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     Transkarbamy jsou relativně nové látky řadící se mezi akceleranty transdermální 

penetrace. Akceleranty transdermální penetrace jsou farmaceutické pomocné látky 

usnadňující podání léčiva přes kůži. Umožňují transdermální podání i u léčiv, která za 

normálních podmínek kůží nepronikají a není je tudíž možné tímto způsobem pro 

systémovou terapii využít. Nejúčinnější akcelerant ze skupiny transkarbamů je 

transkarbam 12. Obecně jsou transkarbamy symetrické amoniové soli karbamové 

kyseliny. Karbamáty a tím i transkarbam 12 jsou náchylné k hydrolýze. Hydrolyzačními 

rozkladnými produkty transkarbamu 12 jsou kyselina 6-aminokapronová 

a dodecylalkohol. 

     Tato práce je zaměřena na hodnocení jednoho z rozkladných produktů – kyseliny 

6-aminokapronové. Jako nejvhodnějši metoda k jejímu stanovení byla vybrána 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Tato metoda je v současnosti jednou 

z nejvíce využívaných separačních analytických metod. Důvodem je potřeba malého 

množství analyzovaného materiálu, vysoká citlivost stanovení, rychlost analýzy, 

možnost automatizace nebo nenáročnost obsluhy zařízení. Předností je také možnost 

kvalitativního i kvantitativního stanovení během jedné analýzy. Nachází uplatnění 

v celé řadě odvětví průmyslu, všude tam kde je potřeba kvalitativní i kvantitativní 

stanovení látek, stanovení nečistot, příměsí, rozkladných produktů apod. 
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2.1 Chromatografické metody
1,2, 3) 

 

     Pod názvem chromatografické metody se zahrnují všechny operace, které jsou sice 

založené na různých fyzikálně chemických principech, ale mají to společné, že při nich 

dochází k postupnému mnohokrát opakovanému vytváření rovnovážných stavů 

dělených látek mezi dvěma nebo více fázemi. Jedna z fází, která je umístěna v koloně 

nebo v ploché vrstvě, se nazývá stacionární, druhé, která unáší separované látky, se říká 

mobilní. Při styku stacionární i mobilní fáze s dělenými látkami dochází k vzájemným 

interakcím, jež jsou základním předpokladem pro jejich separaci. 

     Existuje několik dělení chromatografických metod podle různých hledisek. 

Tabulka 1 uvádí rozdělení chromatografických metod podle podstaty separačního 

procesu. 

 

Název 

chromatografické 

metody 

Povaha hlavního 

(určujícího) procesu 

Veličiny určující velikost 

afinity dělených látek k fázím 

Adsorpční Adsorpce Adsorpční izoterma 

Rozdělovací Extrakce, rozpouštění Rozdělovací konstanta 

Iontově výměnná 
Elektrostatická interakce 

a difúze 

Náboj, disociační konstanta a 

efektivní průměr iontu 

Gelová Difúze Efektivní molekulární objem 

Afinitní 
Specifická interakce s 

afinantem 
Obecná veličina chybí 

Tabulka 1 : Rozdělení chromatografických metod podle podstaty separačního procesu 

 

     Další dělení chromatografických metod je např. dle pracovní techniky na 

chromatografii frontální, vytěsňovací a eluční, nebo podle uspořádání aparatury na 

chromatografii sloupcovou a v plošném uspořádání. 

     Dnes se nejčastěji chromatografické metody dělí podle fází, mezi nimiž dochází 

k separaci. Přehled těchto metod je v tabulce 2. 
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Mobilní 

fáze 

Stacionární 

fáze 

Separační 

mechannismus a funkce 
Chromatografická technika 

Plyn 

Kapalina 
Rozdělování, rozdělovací 

rovnováha 

Plynová rozdělovací 

chromatografie (GLC) 

Tuhá látka 

Adsorpce, adsorpční 

isoterma 

Plynová adsorpční 

chromatografie (GSC) 

Sítový efekt 
Plynová chromatografie na 

molekulových sítech 

Kapalina 

Kapalina 

Rozdělování, rozdělovací 

rovnováha 

Kapalinová rozdělovací 

chromatografie (LLC) 

Papírová a tenkovrstvá 

chromatografie (PC, TLC) 

Sítový efekt 
Gelová permeační 

chromatografie (GPC) 

Tuhá látka 

Adsorpce, adsorpční 

isoterma 

Kapalinová chromatografie 

adsorpční (LSC) 

Iontová výměna, 

výměnná rovnováha 

Iontově výměnná 

chromatografie (IEC) 

Biospecifická chemická 

reakce 

Afinitní (bioafinitní) 

chromatografie 

Tabulka 2: Rozdělení chromatografických metod dle fází mezi nimiž dochází 

k separaci 
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2.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 

2.2.1 Základní části kapalinového chromatografu 
1) 

 

     Kapalinový chromatograf se skládá z částí, které zabezpečují transport mobilní fáze, 

dávkování vzorku, separaci látek a jejich detekci. Blokové schéma kapalinového 

chromatografu je uvedeno na obrázku 1. Může mít řadu obměn, v zásadě však musí být 

zachováno řazení základních elementů za sebou. 

     Mobilní fáze je (při isokratické eluci) vedena buď z jednoho ze zásobníků do 

vysokotlakého čerpadla, nebo (při gradientové eluci) se přiváděné proudy z obou (nebo 

i většího počtu) zásobníků mísí podle programu ve směšovači zařazeném před nebo za 

vysokotlakým čerpadlem. Podle druhu čerpadla (jež může být pulsní nebo bezpulzní) je 

zařazen do toku mobilní fáze tlumič tlakových rázů, z něhož je mobilní fáze vedena přes 

zařízení pro dávkování vzorku do chromatografické kolony. Kolona, vyrobená zpravidla 

z nerezové oceli, ale někdy i z vysoce pevného skla, je spojena přímo s detektorem, 

z něhož může být výstup do sběrače frakcí. Z detektoru jde signál přes zesilovač do 

zapisovače, eventuálně do integrátoru. 

 

Obr. 1 : Základní schéma kapalinového chromatografu:Z1, Z2, Z3 – zásobníky mobilní 

fáze; Č – vysokotlaké čerpadlo; PG – programovací jednotka, pomocí které se nastavuje 

požadované složení mobilní fáze; DZ – dávkovací zařízení; K – kolona; D – detektor; 

PC – počítač zpracovávající signál z detektoru 
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2.2.2 Zásobníky mobilní fáze 
1, 5)

 

 

     Zásobníky mobilní fáze jsou skleněné nebo nerezové nádoby o obsahu zpravidla do 

dvou litrů. Složky mobilní fáze se obvykle filtrují, aby z nich byly odstraněny částice 

větší než 0,45 mm. Vícesložkové mobilní fáze se připravují odměřením požadovaných 

objemů (pokud nejsou předepsány hmotnosti) jednotlivých složek a jejich smícháním. 

Jinou možností je přivádět rozpouštědla pomocí jednotlivých čerpadel ovládaných 

ventily, které umožňují míchání složek v požadovaném poměru. Rozpouštědla jsou před 

čerpáním do systému obyčejně odplynována probubláváním heliem, v ultrazvukové 

lázni nebo se používají membránová či vakuová zařízení zařazená přímo do systému, 

tzv. degasery. 

 

2.2.3 Vysokotlaká čerpadla a tlumiče pulsů
 1, 2)

 

 

     Moderní vysokoúčinná kapalinová chromatografie vyžaduje, aby se výstupní tlaky 

na čerpadlech pohybovaly v rozmezí od 1 do 60 MPa, aby se mohlo dosáhnout průtoku 

mobilní fáze od 1 do 20 ml za minutu, přičemž je velmi důležitá vysoká přednost 

a dobrá reprodukovatelnost nastavení průtoku. 

     Principiálně můžeme vysokotlaká čerpadla rozdělit do dvou hlavních skupin podle 

toho, zda pracují při konstantním tlaku anebo konstantním objemovém průtoku. 

     Z praktického hlediska bývají čerpadla rozdělována na pulsní a bezpulsní. Pulsní 

čerpadla mají objem pracovní komory poměrně malý a potřebného průtoku se dosahuje 

mnohokrát opakovaným stlačením a vypuzením mobilní fáze z pracovní komory 

čerpadla, kdežto bezpulzní čerpadla pracují s objemem pracovní komory daleko větším, 

100 až 500 ml, což umožňuje provést bez opětovného plnění čerpadla řadu analýz. 

Bezpulzní čerpadla zpravidla poskytují hladší průtok mobilní fáze a nevyžadují 

speciální přídavné zařízení pro tlumení tlakových pulsů, ale jsou dražší a přesnost 

tvorby gradientu mobilní fáze je u nich podstatně horší. 

     Pístová čerpadla jsou konstruována tak, aby mrtvý objem čerpadla představovaný 

objemem kapaliny v pracovní části výtlačného válce byl co nejmenší. Píst vykonává 

pohyb (sání, výtlak) s frekvencí, která odpovídá požadovanému průtoku. Membránová 

čerpadla pracují na podobném principu, avšak tok mobilní fáze je zprostředkován 

membránou, která odděluje mobilní fázi od mechanické či hydraulické části čerpadla. 
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     Nejlepšího vyhlazení tlakových pulzů dosáhneme spojením dvou čerpadel. 

V okamžiku, kdy je první čerpadlo ve fázi sání, musí být druhé čerpadlo ve fázi výtlaku. 

