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Abstrakt 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Zdeňka Němcová 

Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Optimalizace a validace UHPSFC-UV metod pro kontrolu kvality 

agomelatinu a atorvastatinu v léčivé substanci a v tabletách  

Cílem práce bylo vyvinout dvě metody pro hodnocení nečistot agomelatinu a 

atorvastatinu pomocí ultra-vysokoúčinné superkritické fluidní chromatografie (UHPSFC) 

s PDA detekcí. Měření probíhalo na přístroji UHPSFC Acquity UPC2 s PDA detektorem.  

Separace agomelatinu byla provedena na koloně Torus Diol (100 × 3,0 mm, 

1,7 µm) s využitím gradientové eluce CO2 a směsi MeOH/ACN v poměru (1:1) s 

přídavkem 31,5 mM (0,1 %) hydroxidu amonného. Teplota byla nastavena na 40 °C a 

tlak regulátoru zpětného tlaku (BPR) byl nastaven na 2000 psi. Detekce probíhala při 

vlnové délce 225 nm. Metoda pro agomelatin byla vyvinuta pro měření API (léková 

substance) a následně pro měření tablet. 

Pro separaci atorvastatinu byla použita kolona Acquity UPLC HSS C18 SB 

(100 × 3,0 mm, 1,8 µm), s využitím gradientové eluce CO2 s organickým modifikátorem 

MeOH/ACN v poměru (2:1) s přídavkem 15 mM kyseliny mravenčí, 2,5 mM hydroxidu 

amonného a 5 % vody. Teplota kolony byla 45 °C a tlak BPR 2000 psi. Detekce probíhala 

při vlnové délce 244 nm. 

Obě metody byly validovány podle směrnic ICH (Mezinárodní konference pro 

harmonizaci technických požadavků na registraci léčiv pro humánní použití) 

v parametrech linearity, správnosti, přesnosti a mezidenní správnosti a přesnosti. 

Správnost byla u obou metod v intervalu 95 % - 105 % a přesnost vyjádřená jako relativní 

směrodatná odchylka RSD ≤ 5 %. 

 

Klíčová slova: agomelatin; atorvastatin; vývoj metody; UHPSFC; PDA detektor; validace; 

kontrola kvality; nečistoty 
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Abstract 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Zdeňka Němcová 

Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 

Title of Diploma Thesis: Optimization and validation of UHPSFC-UV methods for quality 

control of agomelatin and atorvastatin in drug substance and in tablets 

The aim of this master thesis was to develop two ultra-high performance 

supercritical fluid chromatography (UHPSFC) methods with PDA detection for 

determination of agomelatine and atorvastatin and its potential impurities. UHPSFC 

system Acquity UPC2 with PDA detector was used for measurement.  

The separation of agomelatine was performed by Torus Diol column (100 × 

3.0 mm, 1.7 µm). Gradient elution was performed using CO2 with the mixture of 

methanol/acetonitrile (1:1) and 31.5 mM (0,1 %) ammonium hydroxide as a mobile 

phase. Column temperature was set at 40 °C and BPR (back pressure regulator) pressure 

at 2000 psi. The detection wavelength was set at 225 nm. The method was developed 

for measurment of API (active pharmaceutical ingredient) and subsequently for tablets. 

The separation of atorvastatin was performed using Acquity UPLC HSS C18 SB 

column (100 × 3.0 mm, 1.8 µm). Gradient elution was performed using CO2 with the 

mixture of methanol/ acetonitrile (2:1), 15 mM formic acid, 2.5 mM ammonium 

hydroxide and 5 % water as a mobile phase. Column temperature was set at 45 °C and 

BPR pressure at 2000 psi. The detection wavelength was set at 244 nm. The method was 

developed for measurement of API. 

Both methods were validated according to the International Council for 

Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH) 

quality guidelines including linearity, accuracy, precision and interday accuracy and 

precision. Method accuracy was in the range of 95 - 105 % and precision expressed as a 

relative standard deviation RSD ≤ 5 % in both methods. 

 

Keywords: agomelatine; atorvastatin; method development; UHPSFC; PDA detector; 

validation; quality control; impurities 
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Seznam zkratek 

AcAc kyselina octová 

ACN acetonitril 

AM amlodipin 

AmAc octan amonný 

AmF  mravenčan amonný 

API hlavní účinná látka 

AT  atorvastatin 

BPR regulátor zpětného tlaku 

ELSD odpařovací detektor rozptylu světla 

EtOH etanol 

FA kyselina mravenčí 

FD fluorescenční detektor 

GC plynová chromatografie 

GIT 

HDL 

gastrointestinální trakt 

lipoprotein s vysokou hustotou 

HMG CoA hydroxymetylglutaryl koenzym A 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

ICH  Mezinárodní konference pro harmonizaci technických 

požadavků na registraci léčiv pro humánní použití 

IMP nečistota 

LDL lipoprotein s nízkou hustotou 

LOQ  

LSER 

limit kvantifikace 

model lineárních vztahů solvatační energie 

MDD  maximální denní dávka 

MeA metylamin 

MeOH  metanol 

MS  hmotnostní detektor 

MT1  podtyp receptoru pro melatonin 1 

MT2  podtyp receptoru pro melatonin 2 

Nečistota amid (7-metoxynaft-1-yl)acetamid 



  

