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Úvod 

 
Cyklický oligosacharid složený ze sedmi -D-

glukopyranosových jednotek se nazývá -cyklodextrin 
(-CD) a je vhodným hostitelem pro vznik pevných in-
kluzních komplexů s řadou sloučenin, především organic-
kých látek lipofilního charakteru1,2. Mezi příhodné hosty 
patří například Trögerova báze (TB), název dle IUPAC 
(±)-2,8-dimethyl-6H,12H-5,11-methanodibenzo[b,f][1,5]
diazocin, či její deriváty, které představují velký potenciál 
v supramolekulární chemii3,4, neboť jsou díky tvorbě rigid-
ních chirálních struktur schopny specificky interagovat 
s řadou analytů. Nejčastější poměr hostitel:host je 1:1 
(cit.1). Sílu interakce hosta s hostitelem ve vzniklém kom-
plexu lze číselně vyjádřit konstantou stability. Tuto kon-
stantu lze určit mnoha analytickými technikami5–7. 

Předkládaná práce prezentuje stanovení podmíněných 
konstant stability komplexů -cyklodextrinu s enantiomery 
Trögerovy báze ve vodném prostředí při různém pH po-
mocí kapilární elektroforézy (CE), nukleární magnetické 
rezonance (NMR), elektronové spektroskopie cirkulárního 
dichroismu (ECD) a molekulové absorpční spektroskopie 
v ultrafialové oblasti (UV). 

 
 

Experimentální část 
 
Analýza vzorku 1 mmol l–1 TB kapilární elektroforé-

zou byla prováděna na přístroji Agilent G1600A (Agilent 
Technologie, Švýcarsko) vybaveným zařízením Agilent 
interface 35900E, zaznamenávaná vlnová délka byla 
207 nm, napětí vložené na kapiláru při elektroforéze bylo 
20 kV. Použitá křemenná kapilára měla vnitřní průměr 
75 m a efektivní délku 50 cm. Analýza vzorku TB byla 
provedena za použití elektrolytů o pH 2,5 (20 mmol l–1 
fosfátový pufr) v koncentračním rozsahu c(-CD) = 0, 3, 
6, 9, 12 a 15 mmol l–1. Měření byla dvakrát opakována. 

NMR analýza byla prováděna na NMR spektrometru 
Mercury Plus 300 (Varian, USA). Vzorky obou enantio-
merů TB, (±)-TB, o koncentracích 1 mmol l–1 byly titrová-
ny roztokem 14 mmol l–1 -CD o pH 2,5, 7, 11 (20 mmol l–1 
deuterovaný fosfátový pufr) a bez úpravy pH. Koncentrace 
(±)-TB v titračním činidle byla rovna koncentraci (±)-TB 

v titrovaných roztocích, aby nedocházelo k ředění systému 
během titrace. Objemy celkem deseti titračních přídavků 
byly zvoleny tak, že rozmezí ekvivalentů -CD ku (±)-TB 
bylo 0 až 6,7. Měření byla jednou opakována. UV spektro-
skopická měření byla prováděna na přístroji CARY 50 
(Varian, USA), ECD spektroskopická měření byla prová-
děna na přístroji pro měření cirkulárního dichroismu J-810 
(Jasco, Japonsko) na Ústavu fyziky a měřící techniky 
VŠCHT Praha. Měření byla prováděna v kyvetě s délkou 
kyvetového prostoru 1 cm v rozsahu 220 až 420 nm 
s krokem 1 nm. Analyty (±)-TB o koncentracích 
0,5 mmol l–1 byly titrovány roztokem 14 mmol l–1 -CD 
o pH 2,5 (mmol l–1 fosfátový pufr) a bez úpravy pH, kon-
centrace (±)-TB v titračním činidle byla rovna koncentraci 
(±)-TB v titrovaných roztocích, aby nedocházelo k ředění 
systému během titrace. Bylo provedeno deset titračních 
přídavků v rozmezí 0 až 9,3 ekvivalentů -CD ku (±)-TB. 
Měření byla prováděna jednou. 

