, sulfoxides 

Chiralpak HSA Daicel and Chromtech 

Cellobiohydrolaza 
Cellob iohydrolase 

hydrofilowe aminy i 
amino alkohole 
hydrophilic amines and 
amine alcohols 

Chiralpak CBH Daicel and Chromtech 

albumina z surowicy 
wołowej (BSA) 
Bovine serum albumine 

barbiturany, 
aromatyczne 
aminokwasy i 
sulfotlenki, pochodne 
aminokwasów, 
benzoina i jej pochodne, 
β-blokery 
barb iturates, aromatic 
amino acids and 
sulfoxides, amine acids 
dervatives, benzoine 
and their derivatives, β-
b lockers 

Resolvosil BSA-7 Nagel-Macherey 

Owoglikoproteina 
Ovo glycoproteine 

klopidogrel, ibuprofen, 
alprenolol, bunitrolol, 
chlorfeniramina 

Ultron ES-OVM Shinwa Chemical 
Industries  

 
Stewart i Doherty po raz pierwszy użyli albuminy z surowicy wołowej (BSA), jako proteinowej chiralnej 

fazy stacjonarnej w chromatografii cieczowej do rozdzielenia enancjomerów tryptofanu. Zakończyło się to 

pełnym sukcesem [44]. W kolejnych latach przy pomocy BSA dokonano rozdzielenia wielu mieszanin 
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racemicznych, w tym N-pochodnych aminokwasów, aromatycznych i innych aminokwasów, sulfotlenków i 
pochodnych sulfoksyimin [46]. Jako materiałów bazowych do unieruchomienia BSA używano agarozy, 
polimerów syntetycznych, a także żelu krzemionkowego. Bardziej efektywne rozdzielanie enencjomerów 

uzyskano stosując jako nośnik BSA, jonowymienną membranę typu hollow-fiber. Moduł membranową był 
podłączony do aparatu do HPLC w miejsce kolumny chromatograficznej [47]. 

Wśród chiralnych faz stacjonarnych opartych na białkach można również wyróżnić albuminę z 

surowicy ludzkiej (human serum albumin, HSA), która mimo, że obecnie nie jest tak często stosowana do 
rozdzielania mieszanin racemicznych, ale historycznie miała zastosowanie w rozdzieleniu ibuprofenu,  
ketoprofenu, fenoprofenu i benzodiazepin, oksazepamu, lorazepamu i temazepanu. Właściwości HSA są 

bardzo zbliżone do albuminy z surowicy wołowej, ale czasami kolejność elucji enancjomerów jest odwro tna 
[48]. Za stereoselektywne właściwości HSA odpowiedzialne są głównie dwa miejsca w cząsteczce: strona 
warfaryno-azpopropazonowa i indolo-benzodiazepinowa, które nazywa się odpowiednio stroną I i stroną II 

[49]. 
Kolejnym białkiem stosowanym, jako CSP jes t 1-α kwaśna glikoproteina (AGP), która również jest 

białkiem z osocza krwi. Zbudowana jest z pojedynczego łańcucha peptydowego, zawierającego 181 

jednostek aminokwasów i pięć heteropolisacharydowych jednostek. Ma ona szerokie zastosowanie w 
rozdzielaniu mieszanin racemicznych związków obojętnych, kwasowych i zasadowych, w tym również 
substancji leczniczych. Jest preferowana m.in. do badań na etapie projektowania leku lub do określania 

czystości enancjomerycznej leków. Przy pomocy AGP efektywnie rozdzielono  werpamil, który jest 
substancją stosowaną w leczeniu arytmii serca, oraz metylofenobarbital, który historycznie był lekiem 
przeciwpadaczkowym, stosowanym również jako środek uspokajający i nasenny [49]. Komercyjnie dostępna 

kolumna Chiralpak AGP jest zalecaną przez Farmakopeę Amerykańską (USP) fazą stacjonarną służącą do 
określania czystości enancjomerycznej montelukastu sodu, ropiwakainy i tenofowiru [50].  

Bardzo wysoką enancjoselektywność wykazuje również cellobiohydrolaza (CBH I), która jest kwaśną 

glikoproteiną, pochodzącą z rozkładu celulozy przez odpowiednie grzyby. Jej budowa charakteryzuje się 
tym, że z rdzeniem cząsteczki połączona jest domena białka, składająca się z 36 aminokwasów. Miejsce 
łączenia rdzenia z domeną jest bogate w reszty serynowe, prolinowe i treoninowe. Rdzeń jest aktywny 

katalitycznie i może być oddzielony od domeny białka w procesie proteolizy. W celu uzyskania fazy 
stacjonarnej CBH I, związuje się z żelem krzemionkowym jako nośnikiem stałym. W czasie badań, przy 
użyciu CBH I w wodnej fazy ruchomej, efektywnie rozdzielono alprenolol, metoprolol, propanolol, które są 

znanymi β-blokerami, czyli lekami stosowanymi w kardiologii, szczególnie w chorobach niedokrwiennych 
serca, prylokainę, która jest środkiem znieczulającym miejscowo, s tosowanym w stomatologii oraz 
warfarynę, która jest środkiem przeciwzakrzepowym [51].  

Owoglikoproteina pozyskiwana z białek jaj kurzych (OVP) złożona jest z 203 aminokwasów i wykazuje 
około trzydziestoprocentowe podobieństwo do ludzkiego AGP. Zawiera ona 183 podstawniki, z których tylko 
jeden jest resztą tryptofanową i znajduje się w pozycji 26. Po badaniach polegających na modyfikacji reszty 

tryptofanowej uzyskano brak rozdzielenia enencjomerów lub dużo mniejszą enancjoselektywność tej CSP. 
Stąd wysnuto wniosek, że jest to domena białka odpowiedzialna za chiralne rozpoznawanie. Przy pomocy 
chiralnej fazy stacjonarnej opartej na OVP efektywnie rozdzielono ketoprofen, chlorfeniraminę i benzoinę.  

Ketoprofen jest lekiem przeciwzapalnym, chlorofeniramina jest środkiem nasennym, a benzoina jest  
stosowana w środkach perfumeryjnych i zapachowych.  

