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ABSTRAKT  

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra analytickej chémie 

Kandidát: Dóra Vrábelová 

Školiteľ: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 

Názov diplomovej práce: Porovnanie a optimalizácia separácie inhibítorov                     

P-glykoproteínu pomocou rôznych stacionárnych fáz v SIC systéme 

Diplomová práca sa zaoberala vývojom, porovnaním a optimalizáciou metódy pre 

separáciu vybraných inhibítorov P-glykoproteínu – verapamil, chinidín a rhodaminu 

123 za použitia systému sekvenčnej injekčnej chromatografie. V rámci optimalizácie 

bolo testovaných niekoľko typov stacionárnych fáz - chromatografických kolón typu 

monolitických kolón (C18, Phenyl, CN a DIOL) a časticových kolón so sorbentom 

s pevným jadrom a poréznym povrchom (C18, RP-Amide, Phenyl-Hexyl a F5), 

a niekoľko typov rôznych kombinácií mobilných fáz. Po optimalizácii boli vybrané 

nasledovné podmienky separácie pre verapamil a rhodamin 123: analýza bola 

prevedená na monolitickej kolóne Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm (Merck, 

Germany). Detekcia bola prevedená pomocou spektrofotometrického detektora pri 

vlnových dĺžkach 229 nm, 278 nm, 504 nm a (600 nm referencia) s využitím izokratickej 

elúcie s mobilnou fázou acetonitril/5 mM octanovo amónny pufer v pomere 50/50 

(v/v) s úpravou pH na 7. Prietoková rýchlosť mobilnej fáze bola 15 ɥl/s a objem 

mobilnej fáze bol 3 ml. Nastrekovaný objem zmesi štandardov bol 10 ɥl. Celková dĺžka 

analýzy trvala 155 sekúnd. Pre separáciu chinidínu a rhodaminu 123 sa javili ako  

perspektívne výsledky analýzy za použitia kolóny Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm 

a mobilnej fáze zloženej z acetonitrilu/5 mM octanovo amónneho pufra 20/80 (v/v) 

s kyslým pH 3. Celkovo  trvala analýza 300 sekúnd, pre dosiahnutie lepších výsledkov 

by však bolo vhodné uskutočniť ďalšie optimalizačné kroky. 



 
 

ABSTRACT 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Analytical Chemistry  

Candidate: Dóra Vrábelová 

Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D 

Title of the diploma thesis: Comparison and optimization of P-glycoprotein inhibitors 

separation using different stationary phases in the SIC system 

The diploma thesis was  focused on development, comparison and optimization of 

method for separation of selected inhibitors of P-glycoprotein – verapamil, quinidine 

and rhodamine 123 using sequential injection chromatography system. In the 

optimization step several types of stationary phases - chromatographic columns based 

on monolithic columns (C18, Phenyl, CN and DIOL), and core-shell particle columns 

(C18, RP-Amide, Phenyl-Hexyl, and F5), and several types and combinations of mobile 

phases were tested. Following conditions of separation for verapamil and rhodamine 

123 were chosen after optimization: Analysis using monolithic column Chromolith 

Flash RP-18e 25 x 4.6 mm (Merck, Germany). Spectrophotometric detection was 

performed at wavelenghts of  229 nm, 278 nm, 504 nm, (600 nm reference), isocratic 

elution was used. Mobile phase was acetonitrile/5 mM ammonium acetate buffer 

50/50 (v/v) pH was modified to 7. The flow rate of mobile phase was 15 ɥl/s and the 

volume was 3 ml. Injection volume of standards was 10 ɥl. The whole analysis lasted 

155 seconds. For the separation of quinidine and rhodamine 123 usage of column 

Chromolith Flash RP-18e 25 x 4.6 mm and mobile phase acetonitrile/5 mM ammonium 

acetate buffer 20/80 (v/v) with acidic pH 3 appeared to be as perspective result. The 

whole analysis lasted 300 seconds, it would be desirable to perform further steps in 

optimization to achieve better results. 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

ACN - acetonitril 

AmAc - octan amónny 

DMSO - dimethylsulfoxid 

HPLC - Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

MeOH - methanol 

MF - mobilná fáza 

RHO123 - rhodamin 123 

RP - reverzná fáza 

SF - stacionárna fáza 

SIA - Sekvenčná injekčná analýza 

SIC - Sekvenčná injekčná chromatografia  

TEA - triethylamín 

tR - retenčný čas 

UV-VIS - ultrafialová-viditelná oblasť svetla 

VER - verapamil 
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1 ÚVOD 

Tématom tejto diplomovej práce bola separácia inhibítorov P-glykoproteínu 

a substrátu P-glykoproteínu – rhodaminu 123 (žlto fluoreskujúca látka) v nízkotlakom 

systéme sekvenčnej injekčnej chromatografie. 

Sekvenčná injekčná chromatografia vychádza zo sekvenčnej injekčnej analýzy, kedy sa 

do systému zapojí separačná kolóna umožňujúca oddelenie analyzovaných látok. 

Separačné kolóny používané v systéme SIC sú monolitické kolóny alebo novšie 

používané povrchovo porézne časticové kolóny. 

P-glykoproteín je bunečný prenášač, ktorého úlohou je chrániť bunky, tak že všetky 

potenciálne škodlivé látky transportuje von z bunky. Inhibítory P-glykoproteínu sú látky 

(v tejto diplomovej práci liečivá verapamil, chinidín), ktoré sú schopné funkciu               

P-glykoproteínu inhibovať a tým pádom je P-glykoproteín schopný látky skrz bunky 

prepúšťať. Ak je prítomný inhibítor P-glykoproteínu mal by sa ovplyvniť aj transport 

rhodaminu 123 skrz bunky, tzn. ak je prítomný inhibítor P-glykoproteínu, rhodamin 123 

prechádza viac, a naopak ak inhibítor prítomný nie je, rhodamin prechádza menej [1].   

Separácia v SIC systéme za použitia vhodnej chromatografickej kolóny by sa mohla 

využiť k rozlíšeniu signálov inhibítorov P-glykoproteínu a rhodaminu 123.  
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2 ZADANIE A CIEĽ PRÁCE 

Zadaním diplomovej práce bolo nájsť a porovnať optimálne podmienky pre separáciu 

vybraných inhibítorov P-glykoproteínu (verapamil, chinidín) a rhodaminu 123 pomocou 

metódy sekvenčnej injekčnej chromatografie s využitím rôznych chromatografických 

kolón. Diplomová práca naväzuje na prácu L. Zelenej a kol., ktorá využíva metódu 

sekvenčnej injekčnej analýzy, a zaoberá sa automatizáciou permeačných  testov, kde sa 

testujú  rhodamin 123 a inhibítor P-glykoproteínu verapamil, a ich interakcia 

s bunečnými membránovými transportérmi [1]. V rámci diplomovej práce je potreba 

zaradiť krok separácie analytov pred ich vlastnú detekciu, a oddeliť jednotlivé signály 

analytov od seba. Cieľom bolo nájsť vhodnú stacionárnu fázu, kombináciu mobilných 

fáz (mobilná fáza nemala obsahovať príliš veľký podiel organických rozpúšťadiel, aby 

nedochádzalo ku zrážaniu zložiek živného média pre bunky, ktorý sa používa vo vyššie 

spomínanej  práci na automatizáciu permeačných testov), ktoré umožnia 

odseparovanie vybraných inhibítorov P-glykoproteínu a rhodaminu 123 v krátkom 

elučnom čase maximálne do 5 minút a optimalizovať niektoré ďalšie parametre 

merania.  
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3 TEORETICKÁ ČASŤ 

3.1  Teória k analytom  

Verapamil    

Mr: 454,611 g/mol                                                                                                                              

Bazické pKa: 9,68                                                                                                                        

log P: 5,04 [2] 

 

Obrázok 1 – Chemická štruktúra verapamil hydrochloridu [3] 

Chinidín     

Mr: 324,424 g/mol                                                                                                                                

Kyslé pKa: 13,08                                                                                                                   

Bazické pKa: 9,05/4,02                                                                                                               

log P: 2,51 [2] 

  

 Obrázok 2 – Chemická štruktúra chinidínu [3] 

 Rhodamin 123       

Mr: 380,824  g/mol [3]                                                                                                                                

pKa: 7,2 [4]                                                                                                                                   

log P: 1,06 [4] 
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Obrázok 3  – Chemická štruktúra rhodaminu 123 [3]               

3.2  Teória k metodike 

Sekvenčná injekčná chromatografia je spojením dvoch technológií: kvapalinovej 

chromatografie a sekvenčnej injekčnej analýzy [5]. SIC je mladá a stále sa vyvíjajúca 

metóda. Patrí do druhej verzie druhej generácie prietokových techník, ktorou je SIA. 

SIC bola predstavená a prvýkrát aplikovaná v roku 2003 Šatínskym a kol., keď sa do 

systému SIA začlenila monolitická kolóna Chromolith Flash RP-18e (25 × 4,6 mm), ako 

možnosť implementácie separačného kroku do SIA, a vytvoril sa tak nový nástroj na 

riešenie separácie analytov bez potreby použitia HPLC prístroja [6,7,8]. Dominujúcimi 

separačnými kolónami v SIC sú C18 monolitické kolóny, v dôsledku ich širokého okruhu 

využitia. Preferovaná dĺžka používaných kolón v SIC systéme je väčšinou 25 a 50 mm, 

kvôli predchádzaniu problému so spätným tlakom, ktorý vzniká v systéme pri začlenení 

kolóny [6]. Kolóna s povrchovo poréznymi časticami, konkrétne kolóna Ascentis 

Express C18 (30 x 4,6 mm); 2,7 ɥm častice,  bola prvýkrát začlenená do systému SIC 

v práci Chocholouša a kol. v roku 2011, dovtedy sa pre analýzy v SIC systéme používali 

monolitické kolóny [8]. Ďalšie kolóny s povrchovo poréznymi časticami s tromi 

odlišnými stacionárnymi fázami typu C18, Phenyl-Hexyl, RP-Amide boli v roku 2013 

prvýkrát otestované v SIC systéme, pri pokuse rozšíriť rozsah kolónových materiálov 

vhodných pre použitie v nízkotlakom systéme SIC, v práci Chocholouša a kol. [9]. 

Kolóny používané v SIC systéme spadajú do dvoch kategórií: jednu kategóriu tvoria 

monolitické kolóny, druhú kategóriu tvoria povrchovo porézne časticové kolóny (inými 

názvami core-shell alebo fused core). Monolitické kolóny sú vyrábané firmami 

Phenomenex a Merck - používané aj v tejto diplomovej práci. Povrchovo porézne 

časticové kolóny sú dostupné od výrobcov Agilent, Phenomenex a Supelco - používané 

v tejto diplomovej práci [10].  
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3.2.1 Monolitické kolóny 

Monolitické kolóny pozostávajú z jedného kusu porézneho pevného materiálu, ktorý 

zcela zapĺňa vnútro separačnej kolóny s bimodálnou štruktúrou pórov (makropórov 

a mezopórov – porozita presahuje 80%). Makropóry – veľké póry  (priemerná veľkosť    

2 ɥm), ktoré zaisťujú rýchly konvektívny tok mobilnej fáze (MF) skrz monolit 

a významne zrýchľujú prevod hmoty medzi mobilnou a stacionárnou fázou, znižujú 

zpätný tlak na kolóne, a umožňujú tak použitie vyšších prietokových rýchlostí MF. 