9 
 

Nečistota amin bis[2-(7-metoxynaft-1-yl)-etyl]amin 

Nečistota dimer N,N-bis(2-(7-metoxynaft-1-yl)etyl)acetamid   

Nečistota kyselina (7-metoxynaft-1-yl)octová kyselina 

Nečistota lakton 5-(4-fluorfenyl)-1-(2-(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydropyran-2-

yl)etyl)-2-isopropyl-N,4-difenyl-1H-pyrrol-3-karboxamid 

Nečistota nitril (7-methoxynaft-1-yl)acetonitril 

Nečistota sůl (7-methoxynaft-1-yl)ethylamin hydrochlorid 

Nečistota A (3R,5R)-7-(2,3-difenyl-4-(fenylkarbamoyl)-5-isopropyl-1H-pyrrol-

1-yl) 3,5-dihydroxyheptanová kyselina 

Nečistota B  (3S,5R)-7-(2-(4-fluorofenyl)-5-isopropyl-3-fenyl-4-

(fenylkarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanová 

kyselina 

Nečistota C  (3R,5R)-7-(2,3-bis(4-fluorofenyl)-5-isopropyl-4-(fenylkarbamoyl)-

1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanová kyselina 

Nečistota D  N,3-difenyl-3-(4-fluorbenzoyl)-2-(2-methylpropanoyl)oxiran-2-

karboxamid 

PDA detektor diodového pole 

RIA radioimunoanalýza 

RT retenční čas 

RSD relativní směrodatná odchylka 

SFC superkritická fluidní chromatografie 

SSRI selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 

STD standard 

THF tetrahydrofuran 

UHPLC ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

UHPSFC ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie 

UV detektor spektrometrický detektor v ultrafialové oblasti 

w50  šířka píku v polovině výšky 

5-HT2C  podtyp receptoru pro serotonin 
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1 Úvod 

Použití superkritické fluidní chromatografie bylo donedávna omezeno 

nespolehlivou instrumentací s ne příliš robustními platformami. S postupem času, se 

zavedením nové instrumentace, se o tento typ chromatografie zajímá stále více 

analytických chemiků ať už z praktických laboratoří nebo z farmaceutického 

či vědeckého odvětví. Vedle kapalinové chromatografie může být SFC dalším nástrojem 

v rukou analytického chemika a poskytnout doplňkovou selektivitu pro separaci mnoha 

látek. Za zmínku stojí také její ekologičnost, jelikož zde dochází k mnohem menší 

spotřebě organických rozpouštědel než u běžné kapalinové chromatografie. Pro lepší 

poznání tohoto chromatografického systému je však potřeba vyvíjet a validovat 

mnohem více metod. 

Kritickým aspektem každé metody pro monitorování nečistot je dosáhnout pro 

všechny analyty dostatečné selektivity. Zároveň musí být metoda dostatečně citlivá pro 

kvantifikaci nečistot v koncentraci 0,05 % obsahu API, dle směrnice ICH Q3A resp. 0,1 % 

dle směrnice Q3B. Nízká citlivost a nedostatečná robustnost a spolehlivost původních 

SFC systémů byla pro aplikace SFC ve farmaceutické analýze velkou překážkou. Kritické 

bylo zejména profilování nečistot na velmi nízkých koncentračních hladinách, a proto 

bylo dosud vyvinuto jen málo validovaných metod. Díky moderní instrumentaci se 

superkritická fluidní chromatografie jeví jako další z možností v profilování nečistot ve 

farmaceutické kontrole kvality. V současné době se vývojem a validací metod s využitím 

SFC dle směrnic ICH zabývá několik studií. Právě vývoj validovaných metod je klíčový pro 

rozšíření SFC do laboratoří pro kontrolu kvality. 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem dvou UHPSFC-PDA metod. První metoda 

je zaměřena na monitorování šesti nečistot agomelatinu, které jsou odvozené od jeho 

struktury, ale značně se liší fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Druhá metoda je 

zaměřena na monitorování pěti nečistot atorvastatinu. Nečistoty A, B a C si jsou 

strukturně velmi podobné (stereoizomery, desfluoro, fluoro deriváty), což předpovídá 

jejich obtížnou separaci. Téma diplomové práce bylo zaměřeno na SFC také proto, že 

separací agomelatinu a jeho nečistot s využitím superkritické fluidní chromatografie byla 

doposud věnována jen jedna publikovaná práce. Pro separaci atorvastatinu a jeho 

nečistot s využitím SFC nebyla doposud publikována metoda žádná.   
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2 Cíl a zadání práce 

Cílem této diplomové práce bylo vyvinout a validovat dvě metody s využitím 

ultra-vysokoúčinné superkritické fluidní chromatografie s PDA detektorem. První 

metoda byla zaměřena na separaci léčiva agomelatinu a jeho šesti nečistot, druhá 

metoda byla zaměřena na separaci atorvastatinu a jeho pěti nečistot. 

 Tato práce navazuje na prvotní screening, který byl proveden na Katedře 

analytické chemie. Bylo testováno několik stacionárních fází a několik mobilních fází a 

jejich vliv na separaci. Jelikož však u obou metod nebylo dosaženo dostatečné 

selektivity, jedním z cílů bylo provést optimalizaci podmínek. Mezi optimalizované 

parametry patřila volba stacionární fáze, složení mobilní fáze, nastavení gradientové 

eluce, tlak regulátoru zpětného tlaku a teplota. Cílem bylo dosáhnout separace analytů 

při získání dostatečné citlivosti, která umožní monitorovat nečistoty na prahu 0,05 % 

obsahu léčivé substance (dle směrnice ICH Q3A pro API), popř. 0,1 % (dle směrnice ICH 

Q3B pro lékové formy).  

 Dalším z cílů bylo tyto metody validovat dle směrnic ICH Q2 v parametrech 

linearity, správnosti, přesnosti a mezidenní správnosti a přesnosti. 
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3 Teoretická část 

3.1 Superkritická fluidní chromatografie 

Superkritická fluidní chromatografie (SFC) byla poprvé použita již před 60 lety. 

Nicméně v té době jí nebyla věnována příliš velká pozornost a postupem času byla tato 

technika zastíněna kapalinovou chromatografií. Zájem o SFC rapidně vzrostl až 

v posledním desetiletí, se zavedením nové instrumentace [1][2][3][4]. 