Kolumny z białkowymi chiralnymi fazami stacjonarnymi znalazły wiele zastosowań, jednakże mają 

mniejsze pojemności i są mniej „żywotne” niż inne stosowane chiralne fazy stac jonarne. Ze względu na 
fizyko-chemiczne właściwości białek, fazy tego typu mogą ulec zniszczeniu w zbyt wysokich temperaturach,  
w kontakcie z nieodpowiednimi rozpuszczalnikami organicznymi i stężonymi roztworami soli [49].  

 

5.5.  Etery koronowe 
(Crown ethers) 

 
Etery koronowe po raz pierwszy zsyntezowane w roku 1967, są makrocyklicznymi polieterami,  

zbudowanymi głównie z pojedynczych merów –[OCH2CH2]–. Zawierają one w swojej strukturze wnękę o 

określonej wielkości. Na jej wewnętrznej ścianie znajdują się atomy tlenu, co umożliwia dostęp do wnęki 
kationom metali i solom amonowym. Etery koronowe rozpuszczają się w wielu różnych rozpuszczalnikach i 
są dobrymi ligandami dla wielu jonów, przy czym są bardzo selektywne. Modyfikując etery koronowe 

możemy uzyskać związki selektywne na określone jony, np. K
+
. Tworzone przez etery koronowe kompleksy 

są bardzo trwałe, w porównaniu z ich niecyklicznymi analogami. Ich trwałość zależy od rozmiarów i rodzaju 
wnęki, liczby atomów w pierścieniu oraz czynników stereochemicznych i konformacyjnych [52]. 

Pierwsza chiralna faza stacjonarna na bazie  eteru koronowego została zaprojektowana w roku 1979 
przez Crama [53], który unieruchomił bis-(1,19-binaftylo)-22-koronę-6 na polistyrenie, a także na żelu 
krzemionkowym. Optycznie czynne etery koronowe były aktywowane poprzez włączenie do ich struktury  

chiralnych cząsteczek, np. binaftylu, kwasu winowego, węglowodanów. Chiralne fazy stacjonarne oparte na 
eterach koronowych są głównie stosowane do rozdzielania związków, w których centrum c hiralne zawiera 
aminę, tj. aminokwasów, ich estrów i amidów, aminoalkoholi, dipeptydów i optycznie czynnych substancji 
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leczniczych, zawierających pierwszorzędne grupy aminowe. Dwie CSP oparte na eterach koronowych są 
obecnie dostępne w handlu (tabela 7). Pierwsza z nich (Crownpak CR), została opracowana przez Shinbo i 
zawiera podstawniki 3,3-difenylo-1,1-binaftylowe. Wadą Crownpak CR jest występowanie zjawiska 

ługowania chiralnego selektora i pogorszenie enancjoselektywności przy stosowaniu, jako fazy ruchomej 
roztworu zawierającego więcej niż 15% metanolu w warunkach faz odwróconych (RP). Ze względu na 
ograniczony wybór faz ruchomych, rozdzielanie przy pomocy tej fazy stacjonarnej związków hydrofobowych,  

których przykładem mogą być związki chinolowe, trwa bardzo długo. Druga komercyjnie dostępna CSP, 
oparta na eterze koronowym, została zmodyfikowana przy pomocy kwasu winowego i występuje pod nazwą 
ChiroSil. Wybór rozpuszczalników dla fazy ruchomej nie jest tak ograniczony, jak w przypadku Crowpak CR. 

Jest ona również dostępna pod dwiema postaciami, pochodnej (+)-18-C-6-TA, pod nazwą Chirosil RCA, 
oraz pochodnej (−)-18-C-6-TA, pod nazwą Chirosil SCA. Obie fazy stacjonarne mogą być używane 
zamiennie w celu odwrócenia kolejności elucji. Zarówno Crownpak CR, jak i Chirosil związane są z  

oktadecylowym żelem krzemionkowym jako nośnikiem stałym [52].  
Wybór fazy ruchomej jest głównym ograniczeniem tych faz stacjonarnych i ma duży wpływ na 

selektywność rozdzielania enancjomerów. Zaleca się stosowanie faz wodnych lub mieszanin wody i 

rozpuszczalników organicznych, z dodatkiem kwaśnego modyfikatora. Rozpuszczalnikiem organicznym 
może być metanol, etanol, acetonitryl, izopropanol lub tetrahydrofuran. W przypadku kolumny Crownpack 
CR, wraz ze wzrostem zawartości rozpuszczalnika organicznego, dla α-aminokwasów, współczynnik retencji 

maleje, a enancjoselektywność wzrasta. W przypadku rozdzielania na kolumnie Chirosil, wraz ze wzrostem 
zawartości organicznego rozpuszczalnika, wartości obu tych współczynników wzrastają. Tym samy m, jako 
fazę ruchomą można stosować czysty metanol. Zadaniem kwaśnego modyfikatora w fazie ruchomej jest  

protonowanie pierwszorzędowej grupy aminowej w analicie, co ma na celu ułatwienie tworzenia kompleksu z 
eterem koronowym. Taką rolę spełnia najczęściej kwas nadchlorowy [53]. 

 

Tabela 7. Dostępne komercyjnie chiralne kolumny na bazie eterów koronowych [23,45]. 
Table 7. Commercial chiral columns containing crown ethers. 
 

Selektor chiralny 
Chiral selector 

Zastosowanie 
Application 

Nazwa komercyjna 
Commercial name 

Producent 
Producer 

18-korona-6 kwasu 
2,3,11,12- tetra 

karboksylowego 
19-crown-6 2,3,11,12 
tetracarboxylic acid 

aminokwasy, 
pierwszorzędowe 

aminy 
aminoacids, primary 
amins 

Chirosil RStech Corporation 

(3,3’-difenylo-1,1’-

binaftylo)-20-korona-
6 
(3,3’diphenyl-1,1’-

bunaphthyl)-20-
crown-6 

aminokwasy, amino 

alkohole 
aminoacids, amine 
alcohols 

Crownpak CR Daicel 

 
Mechanizm rozpoznawania chiralnego przez etery koronowe polega protonowaniu rozdzielanej 

substancji przez kwaśny dodatek w fazie ruchomej. Protonowany aminokwas (A
+
) podlega reakcjom: 

 

 
(r1) 

 (r2) 

 
gdzie: 
X

-
 – kwaśny anion w fazie ruchomej 

C – eter koronowy 
AX – para jonowa, powstałą z połączenia A

+
 i X

-
 

ACX – potrójny kompleks, powstały z eteru koronowego, protonowanego aminokwasu i kwaśnego anionu. 