Mezopóry – stredne veľké póry (priemerná veľkosť 13 nm) vytvárajú jemnú poréznu 

štruktúru a rozsiahly uniformný aktívny povrch umožňujúci chromatografické 

separácie. Táto štruktúra umožňuje použitie monolitov pri značne vysokých 

prietokových rýchlostiach MF (vysoké prietokové rýchlosti MF sú využívané v HPLC 

systéme, v SIC systéme je prietová rýchlosť MF limitovaná) bez prílišného zvýšenia 

tlaku a zároveň bez straty separačnej účinnosti. Monolity vykazujú veľmi vysokú 

mechanickú stabilitu a dlhú životnosť, vo väčšine prípadov ďaleko presahujú životnosť 

časticových kolón [11,12,13]. Na obrázku 4 je zobrazená štruktúra monolitu. 

 

Obrázok 4 – Mezopóry a makropóry silikagélového monolitu (priečny rez, obrázok pod skenovacím 

elektrónovým mikroskopom) [14] 

Podľa chemickej štruktúry a spôsobu prípravy delíme monolitické stacionárne fáze (SF) 

na [13]: 

• anorganické monolity   

• makroporézne polymérne monolity         
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• stlačitelné monolity 

Stacionárne fáze na báze silikagélu (anorganické monolity) sú v súčasnosti komerčne 

dostupné pod značkou Chromolith od firmy Merck (tieto sa používali aj v diplomovej 

práci) alebo v licencii Merck od firmy Phenomenex, kolóny Onyx [13]. Použité boli 

modifikované kolóny s chemicky viazanými ligandmi na nosiči - silikagéli. Chemicky 

viazanými fázami boli alkyly ( oktadecyl a fenyl), diolová fáza a kyanová fáza [13,15]. 

3.2.2 Povrchovo porézne časticové kolóny 

Povrchovo porézne silikagélové častice sú tvorené neporéznym jadrom s priemerom 

1,7 ɥm a vrstvou porézneho silikagélu so šírkou 0,5 ɥm, čo celkovo vytvára priemer 

častice 2,7 ɥm [13]. Vďaka pevnému jadru častice dochádza k menšej axiálnej difúzii 

a znižuje sa odpor proti prevodu hmoty. Vzdialenosť, ktorá musí byť prekonaná 

difúziou v stagnujúcej MF vo vnútri pórov, nie je dlhšia ako 0,5 ɥm a je dokonca kratšia 

ako pre celkovo porézne častice s priemerom 1,7 ɥm. Je znížená aj vírivá difúzia, 

v porovnaní s celkovo poréznymi časticami klasického silikagélu a je pravidelnejšia aj 

distribúcia a hustota naplnenia kolóny povrchovo poréznymi časticami [13].  Typický 

vzhľad povrchovo poréznej častice a jeho porovnanie s klasickou celkovo poréznou 

časticou je uvedený na obrázku 5, červenou je znázornená difúzna cesta oboma 

časticami [13,16]. 

 

Obrázok 5 - Porovnanie povrchovo poréznej častice a klasickej celkovo poréznej častice  [16] 

Kolóna Ascentis Express C18 je zvyčajne prvou voľbou pri začatí novej metódy. Vďaka 

technológii povrchovo poréznych častíc poskytujú Ascentis Express HPLC kolóny, 

vysokú rýchlosť a účinnosť analýzy porovnateľnú so sub-2 ɥm časticami, pri nižšom 

tlaku v systéme. Za rovnakých podmienok je kolóna Ascentis Express C18 schopná 
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vykonať analýzu 4x rýchlejšie ako štandardná C18 kolóna, pre väčšinu aplikácií. Vysoká 

účinnosť Ascentis Express kolón umožňuje použitie kratšej kolóny a znížiť tak spotrebu 

solventov [17]. Na obrázku 6 je zobrazená chemická štruktúra C18 fáze. 

 

Obrázok 6 – Chemická štruktúra C18 fáze [18] 

Kolóna Ascentis Express RP-Amide je kombináciou povrchovo poréznych častíc 

s polárnou stacionárnou fázou (EPG – vstavané polárne skupiny). Kým kolóny Ascentis 

Express C18 a C8 poskytujú klasickú selektivitu reverznej fáze, RP-Amidová fáza 

poskytuje alternatívnu reverzne-fázovú selektivitu, zlepšený tvar píkov pre bazické 

látky vďaka zníženiu počtu interakcií bazických skupín so silanolovými skupinami, 

vyššiu selektivitu pre polárne látky, a 100% kompatibilitu vo vodnom prostredí [19]. Na 

obrázku 7 je vidieť chemickú štruktúru RP-Amidovej fáze. 

 

Obrázok 7 – Chemická štruktúra RP-Amidovej fáze [19] 

Kolóna Ascentis Express Phenyl-Hexyl patrí spolu s RP-Amidovou fázou medzi dva 

najpopulárnejšie polárne-RP fáze. Phenylová fáza je schopná interagovať s analytmi 

okrem hydrofóbnych interakcií aj prostredníctvom π-π mechanizmov. Kolóny s C18 

a C8 fázami vykazujú optimálne výsledky pre nepolárne až mierne polárne látky, 

polárne-RP fáze (RP-Amide a Phenyl-hexyl) poskytujú častokrát lepšie výsledky 

(zadržiavanie, selektivita) pre polárnejšie látky. Phenylová fáza má jedinečnú selektivitu 

vyplývajúcu z možnosti interakcie analytov s aromatickým jadrom a s jeho 

delokalizovanými elektrónmi. Nesubstituovaný phenyl vystupuje ako π-donor alebo 
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Lewisova báza, a interaguje s π-akceptormi alebo elektrón deficientými Lewisovými 

kyselinami [20]. Na obrázku 8 je znázornená štruktúra alkylphenylovej fáze.  

 

Obrázok 8 – Chemická štruktúra alkylphenylovej fáze [18] 

Kolóna Ascentis Express F5 preukazuje zvýšené ionické a polárne interakcie, zvýšenú 

selektivitu pre analyty líšiace sa v tvare, a v priestorovom usporiadaní (látky s veľmi 

podobnou štruktúrou) v porovnaní s bežnými alkylovými fázami [21]. Štruktúra F5 

stacionárnej fáze je zobrazená na obrázku 9. 

 

Obrázok 9  – Chemická štruktúra pentafluorophenylpropylovej fáze [21] 

3.2.3 Permeačné štúdie 

Permeačné štúdie sú všeobecne používané a odporúčané regulačnými orgánmi v 

oblasti liečiv k analýze transportu látok (exogénnych zlúčenín) cez monovrstvou živých 

epiteliálnych buniek. V permeačných štúdiách L. Zelenej a kol. sa sledoval transport 

rhodaminu 123 cez monovrstvu živých buniek (geneticky modifikované, obsahujúce P-

glykoproteín). P-glykoproteín je membránový transportér chrániaci bunky pred 

potenciálne škodlivými látkami, je umiestnený na apikálnej membráne epiteliálnych 

buniek a transportuje substráty P-glykoproteínu smerom von z buniek. V prípade 

monovrstvy epiteliálnych buniek, P-glykoproteín obmedzuje trans-epiteliálny transport 

v apikálno-bazolaterárnom smere, naopak inhibítory P-glykoproteínu zvyšujú transport 

substrátov P-glykoproteínu na bazolaterálnu stranu buniek. Rhodamine 123 je 

fluorescenčná látka a tiež substrát P-glykoproteínu, ktorý sa často používa ako marker 

funkcie P-glykoproteínového transportéra. Verapamil patrí medzi silné inhibítory                                          
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P-glykoproteínu. Hodnotenie transportu rhodaminu 123 bolo založené na 

kvantitatívnych rozdieloch v prenose rhodaminu 123 samostatne a v prítomnosti 

inhibítora [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4 EXPERIMENTÁLNA  ČASŤ   

4.1  Použité prístroje a pomôcky                   

4.1.1  SIC systém 

SIChromTM systém - (FIAlab Instruments Inc., USA) 

FIAlab software for Windows 

Osemcestný selekčný ventil 

Zmiešavacia cievka s objemom 1 ml 

Piestové čerpadlo s objemom 4 ml 

UV Lampa D-2000 (Ocean optics Inc., USA) 

UV detektor USB 4000 UV-VIS  

Mikroobjemová prietoková cela - optická dĺžka 10 mm, objem 6 mikrol 

Chromatografická kolóna  zapojená medzi 8-cestný selekčný ventil a prietokovú celu 

Spojovacie PEEK hadičky s vnútorným priemerom 0,75 mm (IDEX  Health&Science, LLC) 

4.1.2 HPLC systém  

HPLC Shimadzu LC-10 systém (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan) 

Vysokotlakové čerpadlo Shimadzu LC-10AD 

Degasser 

Termostat Shimadzu CTO-10A 

Autosampler Shimadzu SIL-HT  

DAD detektor Shimadzu SPD-M10A 

Chromatografický software LC solution  
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4.1.3 Chromatografické kolóny 

Monolitické kolóny 

Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, Merck, Darmstadt, Germany 

Chromolith CN 50 x 4,6 mm, Merck, Darmstadt, Germany 

Chromolith DIOL 50 x 4,6 mm, Merck, Darmstadt, Germany 

Chromolith Phenyl 50 x 4,6 mm, Merck, Darmstadt, Germany 

Povrchovo porézne časticové kolóny 

Ascentis Express RP-Amide 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, Supelco Analytical (Sigma-Aldrich) 

Ascentis Express Phenyl-hexyl 30 x 4,6 mm; 2,7ɥm, Supelco Analytical (Sigma-Aldrich) 

Ascentis Express F5 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, Supelco Analytical (Sigma-Aldrich) 

Ascentis Express C18 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, Supelco Analytical (Sigma-Aldrich)                                                                        

4.1.4 Ďalšie prístroje a pomôcky 

Analytické váhy 

Ultrazvukový kúpeľ Bandelin SONOREX RK-100 

Laboratórny pH meter HANNA Instruments pH 212 

Automatické pipety  

Bežné laboratórne sklo a pomôcky       

4.2 Použité štandardy a chemikálie           

4.2.1 Štandardy 

Verapamil hydrochlorid ≥ 99%, Sigma Aldrich                 

Chinidín hydrochlorid monohydrát – technical grade, Sigma Aldrich 

Rhodamin 123 - Sigma Aldrich 
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4.2.2 Chemikálie 

Ultračistá voda upravená MilliQ systémom (Millipore, Bedford) 

Acetonitril for HPLC (ACN), Chromasolv, Sigma Aldrich 

Methanol for HPLC (MeOH), Chromasolv, Sigma Aldrich 

Octan amónny čistý (AmAc), LACHEMA – Brno        

Triethylamín (TEA) 

Kyselina octová 

Amoniak 

Dimethylsulfoxid (DMSO) 

Ethanol 

4.3  Príprava roztokov  

4.3.1 Mobilná fáza 

ACN + Voda     

ACN + AmAc pufer pH 7      

ACN + AmAc pufer pH 3 

ACN + TEA pufer pH 7  

ACN + 1% CH3COOH + NH3 pH 3 

MeOH + AmAc pufer pH 7                                                                                                 

MeOH + TEA pufer pH 7 

MeOH + 1% CH3COOH + NH3 pH 3 

Mobilné fáze boli pripravované postupne, ich objemy boli odmeriavané pomocou      

odmerných valcov (pri optimalizačných meraniach na HPLC prístroji, boli požadované 
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objemy organickej a vodnej zložky mobilnej fáze zmiešané v zmiešavacej jednotke 

podľa pomeru nastaveného v ovládacom programe). Pred zapojením do systému SIC sa 

pripravené MF vkladali na 4 minúty do ultrazvukového kúpeľa, aby sa odstránili 

vzduchové bubliny, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky analýzy, súčasťou HPLC prístroja 

bol odplyňovač (degasser) mobilnej fáze, a preto ultrazvukový kúpeľ k odplyneniu 

mobilnej fáze v tomto prípade nebol potrebný. Ďalej boli používané pufrované mobilné 

fáze s upravenou hodnotou pH pomocou kyseliny octovej, amoniaku, octanu 

amónneho alebo triethylamínu, ktoré boli pripravené nasledujúcim spôsobom: 

Príprava 1% CH3COOH + NH3  pH 3 

Do 495 ml ultračistej vody sme pridali  5 ml kyseliny octovej, na pH metri sme odmerali  

pH roztoku a pH sme ešte upravili pomocou amoniaku na požadovanú hodnotu pH 3. 