Za předpokladu vzniku komplexu TB s -CD 
v poměru 1:1 může být k vypočtení podmíněné konstanty 
stability komplexu využito změn elektroforetických mobi-
lit, které jsou způsobeny přídavkem CD do elektrolytu při 
provádění kapilární elektroforézy, dále změn chemických 
posunů sledovaných při NMR, změn absorbancí sledova-
ných při UV spektroskopii či změn elipticit sledovaných 
při ECD spektroskopii. Poslední tři jmenované změny jsou 
způsobeny přídavkem -CD do analytu během titrace. 

Metody pro výpočet podmíněných konstant stability 
pro komplexy -CD a enantiomerů TB jsou popsány 
v literatuře7,8. 

Podmíněná konstanta stability je popsána rovnicí (1): 

K = [C]/ [G]×[H]                                                      (1) 

kde K představuje podmíněnou konstantu stability kom-
plexu, [C] je koncentrace komplexu, [G] a [H] jsou kon-
centrace volné TB, resp. volného -CD. 

Vliv přídavku CD v analytu při měření pomocí NMR, 
UV a ECD spektroskopie je popsán rovnicí (2):  

kde xteor představuje teoretickou hodnotu sledované veliči-
ny (chemický posun (NMR), absorbance (UV) nebo elipti-
cita (ECD)), x0 je hodnota sledované veličiny bez přídavku 
-CD, cG je celková koncentrace TB, xC je hodnota sledo-
vané veličiny  pro komplex TB s -CD, [C] je koncentrace 
komplexu TB s -CD. 

Využitím rovnic pro látkové bilance a dosazením [C] 
z rovnice (1) do rovnice (2) lze získat xteor pro každý krok 
titrace. Závisle proměnné K, xC a jejich nejistoty byly spo-
čítány nelineární regresí programem Statgraphics Plus. 
Nezávisle proměnné byly xteor a xexp (experimentálně zjiště-
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né hodnoty sledované veličiny pro každý krok titrace). 
Vliv přítomnosti CD v elektrolytu při měření kapilár-

ní elektroforézou lze popsat s využitím rovnováhy 1:1, 
rovnice pro hmotnostní bilanci a převedením všech mobilit 
na elektroforetickou mobilitu volné TB (ep,f). 
K odhadnutí podmíněné konstanty stability (K) a mobility 
plně vázaného komplexu (ep,C) byly použity hodnoty 
získané při analýzách s konstantní koncentrací TB 
(v tomto případě 1 mmol l–1) a měnící se koncentrací CD 
(v tomto případě 3–15 mmol l–1). K tomuto byla využita 
linearizovaná rovnice (3): 

kde L
ep představuje experimentálně získanou hodnotu 

elektroforetické mobility TB za přítomnosti CD 
v elektrolytu, ep,f a ep,C je elektroforetická mobilita volné 
TB, resp. plně vázané TB v komplexu. Elektroforetickou 
mobilitu TB s nulovou koncentrací CD ep,f 
a v přítomnosti určité koncentrace CD, L

ep, lze získat 
z elektroferogramů. 

Jelikož byl CD v roztoku v nadbytku, lze předpoklá-
dat platnost rovnice (4): 

[H] = cH – [C]  cH                                                                               (4) 

kde cH je celková koncentrace CD v roztoku (volného 
i vázaného).  

Rovnice 3 byla použita pro výpočet podmíněných 
konstant stability programem Microsoft Excel.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Elektroferogramy analýz kapilární elektroforézou 