Kreska nad literą symbolizuje fazę stacjonarną. Wzrost stężenia kwaśnego modyfikatora w fazie 
ruchomej powoduje wzrost stężenia kwaśnego jonu X

-
 i przesuwa równowagę równania w prawo. Tym 

samym, wraz ze wzrostem stężenia kwaśnego modyfikatora, wzras ta współczynnik retencji. Wytworzone 

chiralne jony aminokwasu (A
+
) mogą inkludować tworząc potrójne wiązanie wodorowe z trzema grupami 

hydroksylowymi we wnęce cząsteczki eteru koronowego. Mechanizm ten został zaproponowany przez 
Shinbo i jego współpracowników [54]. Poza wiązaniami wodorowymi, występują też oddziaływania jonowe i 

dipolowe, ponieważ grupy karboksylowe, ułożone prostopadle do płaszczyzny pierścienie dzielą przestrzeń 
dostępną dla analitu na dwie części [12, 26, 54].  
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5.6.  Fazy ligandowymienne 
(Ligand exchange phases) 

 

Chiralne fazy stacjonarne, oparte na ligandowymiennych selektorach, są dobrym narzędziem do 
rozdzielania związków zawierających grupę karboksylową, aminową czy hydroksylową. Większość faz  
stacjonarnych opartych na selektorach ligandowymiennych składa się z aminokwasów lub ich pochodnych 

związanych z żelem krzemionkowym jako nośnikiem stałym. Chiralne ligandowymienne selektory są 
kompleksami aminokwasów lub ich pochodnych i jonów metali, obecnych w fazie ruchomej [26].  

Pierwsze kompletne rozdzielenie racemicznego aminokwasu, z użyciem metod chromatograficznych, 

zostało wykonane w późnych latach sześćdziesiątych przez Davankova [26]. Użył on ligandowymiennej fazy 
stacjonarnej, którą otrzymał poprzez obsadzenie proliny na polisterynowym podłożu, którą wsparł jonami 
miedzi w roztworze fazy ruchomej. Podobne fazy związane z żelem krzemionkowym pojawiły się dziesięć lat  

później. Mechanizm chiralnego rozpoznania dla faz ligandowymiennych opiera się na tworzeniu 
trójskładnikowych, diastereoizomerycznych kompleksów, złożonych z chiralnego selektora, jonu metalu i 
analitu, w którym chiralny selektor i analit zostają zaadsorbowane na koordynacyjnej sferze, w centrum której 

znajduje się jon metalu. Podczas procesu rozdzielenia ligandy koordynacy jne zastępowane są przez inne 
ligandy z fazy ruchomej (jon amonowy czy hydroksylowy). Tworzące się diastereoizomeryczne kompleksy, 
zależnie od właściwości analitu, wykazują różną szybkość tworzenia i termodynamiczną stabilność, co 

przekłada się na różne wartości czasu retencji enancjomerów. Efektywność takiej wymiany ligandów zależna 
jest od zdolności selektora i analitu do tworzenia tych kompleksów z jonem metalu oraz od zdolności 
enancjomerów do tworzenia dwu - lub trój-kleszczowych chelatów. Substancje używane, jako selektory i 

poddawane rozdzielaniu powinny posiadać trzy elektrodonorowe grupy funkcyjne, np. hydroksylowe,  
aminowe lub karboksylowe. Związki o takich właściwościach można znaleźć wśród aminokwasów, 
aminoalkoholi i hydroksykwasów [26, 55]. 

W fazach ruchomych, jako jony kompleksujące, najczęściej stosuje się jony miedzi, ale można również 
stosować jony cynku i niklu. Przykładami stosowanych chiralnych selektorów jest prolina, hydroksyprolina 
oraz penicyloamina, ale badano również zastosowanie aminokwasów, zawierających siarkę i będących 

pochodnymi cysteiny oraz aminoalkoholi. Wymienione selektory chiralne są najczęściej unieruchomione na 
żelu krzemionkowym. Komercyjnie dostępne kolumny (tabela 8) z wypełnieniami ligandowymiennymi to m.in. 
TSKgel Enantio L1, za pomocą której można rozdzielać enancjomery aromatycznych aminokwasów i 

kolumna Chiralpak WH, która efektywnie rozdziela enancjomery imidaprilu, który jest substancją stosowaną 
w leczeniu nadciśnienia tętniczego [54, 55]. 

 

Tabela 8. Wybrane komercyjnie dostępne kolumny z ligandowymiennymi chiralnymi fazami stacjonarnymi 
[23]. 
Table 8. Selected commercial ligand exchange CSP columns. 
 

Selektor chiralny 
Chiral selector 

Zastosowanie 
Application 

Nazwa komercyjna 
Commercial name 

Producent 
Producer 

kompleks 
aminokwasu i Cu

2+
 

α-aminokwasy, α-
hydroksykwasy 

TSKgel Enantio L1 TOSOH Bioscience 

(L)-prolina aminokwasy i ich 

pochodne, kwasy 
karboksylowe 

Chiralpak WH Daicel 

N,N-dioktyl-L-alanina α-hydroksykwasy Chiralpak MA Daicel 

(L)-hydroksyprolina α-aminokwasy I ich 
pochodne 

Nucleisil Chiral-1 Macherey-Nagel 

 
5.7. Fazy typu Pirkle’a 

(Pirkle-type phases) 
 