Príprava octanového tlmivého roztoku pH 7 (5 mM, 10 mM, 15 mM, 20 mM AmAc 

pufer) 

Octan amónny, Mr = 77,08 g/mol 

Podľa rovnice  𝑚 = 𝑐 ∙ 𝑀 ∙ 𝑉 sme si vypočítali  hmotnosť octanu amónneho 

potrebného k príprave octanovo amónneho tlmivého roztoku požadovanej 

koncentrácie            

𝑚 … . . 𝑛𝑎𝑣áž𝑘𝑎 𝐴𝑚𝐴𝑐  (𝑔),

𝑐 … . 𝑚𝑜𝑙á𝑟𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑝𝑟𝑎𝑣𝑒𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑢𝑓𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑀𝐹 (
𝑚𝑜𝑙

𝑙
) ,

𝑀 … . . 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙𝑜𝑣á  ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠ť 𝐴𝑚𝐴𝑐 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) , 𝑉 … . . 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑣𝑜𝑑𝑦 (𝑙)                                                       

Navážku 0,1927 g octanu amónneho sme si rozpustili v 500 ml ultračistej vody 

odmerali sme pH vzniknutého roztoku, požadovanú  hodnotu pH 7 sme dokorigovali 

pridaním amoniaku a 1% kyseliny octovej po kvapkách. Vzniknutý roztok sme 

prefiltrovali keďže octan amónny je pevná látka. 

Rovnakým postupom boli pripravené aj ďalšie octanové pufre. 
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Príprava octanového tlmivého roztoku pH 3 (5 mM AmAc pufer) 

Rovnakým spôsobom ako bol pripravený octanový pufer s pH 7 sa pripravil aj octanový 

pufer s kyslým pH, rozdiel bol v úprave pH na hodnotu pH 3 pomocou  50% kyseliny 

octovej. 

Príprava triethylamínového tlmivého roztoku pH 7 (0,1%; 1%; 5% TEA pufer) 

Do 499,5 ml ultračistej vody sme pridali 0,5 ml triethylamínu odmerali sme pH roztoku 

a pH sme ešte upravili pomocou 10% kyseliny octovej na hodnotu pH 7. 

Rovnakým postupom boli pripravené aj ďalšie koncentrácie TEA pufra. 

Organické rozpúšťadlá, ktorými boli v našom prípade acetonitril alebo methanol, sa 

pridávali k vodnej zložke mobilnej fáze (pufru) s upravenou hodnotou pH. 

4.3.2 Roztoky štandardov 

Zásobné roztoky štandardov 

Verapamil hydrochlorid, Mr 491,06 g/mol - roztok bol pripravený rozpustením navážky 

0,002 g verapamil hydrochloridu v 2 ml ultračistej vody. 

Chinidín hydrochlorid, Mr 378,89 g/mol -  roztok bol pripravený rozpustením navážky 

0,002 g chinidín hydrochlorid monohydrátu v 2 ml ultračistej vody. 

Rhodamin123, Mr 380,82 g/mol - roztok bol pripravený rozpustením navážky 0,01 g 

Rho 123 v 3,5 ml DMSO a 6,5 ml ultračistej vody (celkový objem 10 ml). 

Zásobné roztoky štandardov mali koncentráciu 1 mg/ml daného inhibítora P-

glykoproteínu alebo rhodaminu 123 rozpusteného v ultračistej vode, pri príprave 

zásobného roztoku štandardu rhodaminu 123 bol pridaný kvôli lepšej rozpustnosti 

okrem ultračistej vody aj DMSO. Pripravené zásobné roztoky štandardov sa dávali do 

ultrazvukového kúpeľa, aby sa v nich látky úplne rozpustili a odstránili sa vzduchové 

bubliny. Tieto roztoky boli uchovávané v chladničke, roztoky solí inhibítorov P-

glykoproteínu boli pripravované po uplynutí doby jedného týždňa alebo podľa potreby 

na čerstvo, a z nich sa pripravovali pracovné roztoky štandardov.  
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Pracovné roztoky štandardov  

Pracovné roztoky štandardov s koncentráciami 50 ɥg/ml boli pripravené zo zásobných 

rozokov štandardov (konc. 1 mg/ml) riedením ultračistou vodou. 

Pripravené pracovné roztoky štandardov boli uchovávané v chladničke a v prípade 

potreby sa roztoky pripravovali čerstvé.  

4.4  Parametre merania        

4.4.1 Prístroje 

HPLC systém 

Veľká časť optimalizácií separačného procesu bola prevedená na HPLC prístroji, 

z dôvodu získania predbežných orientačných parametrov pre ďalšie merania, podľa  

ktorých prebiehali optimalizácie na prístroji SIC. Systém HPLC Shimadzu LC-10 

(Shimadzu corp., Japan) pozostával zo zásobníkov mobilných fáz (zvlášť pre vodnú 

zložku a pre organickú zložku), v ktorých boli umiestnené špeciálne filtre, mobilná fáza 

bola odplynená pomocou odplyňovača, zmiešaná v zmiešavači, odkiaľ prechádzala 

mobilná fáza do vysokotlakého čerpadla. Automatický dávkovač vzorkov (autosampler) 

bol umiestnený na vstupe pred chromatografickou kolónou. Kolóna bola umiestnená 

v termostatovanom priestore – teplota pri separáciách bola laboratórna, 

neoptimalizovala sa. K výstupu kolóny bol pripojený prietokový spektrofotometrický 

detektor.  Systém HPLC bol riadený pomocou počítačového programu LC solution 

(Shimadzu corp., Japan). 

 SIC systém  

Bol tvorený prístrojom SIChromTM (FIAlab Instruments Inc., USA). Prístroj pozostával 

z piestového čerpadla s celkovým objemom 4 ml, viaccestného selekčného ventilu         

s ôsmimi výstupmi spájajúceho jednotlivé súčasti systému a umožňujúceho výber 

nastrekovanej mobilnej fáze a vzorky. Na centrálny port selekčného ventilu bola 

pripojená zmiešavacia cievka s objemom 1 ml a cez ňu bolo ďalej pripojené piestové 

čerpadlo. Mobilná fáza  a následne vzorka boli  aspirované do zmiešavacej cievky a pri 

otočení smeru toku boli nastrieknuté na chromatografickú kolónu, kde dochádzalo 
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k rozdeleniu jednotlivých zložiek vzorku a oddelené frakcie analytov odtiaľ pokračovali 

k prietokovej detekčnej cele spektrofotometrického detektora. Detektor bol vybavený 

deutériovou UV lampou a optickými vláknami s priemerom 300 ɥm. Po prechode 

prietokovou detekčnou celou smerovala kvapalina do odpadovej fľaše. Za prietokovou 

celou na hadičke smerujúcej do odpadovejj fľaše bol umiestnený poistný tlakový ventil. 

Systém SIC bol riadený ovládacím programom FIAlab software for Windows.                                              

4.4.2 Nastavenie prístroja a programu 

Pred začatím optimalizačných meraní, začiatkom dňa, bol používaný program pre 

premývanie SIC systému bez kolóny ultračistou vodou, program pre premytie 

jednotlivých portov viaccestného ventilu roztokom vzorkov a program pre premytie 

kolóny (najskôr 100% acetonitrilom, následne 50% acetonitrilom, a nakoniec práve 

vtedy používanou mobilnou fázou) tento postup pri premývaní kolóny bol vytvorený 

po niekoľkých optimalizačných krokoch. Pri zmene zloženia mobilnej fáze sa najskôr 

premyla pumpa a potom sa premyla kolóna mobilnou fázou. Po ukončení všetkých 

meraní, koncom dňa, sa  kolóna premývala rovnakým spôsobom ako na začiatku dňa, 

len v opačnom poradí tzn. najskôr mobilnou fázou, potom 50% acetonitrilom 

a nakoniec 100% acetonitrilom, v ktorom sa kolóna uchovávala. Výstupy viaccestného 

selekčného ventilu, na ktoré boli pripojené roztoky štandardov v eppendorfkách, boli 

tiež na konci dňa premývané najprv ethanolom a potom vodou. Premývacie programy 

kolóny sú priložené na konci práce (viz. Kap. 8 Prílohy 1-3). Celý program, podľa 

ktorého prebiehala analýza je taktiež priložený na konci práce (viz. Kap. 8 Príloha 4). 

4.4.3 Výber vlnových dĺžok detekcie 

Výber optimálnych vlnových dĺžok detekcie vychádzal z údajov získaných z UV spektier 

inhibítorov P-glykoproteínu a rhodaminu 123. Vybrané boli vlnové dĺžky absorbčných 

maxím analyzovaných látok. Na SIC prístroji, ktorý bol používaný v tejto práci sa 

nastavovali štyri vlnové dĺžky UV detekcie súčasne. 

Vhodnosť vybraných vlnových dĺžok bola overená najprv bez pripojenia kolóny do SIC 

systému, následne bolo overené nastavenia UV detektora už so zapojenou kolónou. 
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4.4.4 Výber stacionárnej fáze 

V diplomovej práci boli testované monolitické kolóny Chromolith (C18, Phenyl, CN a 

DIOL). Kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, bola používaná už v predbežných  

fázach meraní v systéme SIC, v procese optimalizácie sa testovala aj v HPLC systéme. 

Vhodnosť ostatných monolitických kolón pre našu analýzu bola hodnotená na HPLC 

prístroji. Skúšali sa aj povrchovo porézne časticové kolóny Ascentis Express (RP-Amide, 

Phenyl-hexyl, F5 a C18) všetky mali rovnaké rozmery 30 x 4,6 mm, a veľkosť častíc 2,7 

ɥm, tieto typy stacionárnych fáz boli zapojené do HPLC systému. Pri výbere vhodnej 

stacionárnej fáze bolo hodnotené optimálne zadržiavanie látok na kolóne, taktiež ich 

ideálne oddelenie, symetria a výška píkov, a retenčné časy látok tak, aby analýza  

nepresahovala čas 5 minút. Podrobnejšie výsledky výberu vhodnej stacionárnej fáze sú 

uvedené v podkapitole 4.6.6 Optimalizácie pomocou HPLC. 

4.4.5 Výber mobilnej fáze           

V prvotných štúdiách optimalizácie bola vybraná ako mobilná fáza kombinácia 

acetonitrilu a vody. Skúšali sa mobilné fáze rôznej elučnej sily, tj. rôzne pomery vodnej 

a organickej zložky. Testovania takéhoto zloženia mobilnej fáze prebiehali na 

monolitickej kolóne Chromolith Flash RP-18e s dĺžkou 25 mm a vnútorným priemerom 

4,6 mm.  Tento typ mobilnej fáze neprinášal optimálne podmienky pre separáciu, 

elučné chovanie jednotlivých analytov bolo veľmi podobné.                                                                                                         

Ďalej sa počas optimalizačných štúdií používali pufrované mobilné fáze, ako pufre sa 

používali octan amónny a triethylamín. Ako organická zložka mobilnej fáze bol okrem 

acetonitrilu skúšaný aj methanol. Podrobnejšie výsledky výberu vhodnej mobilnej fáze 

sú uvedené v podkapitole  4.6.6 Optimalizácie pomocou HPLC.                                               
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5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

5.1.1 Výber vlnových dĺžok detekcie  

Analýza prebiehala na monolitickej kolóne Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, 

mobilná fáza bola ACN/voda 50:50 (v/v), prietoková rýchlosť mobilnej fáze 10 ɥl/s, 

nastrekovaný objem roztokov štandardov 10 ɥl (50 ɥg/ml). Vybrané boli nasledujúce 

vlnové dĺžky: Pre zmes verapamilu s rhodaminom 123 – 229 nm, 278 nm, 330 nm, (600 

nm referencia) a pre  zmes chinidínu s rhodaminom 123 – 220 nm, 235 nm, 330 nm, 

(600 nm referencia).                                                                                                                                                                                                                      

5.1.2 Optimalizácie pomocou HPLC 

Jednalo sa o výber vhodnej stacionárnej fáze a výber aj optimalizáciu zloženia mobilnej 

fáze. Celkovo sa  testovalo 8 kolón, z ktorých boli 4 monolitické a 4  povrchovo porézne 

časticové kolóny a viacero druhov a zložení mobilných fáz. 