jsou uvedeny na obr. 1. Stanovení podmíněných konstant 
stability komplexu -CD a obou enantiomerů TB pomocí 
kapilární elektroforézy proběhlo na základě analýz 
při pH 2,5. V neutrálním či zásaditém prostředí nedochází 
k protonaci TB nutné pro úspěšnou enantioseparaci. Mini-
mální koncentrace selektoru (3 mmol l–1) byla zvolena tak, 
aby byla získána dostatečná separace pro odečet elektrofo-
retických dat. Maximální koncentrace (15 mmol l–1) byla 
omezena rozpustností -CD. Pro výpočet podmíněných 
konstant stabilit byly získané elektroforetické mobility 
vztaženy k elektroosmotickému toku příslušného systému. 
Jako marker elektroosmotického toku byl zvolen dime-
thylsulfoxid (DMSO). Elektroforetické mobility získané 
v analýzách byly vztaženy rovněž k elektroforetickým 
mobilitám jednotlivých enantiomerů TB v systému bez 
přítomnosti selektoru. Stanovení podmíněných konstant 
stability komplexu -CD a obou enantiomerů TB pomocí 
NMR proběhlo na základě analýz při pH 2,5, 7 a 11 a bez 
úpravy pH. Obsah -CD vzrůstal v průběhu titrace od 
0 do 6,7 ekvivalentu (±)-TB. Výřez NMR spektra je na 
obr. 2. Ukázka UV spekter titrací enantiomeru (–)-TB 

-cyklodextrinem je na obr. 3, ukázka ECD spekter titrací 
obou enantiomerů TB -cyklodextrinem je na obr. 4. Sta-
novení podmíněných konstant stability komplexu -CD 
a obou enantiomerů TB pomocí UV a ECD spektroskopie 
proběhlo na základě analýz při pH 2,5 a bez úpravy pH. 
Obsah -CD vzrůstal v průběhu titrace od 0 do 
9,3 ekvivalentu (±)-TB. 

Vypočítané podmíněné konstanty stability pro kom-
plexy -CD s enantiomery TB jsou uvedeny v tabulce I. 

Výsledky podmíněných konstant stability získané 
různými metodami při stejném pH byly podrobeny statis-
tickým testům hypotézy o rovnosti středních hodnot. 

 L
ep ep,f ep,C ep,f ep,C ep,f

1 1 1

μ μ (μ μ ) H μ μK
 

  
(3) 

Obr. 1. Elektroferogram – závislost absorbance na čase při vlno-
vé délce 207 nm při separaci 1 mmol l–1 roztoku analytu TB kapi-
lární elektroforézou. Koncentrace β-CD v elektrolytu byla a: 
0 mmol l–1, b: 3 mmol l–1, c: 6 mmol l–1, d: 9 mmol l–1, e: 
12 mmol l–1, f: 15 mmol l–1, vše ve fosfátovém pufru (c = 
20 mmol l–1, pH 2,5). Použitá křemenná kapilára měla vnitřní 
průměr 75 m a efektivní délku 50 cm. Napětí vkládané na kapi-
láru bylo 20 kV 

Obr. 2. Výřez NMR spektra – směr posunu sledovaného NMR 
signálu při titraci 1 mmol l–1 (–)-TB β-cyklodextrinem bez úpravy 
pH. Obsah β-cyklodextrinu po titračních krocích byl postupně 
0,3, 0,5, 0,8, 1,1, 1,5, 2,1, 3,0, 4,2, 5,3 a 6,7 ekvivalentů (–)-TB 



Chem. Listy 107, s257–s260 (2013)                                                                                                                          Cena Merck 2013 

s259 

Na hladině významnosti 5 % lze za stejné označit podmí-
něné konstanty stability komplexu -CD s (+)-TB zjištěné 
pomocí kapilární elektroforézy a ECD spektroskopií, 
na stejné hladině významnosti jsou mezi sebou srovnatelné 
výsledky zjištěné pomocí UV a ECD spektroskopie, rov-
něž pro komplex -CD s (+)-TB. Ovšem bez úpravy pH 
jsou výsledky získané pomocí UV a ECD spektroskopie 
odlišné, a to jak od sebe navzájem, tak od výsledků získa-
ných pomocí NMR nebo CE. V neutrálním a zásaditém 
prostředí jsou podmíněné konstanty stability stanovené 
pomocí NMR zhruba osminásobné než podmíněné kon-
stanty stability při pH 2,5. Na hladině významnosti 5 % 
lze za stejné označit hodnoty podmíněných konstant stabi-
lity komplexu -CD s (+)-TB při pH 7 a bez úpravy pH 
rovněž získané pomocí NMR. Výsledky získané všemi 

metodami shodně určují, že stabilita komplexu -CD 
s (–)-TB je vyšší než stabilita komplexu -CD s (+)-TB. 