Chiralne fazy stacjonarne Pirkle’a zostały zaprezentowane przez jego grupę badawczą w latach 
osiemdziesiątych [56, 57]. Ich chemiczną strukturę charakteryzuje obecność grup π-donorowych i π-

akceptorowych, które tworzą wiązania wodorowe. Ten typ chiralnych faz stacjonarnych ma formę selektorów 
o niskiej masie cząsteczkowej związanych z podłożem, np. żelem krzemionkowym. Chiralne cząsteczki 
rozłożone są na inertnym podłożu, jak włosie na szczotce, stąd angielska nazwa tych faz brush-type. Takie 

rozłożenie cząsteczek ułatwia dostęp analitu do chiralnego selektora. Fazy Pirkle’a rozdzielają enancjomery 
poprzez minimum trzy jednoczesne oddziaływania z fazą stacjonarną, przy czym co najmniej jedno 
oddziaływanie musi być stereochemicznie zależne. Oddziaływania między analitem, a fazą stacjonarną 

mogą być przyciągające lub odpychające, włączając w to wszystkie możliwe oddziaływania 
międzycząsteczkowe, takie jak π-π, π-donorowo-akceptorowe, wiązania wodorowe, efekty steryczne, czy 
też oddziaływania dipolowe. Największe znaczenie dla enancjoselektywności faz Pirkle’a mają jednakże 
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oddziaływania π-π donorowo-akceptorowe. W celu uzyskania efektywnego rozdzielania, fazy  Pirkle’a 
projektuje się tak, aby zawierały π-kwaśne lub π-zasadowe grupy aromatyczne. Podobnie, mieszaniny 
racemiczne rozdzielane przy użyciu tych faz muszą także zawierać π-kwaśnie lub π-zasadowe grupy 

aromatyczne lub być ich pochodnymi [56]. Duża pojemność chiralnych faz stacjonarnych typu Pirkle’a 
sprawia, że stosuje się je w badaniach farmaceutyków zawierających centra chiralne przy pomocy HPLC w 
skali semi- preparatywnej, preparatywnej, a także procesowej.  

Komercyjnie dostępną fazą stacjonarną, mającą najszersze spektrum zastosowania zarówno w 
przemyśle jak i laboratoriach naukowych, jest kolumna Whelk -O1 [57], która została pierwotnie 
zaprojektowana przez Pirkle’a i Welch’a do rozdzielania naproksenu [26], ale doskonale nadaje się także do 

rozdzielania różnego typu chiralnych β- blokerów. Leki z tej grupy były efektywnie rozdzielane na fazach 
Pirkle’a, ze względu na ich specyficzną strukturę, tj. obecność: grup hydroksylowych i pierścieni 
aromatycznych połączonych z chiralnym atomem węgla, do którego często jest też przyłączona grupa 

metylenowa z resztą iminową lub aminową. Mechanizm chiralnego rozpoznania faz Pirkle’a opiera się na 
oddziaływaniach π-elektronowychpomiędzy grupami aromatycznymi. Dla przykładu, enancjomer leucyny 
stosowany, jako chiralny selektor, zawiera π-kwasową grupę aromatyczną, używany jest głównie do 

rozdzielania π-zasadowych mieszanin racemicznych, a enancjomer naftyloleucyny, zawierający π-zasadowe 
grupy aromatyczne, stosowany jest głównie do rozdzielania π-kwasowych mieszanin rac emicznych. 
Komercyjnie dostępna faza Whelk-O1 zawiera zarówno π-kwasowe ugrupowania (3,5-dinitrofenylowe), jak i 

π-zasadowe grupy aromatyczne, dzięki czemu może być stosowana do rozdzielania różnego typu związków 
optycznie czynnych zawierających zarówno π-kwasowe, jak i π-zasadowe grupy aromatyczne [59]. Whelk-
O1 nie jest jedyną dostępną komercyjnie fazą (tabela 9), ale na pewno najbardziej uniwersalną spośród 

komercyjnie dostępnych faz Pirkle’a. 
 

Tabela 9. Wybrane komercyjnie dostępne fazy Pirkle’a [23] . 

Table 9. Selectedcommercial Pirk le type phases. 
 

Selektor chiralny 
Chiral selector 

Zastosowanie 
Application 

Nazwa komercyjna 
Commercial name 

Producent 
Producer 

(3R,4S)-4-(3,5-
Dinitrobenzamido)-3-[3-

(dimetylosilyloxy)propyl]-
1,2,3,4-
tertrahydrofenantren 

amidy, epoksydy, 
estry, karbaminiany, 

etery, aldehydy, 
ketony, kwasy 
karboksylowe, 

niesteroidowe leki 
przeciwzapalne 
(naproksen) i wiele 

innych 

Whelk-O1 Regis 

1-naftyloglicyna związki aromatyczne, 
estry, kwasy 
karboksylowe, 

alkohole, 
niesteroidowe leki 
przeciwzapalne 

Sumichiral OA-2500 Sumika 

(S)-walina i 3,5-

dinitroanilina (połączone 
wiązaniem 
mocznikowym) 

pochodne 

aminokwasów, 
kwasy karboksylowe, 
hydroksykwasy 

Chirex 3010 Phenomenex 

 

Chiralne π-donorowe i π-akceptorowe fazy są powszechnie używane, a kolumny nimi wypełnione 
komercyjnie dostępne. Ich zaletą jest łatwość użycia, wysoka selektywność i duża pojemność. Niestety, przy 
ich użyciu rozdzielić można wyłącznie związki aromatyczne i ich pochodne, tj. aromatyczne aminokwasy, 

aminoalkohole, aminy i inne mieszaniny racemiczne. Chiralne fazy stacjonarne Pirkle’a są wykorzystywane 
najczęściej w układzie faz normalnych, ponieważ wtedy wykazują największą enancjoselektywność [56] . 
Jako fazę ruchomą stosuje się najczęściej mieszaninę składającą się z heksanu i polarnego modyfikatora,  

którym może być alkohol izopropylowy, dichlotometan lub bezwodny etanol [26, 54, 59, 60].  
 