Podmienky separácie boli pre všetky testované kolóny nastavené nasledovne:                                                                                            

Prietoková rýchlosť MF: 0,6 ml/min (10 ɥl/s v SIC)                                                                                                                                       

Vzorka: 10 ɥl VZ (konc. 50 ɥg/ml), Verapamil, Rhodamin 123                                                                       

Vlnové dĺžky UV detekcie: 229 nm, 278 nm, 330 nm                                                           

Bola používaná izokratická elúcia s podielom organickej zložky v rozmedziach 10-90% 

• Kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm 

Mobilná fáza: ACN + voda      

Prvá bola testovaná mobilná fáza zložená z acetonitrilu a vody v rôznych pomeroch 

ACN/voda (v/v): 90 - 10% ACN. Ani jedno z týchto zložení mobilnej fáze neprinieslo 

vhodné výsledky pre našu analýzu. Roztoky štandardov boli nastrekované zvlášť a nie 

v zmesi, v programe Postrun Analysis boli chromatogramy analýzy preložené cez seba, 

odkiaľ bolo patrné, že píky verapamilu a rhodaminu 123 sa pri koncentrácii 70 - 40% 

ACN  prekrývajú a nie sú od seba odseparované. Tvary píkov tiež neboli vyhovujúce. Pri 

nízkych koncentráciách 10% ACN sa pík rhodaminu 123 nevymyl počas 10 minútovej 

analýzy, 20% ACN sa eluovali menšie píky (rozkladné produkty rhodaminu 123, 

nečistoty), 30% ACN sa už vymyl pík rhodaminu 123 ale analýza trvala 10 minút. Pri 
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vysokých koncentráciách 90 - 80% ACN pík verapamilu nebol oddelený od mŕtveho 

objemu kolóny, píky verapamilu  a rhodaminu 123 boli nevyhovujúce, analýzy trvali 

približne 10 minút. 

Mobilná fáza: ACN + AmAc pufer pH 7                     

Ako ďalšia mobilná fáza bola testovaná kombinácia acetonitrilu s octanovo amónnym 

pufrom pH 7. Takéto zloženie mobilnej fáze prinieslo zlepšenie výsledkov oproti 

mobilnej fáze zloženej len z acetonitrilu a vody. Ako potenciálne vhodné zloženie 

mobilnej fáze u tejto kolóny sa javil pomer 40:60 (v/v) ACN/AmAC pufer pH 7. 

Chromatogram tejto analýzy je zobrazený na obrázku 10. V ostatných skúšaných 

pomeroch zloženia MF (50 - 10% ACN) výsledky neboli vyhovujúce. Pri 50% obsahu 

acetonitrilu v mobilnej fáze nebol pík rhodaminu 123 dostatočne oddelený od píku 

dimethylsulfoxidu (pri 229 nm), pri 30% obsahu acetonitrilu v mobilnej fáze sa predĺžili 

retenčné časy analytov, a to hlavne u verapamilu, celková dĺžka analýzy trvala v tomto 

prípade približne 10 minút. Pri koncentrácii 10% acetonitrilu sa pík rhodaminu 123 

počas 20 minút dlho trvajúcej analýzy nevymyl, a až pri zmene mobilnej fáze na 30%  

acetonitrilu a premytí kolóny touto mobilnou fázou došlo k vymytiu rhodaminu 123, 

verapamil nebol pri tejto koncentrácii acetonitrilu nastrekovaný. 
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Obrázok 10 – Chromatogram - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/AmAc pufer pH 7; 

40:60 (v/v), prietoková rýchlosť MF 0,6 ml/min, objem nastrekovanej zmesi verapamilu a rhodaminu 123 

– 10 ɥl (50 ɥg/ml) 

Mobilná fáza: MeOH + AmAc pufer pH 7        

Pri výmene organickej zložky mobilnej fáze acetonitrilu za methanol došlo ku 

zvyšovaniu retenčných časov rhodaminu 123 aj verapamilu, výrazné predĺženie 

retenčného času nastalo najmä u verapamilu. Boli testované mobilné fáze, ktoré 

obsahovali 70 - 30%  methanolu. Pri koncentráciách 70 - 60% methanolu nebol pík 

rhodaminu 123 odseparovaný od píku dimethylsulfoxidu a pri koncentráciách 40 - 30% 

methanolu sa analýza výrazne predĺžila. Na obrázku 11 sa nachádza chromatogram 

nastrekovanej zmesi verapamilu a rhodaminu 123 pri zložení mobilnej fáze s obsahom 

55% methanolu, ktoré sa ukazuje ako vhodné, z hľadiska separácie rhodaminu 123 

a verapamilu, ale píky dimethylsulfoxidu a rhodaminu 123 nie sú oddelené až na 

základnú líniu, a v porovnaní s mobilnou fázou, keď bol používaný ako organická zložka 

acetonitril sa celková dĺžka analýzy predĺžila.                                                   
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Obrázok 11 – Chromatogram - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x  4,6 mm, MF MeOH/AmAc pufer pH 

7;  55:45 (v/v), prietoková rýchlosť MF 0,6 ml/min, objem nastrekovanej zmesi verapamilu 

a rhodaminu123 – 10 ɥl (50 ɥg/ml) 

Mobilná fáza: ACN + TEA pufer pH 7                            

Počas optimalizácie zloženia mobilnej fáze bola upravovaná hodnota pH mobilnej fáze 

(vodnej zložky MF) aj pomocou triethylamínového  pufra. Organickou zložkou mobilnej 

fáze bol aj v tomto prípade acetonitril. Analyty sa zadržiavali na kolóne kratší čas kvôli 

vyššej elučnej sile mobilnej fáze, s postupným znižovaním objemu organickej zložky 

v mobilnej fáze dochádzalo k predlžovaniu retenčných časov analytov. Boli skúšané 

mobilné fáze, ktoré obsahovali 50 - 30% acetonitrilu. Ako vhodné sa ukázalo zloženie 

MF so 40% acetonitrilom zobrazené na obrázkoch 12-13. Pri obsahu 50% acetonitrilu 

pík rhodaminu 123 nebol úplne odseparovaný od píku DMSO a pri 30% acetonitrilu 

analýza trvala 13 minút. 
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Obrázok 12 – Chromatogram - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/TEA pufer pH 7; 

40:60 (v/v), prietoková rýchlosť MF 0,6 ml/min, objem nastrekovaného roztoku rhodaminu 123 – 10 ɥl 

(50 ɥg/ml) 

 

Obrázok 13 – Chromatogram - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/TEA pufer pH 7;  

40:60 (v/v), prietoková rýchlosť MF 0,6 ml/min, objem nastrekovaného roztoku verapamilu – 10 ɥl (50 

ɥg/ml) 
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Mobilná fáza: MeOH + TEA pufer pH 7                            

Methanol v porovnaní s acetonitrilom aj v tomto prípade spomalil analýzu. Pri tomto 

zložení mobilnej fáze sme ani pri jednej zo skúšaných koncentrácií (70 - 30% 

methanolu) nenašli pre nás vyhovujúce výsledky. 

 

Na kolóne Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm dochádzalo ku zvyšovaniu retenčných 

časov analytov s postupným znižovaním podielu organickej zložky v mobilnej fáze 

(znižovanie elučnej sily MF), ktorou bol acetonitril alebo methanol. Vplyv rôzneho 

podielu organickej zložky v mobilnej fáze na retenčné časy verapamilu a rhodaminu 

123 je znázornený v tabuľkách 1-4 a na obrázkoch 14-17. 

   Tabuľka 1 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne  Chromolith Flash RP-18e 

25 x 4,6 mm, MF: ACN/AmAc pufer pH 7 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Obrázok 14 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Flash RP-18e 

25 x 4,6 mm, MF: ACN/AmAc pufer pH 7 
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Tabuľka 2 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Flash RP-18e 

25 x 4,6 mm, MF: MeOH/AmAc pufer pH 7 

  

 

 

 

 

                                                                                                     

 

Obrázok 15 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Flash RP-18e 

25 x 4,6 mm, MF: MeOH/AmAc pufer pH 7 

      

Tabuľka 3- Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Flash RP-18e 25 x 

4,6 mm, MF: ACN/TEA pufer pH 7                               

                                   tR [min]                       

ACN [%]            VER           RHO 123     

50                      1,831             1,032        

40                      3,238             1,263        

30                    11,559             2,112       

 

0

5

10

15

20

25

30

40 45 50 55 60

R
e

te
n

čn
ý 

ča
s 

(m
in

)

% organickej zložky mobilnej fáze

Verapamil

Rhodamin
123

                                     tR [min]                      

MeOH [%]          VER          RHO123     

60                        2,547            1.011        

55                       4,044            1,172        

50                       6,909            1,475        

40                     32,184            3,585       



28 
 

 

Obrázok 16 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Flash RP-18e 

25 x 4,6 mm, MF: ACN/ TEA pufer pH 7     

 

Tabuľka 4 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Flash RP-18e 

25 x 4,6 mm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 17 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH  v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Flash RP-

18e 25 x 4,6 mm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 
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• Kolóna Chromolith CN 50 x 4,6 mm 

Mobilná fáza : ACN + TEA pufer pH 7 

Skúšali sa mobilné fáze s obsahom 80 - 40% acetonitrilu. Pri obsahu 40% acetonitrilu 

dochádzalo pravdepodobne ku koelúcii píkov rhodaminu 123 a verapamilu, pretože na 

chomatografickom zázname sa objavil len jeden pík, okrem píku dimethylsulfoxidu, 

a pri 50% acetonitrilu bolo možné pozorovať už dva píky, ktoré ale neboli od seba 

oddelené, skôr sa jednalo o dvojitý pík verapamilu s rhodaminom 123. Pri zvýšení 

množstva acetonitrilu na 60% v mobilnej fáze už boli píky verapamilu a rhodaminu 123 

dostatočne odseparované, ale celková dĺžka analýzy presiahla dobu piatich minút. Na 

tejto kolóne sa ako prvý eluoval verapamil. Pri ďalšom zvyšovaní množstva acetonitrilu 

na 70% a 80% sa retenčný čas verapamilu znižoval a retenčný čas rhodaminu 123 sa 

predlžoval. Výsledky získané z tejto kolóny neboli vyhovujúce pre našu analýzu. 

Mobilná fáza: MeOH + TEA pufer pH 7 

Okrem acetonitrilu bol použitý ako zložka mobilnej fáze aj methanol. Používali sa 

množstvá 40 - 80% methanolu. Pri použítí 40 - 60% methanolu v mobilnej fáze analýzy 

presahovali dobu 5 minút a píky verapamilu a rhodaminu 123 neboli od seba 

odseparované. Pri zvýšení množstva methanolu na 70% trvala analýza ešte stále viac 

ako 5 minút. Pri ďalšom zvyšovaní množstva methanolu na 80% sa analýza tesne vošla 

do piatich minút, pík verapamilu bol oddelelený od píku rhodaminu 123, ale pík 

rhodaminu bol nízky. Poradie elúcie píkov rhodaminu 123 a verapamilu sa na tejto 

kolóne menilo. 