Čerpadla řízená mikroprocesorem pracují bez pulsů, protože změnou rychlosti pohybu 

pístu v počáteční a závěrečné periodě sání a výtlaku je možno dosáhnout hladkého 

přechodu z jedné pracovní fáze do druhé při konstantním průtoku. 

 

2.2.4 Dávkovací systémy
  1, 2)

 

 

     Vzorek, který se má chromatograficky rozdělit, se nejprve dokonale rozpustí ve 

vhodném rozpouštědle, nejlépe v mobilní fázi, a dávkuje se do kolony injekčními 

stříkačkami malého objemu, dávkovacími smyčkami apod. V poslední době je vše 

zautomatizováno a dávkování vzorků probíhá nejčastěji pomocí autosampleru. 

     Při dávkování vzorků na kolonu činí velké potíže především velký pracovní tlak 

uvnitř kolony (až 60 MPa), který je třeba při vstřiku vzorku překonat. Systémy pracující 

na principu dávkovacích ventilů sice umožňují nástřiky proti tlakům až 60 MPa, ale 

neumožňují měnit dávkovaný objem vzorku, který je konstantní a je dán průměrem 

a celkovou délkou vnitřního prostoru ventilu. Otočením ventilu o 120° se vnitřní prostor 

ventilu naplněný vzorkem přesune do proudu mobilní fáze a je unášen do 

chromatografické kolony. Analogický způsob však umožňuje dávkování různých 

objemů vzorku zařazením smyčky umístěné mimo vlastní tělo ventilu. 

 

2.2.5 Chromatografické kolony
 2, 4)

 

 

     Kolony se vyrábějí z nerezové oceli nebo ze skla s velkou mechanickou pevností. 

Délka kolony se volí podle druhu použitého sorbentu. Čím je velikost zrn sorbentu 

menší, tím kratší kolonu použijeme. Při průměrné velikosti zrn 15 µm bývá délka 

kolony v rozmezí 15 až 30 cm. Vnitřní průměr nepřesahuje 3 až 6 mm. Pro velké tlaky 

(>50 MPa) se používají kolony z nerezové oceli s poměrem vnitřního průměru 

a tloušťky stěny 1 : 0,25. Průměr použité kolony má vliv i na celkovou kapacitu kolony 

vztaženou na množství dávkovaného vzorku. Se čtvercem průměru kolony roste 

i množství vzorku, jímž můžeme kolonu zatížit, aniž je překročena její kapacita. 

     Kolony se plní různými vhodnými sorbenty. Nejčastějšími náplněmi kolon jsou např. 

silikagel, iontoměniče (tj. makromolekulární matrice obsahující kyselou nebo bazickou 

funkční skupinu), chemicky vázané fáze nebo chirální stacionární fáze (při separaci 
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opticky aktivních látek). Chemicky vázané fáze jsou stacionární fáze chemicky vázané 

na povrchu nosiče, jímž je nejčastěji silikagel. Připravují se reakcí silikagelu 

s chlorsilany nebo alkoxysilany. Navázány jsou buď dlouhé alkylové řetězce 

hydrofobního charakteru (C8 – oktyl, C18 - oktadecyl), tzv. reversní fáze, anebo kratší, 

nejčastěji dvou- až tříuhlíkaté řetězce obsahující polární funkční skupinu –CN, -OH, 

-NH2, -COOH. 

 

2.2.6 Detektory
 1, 2, 6, 7, 8)

 

 

     Detektory slouží k indikaci látek vycházejících z chromatografické kolony. 

Zpravidla se od nich požaduje, aby sledovaly koncentraci separovaných složek v eluátu. 

Detektor sleduje pomocí vhodného snímače některou z vlastností eluátu a signál se po 

zesílení přivádí do zapisovače, který poskytuje záznam závislosti intenzity daného 

signálu na čase. 

     K detekci separovaných látek se zpravidla využívá jejich obecných nebo 

specifických vlastností, jimiž se tyto látky liší od mobilní fáze. Podle toho se také 

rozlišují univerzální a selektivní detektory, mezi nimiž není rozdíl ve významu 

a důležitosti. Na dobrý detektor se kladou zejména tyto požadavky: linearita odezvy 

v co nejširším rozmezí koncentrací, dostatečně velký poměr mezi šumem a měřenou 

hodnotou, vysoká citlivost, malý mimokolonový příspěvek k rozšiřování elučních zón, 

malá citlivost ke změnám průtoku a tlaku, možnost užít gradientovou eluci. 

     Přehled nejčastěji využívaných detektorů v kapalinové chromatografii je uveden 

v tabulce 3. 
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Měrná veličina Název detektoru 
Univerzální 

využití 

Minimální 

detekovatelná 

koncentrace [g/ml] 

Absorpce záření Fotometrický (UV) - 10
-10

 

Fluorescence Fluorimetrický - 10
-9 

 - 10
-15

 

Index lomu Refraktometrický + 10
-7

 

Elektrický proud Polarografický - 10
-9

 

Ionizační proud Transportní (FID) + 10
-7

 

Elektrická vodivost Vodivostní - 10
-8

 

Relativní permitivita 
Kapacitní, 

permitivitní 
- 10

-7 

Poměr m/z 

(molekulová 

hmotnost/náboj) 

Hmotnostní 

spektrometr 
+ 10

-12
 – 10

-21 

Tabulka 3 : Přehled nejčastěji využívaných detektorů v kapalinové chromatografii 

 

     Dnes se nejčastěji používá fotometrický detektor pracující v oblasti ultrafialového 

záření. Pro barevné látky lze volit analogický detektor pracující ve viditelné oblasti. 

Oba typy mají velkou výhodu v tom, že řada rozpouštědel užívaných v kapalinové 

chromatografii jako mobilní fáze ani ve viditelné ani v ultrafialové oblasti spektra 

neabsorbují. 

     Ultrafialové detektory patří mezi selektivní, ale lze je využít ve více než 80% 

aplikací. Jsou vysoce citlivé, mají velkou oblast linearity odezvy a umožňují volit jako 

mobilní fázi poměrně mnoho různých rozpouštědel. 

 

     Existuje několik typů ultrafialových detektorů: 

- UV detektor s fixní vlnovou délkou (nejčastěji 254 nm a nebo 280 nm, při nichž 

absorbuje většina léčiv) – jsou poměrně jednoduché konstrukce a cenově 

nejdostupnější. 

- UV-VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou (libovolně měnitelná dle potřeb). 
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- scanning UV detektor – snímající během několika sekund absorpční spektrum 

v maximu píku stanovované látky. 

- diode array detektor – řízený počítačem, umožňuje trojrozměrnou projekci, snímá 

absorpční spektrum, hodnotí látku současně při několika vlnových délkách, 

porovnává poměry absorbancí. 

 

     V poslední době se začíná stále více využívat ELSD detektor a také spojení HPLC 

s hmotnostní spektrometrií (MS). 

     ELSD detektor (z angl. Evaporative Light Scattering HPLC Detector) slouží 

především k detekci látek, které ve své molekule neobsahují žádný chromofor nebo 

fluorofor. Jedná se o univerzální detektor, u něhož můžeme, na rozdíl od 

refraktometrického detektoru, použít gradientovou eluci. Princip tohoto detektoru 

spočívá v odpaření mobilní fáze a vytvoření částeček analyzované látky, která musí být 

méně těkavá než mobilní fáze. Částečky vzorku jsou nakonec vneseny do detekční cely, 

kde se střetnou s paprskem emitovaným laserovou diodou. Částicemi rozptýlené světlo 

je poté detekováno křemíkovou fotodiodou generující elektrický signál, který je po 

zesílení dále elektronicky zpracován. 

     Spojení HPLC a MS je vysoce selektivní, vysoce citlivé a poskytuje řadu údajů 

potřebných pro identifikaci zkoumaných látek. Používá se např ke strukturní analýze 

a identifikaci chemických individuí, podává informace o funkčních skupinách 

obsažených v molekule analyzované látky, umožňuje stanovit nečistoty ve velmi čistých 

látkách a umožňuje kvantitativní analýzu na základě lineární závislosti mezi iontovým 

proudem a koncentrací látky atd. 

     Hmotnostní spektrometr je iontové-optické zařízení, které umožňuje separaci iontů 

na základě poměru jejich molekulové hmotnosti a náboje. Skládá se ze tří základních 

částí: iontového zdroje, analyzátoru a detektoru. V iontovém zdroji dochází k převedení 

neutrálních molekul analyzované látky na nabité částice. Konstrukce této části detektoru 

se liší dle použité ionizační techniky (např. ESI, APCI, MALDI). Další částí MS 

detektoru je hmotnostní analyzátor, který umožňuje rozdělit v prostoru nebo v čase 

vzniklé ionty o různých hmotnostech. Děje se tak na základě poměru hmotnosti 

a náboje iontu nebo podle jeho kinetické energie. Separace iontů probíhá za vysokého 

vakua. Mezi nejčastěji používané analyzátory patři např. kvadrupol, trojitý kvadrupol, 

iontová past nebo analyzátor doby letu. Poslední částí je detektor, který umožňuje 
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detekci iontů po jejich separaci podle jejich m/z a určí relativní intenzitu jednotlivých 

iontů. Součásti musí být také řídící počítač, který slouží k vyhodnocování výsledků. 
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2.3 Derivatizace v HPLC
 10, 11) 

 

     Derivatizace zahrnuje chemickou reakci mezi analyzovanou látkou a derivatizačním 

činidlem. Používá se ke změně chemických nebo fyzikálních vlastností analyzované 

látky. Hlavní využití derivatizace v HPLC jsou: zlepšení detekovatelnosti, změna 

molekulární struktury nebo polarity pro lepší chromatografii, změna matrice pro lepší 

separaci a stabilizace citlivé analyzované látky. V ideálním případě by derivatizační 

reakce měla být rychlá, kvantitativní a měla by mít co nejméně vedlejších produktů. 