5.8. Fazy Jonowymienne 
(Ion-exchange phases) 

 

Chiralne fazy jonowymienne mogą być traktowane, jako odmiana faz typu Pirkle’a, od których różnią 
się tym, że wykorzystują jonizowalne chiralne selektory i oddziaływania jonowe pomiędzy przeciwnie 
naładowanym selektorem i analitem. Siłą napędową adsorpcji i retencji analitu jest możliwość tworzenia par 

jonowych. Zgodnie z tą koncepcją, opracowano chiralne fazy anionowymienne, oparte na pochodnych 
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alkaloidu chinowca (kory drzewa chinowego) i terguridu. Alkaloidy chinowca, chinina i chinidyna, są 
związkami, które pierwotnie pozyskiwało się z kory chinowca, ale aktualnie ich pochodne można syntezować 
chemicznie. Posiadają one 5 centrów chiralnych, z których trzy mają identyczne, a dwie przeciwne 

konfiguracje, co stanowi doskonałą podstawę do chiralnego rozpoznania. Z tego też względu stosuje się je 
jako chiralne fazy stacjonarne do rozdzielania optycznie czynnych kwasów organicznych [61].  

Zaprojektowane zostały również fazy kationowymienne oparte na chiralnych kwasach 

aminosulfonowych i karboksylowych, które stosuje się do rozdzielenia optycznie czynnych zasad. Poza 
fazami aniono- i kationowymiennymi, rozwinięto obojnaczne fazy jonowymienne, które łączą w sobie 
elementy faz kationo- i anionowymiennych i mogą być stosowane do rozdzielania zarówno kwasów oraz 

zasad, jak i substancji obojnaczych, takich jak niemodyfikowane biogenne i syntetyczne aminokwasy oraz 
białka [26]. 

Skomercjalizowane chiralne fazy anionowymienne z selektorem w postaci karbaminianu chinowca 

występują pod handlowymi nazwami Chiralpak QN -AX i Chiralpak QD-AX (tabela 10). W nazwie skrót AX 
pochodzi od anionexchanger, czyli anionowymienny, a QN i QD od rodzaju alkaloidu, tj. odpowiednio chininy  
i chinidyny. Kolumny te wykazują szerokie spektrum zastosowania w rozdzielaniu mieszanin optycznie 

czynnych kwasów karboksylowych, sulfonowych, fos forowych, fos fonowych lub fosfinowych, w układzie faz  
polarnych lub odwróconych [26]. 

 

Tabela 10. Wybrane dostępne komercyjnie kolumny z jonowymiennymi chiralnymi fazami stacjonarnymi 
[23]. 
Table 10. Selected commercial Ion-exchange CSP columns. 
 

chiralny selektor  
Chiral selector 

Zastosowanie 
application 

nazwa komercyjna 
commercial name 

Producent 
producent 

pochodna chininy kwasy, związki 
kwasowe 

Chiralpak QN-AX Daicel 

pochodna chinidyny kwasy, związki 
kwasowe 

Chiralpak QD-AX Daicel 

pochodna kwasu 

sulfonowego 

aminokwasy, 

prostaglandyny, 
katecholaminy 

Rexchrom SCX Rexchrom 

czwartorzędowa 
pochodna amonowa 

oligonukleotydy Rexchrom SAX Rexchrom 

 

Stosując fazy ruchome będące słabymi kwasami, protonowany zostaje atom azotu w cząst eczce 
chinuklidyny, który staje się dodatnim ładunkiem chiralnego selektora anionowymiennego. Wielokrotnie 
naładowane anality silniej reagują na stężenie przeciwjonu w fazie ruchomej, co może być wykorzystane do 

dostosowania czasu retencji bez wpływu na selektywność fazy stacjonarnej. Rodzaj przeciwjonu ma również 
wpływ na czas retencji, ze względu na wyraźne powinowactwo do naładowanego centrum chiralnego 
selektora jonowymiennego, ale to już ma wpływ na selektywność chiralną. Stąd rodzaj i stężenie 

przeciwjonów w fazie ruchomej ma kluczowe znaczenie w sterowaniu wartością czasu retencji 
enancjomerów [26]. 

Selektory chiralne oparte na alkaloidach chinowca były przedmiotem wielu badań związanych z 

mechanizmem chiralnego rozpoznania. Wykazały one, że podczas p rotonowania atomu azotu w cząsteczce 
chinuklidyny i w trakcie kompleksowania kwasowego analitu, chiralny selektor przechodzi przemianę 
konformacyjną z zamkniętej do otwartej konformacji, pozwalając kwasowemu analitowi dostać się do 

głównego miejsca jonowymiennego i utworzyć wiązanie jonowe z atomem wodoru [56]. 
 

6.  Wybrane przykłady zastosowań chiralnej chromatografii cieczowej 

(Selected applications of chiral LC) 
 

6.1.  Przemysł farmaceutyczny 
(Pharmaceutical industry) 

 
W 2012 roku, w pierwszej dwudziestce najlepiej sprzedających się leków w Stanach Zjednoczonych, 

siedem z nich zawiera substancję aktywną w postaci pojedynczego enancjomeru. Są to 
Nexium®(esomeprazaol; (S)-enancjomer of omeprazolu), Crestor® (Rosuwastacyna; 3R, 5S, 6E -
stereoizomer), Advair Diskus® (flutikazon; (S)-enancjomer), Cymbalta® (chlorowodorek duloksetyny; (S)-

enancjomer), Singulair® (montelukast sodu; (R)-enancjomer), Plavix® (chlorowodorek klopiodrogelu; (S) -
enancjomer), Januvia® (fosforan sitagliptyny; (R) -enancjomer) [62]. Wszystk ie te leki, a także wiele innych,  
są oczyszczane w skali procesowej z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej w trybie 

symulacji ruchu złoża (ang. Simulated Moving Bed, SMB) w procesowych kolumnach HPLC z chiralnymi 
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fazami stacjonarnymi. Chiralna chromatografia cieczowa ma zastosowanie nie tylko do otrzymywania 
czystych enencjomerów, ale również badaniach naukowych oraz do standardowych badań jakości, w tym 
analizy próbek biologicznych i środowiskowych.  

Warunki rozdzielania dla wybranych subs tancji stosowanych, jako główne składniki leków w różnych 
dziedzinach medycyny, m.in. w psychiatrii, kardiologii, ortopedii i stomatologii, zostały zaprezentowane w 
tabeli 11. 