Donedávna byla SFC limitována nespolehlivou instrumentací s nízkou 

robustností, kvůli které měly metody špatnou opakovatelnost. Design čerpadel a 

regulátoru zpětného tlaku (BPR) způsoboval vysoký šum UV detektoru, jehož důsledkem 

byla špatná opakovatelnost retenčních časů analytů a nižší citlivost analýzy. Se 

zavedením nových platforem a nových stacionárních fází v současnosti zažívá SFC velké 

znovuzrození. V posledních letech byla na trh uvedena nová generace přístrojů Agilent 

Technologies, Shimadzu a Waters. Důležitým prvkem moderní instrumentace je odlišný 

design BPR a čerpadla pro CO2. Toto čerpadlo je nepřetržitě ochlazováno, což udržuje 

CO2 v kapalném stavu. Tento krok je klíčový pro přesné mísení CO2 a organického 

modifikátoru a rovněž pro udržení konstantního průtoku. Zatímco CO2 je nejčastěji 

dodáván v ocelových lahvích pod tlakem 55 – 85 bar, organický modifikátor je kapalina 

za atmosférického tlaku. Z důvodu rozdílných tlaků modifikátoru a CO2 je potřeba použít 

pro obě složky mobilní fáze oddělená čerpadla. Normou se stalo použití binárních 

čerpacích systémů. Mezi další změny, které přinesla moderní instrumentace, patří vyšší 

tlakový limit přístroje a snížení mrtvých objemů systému. Tyto změny umožnily používat 

vysoce – účinné kolony s menším rozměrem částic (< 2 µm) a kolony s částicemi 

s pevným jádrem (core-shell). Nicméně příspěvek mimokolonových objemů UHPSFC 

(ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie) systému je stále mnohem 

vyšší než u systémů UHPLC (ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie). Zatímco u 

UHPLC systému se pohybuje v rozmezí 2 - 20 µl2, v systému UHPSFC je to až 85 µl2. Pro 

dosažení účinnějších separcí by tedy bylo žádoucí další snížení mimokolonových objemů 

UHPSFC systému [4][5][6][7][8][9]. 

Zatímco dříve byla tato chromatografie aplikována jen pro analýzu nepolárních 

látek (typicky rozpustných v alkoholu, dichlormetanu nebo hexanu), v současnosti není 
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překážkou ani měření polárních látek např. cukrů nebo peptidů. Doposud bylo vyvinuto 

mnoho metod pro analýzu polárních analytů s využitím polárních stacionárních fází a 

mobilních fází s přídavkem organického modifikátoru a aditiv k CO2 [2][4][7][10]. 

3.1.1 Instrumentace 

Instrumentace, separační kolony i software SFC se podobá běžně používané 

HPLC, s několika obměnami. Hlavním rozdílem je nahrazení kapalné mobilní fáze u HPLC 

za CO2. Z toho plyne i odlišný design čerpadla pro CO2. Stálý tlak v přístroji udržuje 

regulátor zpětného tlaku, který je umístěný za kolonou [11][12]. Mezi oblíbené 

detektory v SFC patří UV-VIS detektor, ELSD (odpařovací detektor rozptylu světla) nebo 

hmotnostní detektor (MS) [2][4]. Schéma přístroje popisuje Obr. 1. 

 

Obr. 1: Schéma SFC přístroje, překresleno podle [13].  

3.1.2 Mobilní fáze 

Jako mobilní fáze se nejčastěji používá nadkritický CO2 díky snadno 

dosažitelnému kritickému bodu při 31 °C a 7,4 MPa a také proto, že je inertní, nehořlavý 

a levný [14][15]. Nadkritická tekutina má hustotu a schopnost solvatace, která odpovídá 

kapalnému skupenství. Zároveň má vysokou difuzivitu a nízkou viskozitu, která odpovídá 

plynnému skupenství, což podstatně snižuje zpětný tlak. Díky těmto vlastnostem lze 

využívat vyšší průtoky než v HPLC při zachování stejné účinnosti kolony a urychlení doby 

analýzy. Na Obr. 2 jsou porovnány van Deemterovy křivky pro HPLC a SFC. Z obrázku je 
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patrné, že optimální lineární průtoková rychlost pro SFC je za daných podmínek až 3x 

vyšší než pro HPLC, což je dáno výše zmíněnými vlastnostmi nadkritické tekutiny 

[16][17][18][19]. 

 

Obr. 2: van Deemterovy křivky pro LC a SFC, podmínky: a) LC, kapilární kolona z taveného oxidu křemičitého (55 cm × 
250 µm, 5 µm), mobilní fáze ACN/H2O, zkoušený analyt nitrometan, 25 °C, UV detekce (214 nm) b) SFC, kapilární 
kolona z taveného oxidu křemičitého (75 cm × 250 µm, 5 µm), mobilní fáze CO2, zkoušený analyt metan, 45 °C, 230 
atm, plamenoionizační detektor, překresleno podle [19]. 

Samotný oxid uhličitý je polaritou podobný hexanu, a proto je často modifikován 

přídavkem organického rozpouštědla pro zvýšení eluční síly. Nejčastěji používané 

organické modifikátory jsou: metanol, etanol, isopropanol a acetonitril ve směsi 

s alkoholy. S přídavkem organického modifikátoru již nemusí být mobilní fáze v přísně 

nadkritickém stavu. Přesto si zachovává výhodné vlastnosti nadkritické tekutiny, jako je 

nižší viskozita a vyšší difuzivita v porovnání s kapalnou mobilní fází využívanou v HPLC 

[8][15][17][20]. 

Pro zvýšení polarity se k mobilní fázi přidávají kyselá nebo bazická aditiva, která 

mají pozitivní vliv na tvar píků a urychlují eluci polárních analytů. Velmi zajímavým 

aditivem pro tyto účely může být také voda v koncentraci 1 - 5 %. Trendem se v poslední 

době stalo využití těkavých pufrů (mravenčan amonný, octan amonný), které zlepšují 

tvary píků pro kyselé i bazické analyty a jsou kompatibilní s MS detekcí [2][7][10]. 