Vplyv podielu organickej zložky v mobilnej fáze na retenčné časy verapamilu 

a rhodaminu 123 je znázornený v tabuľkách 5-6 a na obrázkoch 18-19. 
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Tabuľka 5 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF  na retenciu analytov na kolóne Chromolith CN 50 x 4,6 

mm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 18 – Vplyv rôzneho obsahu  ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith CN 50 x 4,6 

mm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

 

Tabuľka 6  - Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith CN 50 x 4,6 

mm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 
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Obrázok 19 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith CN 50 x 4,6 

mm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 

• Kolóna Chromolith DIOL 50 x 4,6 mm 

Mobilná fáza: ACN + TEA pufer pH 7   

Mobilné fáze, ktoré sme testovali boli tvorené 60 - 35% acetonitrilu.  Za použitia 35% 

acetonitrilu v mobilnej fáze analýza trvala o niečo dlhšie ako 5 minút. Pri 60% 

acetonitrilu pík verapamilu nebol oddelený od píku dimethylsulfoxidu dostatočne. 

Z hľadiska oddelenia píkov a času analýzy boli vhodné mobilné fáze, ktoré obsahovali 

50%, 45% a 40% acetonitrilu. Na obrázku 20 je zobrazený chromatogram za použitia 

mobilnej fáze, ktorá obsahovala 45% acetonitrilu.  
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Obrázok 20 - Chromatogram – kolóna Chromolith DIOL 50 x 4,6 mm, MF ACN/TEA pufer pH 7; 45:55 

(v/v) 

Mobilná fáza: MeOH + TEA pufer pH 7 

Skúšali sa mobilné fáze, ktoré obsahovali 50 - 70% methanolu, ani jedno z týchto 

mobilných fáz neponúkalo optimálne podmienky pre našu analýzu. Dĺžky analýz trvali 

viac ako 5 minút a píky rhodaminu 123 boli nízke. Pík verapamilu sa za týchto 

podmiennok eluoval pred píkom rhodaminu 123. 

Mobilná fáza: ACN + 1% CH3COOH  pH 3 

Okrem mobilnej fáze s neutrálnym pH sa na tejto kolóne skúšala aj mobilná fáza 

s kyslým pH 3. Mobilné fáze obsahovali 70 - 20% acetonitrilu. Pri množstve 70 - 40% 

acetonitrilu neboli píky verapamilu a rhodaminu 123 od seba odseparované, pri znížení 

množstva acetonitrilu v mobilnej fáze na 30% sa medzi píkom verapamilu a rhodaminu 

123 objavil jeden menší pík, a píky stále neboli dostatočne od seba oddelené. Keď sa 

množstvo acetonitrilu v mobilnej fáze ešte znížilo na 20% píky už boli dostatočne od 

seba oddelené, ale pík rhodaminu 123 bol nízky.  
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Mobilná fáza: MeOH + 1% CH3COOH  pH 3 

Skúšali sa mobilné fáze, ktoré obsahovali 50 - 40% methanolu, v žiadnom z uvedených 

zložení mobilných fáz nedošlo k úplnému oddeleniu píkov verapamilu od rhodaminu 

123, a píky rhodaminu boli nízke, na chromatograme bol aj jeden menší pík (rozkladný 

produkt rhodaminu 123, nečistota?). Pík verapamilu sa eluoval pred píkom rhodaminu 

123.  

Vplyv podielu organickej zložky v mobilnej fáze na retenčné časy verapamilu 

a rhodaminu 123 je znázornený v tabuľkách 7-10 a na obrázkoch 21-24.                         

Tabuľka 7 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith DIOL 50 x 4,6 

mm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

            

 

 

 

 

 

 

Obrázok 21 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith DIOL 50 x 4,6 

mm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 
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Tabuľka 8  - Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na  kolóne Chromolith DIOL 50 x 4,6 

mm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 22 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith DIOL 50 x 4,6 

mm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 

 

Tabuľka 9 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith DIOL 50 x 4,6 

mm, MF: ACN/1% CH3COOH pH 3 
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Obrázok 23  - Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith DIOL 50 x 4,6 

mm, MF: ACN/1% CH3COOH pH 3 

 

Tabuľka 10  - Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith DIOL 50 x 4,6 

mm, MF: MeOH/1% CH3COOH pH 3 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 24 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith DIOL  50 x 

4,6 mm, MF: MeOH/1% CH3COOH pH 3 
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• Kolóna Chromolith Phenyl 50 x 4,6 mm 

Mobilná fáza: ACN + TEA pufer pH 7        

Mobilné fáze zložené zo 40% a 45% acetonitrilu neboli vyhovujúce kvôli dĺžke analýz, 

ktoré trvali dlhšie ako bol požadovaný čas. Mobilné fáze, ktoré obsahovali 60 - 70% 

acetonitrilu, tiež neboli optimálne, pretože píky verapamilu a rhodaminu 123 neboli od 

seba odseparované a vytvárali dvojitý pík, poradie vymývaných píkov sa menilo pri 60% 

methanole sa eluoval ako prvý rhodamin 123 a pri 70% methanole sa eluoval najprv 

verapamil.  Pri zvýšení obsahu methanolu na 80% sa ako prvý eluoval verapamil, ktorý 

ale nebol dostatočne odseparovaný od píku dimethylsulfoxidu. Ako možné optimálne 

zloženie mobilnej fáze bola kombinácia 50% methanolu a 50% triethylamínového 

pufra, chromatogram za takýchto podmienok je znázornený na obrázku 25.  

 

Obrázok 25 – Chromatogram – kolóna Chromolith Phenyl 50 x 4,6 mm, MF ACN/TEA pufer pH 7; 50:50 

(v/v) 

 Mobilná fáza: MeOH + TEA pufer pH 7  

Pri zložení mobilnej fáze so 70% methanolu analýza trvala dlhšie, ako bol nami 

požadovaný čas, za použitia 80% methanolu v mobilnej fáze pík rhodaminu 123 nebol 

odseparovaný od píku verapamilu až na základnú líniu. Ako vhodné zloženie mobilnej 
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fáze pre našu analýzu sa ukazovalo zloženie so 75% methanolu v mobilnej fáze, 

výsledok je znázornený na obrázku 26.                                                                                                                                          

                                                                                                                                        

Obrázok 26 – Chromatogram – kolóna Chromolith Phenyl 50 x 4,6 mm, MF MeOH/TEA pufer pH 7, 75:25 

(v/v) 

 

Vplyv podielu organickej zložky v mobilnej fáze na retenčné časy verapamilu 

a rhodaminu 123 je znázornený v tabuľkách 11-12 a na obrázkoch 27-28. 

Tabuľka 11 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Phenyl 50 x 4,6 

mm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

 

 

 

 

 

                                      tR [min]                       

ACN [%]                VER         RHO123       

80                     2,023             2,732       

70                    2,358              2,602       

60                    2,899              2,517           

 50                    3,931              2,878 
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Obrázok 27 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Phenyl 50 x 4,6 

mm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

 

Tabuľka 12  - Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Phenyl 50 x 

4,6 mm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 28 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Chromolith Phenyl 50 x 

4,6 mm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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• Kolóna Ascentis Express C18 30 x 4,6 mm;  2,7 ɥm      

Mobilná fáza: ACN + TEA pufer pH 7          

Ako možné vhodné zloženie mobilnej fáze u tejto kolóny sa z hľadiska separácie 

rhodaminu 123 a verapamilu, času analýzy ukazoval pomer ACN/TEA pufer pH 7, 50:50 

(v/v). Pík rhodaminu 123 však nebol uspokojivo separovaný od píku dimethylsulfoxidu 

(pri 229 nm), chromatografické záznamy sú zobrazené na obrázkoch 29-30. Za použitia 

mobilných fáz, ktoré osahovali 70 - 60% acetontrilu taktiež neboli píky rhodaminu 123 

od rozpúšťadla – dimethylsulfoxidu oddelené. Pri 40% acetonitrile analýza trvala 6 

minút, okrem píku rhodaminu 123 boli na chromatograme aj dve menšie píky 

(rozkladné produkty, nečistoty?). 

                                                                                                                                           

Obrázok 29  – Chromatogram - kolóna Ascentis Express C18 30  x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF ACN/TEA pufer pH 

7; 50:50 (v/v) 
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Obrázok 30  – Chromatogram – kolóna Ascentis Express C18 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF ACN/TEA pufer pH 

7; 50:50 (v/v) 

Mobilná fáza: MeOH + TEA pufer pH 7         

Mobilné fáze s methanolom testované na kolóne Ascentis Express C18 30 x 4,6 mm; 

2,7 ɥm nepriniesli výsledky, ktoré by nám vyhovovali. Mobilná fáza obsahujúca 70% 

methanolu nevykazovala oproti acetonitrilu lepšie výsledky, pík rhodaminu 123 ani za 

týchto podmienok nebol odseparovaný od píku dimethylsulfoxidu. Pri obsahu 60% 

a 50% methanolu píky verapamilu vykazovali fronting (v predchádzajúcich analýzach 

píky skôr mierne chvostovali).    

So znižovaním objemu acetonitrilu alebo methanolu v mobilnej fáze dochádzalo 

k predĺženiu retencie verapamilu aj rhodaminu 123 na stacionárnej fáze typu C18. 

Vplyv podielu organickej zložky v mobilnej fáze na retenčné časy verapamilu 

a rhodaminu 123 je znázornený v tabuľkách 13-14 a na obrázkoch 31-32.  
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Tabuľka 13  - Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu  analytov na kolóne Ascentis Express C18 30  x 

4,6mm; 2,7 ɥm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

                                    tR [min]                         

ACN [%]           VER           RHO 123       

70                    1,194             0,835          

60                    1,489             0,854          

50                    2,047             0,926          

40                    3,991             1,219           

 

 

Obrázok 31 – Vplyv rôzneho obsahu  ACN v MF na retenciu analytov na  kolóne Ascentis Express C18 30  x 

4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

Tabuľka 14  - Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express C18 30 

x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 
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Obrázok 32 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express C18 30 

x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Kolóna Ascentis Express RP-Amide 30 x 4,6 mm;  2,7 ɥm 

Mobilná fáza: ACN + TEA pufer pH 7    

Na tejto kolóne bola ako prvá testovaná mobilná fáza zložená z acetonitrilu 

a triethylamínového pufra vo vodnej zložke. Skúšané mobilné fáze obsahovali 60 - 30% 

acetonitrilu. V mobilnej fáze, ktorá obsahovala 50 -  40% organickej zložky boli píky 

rhodaminu 123 a verapamilu eluované približne v rovnakých časoch, a z toho dôvodu 

neboli vôbec od seba oddelené. Pri obsahu 30% acetonitrilu analýza trvala pre 

verapamil 9 minút a rhodamin 123 sa počas 5 minút dlhej analýzy nevymyl, na 

chromatograme bolo vidiet pík nečistoty alebo rozkladného produktu rhodaminu 123. 