Nadbytek derivatizačního činidla by neměl ovlivnit analýzu nebo by se měl dát 

jednoduše odstranit z reakční směsi. 

     Derivatizovány mohou být nejrůznější typy sloučenin, jako jsou kyseliny, alkaloidy, 

amíny, antibiotika, barbituráty a podobné sloučeniny, hydroxy sloučeniny nebo 

steroidy. 

     Dva nejběžnější typy derivatizace, přidání chromoforu nebo fluoroforu, dovolují buď 

detekci látek , které by ve své původní podobě nemohly být vůbec detekovány, nebo 

zvyšují jejich citlivost. Některá derivatizační činidla dovolují také elektrochemickou 

detekci. 

     Při UV detekci obsahuje typické derivatizační činidlo dvě funkční skupiny. Jedna 

reaguje s analyzovanou látkou, druhá, chromofor, je nutná pro UV detekci. Chromofor 

by měl mít velkou molární absorpci, která umožňuje vysokou detekci a minimalizuje 

šum pozadí. Činidla mající molární absorpční koeficient 10 000 a větší dovolují detekci 

řádově v nanogramových množstvích. V tabulce 4 jsou uvedena běžně dostupná 

derivatizační činidla pro UV detekci. 
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Funkční skupina Derivatizační činidla
1
 

Karboxylové kys., mastné kys., fosfonové 

kys. 

PNBDI, DNBDI, PBPB 

Alkoholy PNBPA, DNBPA 

Aldehydy, ketony DNBC, Dabsyl-Cl, NIC-1  

Aminy DNBC, SNPA, SDNPA, Dabsyl-Cl, 

NIC-1 

Aminokyseliny (peptidy) SBOA, SDOBA, Dabsyl-Cl 

Isokyanáty PNBPA, DNBPA 

Fenoly DNBC, Dabsyl-Cl, NIC-1 

Thioly Dabsyl-Cl 

Tabulka 4 : Běžně užívaná derivatizační činidla pro UV detekci 

                                                 
PNBDI – p-nitrobenzyl-N,N‘-diisopropylisourea, DNBDI, 3,5-dinitrobenzyl-N,N‘-diisopropylisourea, 

PBPB – p-bromofenacylbromid, PNBPA – p-nitrobenzyl-N-n-propylaminhydrochlorid, DNBPA - 

3,5-dinitrobenzyl-N-n-propylaminhydrochlorid, DNBC – 3,5-dinitrobenzoylchlorid, Dabsyl-Cl - 4-

dimethyl aminoazobenzen-4-sulfinyl, NIC-1 – 1-naftylisokyanát, SNPA – N-sukcinimidyl-

p-nitrofenylacetát, SDNPA - N-sukcinimidyl-3,5-dinitrofenylacetát 
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2.3.1 Rozdělení derivatizačních technik 

 

     Podle místa derivatizace můžeme rozdělit derivatizační techniky na tři kategorie : 

- předkolonová derivatizace (pre-column chromatography); chemická reakce probíhá 

před kolonou  

- postkolonová derivatizace (post-column chromatography); chemická reakce 

probíhá za kolonou 

- derivatizace na koloně; chemická reakce probíhá přímo v koloně 

 

     Všechny způsoby derivatizace mají vliv na eluční charakteristiky separovaných látek 

(účinnost separace a dobu analýzy), ale požadavky na deriváty a derivatizační reakce 

jsou poněkud odlišné. 

     U předkolonové derivatizace musí být derivát chemické individuum a měl by být 

dostatečně stabilní. Derivatizační reakce musí probíhat kvantitativně, ale nemusí rychle 

a měla by být pokud možno selektivní. Reakce by měla být bez vedlejších produktů 

a měla by probíhat za mírných reakčních podmínek (pH, teplota) tak, aby nebyla nutná 

předseparace vzniklého individua. Při použití nadbytku derivatizačního činidla musí být 

dobře separovatelné od svých produktů na koloně a pokud možno by mělo mít jiné 

fyzikálně-chemické vlastnosti (nevykazuje fluorescenční vlastnosti). Z uvedeného výčtu 

je zřejmé, že předkolonová derivatizace vyžaduje poměrně velkou experimentální 

náročnost a zkušenost operátora (reprodukovatelnost výsledků). 

     U postkolonové derivatizace nemusí derivatizační reakce poskytovat jednoznačné 

chemické individuum a nemusí probíhat kvantitativně, rozhodující je ale dobrá 

reprodukovatelnost chemické reakce. Derivatizační reakce musí probíhat rychle, reakce 

může probíhat za extrémních podmínek (pH, teplota). Reakce může být neselektivní, 

vedlejší produkty reakce nejsou na závadu. Není nutné hledat nové podmínky separace, 

neboť se vzorek separuje v nezměněné podobě. Nevýhodou jsou vysoké náklady na 

techniku, neboť se musí používat speciální zařízení a reaktory, v nichž je nutno 

provádět řadu operací, výhodou je automatizace procesu derivatizace a tím eliminace 

veškerých manuálních operací. Další nevýhodou je, že se používá nadbytek reakčního 

činidla a dochází tak ke zřeďování mobilní fáze činidlem a dochází ke snížení účinnosti 

separace vlivem rozmytí chromatografické zóny. 
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2.3.2 Derivatizace aminosloučenin 

 

     Stanovení aminosloučenin metodou HPLC je limitováno detekcí a to nepřítomností 

vhodného chromoforu v molekule. Vlastní kvantifikace aminů v HPLC není možná bez 

předchozího kroku  jejich derivatizace. Mechanismus derivatizace primární 

a sekundární aminoskupiny je obvykle reakce nukleofilní substituční. 

     Některá běžně dostupná derivatizační činidla pro aminosloučeniny byla uvedena 

v tabulce 4 v předcházející kapitole. Další používaná derivatizační činidla jsou např. 

ninhydrin, fenylisothiokyanát (PITC), m-toluoylchlorid, benzoylchlorid, 

toluensulfonylchlorid (TSCl), N,N´-dimethylaminoazobenzensulfonylchlorid 

(DABSCl), 2,4-dinitro-1-fluorbenzen (DNFB) nebo trinitrobenzensulfonová kyselina 

(TNBSA). 

 

- Derivatizace ninhydrinem se používala ve většině raných prací. Jednalo se 

o postkolonovou derivatizaci aminokyselin s maximem absorbance při 570 nm. 

Protože je reakce ninhydrinu při laboratorní teplotě velmi pomalá, probíhá reakce 

při teplotě 100-135°C po dobu 1-2 minuty. 

- PITC se používá výhradně pro předkolonovou derivatizaci aminů (C3 až C10) 

a aminokyselin a následnou separaci derivátu aminokyselin jako 

fenylthiokarbamoylu (PTC) aminokyselin na reverzní fázi s gradientovou elucí 

s detekcí UV většinou při 254 nm. 

- m-toluoylchlorid poskytuje deriváty, které jsou rozpustné v nepolárních 

rozpouštědlech a jsou tak velmi snadno extrahovatelné z reakčního prostředí. 

Reakce probíhá v prostředí pyridinu, při teplotě okolí a je ukončena do 5 minut. 

Jako extrakční činidlo se používá dichlormethan a separace amidů probíhá na 

reverzní fázi s UV detekcí při 254 nm, limit detekce je asi 5 ng. 

- Benzoylchlorid je nejpreferovanější derivatizační činidlo pro diaminy a polyaminy. 

Deriváty mohou být uchovávány při teplotě -20°C až tři týdny. Detekční limit 

derivátů polyaminů při vlnové délce 254 nm je asi 100 pmol. 

- Dimethylaminoazobenzensulfonylchlorid je jedno z derivatizačních činidel 

používaných ke stanovení aminokyselin. Separace aminokyselin probíhá na 

reverzní fázi při isokratické eluci s UV detekcí při 464 nm, ale nedochází 

k separaci histidinu a argininu. 
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- Činidlo dinitrofluorbenzen (též Sangerovo činidlo) se používá k derivatizaci aminů 

a aminokyselin. Reakce 2,4-dinitro-1-fluorbenzen s primárními i sekundárními 

aminy je velmi rychlá. 4-nitrobenzoyl skupina propůjčuje derivatizovaným 

aminům vysoce absorptivní chromofor. 

 

2.3.3 Literární rešerše  

 

     Vzhedem k tomu, že se tato práce zabývá derivatizací aminosloučeniny, byla také 

rešeršní práce zaměřena na problematiku hodnocení těchto látek pomocí HPLC ve 

spojení s UV nebo fluorometrickou detekcí. 

 

- J. Kirschbaum a kol. 
12) 

testovali 3,5-dinitrobenzoylchlorid jako derivatizační 

činidlo pro předkolonovou derivatizaci při stanovení biogenních aminů. Deriváty 

byly detekovány při 260 nm. 

- P. C. A. G. Pinto a kol. 
13)

 navrhli metodu sekvenční injekční analýzy (SIA) pro 

fluorometrické stanovení kyseliny aminokapronové ve farmaceutických 

přípravcích. Metoda je založena na derivatizaci kyseliny o-ftalaldehydem (OPA) 

a N-acetyl-L-cysteinem (NAC) a následné fluorometrické detekci vzniklého 

derivátu. 