3.1.3 Stacionární fáze 

Nespornou výhodou SFC je možnost použít i kolony primárně určené pro HPLC. 

První stacionární fázi vyvinutou speciálně pro SFC představila v roce 2001 firma 
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Princeton Chromatography. Jednalo se o 2-etylpyridin vázaný na porézním silikagelu. 

Uvedení této fáze na trh odstartovalo vývoj dalších stacionárních fází od jiných výrobců 

(např. ES Industries, Phenomenex) se záměrem zmenšit chvostování píků bez použití 

aditiv a nabídnout odlišnou selektivitu. [2][6][21]. 

V současné době je na trhu široká škála stacionárních fází od vysoce polárních 

silikagelových kolon, po nepolární kolony s navázanými alkylovými řetězci. Dostupné 

stacionární fáze nabízí velmi rozmanitou selektivitu. Na Obr. 3 je diagram vycházející ze 

solvatačního modelu LSER (model lineárních vztahů solvatační energie) pro 31 komerčně 

dostupných stacionárních fází. Diagram je sestavený na základě pěti základních 

deskriptorů. Tyto deskriptory popisují schopnost tvorby různých typů nevazebných 

interakcí mezi analytem a stacionární fází (interakce elektrostatické, indukované, 

disperzní a donor-akceptorové). Přidané deskriptory d+ a d- popisují hodnotu náboje při 

pH 5. Tento rozšířený diagram lépe popisuje separační vlastnosti kolon jak pro neutrální, 

tak pro ionizovatelné analyty [8][22]. 

 

Obr. 3: Diagram rozdělující stacionární fáze pro SFC dle odlišných separačních vlastností [22]. 
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V této diplomové práci bylo využito tří různých typů stacionárních fází. Jejich 

struktura je na Obr. 4-Obr. 6. Nepolární stacionární fáze C18 patří v současné době mezi 

jednu ze tří nejpoužívanějších stacionárních fází pro SFC a nachází využití v separaci 

mnoha analytů. Stacionární fáze s navázaným diolem poskytuje odlišnou selektivitu na 

základě polárních interakcí analytu s diolovým uskupením. Tato stacionární fáze nachází 

své místo např. v separaci přírodních produktů, lipidů či v bioanalýze. Stacionární fáze 

s navázaným pentafluorfenylem mohou být v některých aplikacích vhodnou 

alternativou běžně používaných C18 kolon. Pentafluorfenylové uskupení poskytuje 

odlišnou selektivitu na základě interakcí π - π a interakcí dipól-dipól [8]. 

 

 

Současné přístroje UHPSFC umožňují podobně jako v UHPLC separace s využitím 

vysoko-účinných kolon s částicemi < 2 µm. Nízká viskozita nadkritické tekutiny má za 

následek nižší tlak v systému ve srovnání s kapalnými mobilními fázemi v UHPLC. Velmi 

důležitou roli ve výběru rozměrů kolony hraje příspěvek mimokolonových objemů 

systému, který je vyšší než u UHPLC systémů. Je prokázáno, že pro zachování účinnosti 

kolony musí být mimokolonový příspěvek systému max. 10 % z celkového systémového 

objemu. Z tohoto důvodu se v SFC nedoporučuje používat kolony o rozměrech 50 × 2,1 

Obr. 4: Struktura stacionární fáze HSS C18 SB [23]. 

Obr. 5: Struktura stacionární fáze Torus Diol [24]. 

Obr. 6: Struktura stacionární fáze F5 [25]. 
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mm, 1,7 µm, kde může být ztráta účinnosti až 45 %. Řešením nejsou ani kolony širší 

v rozměrech 50 × 4,6 mm, 1,7 µm, jelikož optimální průtok může být již mimo limit 

systému, navíc dochází k větší spotřebě rozpouštědel. Proto je nejvhodnější volit kolony 

v rozměrech 100 × 3 mm, 1,7 µm [6][8]. 

3.1.4 SFC v profilování nečistot 

Identifikace nečistot, které mohou vznikat během výrobního procesu API, je pro 

analytického chemika vždy velkou výzvou. Je třeba počítat s možností, že nějaká 

z nečistot zůstala neoddělená od hlavního píku API, nebo koeluovala s jinou nečistotou. 

Proto je výhodné používat více chromatografických systémů, s odlišným retenčním 

mechanismem a s rozdílnou selektivitou (např. UHPLC a UHPSFC), což přispívá ke 

specifitě metody [10][26]. 

Nízká citlivost a špatná robustnost původních SFC systémů byla pro aplikace SFC 

ve farmaceutické analýze velkou překážkou. Kritické bylo zejména profilování nečistot 

na velmi nízkých koncentračních hladinách (0,05 - 0,1 % API), které vyžadují směrnice 

ICH Q3A a Q3B. Zpočátku byla SFC v profilování nečistot používána vzácně (s první 

zmínkou v literatuře r. 2010). V současnosti se k ní opět upírá zájem analytických 

chemiků. Postupem času se ukázalo, že metody vyvinuté s využitím UHPSFC byly oproti 

UHPLC většinou rychlejší, ale o něco méně citlivé. Dnes se superkritická fluidní 

chromatografie jeví jako další z možností v profilování nečistot ve farmaceutické 

kontrole kvality, nicméně je třeba provést více studií a vyvinout a validovat více metod 

[6][10].  