 
Tabela 11. Przykłady rozdzielenia enancjomerów wybranych substancji leczniczych za pomocą chiralnej 
chromatografii cieczowej [60, 63]. 

Table 11. Separation of selected drug substances by means of chiral liquid chromatography. 
 

Substancja lecznicza 
Medical substance 

Chiralna faza stacjonarna 
Chiral stationary phase 

Faza ruchoma 
Mobile phase 

Metoprolol pochodne amylozy 
Amylose derivatives 

octan amonu 
amonium acetate 

Ornidazol 
Ornidazole 

1-α kwaśna glikoproteina 
1-α acidic glicoproteine 

octan amonu 
amonium acetate 

Metadon 
Metadone 

1-α kwaśna glikoproteina 
1-α acidic glicoproteine 

octan amonu 
amonium acetate 

chlorowodorek 
Donepezilu 
Donepezile 
hydrochloride 

3,5-dimetylofenylokarbaminian celulozy 
Cellulose  

3,5-dimethylphenylcarbamate 

acetonitryl, dwuwęglan amonu 
Acwetonitrile, amonium dicarbonate 

Albendazol 
Albendazole 

3,5-dimetylofenylokarbaminian amylozy 
amylose  
3,5-dimethylphenylcarbamate 

metanol 
methanol 

Zopiklone 
Zopiklone 

1-α kwaśna glikoproteina 
1-α acidic glicoproteine 

octan amonu, metanol, woda 
amonium acetale, metanol, water 

Ketamina 
Ketamine 

1-α kwaśna glikoproteina 
1-α acidic glicoproteine 

octan amonu, propan-2-ol 
amonium acetale, 2-propanol 

Modafinil 1-fenyloetylokarbaminian amylozy 
Amylose 1-phenylethylcarbamate 

acetonitryl, metanol 
acetonitrile, methanol 

Propranolol Wankomycyna 
Vancomycine 

metanol, kwas octowy, tri etyloamina 
metanol, acetic acid, triethylamine 

Ifosfamid 
Ifosfamide 

Teikoplanina 
Teicoplanine 

propan-2-ol, metanol 
2-propanol, methanol 

Wenlafaksyna 
Wenlafaksine 

Wankomycyna 
Vancomycine 

octan amonu, metanol 
amonium acetale, methanol 

Bufuralol Wankomycyna 
Vancomycine 

metanol, lodowaty kwas octowy, tri 
etyloamina 
metanol, glacial acetic acid 

Buprenorfina 
Buprenorfine 

1-α kwaśna glikoproteina 
1-α acidic glicoproteine 

acetonitryl, octan amonu 
acetonitrile, amonium acetate 

Fluoksetyna 
Fluoksetine 

3,5-dimetylofenylokarbaminian celulozy 
 

heksafluorofosforan potasu, 
acetonitrylu 
potasium hexafluorphosphate 

Omeprazol 
Omeprazole 

3,5-dimetylofenylokarbaminian celulozy 
Cellulose  
3,5-dimethylphenylcarbamate 

acetonitryl, woda 
acetonitrile, water 

Pantoprazol 
Pantoprazole 

3,5-dimetylofenylokarbaminian amylozy 
Cellulose  
3,5-dimethylphenylcarbamate 

acetonitryl, woda 
acetonitrile, water 

Talidomid 
Talidomide 

tribenzoil celulozy 
Cellulose  
tribenzoile 

metanol, etanol 
methanol, ethanol 

Ketoprofen 
Ketoprofene 

Owoglikoproteina 
ovoglicoproteine 

bufor fosforanowy 
phosphate buffer 

Ibuprofen 
Ibuprophene 

Owoglikoproteina 
ovoglicoproteine 

bufor fosforanowy 
phosphate buffer 

Proglumid 
Proglumide 

Owoglikoproteina 
ovoglicoproteine 

bufor fosforanowy 
phosphate buffer 

Naproksen 
Naproxen 

Whelk-O1 metanol, woda 
metanol, water 

Temafloksacyna Owoglikoproteina 
ovoglicoproteine 

bufor fosforanowy, acetonitryl 
phosphate buffer, acetonitrile 
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6.2.  Przemysł agrochemiczny 
(Agrochemical industry) 

 
Środki ochrony roślin stosowane w przemyśle agrochemicznym pełnią bardzo ważną rolę. Nie tylko 

chronią przed szkodnikami, niszczą niepożądane rośliny, ale także regulują tempo wzrostu roślin uprawnych 

i inne procesy biologiczne. Około 25% substancji czynnych, w obecnych na rynku pestycydach, jest chiralna.  
Przewidywanie dokładnych skutków stosowania herbicydów możliwe jest tylko wtedy, kiedy toksyczność, 
przemiany metaboliczne i kwestie migracji podlegają badaniom na poziomie chiralnym, ponieważ 

enancjomery herbicydów mogą różnić się aktywnością chwastobójczą i toksycznością. Rosnące obawy o 
skutki uboczne działania herbicydów na organizmy inne niż docelowe sprawiły, że wzrosło zużycie związków 
chemicznych zawierających wyłącznie lub w dużej przewadze pojedynczy enancjomer. Niektóre środki 

ochrony roślin zawierające, jako składnik aktywny czysty enancjomer, zostały skomercjalizowane. Są to, 
m.in.: 1′S-metolachlor, chizalofop etylowy, haloksyfop metylowy, fluazifop-butylowy, (R)-napropamid  [64].  
Warunki rozdzielania dla wybranych pestycydów zostały przedstawione w tabeli 12.  

 
Tabela 12. Rozdzielanie wybranych substancji aktywnych zawartych w pestycydach za pomocą chiralnej 
chromatografii cieczowej [65-66]. 

Table 12. Separation of selected active substances present in pesticides by chiral liquid chromatography. 
 