- J. You a kol. 
14)

 se zabývali stanovením aminů pomocí předkolonové derivatizace 

1,2-benzo-3,4-dihydrokarbazol-9-isopropylchloroformátem (BCIC-Cl) s následnou 

fluorometrickou detekcí. 

- F. Hao a kol. 
15)

 se zabývali stanovením alifatických aminů (C6 - C18). 

K derivatizaci použili 4-chloro-7-nitrobenzofurazan. Deriváty detekovali pomocí 

UV-VIS detektoru při 470 nm. 

- F. Özegul a kol. 
16)

 se zabývali stanovením biogenních aminů v mořském sledi 

Clupea harengus v baleních s ochrannou atmosférou (MAP). K předkolonové 

derivatizaci aminů používali roztok benzoylchloridu v acetonitrilu. 

- E. H. Soufleros a kol. 
17)

 stanovovali biogenní aminy v řeckém víně. Jako 

derivatizační činidlo použili dansylchlorid. Analýza probíhala na reverzní fázi 

s následnou UV detekcí. 

- R. Herraez-Herandez a kol. 
18)

 studovali derivatizaci efedrinu pro HPLC po 

předchozí reakci s NaClO. K derivatizaci použili o-ftalaldehyd (OPA) 

a N-acetyl-L-cystein (NAC). 
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- Fermo a kol. 
19)

 srovnávali dvě metody předkolonové derivatizace aminokyselin 

v séru. Jako derivatizační činidlo použili u jedné metody o-ftalaldehyd (OPA), 

u druhé pak  N,N-diethyl-2,4-dinitro-5-fluoroanilin (FDNDEA). 

- H. Inoue a kol. 
20)

 stanovovali dipeptidy obsahující prolin, samotný prolin nebo 

hydroxyprolin v séru. K předkolonové derivatizaci použili 4-(5,6-dimethoxy-

2-ftalimidinyl)-2-methoxyfenylsulfonylchlorid. Deriváty byly detekovány při 

vlnové délce 318 nm. 
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2.4 Kvalitativní a kvantitativní hodnocení látek v HPLC
 5, 6)

 

 

     Základní kvalitativní charakteristikou v HPLC je retenční (eluční) čas tR, což je čas 

od nástřiku vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku. Nejčastějším 

důkazem totožnosti je shoda retenčních časů chromatografického píku látky 

v analyzovaném vzorku s retenčním časem píku standardu. Některé moderní UV 

detektory umožňují v maximu chromatografického píku sejmout UV spektrum; shoda 

UV spekter vzorku a standardu je další identifikační charakteristikou. 

 

     Základní kvantitativní charakteristikou v HPLC je plocha (event. výška) 

chromatografického píku. Obsah stanovované látky se stanovuje nepřímo pomocí 

standardu. Nejčastěji se používají dvě metody: metoda vnějšího standardu a metoda 

vnitřního standardu. 

 

     Metoda vnějšího standardu spočívá ve dvou krocích. V prvním kroku se na kolonu 

nastříkne roztok analyzovaného vzorku a po registraci chromatografického záznamu se 

v druhém kroku nastříkne roztok vnějšího standardu a opět se registruje jeho 

chromatogram. Jako vnější standard se u substancí používá zpravidla standard 

stanovované látky. Koncentrace stanovované látky se pak vypočítá z  plochy (výšky) 

píku stanovované látky a plochy (výšky) píku vnějšího standardu. 

 

     Při metodě vnitřního standardu se postupuje tak, že se ke známému objemu roztoku 

vzorku přidá definovaný objem roztoku vhodného vnitřního standardu a po promíchání 

se nastřikuje na kolonu. Koncentrace stanovované látky se vypočítá z poměru plochy 

(výšky) píku stanovované látky a plochy (výšky) píku vnitřního standardu. Tato metoda 

je méně časově náročná a hlavně přesnější než metoda vnějšího standardu, jelikož není 

zatížena chybou dvojího nástřiku. Vnitřní standard musí eluovat v blízkosti píku 

stanovované látky, musí mít podobnou koncentraci a musí být chemicky inertní. 
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2.5 Validace
 21, 22)

 

 

     Cílem validace analytické metody je prokázat pomocí experimentálních dat a jejich 

matematického a statistického zpracování, že metoda je vhodná pro zamýšlené použití 

a získané výsledky analýz jsou spolehlivé. Postup a provedení validace se dokumentují 

validačním protokolem. 

     Validace, a tedy i validační protokol, by měla obsahovat tři části: tj. podrobně 

vypracovaný analytický postup, test vhodnosti použité metody a vlastní validaci použité 

metody. 

     Podrobně vypracovaný analytický postup by měl zahrnovat přípravu vzorku 

a standardů, výrobce, typ a kvalitu analytického zařízení, dále použitý materiál a jeho 

případné úpravy, způsob a postup vnesení vzorků a standardů, postup analýzy (gradient, 

derivatizace) a postup vyhodnocování včetně použitých výpočetních vzorců. 

     Test vhodnosti použité metody je pak číselné prokázání toho, že navržený analytický 

postup byl zvolen správně. K prokázání vhodnosti metody se provádí alespoň některé 

z následujících testů: dělící účinnost systému, asymetrie píku, rozlišení píků, čistota 

píků, opakovatelnost analýzy a stabilita vzorků a standardů. 

     Vlastní validace je číselné prokázání toho, že výsledky získané touto metodou jsou 

správné, přesné a reprodukovatelné. Při vlastní validaci se hodnotí tyto parametry: 

přesnost stanovení, správnost stanovení, linearita, robustnost, selektivita a detekční 

a kvantitativní limit. 
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2.5.1 Validační parametry 

 

1. Přesnost (precision) 

 

     Tento parametr hodnotí těsnost shody výsledků nezávislých měření. Má dvě složky: 

opakovatelnost, kdy se opakovaně měří stejný vzorek jedním pracovníkem na stejném 

zařízení, a reprodukovatelnost, kdy se stejný vzorek analyzuje různými pracovníky na 

různých zařízeních v různých laboratořích. 

     Předepsaným postupem se připraví šest roztoků analyzované látky a nastříknou se na 

kolonu. Změří se odpovídající plochy píků (Ai) a získané hodnoty se použijí pro 

výpočet průměrné hodnoty (Ap) a směrodatné odchylky (s) dle vzorců:  

AP = AI /(N.S) = (AI – AP)
2
 / (N – 1) 

  Relativní směrodatná odchylka: RSD = 100.s / Ap. 

 

2. Správnost (accuracy) 

 

     Tento parametr charakterizuje těsnost shody mezi výsledkem analýzy ci a přijatou 

referenční hodnotou c0. Touto referenční hodnotou může být skutečný známý obsah 

látky nebo obsah zjištěný jinou nezávislou metodou, jejíž správnost je zaručena. 

     Statisticky se správnost testuje pomocí výtěžnosti (R), která se vypočítá dle vzorce: 

     Ri (%) = 100.ci / c0. 

 

3. Linearita (linearity) 

 

     Linearita je definována jako schopnost metody poskytovat v definovaném intervalu 

výsledky úměrné koncentraci analytu ve vzorku. Tento parametr hodnotí závislost 

plochy píku na koncentraci analyzované látky v rozmezí +- 50% očekávané 

koncentrace. 

 

4. Selektivita (selectivity) 

 

     Selektivita analytické metody je definována jako schopnost přesného a správného 

určení analytu i v přítomnosti interferujících látek (matrice). Selektivní metoda je tedy 

taková metoda, která za určitých podmínek umožňuje přesné a správné stanovení 
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obsahu složky ve vymezené směsi jiných složek. Stanovení analyzované látky nesmí 

být ovlivněna přítomností látek vedlejších (nečistot, rozkladných produktů nebo látek 

pomocných). 

 

5. Robustnost (ruggedness) 

 

     Analytická metoda je robustní, jestliže stanovení analyzované látky není ovlivněno 

malými změnami pracovních podmínek.  

     Provádí se analýza standardního vzorku za změněných pracovních podmínek. 

Podmínky si volí analytik tak, aby zahrnovaly ty faktory, které podle jeho přesvědčení 

mohou ovlivnit průběh analýzy. Spodní a horní úrovně těchto změn se navolí tak, aby 

představovaly reálně možné odchylky dolů a nahoru od optimálních hodnot parametrů 

při uvažované analýze. 

 

6. Detekční a kvantitativní limit 

 

     LOD (limit of detection) – detekční limit je nejnižší detekovatelná koncentrace látky, 

nestanovovaná kvantitativně, za definovaných experimentálních podmínek. Definuje se 

jako trojnásobek směrodatné odchylky odezvy slepého pokusu – šumu. 

     LOQ (limit of quantification) – kvantitativní limit je nejnižší koncentrace látky 

stanovitelná s přijatelnou přesností a správností. Definuje se jako desetinásobek 

směrodatné odchylky šumu. 

     Směrodatnou odchylku šumu lze odhadnout při měření placeba ze záznamu šumu 

v okolí retenčního času stanovované látky. Středem šumu se narýsuje nulová linie a od 

ní se změří největší kladná (r
+
) a záporná (r

-
) amplituda šumu. Z tohoto rozpětí šumu je 

možno odhadnout jeho směrodatnou odchylku sn. 