Kromě analýzy API a nečistot, lze s využitím SFC analyzovat další komponenty a 

kontaminanty lékových forem jako jsou polymery a změkčovadla umělých hmot. Do 

budoucna tak lze předpokládat vývoj metod pro komplexní analýzu lékových forem 

s využitím SFC [8][6].  
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3.2 Agomelatin 

Agomelatin, celým názvem N-[2-(7-metoxynaftalen-1-yl)etyl]acetamid, je jedno 

z nejnovějších léčiv pro léčbu deprese s inovativním mechanismem účinku a relativně 

malým množstvím nežádoucích účinků, srovnatelných s placebem [27]. Jeho účinnost 

v léčbě deprese je přirovnávána k selektivním inhibitorům vychytávání serotoninu (SSRI) 

a venlafaxinu [28]. Působí jako agonista melatoninových receptorů MT1 a MT2 a jako 

antagonista receptoru pro serotonin 5-HT2C. Jeho afinita k MT1 a MT2 receptorům je 

podobná melatoninu, což je lidský hormon, který se vyplavuje při spánku [29].  

Agomelatin podobně jako jeho lidský analog melatonin hrají roli v úpravě 

cirkadiánních rytmů. Právě porucha cirkadiánních rytmů, jejichž příčinou může být např. 

práce na směny nebo tzv. pásmová nemoc, se ukázala jako jedna z příčin vzniku deprese. 

Bylo prokázáno, že agomelatin podávaný v dávce 25 - 50 mg před spaním oproti placebu 

statisticky zlepšoval kvalitu spánku a resynchronizoval cirkadiánní rytmy [27][28]. Oproti 

melatoninu, agomelatin působí také jako antagonista 5-HT2C receptorů, které se hojně 

nachází ve frontální kůře, hippokampu, bazálních gangliích a dalších částech mozku, 

které ovlivňují náladu, čilost a hrají roli v rozvoji deprese. Odtud pochází také jeho přímý 

antidepresivní účinek [30]. Strukturu agomelatinu ukazuje Obr. 7. 

 

 

Obr. 7: Struktura agomelatinu. 

 

 V ČR je momentálně agomelatin registrován a obchodován pod názvem 

Valdoxan®. Pro plný účinek by měl být užíván nejméně 6 měsíců v dávce 25 mg. 

V případě nedostatečné odpovědi na léčbu může být tato dávka zvýšena na 50 mg. 

Plazmatický poločas léčiva je mezi 1-2 hodinami, a proto by měl být podáván těsně před 
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spaním. Léčivo interaguje s léky, které inhibují cytochrom 1A2 (např. fluvoxamin, 

estrogeny, propranolol) a jejich současné podávání je kontraindikováno. Před zahájením 

léčby a po dobu užívání by měly být sledovány jaterní funkce, kvůli zvýšení transamináz 

v séru. Po ukončení léčby se jejich koncentrace obvykle vrací k normálním hodnotám. 

Agomelatin se zdá být pacienty dobře tolerován, neovlivňuje sexuální funkce, 

nezpůsobuje přibývání na váze, je relativně bezpečný na předávkování a v případě 

potřeby může být kdykoli vysazen. Díky těmto výhodám může být dalším užitečným 

nástrojem v léčbě deprese [31][32][33]. 

3.2.1 Hodnocené nečistoty agomelatinu  

Během výrobního procesu agomelatinu byl popsán vznik šesti organických 

nečistot. Pro přehlednost budou dále nazývány podle jejich struktury: (7-metoxynaft-1-

yl)acetonitril jako nitril, (7-metoxynaft-1-yl)etylamin hydrochlorid jako sůl, (7- 

metoxynaft-1-yl)acetamid jako amid, (7-metoxynaft- 1-yl)octová kyselina jako kyselina, 

bis[2-(7-metoxynaft-1-yl)-etyl]amin jako amin a N,N-bis(2-(7-metoxynaft-1- 

yl)etyl)acetamid jako dimer. Jejich strukturu a fyzikálně-chemické vlastnosti zobrazuje 

Obr. 8. Jednotlivé analyty se liší pouze substituentem (na Obr. 8 označen písmenem R) 

vázaným na naftalenové jádro. Nicméně z hlediska acidobazických vlastností i lipofility 

se jedná o velmi rozdílné látky. Vznik nečistot agomelatinu je popsán na Obr. 9. 
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Obr. 9: Vznik nečistot agomelatinu, převzato a doplněno [34][35]. 

 

Obr. 8: Struktura a fyzikálně-chemické vlastnosti nečistot agomelatinu 
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3.2.2 Publikované metody zabývající se stanovením agomelatinu a nečistot 

Pro stanovení samotného agomelatinu již bylo vyvinuto více metod. Jejich 

přehled shrnuje Tab. 1. Většina metod byla provedena pomocí HPLC a jednalo se o 

analýzy na částicích > 2 µm [35]-[45]. Dvě z publikovaných metod se zabývaly separací 

produktů nucené degradace agomelatinu [36][43]. Jedna se zabývala stanovením dvou 

metabolitů agomelatinu v lidské plazmě [44]. 

Stanovením agomelatinu současně s jeho nečistotami se zabývaly pouze dvě 

z publikovaných prací. V původní metodě se jednalo o separaci pomocí HPLC na 

reverzních fázích. Nicméně ani po 50 minutách analýzy nebylo dosaženo dostatečné 

selektivity, především mezi nečistotou sůl a nečistotou N-[2-(7-hydroxynaftalen-1-

yl)etyl]acetamid. Tato nečistota má oproti agomelatinu v pozici 7 na naftalenovém jádře 

vázanou hydroxylovou skupinu [35]. Jistým přelomem byla pak práce K. Plachké a kol., 

která vyvinula jak metodu pro UHPLC, tak pro UHPSFC. Tato metoda byla zároveň 

jedinou publikovanou metodou vyvinutou s využitím superkritické fluidní 

chromatografie pro separaci agomelatinu a jeho nečistot. Doba analýzy byla 10 x kratší 

oproti původní metodě a pro všechny analyty bylo dosaženo dostatečné selektivity. 