Pestycyd 
Pesticide 

Chiralna faza stacjonarna 
Chiral stationary phase 

Faza ruchoma 
Mobile phase 

Metalaksyl 4-metylobenzoesan celulozy 

Cellulose 4-methylbenzoate 

n-heksan, izopropanol 

n-hexane, isopropanol 

Tebukonazol 3,5-dimetylofenylokarbaminian 
celulozy 
Cellulose  

3,5-dimethylphenylcarbamate 

n-heksan, izopropanol 
n-hexane, isopropanol Benalaksyl 

Winklozolina 

Tebukonazol 

Heksakonazol 

Flutriafol 

Triadimenol 

Krotoksyfos trój(4-metylobenzoesan) celulozy 
Cellulose  
Tri(4-methylbenzoate) 

heksan, etanol 
n-hexane, ethanol 

 
Dialifor 

Fonofos 

Malation 

Profenofos 

Protiofos 

Fenamifos 3,5- dimetylofenylokarbaminian 
amylozy 
Amylose 

3,5-dimethylphenylcarbamate 

heptan, etanol 
n-hexane, ethanol 
 Fensulfoton 

Krufomat 

Metamidofos 3,5-dimetylofenylokarbaminian 
celulozy 
Cellulose  

3,5-dimethylphenylcarbamate 

heptan, etanol 
n-hexane, ethanol 
 

Trichloronat 

Propikonazol (S)-tert-leucyna i (R)-1-(α-
naftylo)etyloamina (typu Pirkle) 
(S)-tert-leucine and (R)-1-(α-

naphthyl)ethylamine (Pircle type) 

n-heksan, izopropanol 
n-hexane, isopropanol 

Bifentryna 1-naftyloglicyna 
1-naphthylglicine 

heksan, 1,2-dichloroetan 
n-hexane, 1,2-
dichloroethane 

Permetryna 

Cypermetryna (S)-tert-leucyna i (R)-1-(α-

naftylo)etyloamina  
(S)-tert-leucine and (R)-1-(α-
naphthyl)ethylamine 

heksan, 1,2-dichloroetan 

n-hexane, 1,2-
dichloroethane Cyflurtyna 

Napropamid 3,5-dimetylofenylokarbaminian 

celulozy 
Cellulose  
3,5-dimethylphenylcarbamate 

acetonitryl, woda 

Acetonitrile, water 
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Dimetenamid 3,5- dimetylofenylokarbaminian 

amylozy 
Cellulose  
3,5-dimethylphenylcarbamate 

heksan, etanol 

n-hexane, ethanol 
 

Imazamoks trój(4-metylobenzoesan) celulozy 

Cellulose  
Tri(4-methylbenzoate) 

heksan, metanol, kwas 

trifluorooctowy 
n-hexane, metanol, 
trifluoracetic acid 

 

Imazapik 

Imazapyr trój(4-metylobenzoesan) celulozy 
Cellulose  
Tri(4-methylbenzoate) 

heksan, 2-propanol, kwas 
octowy 
n-hexane, isopropanol, 

acetic acid 

Imazachin 

Fenoksaprop etylowy 

Laktofen 3,5-dimetylofenylokarbaminian 
celulozy 
Cellulose  

3,5-dimethylphenylcarbamate 

heksan, 2-propanol 
n-hexane, isopropanol 

Dichlofop metylowy 3,5-dimetylofenylokarbaminian 
celulozy 
Cellulose  

3,5-dimethylphenylcarbamate 

heksan, izobutanol 
n-hexane, isobutanol 

Chizalofop etylowy 3,5- dimetylofenylokarbaminian 
amylozy 
Cellulose  

3,5-dimethylphenylcarbamate 

heksan, izopropanol 
n-hexane, isopropanol 

 

6.3.  Polski wkład w rozwój chiralnej chromatografii cieczowej 
(Polish contribution in chiral liquid chromatography) 
 
Autorzy niniejszej pracy, chcieliby podkreślić również wkład naukowców z Polski w rozwój chiralnej 

chromatografii cieczowej. Istotny wkład w naukę o rozdzielaniu mieszanin racemicznych włożyła  

prof. D. Sybilska, jako współautorska wielu publikacji z zakresu GC i LC dotyczących rozdzielania 
enencjomerów [67-78]. Badania dotyczyły m.in. zastosowania dodatków postaci β -cyklodekstryn do fazy 
wodnej w chromatografii cienkowarstwowej (TLC) w odwróconym układzie faz, co okazało się przydatne w 

rozdzieleniu enancjomerów kwasu migdałowego [67]. β–Cyklodekstryny, jako dodatki do fazy ruchomej 
znalazły również zastosowanie w rozdzielaniu form enancjomerycznych barbituranów (składniki leków 
antydepresyjnych) w układzie faz odwróconych. Stwierdzono, że β-cyklodekstryny wykazują 

enancjoselektywność w przypadku barbituranów zawierających centra chiralne w pierścieniu 
pirymidynowym. Wynik rozdzielania jest związany z występowaniem dwóch zjawisk wpływających na 
enancjoselektywność: adsorpcją kompleksów inkluzyjnych na fazie stacjonarnej oraz procesów 

kompleksowania [68]. W rozdzielaniu pochodnych kwasu migdałowego z zastosowaniem faz chiralnych,  
znaczenie ma zróżnicowane położenie podstawników w pierścieniu aromatycznym. Rozdzieleniu w 
odwróconym układzie faz poddano pochodne kwasu migdałowego zawierające w położeniu orto, meta i para 

podstawniki: p-OH, o-CH3, o-OCH3, o- oraz m-Cl). Jedynie chlorowcopochodne kwasu mi gdałowego 
wykazywały enancjoselektywność przy tworzeniu kompleksów z β-cyklodekstrynami [71]. W innych 
badaniach porównano zależność wartości współczynnika retencji i enancjoselektywności w stosunku do 

izomerów optycznych kamfory przy zastosowaniu podziałowej chromatografii gazowej GLC oraz RP -HPLC. 
Stwierdzono, że β-cyklodekstryny tworzą kompleksy z kamforą w stosunku stechiometrycznym 1:1, co nie 

pozwoliło na rozdzielenie enancjomerów kamfory. Natomiast -cyklodekstryny tworzyły kompleksy z kamforą 

w stosunku 1:2, co umożliwiło rozdzielenie tych enancjomerów [76].  
W celu polepszenia parametrów rozdzielania związków w układach RP -HPLC jednocześnie 

zastosowano cyklodekstryny i ich permetylowane pochodne (β-cyklodekstryny oraz (2,3,6-tri-O-metylo)-β-

cyklodekstryny. Wśród analizowanych pochodnych znalazły się metylofenobarbital, glutetimid,  
mefenytoinaimorsuksimid. Zastosowanie połączenia cyklodekstryn z ich pochodnymi znacznie polepszyło 
enancjoselektywność, z wyjątkiem me fenytoiny [78].  