Mobilná fáza, ktorá obsahovala 60% acetonitrilu už vykazovala lepšie výsledky, píky 

rhodaminu 123 a verapamilu boli od seba oddelené, chromatogramy sú zobrazené na 

obrázkoch 33-34, ako prvý sa na tejto kolóne za použitia tejto mobilnej fáze eluoval 

verapamil pred rhodaminom 123.  
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Obrázok 33 – Chromatogram - kolóna Ascentis Express RP-Amid 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF ACN/TEA 

pufer pH 7;  60:40 (v/v) 

 

Obrázok 34 – Chromatogram - kolóna Ascentis Express RP-Amid 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF ACN/TEA pufer 

pH 7; 60:40 (v/v) 
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Mobilná fáza: MeOH + TEA pufer pH 7     

Pri výmene acetonitrilu za methanol sa výsledky nezlepšili. Pri koncentrácii 70 - 60% 

methanolu píky analytov neboli od seba oddelené, vymývali sa približne v rovnakom 

čase. Pri obsahu 50% acetonitrilu boli píky rhodaminu 123 a verapamilu odseparované, 

ale nie dostatočne a na chromatograme boli ďalšie dve menšie píky (rozkladné 

produkty rhodaminu 123, nečistoty?), výška píku rhodaminu sa znížila. Pri ďalšom 

znižovaní množstva methanolu na 40% sa analýza predĺžila, pík rhodaminu 123 sa ešte 

viac znížil, pík verapamilu sa ani nevymyl pri analýze trvajúcej 7,5 minút, a vymyl sa až 

pri zmene mobilnej fáze s obsahom 60% methanolu, ktorým sa premyla kolóna pred 

ďalšou analýzou.  

Mobilná fáza: ACN + 1% CH3COOH + NH3  pH 3    

Skúšali sa aj mobilné fáze, ktoré mali namiesto neutrálneho pH aj kyslé pH, okyselené 

kyselinou octovou, takýto typ mobilnej fáze však nepriniesol vhodné výsledky. Skúšali 

sa mobilné fáze s množstvom 50 - 30% acetonitrilu, ale za týchto podmienok 

dochádzalo ku koelúcii rhodaminu 123 a verapamilu, a píky analytov neboli oddelené 

ani od píku dimethylsulfoxidu.  

Mobilná fáza: MeOH + 1% CH3COOH + NH3  pH 3      

Pri výmene acetonitrilu za methanol sa výsledky stále nezlepšili, píky rhodaminu 123  

a verapamilu neboli od seba odseparované, vymývali sa v rovnakých časoch. Skúšali sa 

mobilné fáze s obsahom 60 - 40% methanolu. Pri obsahu 60% methanolu dochádzalo 

k súčasnej elúcii dimethylsulfoxidu, rhodaminu 123 a verapamilu.         

Vplyvy zloženia mobilnej fáze na retenčné časy analytov na kolóne Ascentis Express  

RP-Amide  30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm sú znázornené v tabuľkách 15-18 a na obrázkoch 35-

38.                
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Tabuľka 15  - Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express RP-Amide 

30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

                       

                    

                                                                                                                      

 

 

 

Obrázok 35 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express RP-Amide 

30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

 

Tabuľka 16 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express RP-

Amide 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 
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                                      tR [min]                       

ACN [% ]              VER          RHO123       

60                        1,363            1,699       
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MeOH [%]          VER          RHO123       

70                        1,162            1,231        

60                       1,815            1,725        
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Obrázok 36 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express RP-

Amide 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 

 

Tabuľka 17 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express RP-Amide 

30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: ACN/1 % CH3COOH + NH3  pH 3      

      

 

 

 

 

Obrázok 37 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express RP-Amide 

30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: ACN/1% CH3COOH + NH3  pH 3    
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Tabuľka 18 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express RP-Amide 

30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: MeOH/1% CH3COOH + NH3  pH 3                                                                         

 

 

 

 

 

Obrázok 38 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express RP-Amide 

30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: MeOH/1% CH3COOH + NH3  pH 3 

 

• Kolóna Ascentis Express Phenyl-Hexyl 30 x 4,6mm;  2,7 ɥm 

Mobilná fáza: ACN + TEA pufer pH 7      

Píky rhodaminu 123 a verapamilu pri obsahu 80 - 60% acetonitrilu neboli od seba 

oddelené, pri ďalšom znižovaní množstva acetonitrilu na  50 -  45% boli už píky 

oddelené, vedľa píku rhodaminu 123 sa objavili dve malé píky. Pri 40% acetonitrilu 

v mobilne fáze analýza trvala 6 minút, pri  30% acetonitrilu  analýza trvala 18 minút. 

Ako potenciálne vhodné zloženie mobilnej fáze sa ukazovalo zloženie obsahujúce 50% 

acetonitrilu výsledky analýzy sú znázornené na obrázkoch 39-40. 
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Obrázok 39 – Chromatogram - kolóna Ascentis Express Phenyl-hexyl 30 x 4,6 mm;  2,7 ɥm, MF ACN/TEA 

pufer pH 7; 50:50 (v/v) 

                                                                                                                                                             

Obrázok 40 – Chromatogram - kolóna Ascentis Express Phenyl-hexyl 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF ACN/TEA 

pufer pH 7; 50:50 (v/v) 
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Mobilná fáza: MeOH + TEA pufer pH 7 

Ako prvá sa skúšala mobilná fáza obsahujúca 50% methanolu táto však nebola vhodná, 

pretože pík verapamilu sa nevymyl ani počas 20 minút dlhej analýzy, základná línia bola 

výrazne pod nulovou líniou pri 229 nm,  rhodamin 123 bol vymytý až po piatich 

minútach, a jeho signál bol veľmi nízky. Potom bolo množstvo methanolu zvýšené na 

70 - 80%, kde sa už píky vo všetkých troch analýzach eluovali v prijateľnom čase a boli 

od seba odseparované. Na obrázku 41 je chromatografický záznam za použitia MF 

s obsahom 80% methanolu. 

 

Obrázok 41– Chromatogram - kolóna Ascentis Express Phenyl-hexyl 3 cm x 4.6 mm, 2.7 ɥm, MF 

MeOH/TEA pufer pH 7; 80:20 (v/v) 

 

Vplyv podielu organickej zložky v mobilnej fáze na retenčné časy verapamilu 

a rhodaminu 123 je znázornený je znázornený v tabuľkách 19-20 a na obrázkoch 42-43. 
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Tabuľka 19  - Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF  na retenciu analytov na  kolóne Ascentis Express Phenyl-

Hexyl 30 x 4,6 mm;  2,7 ɥm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

            

                       

 

 

    

 

 

Obrázok 42 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express Phenyl-

Hexyl 30 x 4,6 mm;  2,7 ɥm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

Tabuľka 20  - Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express Phenyl-

Hexyl 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 
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Obrázok 43 – Vplyv rôzneho obsahu  MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express Phenyl-

Hexyl 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 

 

•   Kolóna Ascentis Express F5 30 x 4,6mm; 2,7ɥm 

Mobilná fáza: ACN + TEA pufer pH 7     

Za použitia mobilných fáz, ktoré obsahovali  90 - 50% acetonitrilu, všetky presahovali 

celkovú dobu analýzy piatich minút. Testovanie tejto kolóny ani za jednej z uvedených 

podmienok nesplňovalo podmienky pre optimálnu analýzu. Poradie eluovaných píkov 

(selektivita kolóny k analyzovaným látkam) rhodaminu 123 a verapamilu, za použitia 

tejto kombinácie mobilnej fáze sa menilo. Pri mobilných fázach, ktoré obsahovali 50% 

a 60% acetonitrilu sa vymýval ako prvý pík rhodaminu 123, a pri vyššom množstve 

acetonitrilu v mobilnej fáze sa eluoval verapamil pred rhodaminom 123. Za použitia 

90% acetonitrilu bola základná línia nad nulovou líniou (pri 229 nm) – možnou príčinou 

mohlo byť nedostatočné ustálenie kolóny pred analýzou. 

Mobilná fáza: MeOH + TEA pufer pH 7  

Ako ďalšia organická zložka v mobilnej fáze sa použil methanol, výsledky analýzy na 

tejto kolóne sa však nezlepšili ani za týchto podmienok. Celkové dĺžky analýzy stále 

prevyšovali dobu 5 minút. Testovali sa mobilné fáze s 95 - 50% acetonitrilu. Vplyv 

podielu organickej zložky v mobilnej fáze na retenčné časy verapamilu a rhodaminu 

123 je znázornený v tabuľkách 21-22 a na obrázkoch 44-45. 
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Tabuľka 21  - Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express F5  30 x 

4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

               

 

               

 

 

 

Obrázok 44 – Vplyv rôzneho obsahu ACN v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express F5  30  x 

4,6 mm; 2,7 ɥm, MF: ACN/TEA pufer pH 7 

Tabuľka 22 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne  Ascentis Express F5  30 x 

4,6 mm;  2,7 ɥm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 
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                                       tR [min]                      

ACN [%]               VER          RHO123       

80                        2,438            5,127       

70                        3,631            4,627        

60                        5,513            4,856            

 50                        9,742            6,212 

                                      tR [min]                      

MeOH [%]            VER         RHO123       

80                        4,195            1,690       

70                        9,591            9,017        

60                        6,728            5,068            
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Obrázok 45 – Vplyv rôzneho obsahu MeOH v MF na retenciu analytov na kolóne Ascentis Express F5  30 x 

4,6 mm;  2,7 ɥm, MF: MeOH/TEA pufer pH 7 

 

5.1.3 Výber stacionárnej fáze na základe výsledkov v HPLC 

systéme 

Výber vhodnej SF bol posudzovaný najmä z hľadiska separácie látok, celkového času 

analýzy maximálne do 5 minút a obsahu organickej zložky v mobilnej fáze maximálne 

do 50%.  

Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm – ako potenciálne vhodné zloženie mobilnej fáze 

sa zdala kombinácia ACN/AmAc pufer pH 7; 40/60 (v/v)  celkovo analýza trvala 3,5 

minút, ďalej kombinácia ACN/TEA pufer pH 7; 40/60 (v/v)  analýza trvala 3,75 minút. 

Chromolith CN 50 x 4,6 mm - kolóna z hľadiska času analýzy, odseparovania analytov  

nevyhovovala. 

Chromolith DIOL 50 x 4,6 mm - ako potenciálne vhodné zloženia mobilnej fáze sa zdali 

byť kombinácie ACN/TEA pufer pH 7 množstvo acetonitrilu 40%, 45%, a 50%, analyty 

boli odseparované aj čas analýzy bol vyhovujúci. 

Chromolith Phenyl 50 x 4,6 mm - ako potenciálne vhodné zloženie mobilnej fáze  

z hľadiska separácie analytov sa zdala byť kombinácia ACN/TEA pufer pH 7 50/50 (v/v), 

celkovo analýza trvala 4,5 minút a zloženie MeOH/TEA pufer pH 7;  75/25 (v/v) analýza 

trvala tiež 4,5 minút (dlhšia analýza ako u Chromolithu Flash RP-18e, obsah 75% 

organickej fáze nevyhovuje požiadavkám). 
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Ascentis Express C18 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm - ako potenciálne vhodné zloženie mobilnej 

fáze z hľadiska odseparovania verapamilu od rhodaminu 123 sa ukazovalo zloženie 

ACN/TEA pufer pH 7; 50% acetonitrilu, pík rhodaminu 123 nebol dostatočne oddelený 

od píku rozpúšťadla - dimethylsulfoxidu.  

Ascentis Express RP-Amide 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm - ako potenciálne vhodné zloženie 

mobilnej fáze z hľadiska separácie analytov sa ukazovalo zloženie ACN/TEA pufer pH 7; 

60/40 (v/v), celkovo analýza trvala 2,5 minút (kratšia analýza ako u Chromolithu Flash 

RP-18e). Množstvo organickej zložky v mobilnej fáze bolo vyššie ako 50%. 

Ascentis Express Phenyl-hexyl 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm - ako potenciálne vhodné zloženie 

mobilnej fáze sa zdalo zloženie ACN/TEA pufer pH 7; 50/50 (v/v), celkový čas analýzy 

bol 2,75 minút.  

Ascentis Express F5 30 x 4,6 mm; 2,7 ɥm - kolóna z hľadiska dĺžky retencie analytov 

a času analýzy nevyhovovala. 