       Sn = (r
+
 - r

-
)/5 

     Detekční a kvantitativní limit se vypočítají podle vzorců: 

              LOD = (3.sn.K)/b1 ;  LOQ = (10.sn.K)/b1, 

kde K (plocha píku/výška píku) je poměr charakteristický pro stanovovanou látku a b1 

(plocha píku/koncentrace analytu) je poměr daný směrnicí regresní rovnice. 
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2.6 Transkarbam 12
 23, 24)

 

 

     Transkarbam 12 patří do skupiny akcelerantů transdermální penetrace, tj. látek 

usnadňujících přestup léčiva přes bariéru kůže. Transkarbamy jsou obecně symetrické 

amoniové soli karbamové kyseliny. Vznikají reakcí esterů kyseliny 6-aminokapronové 

s oxidem uhličitým. Bylo nasyntetizováno velké množství různých transkarbamů, ale 

největší účinnost má transkarbam 12. Strukturní vzorec transkarbamu 12 je na obr. 2. 

     Transkarbam 12 je bílá nebo nažloutlá mikrokrystalická látka, velmi málo rozpustná 

ve vodě a většině organických rozpouštědel. Dobře se rozpouští v toluenu. Fázové 

chování transkarbamu 12 bylo studováno různými metodami v práci Zbytovská a kol.
25)

. 

Karbamáty a tím i transkarbam 12 se rozkládají působením velmi slabých kyselin, 

ultrazvuku a také tepla. Hlavními hydrolytickými rozkladnými produkty T 12 jsou 

dodecyalkohol a kyselina 6-aminokapronová, ze kterých je T 12 zároveň syntetizován 

(viz obr 2). 

 

NH
O

O

O
-

O

NH3

+ O

O

transkarbam 12

NH2

OH

O

OH

kyselina 6-aminokapronová dodecylalkohol  

Obr. 2 : Strukturní vzorec transkarbamu 12 a jeho rozkladných produktů kyseliny 

6-aminokapronové a dodecylalkoholu 
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3. CÍL PRÁCE 
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     Cílem této diplomové práce byla optimalizace postupu stanovení kyseliny 

6-aminokapronové, tj. hydrolytického rozkladného produktu akcelerantu transdermální 

penetrace transkarbamu 12, pomocí HPLC a následná validace vypracované metody. 

     Optimalizace postupu HPLC analýzy zahrnovala zvolení vhodných 

chromatografických podmínek analýzy, výběr vhodného vnitřního standardu 

a kvantitativní hodnocení kyseliny 6-aminokapronové pomocí kalibrační křivky. 

     Validace metody představovala číselné prokázání toho, že výsledky získané touto 

metodou jsou správné, přesné a reprodukovatelné. Při validaci se hodnotily tyto 

parametry: přesnost, správnost, linearita, robustnost, selektivita a detekční 

a kvantitativní limit. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1 Použitý materiál 

 

Chemikálie: 

 

3,5-dinitrobenzoylderivát kyseliny 6-aminokapronové (KAOCH, FaF UK, Hradec 

Králové, ČR) 

kyselina 6-aminokapronová (KAOCH, FaF UK, Hradec Králové, ČR) 

kyselina 7-aminoheptanová (Aldrich, Germany) 

kyselina 8-aminooktanová (Aldrich, Germany) 

methanol, p.a. (Sigma-Aldrich, Germany) 

triethylamin č. (Fluka, Germany) 

3,5-dinitrobenzoylchlorid č. (Fluka, Germany) 

acetonitril, p.a. (Balex, Pardubice – Rosice nad Labem, ČR) 

kyselina octová 99%, p.a. (Fluka, Germany) 

octan sodný trihydrát, p.a. (Lach – Ner., s.r.o, Neratovice, ČR) 

dusík N2 (Linde Pardubice, ČR) 

voda destilovaná 

 

Chromatografický materiál: 

 

skleněná analytická kolona pro HPLC Separon SGX C-18 (150 x 3mm I.D., 5µm), 

(Tessek, Praha, ČR) 

 

Přístroje: 

 

chromatografický systém HP 1100 (Agilent Technologies, Palo Alto, USA) 

- binární čerpadlový systém 

- vakuový degaser 

- termostatovaná kolona 

- detektor s proměnlivou vlnovou délkou 

- autosampler 

program na hodnocení chromatografickýh dat HP Chemstation (Agilent Technologies, 

Palo Alto, USA) 
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analytické váhy (AND, Japonsko) 

termostat U2 (VEB MLW Prüfgeräte-Werk Medingen, Freital, Germany) 

vodní vývěva 

centrifuga T 51 (Zentrifugbau, Angelsdorf, Germany) 
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4.2 Příprava vzorků pro analýzu 

 

     Při přípravě derivatizovaných vzorků kyseliny 6-aminokapronové (Ak) se vycházelo 

z postupu vypracovaného na katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv
 23

. 

     Vzhledem k malým množstvím Ak a vnitřního standardu (IS) potřebných 

k derivatizaci, nebyla tato množství navažována přímo, ale byly připravovány zásobní 

roztoky Ak a IS v methanolu (MeOH). Pro optimalizaci HPLC analýzy byly připraveny 

zásobní roztoky Ak i IS o koncentraci 1 mg/ml rozpuštěním 10 mg Ak a IS v 10 ml 

MeOH. Pro kvantitativní hodnocení Ak byly připraveny zásobní roztoky Ak 

o koncentracích 1 - 5 mg/ml a zásobní roztok IS o koncentraci 3 mg/ml, pro hodnocení 

validačních parametrů pak zásobní roztoky Ak i IS o koncentraci 3 mg/ml. 

K derivatizaci byl vždy použit 1 ml z příslušného zásobního roztoku. V případě že byla 

derivatizována pouze Ak nebo IS, tak byly k  1 ml zásobního roztoku přidány 2 ml 

MeOH, 0,2 ml trietylaminu (TEA) a 20 mg 3,5-dinitrobenzoylchloridu (DNBC). Pokud 

byla derivatizována směs Ak a IS, pak byly k 1 ml z každého zásobního roztoku přidány 

4 ml MeOH, 0,4 ml TEA a 30 mg DNBC. Další postup derivatizace byl totožný. Po 

rozpuštění DNBC byla směs zahřívána na vodní lázni 30 min pod zpětným chladičem 

při 65°C. Následně byl roztok dusíkem odfoukán do sucha. K suchému produktu bylo 

přidáno 10 ml mobilní fáze a vzniklý roztok byl centrifugován 8 minut při 3600 ot./min. 

Z čirého supernatantu byl odebrán vzorek a dávkován na kolonu. 
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4.3 Chromatografické podmínky 

 

     Analýza derivatizované kyseliny 6-aminokapronové byla prováděna na koloně 

Separon SGX C-18 (150 x 3mm I.D., 5µm), Tessek, Praha. Pro separaci byla použita 

gradientová eluce. Časové schéma gradientu je uvedeno v tabulce 5. 

     Jako mobilní fáze byla použita směs acetonitrilu (ACN) a octanového pufru o 

pH 4,5, o výchozím poměru 32,5:67,5. 

     Nástřik na kolonu byl 20 µl, průtoková rychlost mobilní fáze byla 1 ml/min. Vzorek 

byl detekován při vlnové délce 230 nm. 

     Pro kvantitativní hodnocení byla použita metoda vnitřního standardu. Jako vnitřní 

standard byla vybrána kyselina 7-aminoheptanová. 

 

Čas [min] ACN [%] 
Octanový pufr o pH 4,5 

[%] 

0 – 4 32,5 67,5 

4 – 10 32,5 → 80 67,5 → 20 

10 – 10,02 80 → 32,5 20 →67,5 

10,02 - 15 32,5 67,5 

Tabulka 5 : Časové schéma gradientové analýzy 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1 Optimalizace chromatografických podmínek 

 

     Při optimalizaci chromatografických podmínek pro stanovení kyseliny 

6-aminokapronové (Ak) se vycházelo z poznatků publikovaných v práci Pasáková 

a kol.
23)

. 

     Vzhledem k nepřítomnosti chromoforu v molekule Ak, který by způsobil výraznou 

absorpci světla v UV oblasti, musela být Ak před vlastní HPLC analýzou derivatizována 

3,5-dinitrobenzoylchloridem (DNBC). Postup derivatizace je uveden v kapitole 4.2. 

     Nejprve bylo provedeno porovnání analýzy standardu derivatizované kyseliny 

6-aminokapronové (SD-Ak) a téže látky, připravené dle postupu popsaného v kapitole 

4.2. Obě analýzy byly provedeny při isokratické eluci za podmínek uvedených 

v kapitole 4.3, mobilní fází byla směs ACN a octanového pufru o pH 4,5 v poměru 

30 : 70. Ze záznamů (viz obr. 3 a 4) se potvrdila totožnost produktu derivatizační 

reakce. Derivát kyseliny 6-aminokapronové (D-Ak) měl za těchto podmínek retenční 

čas kolem 5 minut. 