Oproti původní metodě bylo analyzováno pouze šest nečistot. Nicméně potenciál i 

k separaci ostatních nečistot byl jasně patrný. Ze závěru práce také vyplývá, že by právě 

superkritická fluidní chromatografie mohla být vhodnou volbou pro monitorování 

nečistot agomelatinu [46]. V rámci komplexní studie, zaměřené na optimalizaci a 

validaci SFC metod pro farmaceutickou kontrolu kvality, byla vyvíjena nová metoda 

s odlišnými výchozími podmínkami. 
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Tab. 1: Metody pro stanovení agomelatinu, převzato a doplněno [34]. 

Analyt  Metoda Stacionární fáze Mobilní fáze Detekce  LOQ Materiál Autor 

AGO + 7 nečistot HPLC  Hypersil BDS C18  

(250 × 4,6 mm, 5 µm) 

ACN/15 mM NaH2PO4 pH 3,0  PDA  0,01 μg/ml  API Liu [35] 

AGO HPLC  C18 (150 × 4,6 mm, 5 µm) ACN/AmAc  PDA  -  API Indumathi [36] 

AGO HPLC  BDS Hypersil phenyl  

(250 × 4,6 mm, 5 µm) 

MeOH/50 mM F pufr pH 2,5 (35:65)  FD  0,4 ng/ml  tablety, plazma, El-Shaheny [37] 

AGO HPLC  Phenomenex C18 

(250 × 4,6 mm, 5 µm)  

H2O/MeOH (20:80)  UV  10 μg/ml  tablety Harika [38] 

AGO HPLC  Zorbax C8 ACN/50 mM F pufr  FD  0,05 ng/ml  plazma, suchá 
kapka, sliny 

Saracino [39] 

AGO HPLC  Belasil C18 (100 × 4 mm, 5 µm) MeOH/2 mM AmAc MS/MS  0,05 μg/ml  plazma Patil [40] 

AGO, melatonin HPLC  

 

C8 ultrasphere  

(250 × 4,6 mm, 5 µm) 

H2O/ACN  RIA  15 pg/ml  plazma, sliny Simonin [41]  

GC  MS 1 pg/ml  

AGO HPLC  Zorbax C8 (150 × 2,1 mm, 5 µm) MeOH/5 mM AmAc + 0,1 % FA MS/MS  0,05 ng/ml  plazma Wang [42]  

AGO + 2 degradační 
produkty 

HPLC C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) ACN/50 mM F pufr pH 2,9 (40:60) UV 0,5 μg/ml API Abdelrahman[43] 

AGO + 7 metabolitů HPLC Phenomenex C18  

(150 × 4,6 mm, 5 µm) 

MeOH/5 mM mravenčan amonný s 0,2 
% FA (70:30) 

MS/MS 0,05 ng/ml plazma Li [44] 

AGO + 9 
antidepresiv 

UHPLC BEH C18 (50 × 2,1 mm, 1,7 µm) 2 mM AmAc + 5 % ACN/ 2mM AmAc + 95 
% ACN + 0,1 % FA 

MS/MS 0,25 ng/ml sérum Sistik [45]  

AGO + nečistoty 
nitril, sůl, kyselina, 
amid, dimer, amin 

UHPLC BEH Shield RP18  

(50 × 2,1 mm, 1,7 µm) 

ACN/ MeOH (1:1) + AmAc pH 9,5 PDA 0,1 μg/ml API, tablety Plachká [46] 

 

UHPSFC BEH 2-EP (100 × 3 mm, 1,7 µm) CO2, MeOH + 20 mM mravenčan 
amonný + 5 % H2O 

PDA 0,25 μg/ml 

Přehled zkratek: AGO-agomelatin, API-léčivá substance, ACN - acetonitril, AmAc – octan amonný FA – kyselina mravenčí, F pufr- fosfátový pufr, PDA – detektor diodového pole, RIA - 
radioimunoanalýza, FD –fluorescenční detekce, MS – hmotnostní spektrometrie, MS/MS – tandemová hmotnostní spektrometrie, HPLC- kapalinová chromatografie. 

 



23 
 

3.3 Atorvastatin 

Atorvastatin je pod značkou Lipitor® celosvětově nejprodávanějším lékem na 

předpis [47][48]. Chemicky se jedná o (3R,5R)-7-(2-(4-fluorfenyl)-5-isopropyl-3-fenyl-4-

(fenylkarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanovou kyselinu a jeho strukturu 

ukazuje Obr. 10. 

 

Obr. 10: Struktura atorvastatinu 

 

Spolu s ostatními statiny patří Atorvastatin do skupiny léčiv inhibitorů 

hydroxymetylglutaryl-koenzymA (HMG-CoA) reduktázy, což je enzym, který zabraňuje 

přeměně HMG-CoA na kyselinu mevalonovou, časný prekurzor v syntéze cholesterolu. 

Játra reagují na snížené zásoby cholesterolu zvýšením počtu LDL (lipoprotein s nízkou 

hustotou) receptorů, které jsou zodpovědné za vychytávání a odbourávání LDL 

cholesterolu [49]. 

Právě LDL cholesterol je primárním terčem v léčbě hyperlipidémie, protože hraje 

největší roli v rozvoji aterosklerózy. Atorvastatin navíc zvyšuje hladinu HDL (lipoprotein 

s vysokou hustotou) cholesterolu přibližně o 5 - 15 %, což je známý antiaterogenní 

lipoprotein [50][51]. 

Kromě přímého vlivu na hladinu cholesterolu jsou známy ještě další tzv. 

„nelipidové“ účinky statinů, například stabilizace aterosklerotického plátu. Další indikací 

je tedy primární a sekundární prevence infarktu myokardu, mrtvice nebo sekundární 

prevence nestabilní anginy pectoris [50]. Typickým nelipidovým účinkem statinů je jejich 

antiagregační působení. In vitro studie prokázala, že za tímto účinkem by mohlo být 

zvýšené uvolňování oxidu dusného, který způsobuje vasodilataci a působí antiagregačně 

[49][52]. Inhibice proliferace hladkých svalových buněk v cévní stěně je dalším 
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z nelipidových účinků, který je většinově považován za pozitivní v prevenci rozvoje 

aterosklerózy, ale objevují se i názory opačné. Známé je také jejich protizánětlivé 

působení [48]. 