Z výsledkov analýz bola nakoniec pre túto metódu ako najvhodnejšia vybraná 

monolitická kolóna  Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm a mobilné fáze sa vybrali 

dve,  ktorých zloženie sa ešte ďalej optimalizovalo v systéme SIC. Chromatografický 

záznam za použitia tejto kolóny v SIC systéme je zobrazený na obrázku 46. 

 

Obrázok 46 – Chromatografický záznam - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/AmAc 

pufer pH 7, 40:60 (v/v), prietoková rýchlosť MF 10 ɥl/s, objem nastrekovanej zmesi verapamilu 

a rhodaminu 123 10 ɥl (50 ɥg/ml), vlnové dĺžky detekcie - 229 nm, 278 nm, 330 nm, (600 nm referencia 
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5.1.4 Optimalizácia vlnových dĺžok detekcie v systéme SIC 

V záverečných fázach optimalizácie došlo k úprave hodnôt vlnových dĺžok detekcie,  

pre rhodamin 123 bola  zvolená hodnota vlnovej dĺžky 504 nm namiesto 330 nm, 

z dôvodu vyššej citlivosti stanovenia rhodaminu 123. Výsledky sú znázornené na 

obrázkoch 47-48. 

                                    

 

Obrázok 47 – Chromatografický záznam - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/AmAc 

pufer pH 7, 40:60 (v/v), prietoková rýchlosť MF 10 ɥl/s, objem nastrekovanej zmesi verapamilu 

a rhodaminu123 10 ɥl (50 ɥg/ml), vlnové dĺžky detekcie - 229 nm, 278 nm, 330 nm, (600 nm referencia) 

                                                                                                                                                                                                                                    

Obrázok 48 – Chromatografický záznam - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/AmAc 

pufer pH 7, 40:60 (v/v), prietoková rýchlosť MF 10 ɥl/s, objem nastrekovanej zmesi verapamilu 

a rhodaminu123 10 ɥl (50 ɥg/ml), vlnové dĺžky detekcie - 229 nm, 278 nm, 504 nm, (600 nm referencia) 
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5.1.5 Optimalizácia prietokovej rýchlosti MF v systéme SIC 

Podmienky, pri ktorých prebiehalo testovanie prietokovej rýchlosti boli: molitická 

kolóna Chromolith Flash RP-18e (25 x 4,6 mm), mobilná fáza ACN/ AmAc pufer pH 7; 

40/60 (v/v), koncentrácia štandardov 50 ɥg/ml a objem vzorkov bol 10 ɥl. V priebehu 

optimalizačných štúdií bola používaná prietoková rýchlosť mobilnej fáze 10 ɥl/s 

(zodpovedá 0,6 ml/min na HPLC) u väčšiny analýz. Neskôr boli vyskúšané aj prietokové 

rýchlosti 15 ɥl/s a 20 ɥl/s. V dôsledku vyššej prietokovej rýchlosti došlo ku skráteniu 

retenčných časov analytov, urýchleniu analýzy a k zlepšeniu tvaru píkov (ostrejšie, 

vyššie). Ako najlepšia sa ukázala prietoková rýchlosť 15 ɥl/s, ktorá sa potom používala 

v ďalších krokoch. Výsledky sú zobrazené na obrázkoch 49-50. 

 

Obrázok 49 – Chromatografický záznam - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/AmAc 

pufer pH 7, 40:60 (v/v), prietoková rýchlosť MF 10-15-20 ɥl/s, objem nastrekovanej zmesi verapamilu 

a rhodaminu123 10 ɥl (50 ɥg/ml), A: pík DMSO pri prietokovej rýchlosti 15 ɥl/s, B: pík RHO123 pri 

prietokovej rýchlosti 15 ɥl/s, C: pík verapamilu pri prietokovej rýchlosti 15 ɥl/s 
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Obrázok 50 – Chromatografický záznam - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/AmAc 

pufer pH 7, 40:60 (v/v), prietoková rýchlosť MF 15 ɥl/s, objem nastrekovanej zmesi verapamilu 

a rhodaminu123 10 ɥl (50 ɥg/ml) 

5.1.6 Optimalizácia zloženia mobilnej fáze v systéme SIC 

Skúšali sa mobilné fáze zložené z ACN/AmAc pufra pH 7. Koncentrácie AmAc pufra boli 

5mM, 10mM, 15mM, 20mM a skúšali sa rôzne pomery zloženia mobilnej fáze 

ACN/AmAc pufer pH 7; 50/50, 45/55, 40/60 (v/v). Výsledky pre zmes verapamilu 

s rhodaminom 123 sú zhrnuté v tabuľke 23. 

Tabuľka 23 - Optimalizácia zloženia MF (ACN/AmAc pufer pH 7) v SIC systéme pre zmes verapamilu 

s rhodaminom 123 

 50% ACN 45% ACN 40% ACN 

5 mM AmAc pufer 

Vyhovujúci čas 

analýzy, výšky 

píkov, tvar píkov, 

čas analýzy do 155 s 

Nevyhovujúci tvar 

píku RHO123, čas 

analýzy do 170 s 

Nevyhovujúci tvar 

píku RHO123, čas 

analýzy do 200 s 

10 mM AmAc pufer 
Neoddelené píky 

DMSO od RHO123, 

čas analýzy do 140 s 

Nižší pík RHO123 

ako u 5 mM, čas 

analýzy do 160 s 

Nevyhovujúci tvar 

píku RHO123, čas 

analýzy do 200 s 

15 mM AmAc pufer 
Neoddelené píky 

DMSO od RHO123, 

čas analýzy do 140 s 

Nižší pík RHO123 

ako u 5 mM, čas 

analýzy do 160 s 

Nevyhovujúci tvar 

píku RHO123, čas 

analýzy do 190 s 

20 mM AmAc pufer 
Neoddelené píky 

DMSO od RHO123, 

čas analýzy do 140 s 

Neoddelené píky 

DMSO od RHO123, 

čas analýzy do 155 s 

Nižší pík RHO123 

ako u 5 mM, čas 

analýzy do 190 s 
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Za rovnakých podmienok, ako sú vyššie uvedené sa skúšala aj zmes chinidínu 

s rhodaminom 123,  ale ani v jednom prípade neboli výsledky vyhovujúce (chinidín sa 

eluoval spolu s DMSO). Chromatografický záznam analýzy je na obrázku 51. 

 

Obrázok 51 – Chromatografický záznam - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/5 mM 

AmAc pufer pH 7, 50:50 (v/v), prietoková rýchlosť MF 15 ɥl/s, objem nastrekovanej zmesi chinidínu 

a rhodaminu123 10 ɥl (konc. CHND 100 ɥM, Rho123 200 ɥM), vlnové dĺžky detekcie 220 nm, 235 nm, 

504 nm, (600 nm referencia) 

 

Ďalšou mobilnou fázou, ktorá sa testovala, bola MF zložená z ACN/TEA pufra pH 7. 

Koncentrácie TEA pufra boli 0,1%; 1%; 5% a taktiež sa skúšali rôzne pomery zloženia 

mobilnej fáze ACN/TEA pufer pH = 7; 50/50, 45/55, 40/60 (v/v). Výsledky pre zmes 

verapamilu srhodaminom 123  sú zhrnuté v tabuľke 24. 

Tabuľka 24 - Optimalizácia zloženia MF ( ACN/TEA pufer pH 7) v SIC systéme pre zmes verapamilu 

s rhodaminom 123 

 50% ACN 45% ACN 40% ACN 

0,1% TEA pufer 
Neoddelené píky 

DMSO od RHO123,  

Nedostatočne 

oddelené píky 

DMSO od RHO123,  

Oddelené píky, čas 

analýzy do 220 s 

1% TEA pufer Neoddelené píky 

DMSO od RHO123 

Neoddelené píky 

DMSO od RHO123 

Neoddelené píky 

DMSO od RHO123 

5% TEA pufer Neoddelené píky 

DMSO od RHO123 

Neoddelené píky 

DMSO od RHO123 

Neoddelené píky 

DMSO od RHO123 
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Za rovnakých podmienok, ako sú vyššie uvedené sa skúšala, aj zmes chinidínu 

s rhodaminom 123,  ale ani v jednom prípade neboli výsledky vyhovujúce. 

Z výsledkov analýz bola nakoniec pre túto metódu ako najvhodnejšia vybraná mobilná 

fáza ACN/5 mM AmAc pufer pH 7; 50/50 (v/v).  Chromatografický záznam za týchto 

podmienok je zobrazený na obrázku 52. 

 

Obrázok 52 – Chromatografický záznam - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/5 mM 

AmAc pufer pH 7, 50:50 (v/v), prietoková rýchlosť MF 15 ɥl/s, objem MF 3 ml, objem nastrekovanej zmesi 

verapamilu a rhodaminu123 10 ɥl (konc. Ver 100 ɥM, Rho123 200 ɥM), vlnové dĺžky detekcie 229 nm, 

278 nm, 504 nm, (600 nm referencia) 

 

Pre analýzu zmesi chinidínu s rhodaminom 123 sa ako ďalšie otestovali mobilné fáze 

s kyslým pH. Zloženie mobilných fáz bolo ACN/5 mM AmAc pufer pH 3, v kombináciách 

50 – 20% acetonitrilu. Pri obsahu 50 – 40% acetonitrilu neboli píky rhodaminu 123 

a chinidínu oddelené, pri znížéní množstva acetonitrilu na 30% sa výsledky zlepšovali. 

 Pri 20% acetonitrilu boli už píky chinidínu a rhodaminu 123 úplne odseparované, na 

chromatograme bol ešte jeden menší pík (rozkladný produkt rhodaminu 123), analýza 

sa tesne vošla do 5 minút. Chromatogram za použitia 20% ACN v mobilnej fáze je na 

obrázku 53.  
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Obrázok 53 – Chromatografický záznam - kolóna Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, MF ACN/5 mM 

AmAc pufer pH 3, 20:80 (v/v), prietoková rýchlosť MF 15 ɥl/s, objem MF 3,5 ml, objem nastrekovanej 

zmesi chinidínu a rhodaminu123 10 ɥl (konc. Chnd 100 ɥM, Rho123 200 ɥM), vlnové dĺžky detekcie 220 

nm, 235 nm, 504 nm, (600 nm referencia) 
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6 ZÁVER 

Cieľom tejto diplovej práce bolo nájsť optimálne podmienky pre separáciu rhodaminu 

123 a vybraných inhibítorov P-glykoproteínu na vhodnej chromatografickej kolóne 

v SIC systéme. 

Najskôr sa zisťovali optimálne podmienky pre separáciu analytov na HPLC prístroji, 

ktoré sa v ďalších fázach optimalizácie aplikovali do podmienok SIC. 

Po otestovaní niekoľkých  kolón s rôznymi stacionárnymi fázami a niekoľkých 

mobilných fáz boli vybrané, ako optimálne pre analýzu zmesi rhodaminu 123 

s verapamilom, nasledujúce podmienky: Monolitická kolóna Merck Chromolith Flash 

RP-18e 25 x 4,6 mm,  spektrofotometrická detekcia pri vlnových dĺžkach 229 nm, 278 

nm, 504 nm a (600 nm referencia) s využitím izokratickej elúcie s mobilnou fázou 

ACN/5 mM AmAc pufer pH 7; 50/50 (v/v). Optimálna prietoková rýchlosť mobilnej fáze 

bola 15 ɥl/s a objem mobilnej fáze 3 ml. Objem vzorku nastrieknutý v priebehu jednej 

analýzy bol 10 ɥl. Celková dĺžka analýzy trvala 155 sekúnd.  