 

Obr. 3 : Chromatografický záznam standardu derivatizované kyseliny 

6-aminokapronové (SD-Ak) při isokratické eluci, mobilní fáze: směs ACN 

a octanového pufru o pH 4,5 30 : 70, ostatní podmínky chromatografické analýzy jsou 

uvedeny v kapitole 4.3 
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Obr. 4 : Chromatografický záznam D-Ak při isokratické eluci, mobilní fáze: směs ACN 

a octanového pufru o pH 4,5 30 : 70, ostatní podmínky chromatografické analýzy jsou 

uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven dle postupu v kapitole 4.2 

 

     Obr. 5 ukazuje D-Ak při gradientové eluci. Mobilní fází byla směs ACN 

a octanového pufru o pH 4,5 o výchozím poměru 30 : 70. Schéma gradientu bylo 

následující: 0 - 5 min: 30% (ACN); 5 – 8 min: 30 → 80% (ACN); 8 – 11 min: 80% 

(ACN); 11 – 11,02 min: 80 → 30% (ACN); 11,02 – 16 min: 30% (ACN). Použitím 

gradientu se čas analýzy výrazně zkrátil, protože se urychlilo vymytí zbytku 

derivatizačních činidel z kolony, přičemž pík D-Ak eluoval osamoceně mezi píky 

derivatizačních činidel. Proto byla při dalších analýzách použita gradientová eluce. 

 

 

Obr. 5 : Chromatografický záznam D-Ak při gradientové eluci, schéma gradientu : 

0 - 5 min: 30% (ACN); 5 – 8 min: 30 → 80% (ACN); 8 – 11 min: 80% (ACN); 

11 - 11,02 min: 80 → 30% (ACN); 11,02 – 16 min: 30% (ACN); mobilní fáze: směs 

ACN a octanového pufru o pH 4,5 o výchozím poměru 30 : 70, ostatní podmínky 

chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven dle postupu 

v kapitole 4.2. 
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     Dalším úkolem bylo vybrat vhodný vnitřní standard. Měla to být podobná látka, 

která by se dala derivatizovat stejným způsobem. Měla by se eluovat v blízkosti 

stanovované látky a měla by být podobné koncentrace. Nejprve byla zkoušena kyselina 

8-aminooktanová. Před vlastní HPLC analýzou byla derivatizována stejně jako Ak dle 

postupu popsaném v kapitole 4.2. Při analýze se však ukázalo, že se derivát eluuje spolu 

s píky derivatizačních činidel a ani změnami gradientu či poměru složek mobilní fáze se 

výsledky příliš nezlepšily. Další volbou byla kyselina 7-aminoheptanová. I tato kyselina 

byla nejprve zderivatizována dle postupu popsaném v kapitole 4.2. Při HPLC analýze se 

ukázala jako vhodnější látka, jelikož derivát této kyseliny se eluoval relativně 

osamoceně mezi píkem D-Ak a píky derivatizačních činidel. Srovnání analýz kyseliny 

8-aminoktanové a 7-aminoheptanové je na obr. 6. Chromatografické podmínky jsou 

uvedeny v kapitole 4.3. Mobilní fází byla směs ACN a octanového pufru o pH 4,5 

o výchozím poměru 30 : 70. Schéma gradientu: 0 – 4 min: 30% (ACN); 4 – 8 min: 30 

→ 80% (ACN); 8 – 11 min: 80% (ACN); 11 – 11,02 min: 80 → 30% (ACN); 

11,02 - 16 min: 30% (ACN). 

     Jako vnitřní standard byla tedy zvolena kyselina 7-aminoheptanová. Všechny další 

analýzy pak byly prováděny se směsí Ak a vnitřního standardu, tj. kyseliny 

7-aminoheptanové. 
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Obr. 6 : Srovnání chromatografických záznamů derivátu kyseliny 8-aminooktanové 

(D-Ao) a derivátu kyseliny 7-aminoheptanové (D-Ah) při gradientové eluci, schéma 

gradientu : 0 - 4 min: 30% (ACN); 4 – 8 min: 30 → 80% (ACN); 8 – 11 min: 80% 

(ACN); 11 – 11,02 min: 80 → 30% (ACN); 11,02 - 16 min: 30% (ACN); mobilní fáze: 

směs ACN a octanového pufru o pH 4,5 o výchozím poměru 30 : 70, ostatní podmínky 

chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, vzorky byly připraveny dle 

postupu v kapitole 4.2 

     Po vybrání vnitřního standardu bylo snahou vylepšit podmínky analýzy tak, aby 

chromatografický záznam byl co nejprůkaznější. Jednalo se především o časové 

podmínky gradientové analýzy, tzn nástupu gradientu a strmosti jeho průběhu. Zkoušelo 

se vícero variant, nakonec byl zvolen jako nejvhodnější gradient uvedený v tabulce 5 

v kapitole 4.3. 

     Při změnách gradientu byly měněny také poměry složek mobilní fáze. Cílem bylo 

měnit podíl organické složky v mobilní fázi a tím měnit retenční časy sledovaných 

látek, zejména derivátu vnitřního standardu. Nakonec se nejlepším poměrem ukázal 

výchozí poměr ACN : pufr 32,5 : 67,5. Chromatogram za konečných podmínek ukazuje 

obr. 7. 
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Obr. 7 : Chromatografický záznam D-Ak a derivátu vnitřního standardu – kyseliny 

7-aminoheptanové (D-IS), podmínky chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 

4.3, vzorek byl připraven dle postupu v kapitole 4.2 
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5.1.1 Kvantitativní hodnocení 

 

     Po stanovení konečných chromatografických podmínek analýzy bylo dalším úkolem 

kvantitativní hodnocení kyseliny 6-aminokapronové. Pro kvantitativní hodnocení byla 

zvolena metoda vnitřního standardu, kterým byla vybrána kyselina 7-aminoheptanová. 

Cílem bylo prokázat lineární závislost poměru ploch D-Ak a D-IS na koncentraci D-Ak. 

Výsledky byly vyhodnoceny, jak graficky pomocí kalibrační přímky, tak matematicky 

pomocí metody lineární regresní analýzy. 

     Pro sestavení kalibrační přímky bylo dle postupu popsaném v kapitole 4.2 

připraveno 5 vzorků s pravidelně se zvyšující koncentrací Ak a s konstantní koncentrací 

IS. Koncentrace Ak a IS v roztocích určených k derivatizaci ukazuje tabulka 6. 

Koncentrace byly zvoleny tak, aby se koncentrace D-Ak při analýze pohybovaly 

v rozmezí 0,1 – 0,5 mg/ml. Každý vzorek byl analyzován pětkrát za podmínek 

uvedených v kapitole 4.3. 

 

Číslo vzorku 1 2 3 4 5 

c (Ak) 

[mg/ml] 
1 2 3 4 5 

c (IS) [mg/ml] 3 3 3 3 3 

Tabulka 6 : Koncentrace Ak a IS v roztocích určených k derivatizaci 

     Graficky byly výsledky znázorněny jako závislost poměru ploch D-Ak a D-IS na 

koncentraci D-Ak. U každého vzorku byla vypočítána průměrná hodnota poměru ploch 

D-Ak a D-IS a tyto hodnoty (viz tabulka 7) byly použity k sestavení kalibrační přímky. 

Graf je na obr.8. 

Číslo 

vzorku 
1 2 3 4 5 

x 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

y 0,435 0,868 1,293 1,682 2,131 

Tabulka 7 : Hodnoty pro sestavení kalibrační přímky; hodnoty x jsou koncentrace 

D-Ak v mg/ml; hodnoty y jsou průměrné hodnoty poměrů ploch D-Ak a D-IS  
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Obr. 8 : Graf kalibrační přímky 

 

Matematicky byly výsledky vyjádřeny pomocí metody lineární regresní analýzy. 

K výpočtům byly použity stejné hodnoty jako u grafického vyjádření – viz tabulka 8. 

 

Regresní funkce: y = k x + q 

 

počet bodů: n = 5                                                počet stupňů volnosti: ν = 5 

 

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek 

směrnice                             k = 4,206 ± 0,048 

absolutní člen                     q = 0,020 ± 0,016 

 

koeficient korelace            R = 0,99981 

reziduální odchylka           srez = 0,0151 

 

hodnota F-statistiky           F = 7,77E+3 

Závislost  y  na  x byla prokázána se spolehlivostí 99,9%. 

Tabulka 8 : Parametry kalibrační přímky získané metodou lineární regrese 
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5.2 Validace analytické metody 

 

     Při validaci metody bylo hodnoceno 6 parametrů – přesnost stanovení, správnost 

stanovení, linearita, selektivita, robustnost a detekční a kvantitativní limit. 

 

5.2.1 Přesnost 

 

     V rámci přesnosti se hodnotila pouze opakovatelnost. K hodnocení tohoto parametru 

bylo připraveno 6 vzorků dle postupu popsaném v kapitole 4.2. Výsledná koncentrace 

D-Ak a derivátu vnitřního standardu (D-IS) byla 0,3 mg/ml. Každý vzorek byl 

analyzován šestkrát za podmínek uvedených v kapitole 4.3. Z naměřených hodnot ploch 

D-Ak a D-IS byl vypočítán poměr těchto ploch, průměrná hodnota poměrů těchto ploch 

(x) a relativní směrodatná odchylka (RSD). Vypočítané hodnoty ukazuje tabulka 9. 

Relativní směrodatná odchylka byla 1,21%. 