Obvyklá denní dávka atorvastatinu je 10 - 80 mg jednou denně, nezávisle na jídle. 

Nicméně preferované dávky jsou do 40 mg, protože vyšší dávky mají neutrální až mírně 

negativní vliv na hladinu HDL cholesterolu. U starších lidí a u jaterní nedostatečnosti by 

měla být zvážena nižší dávka. Mezi absolutní kontraindikace patří akutní jaterní 

onemocnění (cholestáza, žloutenka, encefalopatie), zvýšení jaterních transamináz, 

těhotenství a kojení. Inhibitory CYP3A4 mohou značně zvyšovat koncentraci 

atorvastatinu v plazmě, a proto je jejich současné užívání s atorvastatinem 

kontraindikováno. Mezi nejčastější nežádoucí účinky statinů patří bolesti svalů, hlavy, 

kloubů, zvýšení jaterních transamináz, problémy s trávením, zvýšení kreatin fosfokinásy 

a infekce močového traktu. Méně častý nežádoucí účinek všech statinů může být rozvoj 

diabetu druhého typu u nemocných nad 60 let. Velmi vzácně může atorvastatin způsobit 

rhabdomyolýzu, která vede k akutnímu ledvinnému selhání. Pacienti by proto měli být 

neustále sledováni a dotazováni na svalovou bolest. Tento nežádoucí účinek je velmi 

často zmiňován kvůli tzv. Cerivastatinové aféře. Cerivastatin byl výrobcem dobrovolně 

stažen pro vyšší výskyt rhabdomyolýzy a 52 úmrtí v důsledku ledvinného selhání 

[48][50][53][54]. 

Současné statiny na trhu jsou považovány za bezpečná léčiva, kde benefit 

významně převyšuje riziko. Podávání atorvastatinu v dávce 40 mg/den po dobu 5 let 

může zamezit vzniku okluzivního onemocnění tepen až u 10 % pacientů v rámci 

sekundární prevence. V rámci primární prevence může zamezit vzniku okluzivního 

onemocnění tepen až u 5 % pacientů. Do úvahy je brán i fakt, že mnoho nežádoucích 

účinků statinů lze zvrátit, kdežto důsledky mrtvice či infarktu jsou často fatální a 

nevratné [48][55]. 

Srovnání závažných nežádoucích účinků statinů s běžně podávanou kyselinou 

acetylsalicylovou ukazuje Tab. 2. Z tabulky je patrné, že incidence fatálních nežádoucích 

účinků statinů je v porovnání s kyselinou acetylsalicylovou velmi vzácná. 
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Tab. 2: Srovnání bezpečnosti statinů s kyselinou acetylsalicylovou (Aspirin), převzato [48] 

Počet pacientů, které je třeba léčit 1 rok k vyvolání: 

Aspirin Krvácení do GIT 

248 

Fatálního krvácení do GIT 

2 066 

Statiny Těžké rhabdomyolýzy 

100 000 

Fatální rhabdomyolýzy 

1 000 000 

zkratky: GIT-gastrointestinální trakt 

3.3.1 Hodnocené nečistoty atorvastatinu 

Nečistoty hodnocené v této diplomové práci budou dále nazývány jako nečistota 

A, B, C, D a lakton. Strukturou se jedná o velmi podobné látky – o laktonovou formu 

atorvastatinu, stereoizomer atorvastatinu (nečistota B), desfluorovaný derivát 

(nečistota A) a fluorovaný derivát atorvastatinu (nečistota C). Nejvíce se odlišuje 

nečistota D, která má odlišnou molekulární hmotnost a díky tomu, že postrádá oproti 

ostatním nečistotám uhlíkový řetězec s karboxylovou skupinou, je nejméně kyselá (pKa 

= 13,7). Podobně na tom je nečistota lakton, která kvůli své laktonové formě postrádá 

kyselý vodík a její pKa je kolem 13,4. Strukturu atorvastatinu a jeho nečistot ukazuje Obr. 

11. Fyzikálně chemické vlastnosti shrnuje Tab. 3. 

Vznik těchto nečistot doposud nebyl v literatuře popsán, nicméně možnou 

syntézu těchto nečistot nastínila práce českých autorů J. Stacha a kol. Z výsledků práce 

vyplývá, že možný vznik nečistot atorvastatinu závisí na použitém výrobním procesu API. 

Výsledky práce J. Stacha a kol. byly porovnány s výrobním procesem firmy Pfizer, 

původce originálního léčiva atorvastatinu pod značkou Lipitor®, Sortis®. Možný vznik 

námi hodnocených nečistot je nastíněn na Obr. 12. Nečistoty A, B a C vznikají jako 

vedlejší produkty syntézy atorvastatinu. Nečistota lakton může vznikat jak během 

syntézy API, tak konverzí z atorvastatinu při nízkém pH. Nečistota D je degradačním 

produktem atorvastatinu a může vznikat jeho oxidací nebo fotolýzou [56]. 
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Tab. 3: Fyzikálně chemické vlastnosti atorvastatinu a jeho nečistot. 