Pre analýzu zmesi rhodaminu 123 s chinidínom sa  ukázali sľubné výsledky separácie za 

použitia mobilnej fáze s kyslým pH. Analýza prebiehala na monolitickej kolóne Merck 

Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm, spektrofotometrická detekcia prebiehala pri 

vlnových dĺžkach 220 nm, 235 nm, 504 nm a (600 nm referencia) s využitím izokratickej 

elúcie mobilnej fáze zloženej z ACN/5 mM AmAc pufra pH 3; 20/80 (v/v). Prietoková 

rýchlosť mobilnej fáze bola 15 ɥl/s a jej objem bol 3,5 ml. Objem vzorku nastrekovaný  

v priebehu jednej analýzy bol 10 ɥl. Celková dĺžka analýzy trvala 300 s.  Pre dosiahnutie 

lepších výsledkov v separácii zmesi rhodaminu 123 s chinidínom, by bolo potrebné 

previesť ešte ďalšie optimalizačné kroky. 

 

 

 

 



62 
 

7 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 

[1]      L. Zelená, S.S. Marques, M. A. Segundo, M. Miró, P.  Pávek, H. Sklenářová, P. 

Solich, Fully automatic flow-based device for monitoring of drug permeation across a 

cell monolayer, Analytical and Bioanalytical Chemistry 408 (2016) 971–981. 

[2]        Chemicalize, dostupné zo stránky https://www.chemicalize.com/ (22. 3. 2017) 

[3] ChemspiderSearch and share chemistry, dostupné zo stránky 

http://www.chemspider.com/Chemical-Structure/ (6. 5. 2019) 

[4]     X. Bao, S. Lu, J-S. Liow, C. L. Morse, K. Anderson, S. S. Zoghbi, R. B. Innis, and V. 

W. Pike, [11C]Rhodamine-123: synthesis and biodistribution in rodents, Nuclear 

Medicine and Biology, 39(8) (2012) 1128–1136. 

[5] Methods, SIC, Introduction dostupné zo stránky 

http://www.flowinjectiontutorial.com/ (5. 5. 2019) 

[6]   A. M. Idris, The Second Five Years of Sequential Injection Chromatography: 

Significant Developments in the Technology and Methodologies, Critical Reviews in 

Analytical Chemistry, 44(3) (2014) 220-232.  

[7]   D. Šatínský, P. Solich, P. Chocholouš, R. Karlíček, Monolithic columns—a new 

concept of separation in the sequential injection technique, Analytica Chimica Acta 499 

(2003) 205–214. 

[8]   P. Chocholouš, L. Kosařová, D. Šatínský, H. Sklenařová, P.Solich, Enhanced 

capabilities of separation in Sequential injection chromatography – Fused-core particle 

column and its comparison with narrow-bore monolithic column, Talanta 85 (2011) 

1129-1134. 

[9]      P. Chocholouš, J. Vacková, I. Šrámková, D. Šatínsky, P. Solich, Advantages of core-

shell particle columns in sequential injection chromatography for determination of 

phenolic acids, Talanta 103 (2013) 221-227. 

[10] Methods, SIC, Instruments and Materials dostupné zo stránky 

http://www.flowinjectiontutorial.com/ (5. 5. 2019)  

[11]  P. Chocholouš, P. Solich, D. Šatínsky, An overview of sequential injection 

chromatography, Analytica Chimica Acta 600 (2007) 129–135. 

[12]   M. Rigobello-Masini, J.C.P. Penteado, C.W. Liria, M.T.M. Miranda, J.C. Masini, 

Implementing stepwise solvent elution in sequential injection chromatography for 

fluorimetric determination of intracellular free amino acids in the microalgae 

Tetraselmis gracilis, Analytica Chimica Acta 628 (2008)123–132. 

https://www.chemicalize.com/
http://www.flowinjectiontutorial.com/%20(5
http://www.flowinjectiontutorial.com/%20(5


63 
 

[13]    L. Nováková, M. Douša a kolektiv, Moderní HPLC separace v teorii a praxi I., 

2013,  ISBN 978-80-260-4243-3 

[14]      Teorie HPLC, Adsorbenty a chemicky vázané fáze, Monolitické kolony, dostupné 

zo stránky http://www.hplc.cz/  (7 .5. 2019) 

[15]  Merck, Monolithic columns, Documents, Race through separations with 

revolutionary technology - Chromolith HPLC Columns, dostupné zo stránky 

http://www.merckmillipore.com/ (5. 5. 2019) 

[16]    Ascentis Express U/HPLC columns, Ascentis Express columns based on 2.7 ɥm 

particles, dostupné zo stránky https:// sigma-aldrich.com/  (7. 5. 2019) 

 [17]   Ascentis Express C18, 2.7μm HPLC Columns, dostupné zo stránky https:// sigma-

aldrich.com/ (7. 5. 2019) 

[18]  Teorie HPLC, Adsorbenty a chemicky vázané fáze, dostupné zo stránky 

http://www.hplc.cz/ (7 .5. 2019) 

[19]    Ascentis Express RP-Amide: Combining an embedded polar group stationary 

phase and fused-core particles, dostupné zo stránky https:// sigma-aldrich.com/ (7. 5. 

2019) 

 [20]    Benzodiazepins on Ascentis Express Phenyl-Hexyl HPLC columns, dostupné zo 

stránky https://www.sigma-aldrich.com/ (7. 5. 2019) 

 [21]   Alternative Retention and Selectivity Using Fluorinated Stationary Phases, 

dostupné zo stránky  https://www.sigma-aldrich.com/ (7. 5. 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:openProductDocument(%7bid:%20'201404.149.ProNet',%20uid:%20'6474789',%20type:%20'BRO',%20sku:%20'MDA_CHEM-150407',%20language:%20'EN',%20country:%20'NF',%20batchno:%20'',%20origin:%20'SERP'%7d)
javascript:openProductDocument(%7bid:%20'201404.149.ProNet',%20uid:%20'6474789',%20type:%20'BRO',%20sku:%20'MDA_CHEM-150407',%20language:%20'EN',%20country:%20'NF',%20batchno:%20'',%20origin:%20'SERP'%7d)
http://www.merckmillipore.com/
https://www.sigma-aldrich.com/
https://www.sigma-aldrich.com/


64 
 

8 PRÍLOHY 

PRÍLOHA 1. PROGRAM PRE PREMYTIE KOLÓNY ACN 100% 

Hardware Settings Wavelength 1 (nm)  229                                                                

Hardware Settings Wavelength 2 (nm)  278                                                                 

Hardware Settings Wavelength 3 (nm)  504                                                                     

Hardware Settings Wavelength 4 (nm)  600                                                                

Hardware Settings Use Wavwlength 4 as Reference 

Loop Start (#) 8 

pump fill weak phase                                                                                                             

Multiposition Valve 1 port 2                                                                                                           

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 70                                                                           

Piston Pump Aspirate (microliter) 500                                                                                   

Piston Pump Delay Until Done 

pump fill strong phase                                                                                                             

Multiposition Valve 1 port 3                                                                                                           

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 70                                                                           

Piston Pump Aspirate (microliter) 800                                                                                   

Piston Pump Delay Until Done 

wash column                                                                                                               

Multiposition Valve 1 port 8                                                                                                          

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 10                                                                              

Piston Pump Dispense (microliter) 600                                                                                                

Spectrometer Absorbance Scanning                                                                                                                                                                                                    

Spectrometer Reference Scan                                                                                                          

Delay (sec) 60                                                                                                                          

Piston Pump Delay Until Done                                                                                      

Spectrometer Stop Scanning 
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empty PP                                                                                                                      

Multiposition Valve 1 port 1                                                                                                           

Piston Pump Flowrate (microlite/sec) 50                                                                          

Piston Pump Empty                                                                                                                          

Delay (sec) 10                                                                                                                             

Piston Pump Delay Until Done       

Loop End 

PRÍLOHA 2.  PROGRAM PRE PREMYTIE KOLÓNY ACN 50%      

Hardware Settings Wavelength 1 (nm) 229 

Hardware Settings Wavelength 2 (nm) 278 

Hardware Settings Wavelength 3 (nm) 504  

Hardware Settings Wavelength 4 (nm) 600 

Hardware Settings Use Wavelength 4 as Reference  

 

Loop Start (#) 8 

 

pump fill weak phase 

Multiposition Valve1 port 2  

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 70 

Piston Pump Aspirate (microliter) 500 

Piston Pump Delay Until Done 

 

pump fill strong phase 

Multiposition Valve1 port 4 

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 70 

Piston Pump Aspirate (microliter) 800 

Piston Pump Delay Until Done 

 

wash column 

Multiposition Valve1 port 8  
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Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 10 

Piston Pump Dispense (microliter) 600 

Spectrometer Absorbance Scanning  

Spectrometer Reference Scan  

Delay (sec) 60 

Piston Pump Delay Until Done  

Spectrometer Stop Scanning  

 

empty PP 

Multiposition Valve1 port 1  

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 50 

Piston Pump Empty  

Delay (sec) 10 

Piston Pump Delay Until Done  

 

Loop End  

                          

PRÍLOHA 3. PROGRAM PRE PREMYTIE KOLÓNY MF 

Hardware Settings Wavelength 1 (nm)  229                                                                

Hardware Settings Wavelength 2 (nm)  278                                                                  

Hardware Settings Wavelength 3 (nm)  504                                                               

Hardware Settings Wavelength 4 (nm)  600                                                                

Hardware Settings Use Wavwlength 4 as Reference 

Loop Start (#) 2 

pump fill weak phase                                                                                                             

Multiposition Valve 1 port 2                                                                                                           

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 70                                                                           

Piston Pump Aspirate (microliter) 3000                                                                                   

Piston Pump Delay Until Done 
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wash column                                                                                                               

Multiposition Valve 1 port 8                                                                                                          

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 10                                                                              

Piston Pump Dispense (microliter) 3000                                                                                                

Spectrometer Absorbance Scanning                                                                                                                                                                                                    

Spectrometer Reference Scan                                                                                                          

Delay (sec) 300                                                                                                                         

Piston Pump Delay Until Done                                                                                       

Spectrometer Stop Scanning  

Loop End                          

PRÍLOHA 4. PROGRAM PRE ANALÝZU ZMESI RHODAMINU 123 A VERAPAMILU ZA 

FINÁLNYCH PODMIENOK  

Hardware Settings Wavelength 1 (nm) 229                                                               

Hardware Settings Wavelength 2 (nm) 278                                                               

Hardware Settings Wavelength 3 (nm) 504                                                                

Hardware Settings Wavelength 4 (nm) 600                                                                

Hardware Settings Use Wavwlength 4 as Reference 

Loop Start (#) 1 

weak wash aspiration                                                                                               

Multiposition Valve 1 port 2                                                                                                           

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 70                                                                           

Piston Pump Aspirate (microliter) 3000                                                                                   

Piston Pump Delay Until Done 

 sample aspiration                                                                                                             

Multiposition Valve 1 port 5                                                                                                

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 30                                                                           

Piston Pump Aspirate (microliter) 10                                                                                   

Piston Pump Delay until done 
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sample loading onto column                                                                                                        

Multiposition Valve 1 port 8                                                                                                          

Piston Pump Flowrate (microliter/sec) 15                                                                          

Piston Pump Empty                                                                                                  

Spectrometer Absorbance Scanning                                                                                     

Delay (sec) 5                                                                                                               

Spectrometer Reference Scan                                                                                                          

Delay (sec) 195                                                                                                                        

Piston Pump Delay Until Done                                                                                       

Spectrometer Stop Scanning  

Loop End                            

Pre analýzu zmesi chinidínu a rhodaminu 123 bol používaný obdobný program, ako 

program uvedený v PRÍLOHE 4. Rozdiel bol len v nastavení vlnových dĺžok, podľa 

ktorých prebiehala detekcia a boli to hodnoty vlnových dĺžok 220 nm, 235 nm, 504 nm 

a 600 nm ako referenčná vlnová dĺžka, a v množstve mobilnej fáze namiesto 3 ml bolo 

nastavené množstvo 3,5 ml. 

 