 

Číslo vzorku 
1 2 3 4 5 6 

Analýza 

1 1,194 1,189 1,201 1,170 1,224 1,229 

2 1,180 1,226 1,193 1,229 1,223 1,240 

3 1,189 1,193 1,193 1,207 1,230 1,246 

4 1,213 1,193 1,199 1,215 1,227 1,220 

5 1,229 1,211 1,221 1,227 1,230 1,246 

6 1,223 1,179 1,213 1,180 1,227 1,227 

x 1,205 1,199 1,203 1,206 1,227 1,235 

RSD = 1,21 % 

Tabulka 9 : Poměry ploch D-Ak a D-IS v jednotlivých vzorcích a relativní směrodatná 

odchylka z jejich průměrů při hodnocení přesnosti 
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5.2.2 Správnost 

 

     K hodnocení parametru správnosti byly připraveny zásobní roztoky Ak a vnitřního 

standardu o koncentraci 3 mg/ml. Z těchto roztoků bylo ke každé derivatizaci odebíráno 

1 ml. Dle postupu popsaném v kapitole 4.2 bylo připraveno celkem šest vzorků. Každý 

z nich byl analyzován šestkrát za podmínek uvedených v kapitole 4.3. Byly zjištěny 

plochy D-Ak a D-IS. Byly vypočítány poměry těchto ploch, dosazeny do rovnice 

linearity a vypočítány koncentrace D-Ak. Dále byly vypočítány průměrné hodnoty 

koncentrací pro jednotlivé vzorky a nakonec výtěžnost Ri. Tabulka 10 udává 

vypočítanou koncentraci v každém ze vzorků, včetně průměrných hodnot koncentrací 

(x). Tabulka 11 pak ukazuje vypočítanou výtěžnost pro každý vzorek a průměrnou 

výtěžnost (x), která byla 94,5%. 

 

Číslo vzorku 
1 2 3 4 5 6 

Analýza 

1 0,279 0,278 0,281 0,273 0,286 0,287 

2 0,276 0,287 0,279 0,287 0,286 0,290 

3 0,278 0,279 0,279 0,282 0,288 0,291 

4 0,284 0,280 0,280 0,284 0,287 0,285 

5 0,287 0,283 0,286 0,287 0,288 0,291 

6 0,286 0,276 0,284 0,278 0,287 0,287 

x 0,282 0,280 0,281 0,282 0,287 0,289 

Tabulka 10 : Koncentrace D-Ak v jednotlivých vzorcích 

 

Číslo vzorku 1 2 3 4 5 6 x 

c0 [mg/ml] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

ci [mg/ml] 0,282 0,280 0,281 0,282 0,287 0,289  

Ri [%] 93,89 93,40 93,78 94,01 95,64 96,26 94,50 

Tabulka 11 : Hodnoty výtěžnosti v jednotlivých vzorcích, c0 – teoretická koncentrace 

D-Ak ve vzorku; ci – vypočítaná koncentrace ve vzorku; x – průměrná hodnota, Ri - 

výtěžnost 
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5.2.3 Linearita 

 

Pro hodnocení linearity byly použity výsledky získané při kvantitativním hodnocení 

kyseliny 6-aminokapronové (viz kapitola 5.1.1). Lineární závislost byla hodnocena 

graficky pomocí kalibrační přímky a matematicky pomocí metody lineární regresní 

analýzy. Bylo prokázáno, že závislost poměru ploch D-Ak a D-IS na koncentraci D-Ak 

je lineární. Rovnice kalibrační přímky byla y = 4,206x + 0,02. Korelační koeficient R 

byl 0,9998. 

 

5.2.4 Selektivita 

 

     K hodnocení selektivity byly použity čtyři vzorky. Všechny byly připraveny dle 

postupu popsaném v kapitole 4.2 a analyzovány za podmínek uvedených v kapitole 4.3. 

Nejprve byl připraven slepý vzorek, pouze s derivatizačními činidly. Ve druhém vzorku 

byla derivatizována Ak, ve třetím IS a ve čtvrtém Ak s IS. Výsledné chromatogramy 

jsou na obrázcích 9 - 12. Sledovalo se a hodnotilo, zda-li je metoda selektivní, tzn. jestli 

stanovovaná látka nekoreluje s jinou látkou nebo nečistotou z přípravku. Z naměřených 

chromatogramů bylo vyhodnoceno, že metoda je pro danou látku selektivní. 

 

 

Obr. 9 : Chromatografický záznam slepého vzorku pro hodnocení selektivity, 

podmínky chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven 

dle postupu v kapitole 4.2 
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Obr. 10 : Chromatografický záznam D-Ak pro hodnocení selektivity, podmínky 

chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven dle postupu 

v kapitole 4.2 

 

 

Obr. 11 : Chromatografický záznam D-IS pro hodnocení selektivity, podmínky 

chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven dle postupu 

v kapitole 4.2 
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Obr. 12 : Chromatografický záznam D-Ak a D-IS pro hodnocení selektivity, podmínky 

chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven dle postupu 

v kapitole 4.2 

 

5.2.5 Robustnost 

 

     Při hodnocení robustnosti se měnilo postupně několik parametrů HPLC analýzy 

a zjišťovalo se, jaký vliv mají tyto změny na výsledný záznam analýzy. Jednalo se 

o tyto parametry: časový gradient, rychlost průtoku mobilní fáze, poměr složek mobilní 

fáze a změna pH mobilní fáze. Pro hodnocení těchto parametrů byl připraven vzorek 

o koncentraci D-Ak i D-IS 0,3 mg/ml dle postupu popsaném v kapitole 4.2. Až na 

změnu konkrétního parametru byly vzorky analyzovány za podmínek uvedených 

v kapitole 4.3. 

 

Rychlost průtoku mobilní fáze 

 

     Pro hodnocení tohoto parametru byl vzorek analyzován při třech rychlostech průtoku 

mobilní fáze – 0,7 ml/min, 1 ml/min a 1,3 ml/min. Rychlost průtoku 1 ml/min byla 

standardní rychlost průtoku při všech analýzách, ostatní dvě rychlosti pak zvolené 

možné odchylky. Srovnání chromatogramů jednotlivých analýz je na obr. 13. 

     Z uvedených chromatogramů vyplývá, že se zvyšující se rychlostí průtoku mobilní 

fáze se retenční časy jednotlivých látek snižují. Změna rychlosti průtoku mobilní fáze 

v daném rozmezí analýzu výrazně neovlivní. 
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Obr. 13 : Srovnání chromatografických záznamů D-Ak a D-IS při změněné rychlosti 

průtoku mobilní fáze; záznam A: rychlost průtoku 0,7 ml/min; záznam B: rychlost 

průtoku 1 ml/min; záznam C: rychlost průtoku 1,3 ml/min; ostatní podmínky 

chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven dle postupu 

v kapitole 4.2 

 

Změna výchozího poměru složek mobilní fáze 

 

     Pro hodnocení tohoto parametru byl vzorek analyzován při třech výchozích 

poměrech složek mobilní fáze (ACN : octanový pufr o pH 4,5) – 35 : 65, 32,5 : 67,5 

a 30 : 70. Standardním výchozím poměrem byl poměr 32,5 : 67,5, ostatní poměry pak 

zvolené možné odchylky. Srovnání chromatogramů jednotlivých analýz je na obr. 14. 

     Z uvedených chromatogramů vyplývá, že se zvyšujícím se obsahem ACN v mobilní 

fázi se zvyšují i retenční časy jednotlivých látek. Nejvýrazněji je tento jev patrný u D-IS 

a také D-Ak. U píků derivatizačních činidel se tento posun příliš neprojeví. Změna 

výchozího poměru složek mobilní fáze v daném rozmezí analýzu výrazně neovlivní. 
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Obr. 14 : Srovnání chromatografických záznamů D-Ak a D-IS při změněném výchozím 

poměru složek mobilní fáze; záznam A: poměr ACN : octanový pufr o pH 4,5 35 : 65; 

záznam B: poměr ACN : octanový pufr o pH 4,5 32,5 : 67,5; záznam C: poměr ACN : 

octanový pufr o pH 4,5 30 : 70; ostatní podmínky chromatografické analýzy jsou 

uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven dle postupu v kapitole 4.2 

 

Změna pH mobilní fáze 

 

     Pro hodnocení tohoto parametru byl vzorek analyzován při třech různých pH mobilní 

fáze – 4,3; 4,5 a 4,7. Standardní pH mobilní fáze u všech analýz bylo 4,5, ostatní pH 

jsou zvolené možné odchylky. Srovnání chromatogramů jednotlivých analýz je na 

obr. 15. 

     Z uvedených chromatogramů vyplývá, že se zvyšujícím se pH mobilní fáze se 

zkracují retenční časy D-Ak a D-IS. Retenční časy píků derivatizačních činidel se 

nezměnily vůbec nebo jen velmi nepatrně. Změna pH mobilní fáze v daném rozmezí 

analýzu neovlivní. 
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Obr. 15 : Srovnání chromatografických záznamů D-Ak a D-IS při změněném pH 

mobilní fáze; záznam A: pH mobilní fáze 4,3; záznam B: pH mobilní fáze 4,5; záznam 

C: pH mobilní fáze 4,7; ostatní podmínky chromatografické analýzy jsou uvedeny 

v kapitole 4.3, vzorek byl připraven dle postupu v kapitole 4.2 

 

Změna časových podmínek gradientové analýzy 

 

     K hodnocení  tohoto parametru byl vzorek analyzován třikrát při různých 

gradientech. Měnil se čas nástupu gradientu a délka jeho trvání. Gradient č.2 byl 

standardním gradientem u všech analýz. Gradienty č.1 a č.3 jsou pak zvolené odlišné 

gradienty. Časové parametry jednotlivých gradientů jsou v tabulkách 12 a 13 a 14. 

Srovnání chromatogramů jednotlivých analýz je na obr. 16. 