Rozdzielenie związków optycznie czynnych w swojej pracy przedstawili Kowalska i Sherma. Ponad 
400-tu stronicowe opracowanie książkowe dotyczy zastosowania cienkowarstwowej chromatografii  
cieczowej w rozdzielaniu mieszanin racemicznych [79].  

Badania nad chiralnymi fazami stacjonarnymi prowadzone były również w Katedrze Chemii 
Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej przez współautorkę niniejszego opracowania 
[80-81]. Przeprowadziła ona syntezę ligandowymiennych faz stacjonarnych dynamicznie obsadzonych na 

żelu C-18, w których selektorem były chiralne N-podstawione pochodne aminoalkoholi. Badała, jaki wpływ 
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odgrywają rodzaj i wielkość fragmentu kotwicującego ligand (ang. anchor molecule) na stopień obsadzenia 
ligandu na nośniku stałym, enancjoselektywność CSP oraz kolejność retencji rozdzielanych aminokwasów. 
Na stronach internetowych Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Chemicznego Politechniki 

Gdańskiej, można także znaleźć opracowanie o charakterze dydaktycznym dot. chiralnej chromatografii  
cieczowej (”Chromatograficzne metody  rozdzielania związków optycznie czynnych”, stanowiące rozdział 
książki poświęconej chromatografii cieczowej pod redakcją prof. Mariana Kamińskiego [82]. Cała książka 

dostępna jest też bezpłatnie w wersji elektronicznej.  

 
7.  PODSUMOWANIE  

 (Summary)  
 

Możliwość rozdzielenia związków optycznie czynnych w dalszym ciągu ma ogromne znaczenie.  

Presja doskonalenia projektowanych substancji biologicznie aktywnych i możliwości patentowania ich 
pojedynczych enancjomerów są czynnikami determinującymi rozwój przemysłu farmaceutycznego i 
agrochemicznego. Zarówno dla substancji leczniczych, jak i dla pestycydów, pojedynczy enancjomer 

zapewnia większą selektywność działania. Często zapewnia też bezpieczeństwo użycia danej substancji. 
Chiralna wysokosprawna chromatografia cieczowa jest jedną z najpopularniejszych technik rozdzielania 
enancjomerów, czego jedną z przyczyn jest powszechny dostęp do HPLC w większości laboratoriów. Jej 

możliwości nie ograniczają się do samego rozdzielania mieszanin racemicznych, ale w połączeniu z 
odpowiednimi detektorami umożliwiają analitykę jakościową i ilościową.  

Dostępne chiralne fazy stacjonarne wykorzystują różnego typu mechanizmy chiralnego rozpoznania,  

co umożliwia rozdzielanie enancjomerów związków chemicznych należących do różnych klas. Niektóre z  
dostępnych CSP są bardzo uniwersalne, co przysporzyło im dużej popularności. Do takich faz zalicza się 
najczęściej stosowane pochodne celulozy i amylozy. Równie często stosuje się chiralne fazy stacjonarne 

oparte na antybiotykach makrocyklicznych: wankomycynie, teikoplaninie i ristocetynie. Kolumny z tymi 
fazami zostały skomercjalizowane i są w powszechnym użyciu.  

Ważne zastosowanie mają też chiralne fazy stacjonarne ze związanymi chemicznie na powierzchni 

porów żelu krzemionkowego cyklodekstrynami. Dostępne w literaturze wyniki badań są najlepszym 
dowodem na to, że chiralne fazy stacjonarne są ciągle ulepszane i pozwalają na rozdzielenie enancjomerów 
coraz bardziej skomplikowanych substancji. Rozdzielanie związków optycznie czynnych w skali procesowej 

jest jednak wciąż bardzo drogie, co utrudnia komercjalizację związków biologicznie czynnych w formie 
pojedynczego enancjomeru, ale może stać się motorem do rozwoju i poszukiwań coraz tańszych i 
efektywnych metod ich rozdzielenia, do których należy obecnie stosowanie ciekłych membran z chiralnymi 

przenośnikami. 
 
A possibility of direct separation of optically active compounds still have great importance. The pressure to 

improve the designing process of biologically active substances and the patentability of their single 
enantiomers are factors determining the development of the pharmaceutical and agrochemical industries.  
Both for medicinal substances and pesticides, a single enantiomer provide a higherselectivity of acti on, and 

therefore, the safety of usage of the substance. Chiral Liquid Chromatography is one of the most popular 
techniques for separating enantiomers. One of the reasons is common access to HPLC in most laboratories.  
The possibility is not limited to the separation of racemic mixtures, but in combination with suitable detectors  

allows the qualitative and quantitative analysis. Available chiral stationary phases utilize various types of  
mechanisms for chiral recognition, allowing the separation of the enant iomers of the compounds belonging 
to different classes. Some of the available CSP are very versatile, which has caused them great popularity.  

Such phases include most frequently used derivatives of cellulose and amylose. Also frequently used chiral 
stationary phases based on macrocyclic antibiotics: vancomycin, teikoplanin and ristocetin. Columns with 
such a phases have been commercialized and are widely used. Available in the literature results of the 

studies are the best proof that the chiral stationary phases are constantly being improved and allow for 
separation of enantiomers increasingly complex substances. Separation of optically active compounds is, 
however, still very expensive, which inhibits commercialization of biologically active compounds in the form 

of a single enantiomer, but it can become a driving force for the development and exploration of cheaper and 
more effective methods of their separation, which include liquid membranes with chiral interface.  
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