Jedním z důvodů, proč metody neposkytují shodné 
výsledky, je pravděpodobně závislost podmíněných kon-
stant stability na teplotě. Navíc kapilární elektroforézou 
a spektroskopickými metodami byly zaznamenávány změ-
ny odezvy celého sledovaného systému, zatímco pomocí 
NMR byly zaznamenávány pouze změny chemického 
okolí sledovaného signálu jádra vodíku. Zjištěné hodnoty 
podmíněných konstant stability se pohybují v řádech 102 až 
103, což odpovídá hodnotám podmíněných konstant stabili-
ty komplexů -cyklodextrinu s jinými analyticky význam-
nými látkami7. 

 
 

Obr. 3. UV spektra – závislost absorbance na vlnové délce při 
titraci 0,5 mmol l–1 roztoku (–)-TB titračním činidlem 
o koncentraci 14 mmol l–1 β-cyklodextrinu a 0,5 mmol l–1 (–)-TB. 
Prostředí titrace byla následující: a: DMSO/voda bez úpravy pH, 
b: 20 mmol l–1 fosfátový pufr o pH 2,5. Obsah β-cyklodextrinu po 
titračních krocích byl postupně 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1,1, 1,8, 2,7, 4,2, 
6,5 a 9,3 ekvivalentů (–)-TB  

Obr. 4. ECD spektra – závislost elipticity na vlnové délce při 
titraci 0,5 mmol l–1 roztoků (±)-TB titračním činidlem 
o koncentraci 14 mmol l–1 β-cyklodextrinu a 0,5 mmol l–1 (±)-TB 
v roztoku DMSO a vody. Obsah β-cyklodextrinu po titračních 
krocích byl postupně 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1,1, 1,8, 2,7, 4,2, 6,5 
a 9,3 ekvivalentů (±)-TB 

Tabulka I 
Podmíněné konstanty stability (±)-TB s -CD (K(±)-TB) spolu s 95% intervalem spolehlivosti získané zvolenými analytický-
mi metodami za různých podmínek  

 Podmínky   CE NMR UV ECD 

pH 2,5 K(+)-TB 369±13 176±31 424±54 395±104 

K(–)-TB 480±17 204±21 534±135 844±89 

bez úpravy pH K(+)-TB – 1051±170 843±184 1185±171 

K(–)-TB – 1501±170 860±173 1457±182 

pH 7 K(+)-TB – 1069±93 – – 

K(–)-TB – 1268±130 – – 

pH 11 K(+)-TB – 1331±239     

K(–)-TB – 1891±415 – – 
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Závěr 
 
Pomocí kapilární elektroforézy, nukleární magnetické 

rezonance, elektronové spektroskopie cirkulárního dichro-
ismu a molekulové absorpční spektroskopie v ultrafialové 
oblasti byly stanoveny podmíněné konstanty stability 
komplexů -cyklodextrinu s enantiomery Trögerovy báze 
ve vodném prostředí při různém pH. Stabilita komplexu 
-CD s (–)-TB je vyšší než stabilita komplexu -CD 
s (+)-TB, jak ukazují výsledky získané pomocí všech zmí-
něných metod. Dále bylo zjištěno, že v neutrálním 
a bazickém prostředí, ve kterém není Trögerova báze pro-
tonovaná, jsou podmíněné konstanty stability studovaného 
komplexu téměř o řád vyšší než při pH 2,5, při kterém je 
Trögerova báze protonovaná. 

Pro optimalizaci využití jednotlivých metod ke spo-
lehlivému stanovení konstant stability bude potřeba mini-
malizovat nejistoty konstant stability. Budoucí práce se 
proto bude zabývat především opakovanými měřeními 
a studiem závislosti hodnot podmíněných konstant stabili-
ty na dalších podmínkách příslušných analytických metod. 

 

Tato práce byla finančně podpořena Grantovou 
agenturou České republiky (projekt P206/12/0453). 
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