     Z uvedených chromatogramů vyplývá, že D-Ak se eluuje nezávisle na době nástupu 

a trvání gradientu. Retenční čas D-IS je poměrně stabilní kolem šesti minut. Se 

zvyšujícím se časem ukončení gradientu se zvyšuje výrazně retenční čas píků 

derivatizačních činidel, eluujících se po vnitřním standardu, zatímco retenční čas píku 

derivatizačních činidel kolem jedné minuty je stabilní. Analýza není změnami gradientu 

výrazněji ovlivněna. 
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Čas [min] ACN [%] 
Octanový pufr o pH 4,5 

[%] 

0 – 3 32,5 67,5 

3 – 9 32,5 → 80 67,5 → 20 

9 – 9,02 80 → 32,5 20 →67,5 

9,02 – 14 32,5 67,5 

Tabulka 12 : Časové schéma gradientové analýzy pro hodnocení robustnosti – gradient 

č. 1 - záznam viz obr. 16A 

 

Čas [min] ACN [%] 
Octanový pufr o pH 4,5 

[%] 

0 – 4 32,5 67,5 

4 – 10 32,5 → 80 67,5 → 20 

10 – 10,02 80 → 32,5 20 →67,5 

10,02 - 15 32,5 67,5 

Tabulka 13 : Časové schéma gradientové analýzy pro hodnocení robustnosti – gradient 

č. 2 - záznam viz obr. 16B 

 

Čas [min] ACN [%] 
Octanový pufr o pH 4,5 

[%] 

0 – 6 32,5 67,5 

6 – 11 32,5 → 80 67,5 → 20 

11 – 11,02 80 → 32,5 20 →67,5 

11,02 – 16 32,5 67,5 

Tabulka 14 : Časové schéma gradientové analýzy pro hodnocení robustnosti – gradient 

č. 3 - záznam viz obr. 16C 
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Obr. 16 : Srovnání chromatografických záznamů D-Ak a D-IS při změně časových 

podmínek gradientové analýzy; záznam A: časové schéma gradientu viz tabulka 12; 

záznam B: časové schéma gradientu viz tabulka 5; záznam C: časové schéma gradientu 

viz tabulka 13; ostatní podmínky chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, 

vzorek byl připraven dle postupu v kapitole 4.2 

 

5.2.6 Detekční a kvantitativní limit 

 

     Detekční limit je nejnižší detekovatelná koncentrace látky nestanovovaná 

kvantitativně. Definuje se jako trojnásobek směrodatné odchylky odezvy slepého 

pokusu – šumu. 

     Kvantitativní limit je nejnižší koncentrace látky stanovitelná s přijatelnou přesností 

a správností. Definuje se jako desetinásobek směrodatné odchylky šumu. 

     Směrodatnou odchylku šumu lze odhadnout při měření placeba ze záznamu šumu 

v okolí retenčního času stanovované látky. 

     Pro stanovení těchto limitů pro D-Ak byl připraven vzorek o koncentraci D-Ak 

i D-IS 0,3 mg/ml dle postupu popsaném v kapitole 4.2. Připravený vzorek byl dále 

ředěn mobilní fází, tj. směsí ACN a octanového pufru o pH 4,5 v poměru 67,5 : 32,5, na 

nižší koncentrace. Všechny vzorky o různých koncentracích byly analyzovány za 

podmínek uvedených v kapitole 4.3. 
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     Z výsledků analýz byla pro D-Ak jako detekční limit zvolena koncentrace 

0,75 µg/ml a jako kvantitativní limit koncentrace 1,8 µg/ml. Chromatografické záznamy 

detekčního a kvantitativního limitu jsou na obr. 17 a 18. 

 

 

Obr. 17 : Chromatografický záznam D-Ak a D-IS při stanovení detekčního limitu, 

podmínky chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven 

dle postupu v kapitole 4.2 

 

 

Obr. 18: Chromatografický záznam D-Ak a D-IS při stanovení kvantitativního limitu, 

podmínky chromatografické analýzy jsou uvedeny v kapitole 4.3, vzorek byl připraven 

dle postupu v kapitole 4.2 
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6. ZÁVĚR 
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     Cílem této diplomové práce byla optimalizace postupu stanovení kyseliny 

6-aminokapronové pomocí HPLC a následná validace tohoto postupu. 

     Vzhledem k nepřítomnosti chromoforu ve své molekule, musela být kyselina 

6-aminokapronová před vlastní HPLC analýzou derivatizována pomocí 

3,5-dintrobenzoylchloridu. Hodnocena pak byla v podobě derivátu kyseliny.  

     Při chromatografické analýze byla jako mobilní fáze použita směs acetonitrilu 

(ACN) a octanového pufru o pH 4,5 o výchozím poměru 32,5 : 67,5. Pro separaci byla 

použita gradientová eluce. Časové schéma gradientu bylo následující: 0 – 4 min: 32,5% 

(ACN); 4 – 10 min: 32,5 → 80% (ACN); 10 – 15 min: 32,5% (ACN). Nástřik na kolonu 

byl 20 µl, průtoková rychlost mobilní fáze byla 1 ml/min. Vzorek byl detekován při 

vlnové délce 230 nm. Ke kvantifikaci byla použita metoda vnitřního standardu, jako 

vnitřní standard byla vybrána kyselina 7-aminoheptanová. Bylo prokázáno, že závislost 

poměru ploch D-Ak a D-IS na koncentraci D-Ak je lineární. Výsledky byly 

vyhodnoceny, jak graficky pomocí kalibrační přímky, tak matematicky pomocí metody 

lineární regresní analýzy. Rovnice kalibrační přímky byla y = 4,206x + 0,02. 

     V rámci validace metody byly hodnoceny tyto parametry – přesnost stanovení, 

správnost stanovení, linearita, selektivita, robustnost a detekční a kvantitativní limit. 

V rámci přesnosti byla hodnocena opakovatelnost, relativní směrodatná odchylka RSD 

byla 1,21%. Při hodnocení správnosti byla výtěžnost Ri 94,5%. Při hodnocení linearity 

byla prokázána lineární závislost poměru ploch D-Ak a D-IS na koncentraci D-Ak. 

Hodnota korelačního koeficientu R byla 0,9998. Z analýz při hodnocení selektivity 

vyplynulo, že metoda je dostatečně selektivní. Při hodnocení robustnosti byly měněny 

čtyři parametry HPLC analýzy: průtok mobilní fáze, výchozí poměr složek mobilní 

fáze, pH mobilní fáze a časové podmínky gradientové analýzy. Při analýzách se 

ukázalo, že metoda je robustní, tzn. změny těchto parametrů neměly vliv na výsledek 

stanovení kyseliny. Jako detekční limit byla stanovena koncentrace 0,75 µg/ml a jako 

kvantitativní limit koncentrace 1,8 µg/ml. 
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ABSTRAKT 

 

Analytické hodnocení léčiv kapalinovou 

chromatografií VI 

 

Diplomová práce 

 

Jan Rosecký 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra 

farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Heyrovského 1203, Hradec Králové 

 

 

     Cílem této diplomové práce je optimalizace postupu stanovení kyseliny 

6-aminokapronové, tj. hydrolytického rozkladného produktu akcelerantu transdermální 

penetrace transkarbamu 12, pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) 

a následná validace vypracované metody. Před HPLC analýzou byla kyselina 

6-aminokapronová derivatizována 3,5-dinitrobenzoylchloridem. Analýza derivatizované 

kyseliny byla prováděna na koloně Separon SGX C-18 (150 x 3mm I.D, 5µm). Pro 

separaci byla použita gradientová eluce. Mobilní fáze obsahovala směs acetonitrilu 

a octanového pufru o pH 4,5 a průtoková rychlost byla 1 ml/min. Na kolonu bylo 

nastříknuto 20 µl vzorku a detekce byla prováděna při vlnové délce 230 nm. Pro 

kvantitativní hodnocení derivatizované kyseliny byla použita metoda vnitřního 

standardu a jako nejvhodnější byla zvolena kyselina 7-aminoheptanová. V rámci 

validace metody byly hodnoceny tyto parametry – přesnost, správnost, linearita, 

selektivita, robustnost a detekční a kvantitativní limit. Bylo prokázáno, že metoda je 

přesná, správná, lineární (hodnota korelačního koeficientu R byla 0,9998), selektivní 

a dostatečně robustní. Jako detekční limit byla stanovena koncentrace 0,75 µg/ml a jako 

kvantitativní limit koncentrace 1,8 µg/ml. 
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     The aim of this degree paper was to optimize conditions for the determination of 

6-aminocaproic acid, hydrolytic degradation product of accelerant of transdermal 

penetration transkarbam 12, using high-performance liquid chromatography (HPLC) 

and subsequently to validate this method. 3,5-dinitrobenzoyl chloride was used before 

HPLC analysis for derivatization of 6-aminocaproic acid. Analysis of derivatized acid 

was performed on Separon SGX C-18 analytical column (150 x 3mm I.D, 5µm). The 

gradient elution was used for the separation. The mobile phase was consisted of 

acetonitrile and sodium acetate buffer pH 4,5 and the flow rate was 1 ml/min. 20 µl 

sample volumes were injected into the chromatographic system. Wavelength used for 

the detection was 230 nm. The method of internal standard was used for quantitative 

evaluation of derivatized 6-aminocaproic acid and 7-aminocaprylic acid was chosen as 

the most suitable internal standard. After the development of the method, these 

validation parametres were evaluated: precision, accuracy, linearity, selectivity, 

ruggedness, limit of detection and limit of quantification. The method was found as 

precise, accurate, linear (correlation coeficient value was 0,9998), selective and rugged 

enough. The limit of detection was 0,75 µg/ml and limit of quantification was 

1,8 µg/ml. 