 

 Mw logP pKa kyselé pKa bazické 

Atorvastatin 558,64 3,85 4,29 0,38 

Nečistota A 540,65 3,91 4,29 0,39 

Nečistota B 558,64 3,85 4,29 0,38 

Nečistota C 576,63 3,78 4,29 0,37 

Nečistota D 431,46 4,93 13,66 -0,05 

Lakton 540,62 3,90 13,39 0,38 

Obr. 11: Struktura atorvastatinu a jeho nečistot. 
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Obr. 12: Možný vznik nečistot atorvastatinu [56][57][58][59]. 
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3.3.2 Publikované metody zabývající se stanovením atorvastatinu a nečistot 

Analýzou atorvastatinu a nečistot A, B, C a D se zabývá monografie v Českém 

lékopise. Jedná se o HPLC analýzu na reverzních fázích s využitím oktylované kolony 

v rozměrech (250 × 4,6 mm, 5 µm), při teplotě 35 °C. Nicméně jedná se o metodu velmi 

zdlouhavou, která předpokládá celkový čas analýzy až 85 min. Součástí mobilní fáze je 

navíc tetrahydrofuran, jehož použití by se mělo z hlediska toxicity omezit [60]. Přehled 

podmínek pro lékopisné monitorování nečistot atorvastatinu shrnuje Tab. 4. 

Tab. 4: Analýza příbuzných látek atorvastatinu dle ČL 2017 [60]. 

stacionární fáze mobilní fáze-A mobilní fáze-B detekce nástřik průtok 

C8 THF/ACN/ AmAc 
pH 5 (12:21:67) 

THF/ACN/ AmAc 
pH 5 (12:61:27) 

UV 244 nm 20 µl 1,5 ml/min 

gradient mobilní fáze-A mobilní fáze-B    

0-40 min 100 % 0 %    

40-70 min 100->20 % 80 %    

70-85 min 20->0 % 80-> 100 %    

Přehled zkratek: AmAc – octan amonný, ACN – acetonitril, THF – tetrahydrofuran 

 

Doposud publikované metody pro analýzu atorvastatinu mají společné zejména 

to, že se většinou jedná o analýzu s využitím kapalinové chromatografie. Pro hodnocení 

atorvastatinu a nečistot v biologické matrici již bylo vyvinuto mnoho metod. Pro 

přehlednost proto byly vybrány pouze metody, které stanovují atorvastatin, případně 

jeho nečistoty v lékové formě nebo s využitím API. Přehled těchto metod shrnuje Tab. 5. 
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Tab. 5: Přehled vybraných metod pro stanovení atorvastatinu, upraveno a doplněno dle [61]. 

Analyt Stacionární fáze Mobilní fáze Detekce LOQ Materiál Autor 

AT, statiny C18 (50 × 2,1 mm, 3 µm) A: ACN + 2 mM MeA + 0,1 % AcAc;  

B: H2O + 2 mM MeA + 0,1 % AcAc 

MS-MS 0,7 pg/ml API Miao [62]  

Nečistoty AT: DSAT, DFAT C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) ACN: AmAc pufr pH 4,0 – THF UV - tablety Erturk[63] 

AT, novobiocin, roxytromycin C18 (100 × 1,0 mm, 3 µm) A: ACN; B: 10 mM AmAc MS-MS 1 pg/ml API Miao [64] 

AT C18 (150 × 4,6 mm, 5 µm) ACN: MeOH: H2O (45:45:10) UV 0,5 µg/ml tablety, lidská 
plazma 

Altuntas [65] 

AT, statiny C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) 0,01 M AmAc pH 5,0; ACN; MeOH UV - tablety Pasha [66] 

AT, 2 nečistoty, AM C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) ACN: 25 mM F pufr pH 4,5 (55:45) UV 2 µg/ml tablety Mohammadi [67] 

AT, AM C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) 50 mM F pufr pH 3,0 + ACN (40:60) UV 1 µg/ml tablety Chaudhari [68] 

AT, kyselina nikotinová C18 (150 × 4,6 mm, 3,5 µm) ACN: H2O (85:15) pH 4,0 UV 2 µg/ml tablety Sangshettia[69] 

AT + 7 nečistot C18 (250 × 4,6 mm, 3,5 µm) ACN: THF 90:10, pH 5,4 UV - API Gupta [70] 

AT, pioglitazon C8 (250 × 4,6 mm, 5 µm) ACN: H2O + H3PO4 pH 6.2 (45:55) UV 10 µg/ml tablety Peraman[71] 

AT, AM C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) ACN: F pufr pH 3 (45:55) FD 0,5 µg/ml tablety Moussa[72] 

AT, metformin, glimepirid C8 (250 × 4,6 mm, 5 µm) ACN: F pufr pH 3 (60:40) UV 10 µg/ml tablety Ramesh[73] 

AT, ezetimib C8 (250 × 4,6 mm, 5 µm) F pufr pH 3,5: ACN (40:60) UV 5 µg/ml tablety Kumar[74] 

AT, pravastatin, fluvastatin C18 (50 × 4,6 mm, 3 µm) EtOH/ FA pH 2,5 (50:50) UV 0,5 mg/ml API Assasi [75] 

AT, olmesartan medoxomil C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) 10 mM F pufr pH 4/ACN (50:50) UV - tablety Soni [76] 

AT, metformin, glimepirid C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) F pufr pH 2.9 + MeOH/ACN (90:10) UV 2 µg/ml API Gite[77] 

AT, AM, 2 degradační 
produkty AT, 1 nečistota AM 

C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) ACN/F pufr pH 3/MeOH (45:30:25) UV 1 µg/ml tablety Hassan[78] 

AT + 12 nečistot Zorbax Bonus-RP 

(150 × 4,6 mm, 3,5 µm) 

A: H2O: kys.trifluoroctová (100:0,1) 

B: ACN:kys.trifluoroctová (100:0,1) 

UV/MS 44 µg/ml tablety Pallavi [79] 

AT, AM Phenyl-hexyl 

(150 × 4,6 mm, 4 µm) 

ACN, octanový pufr pH 3,5, 25 mM 
diethylamin 

UV 10 µg/ml tablety Petruczynik[80] 

Přehled zkratek: AT – atorvastatin, DFAT – desfluoroatorvastatin, DSAT – diastereomer atorvastatinu, AM - amlodipin, AcAc – kyselina octová, ACN – acetonitril, AmAc – octan amonný, API - 

léčivá substance, FA – kyselina mravenčí, F pufr - fosfátový pufr, MeA - methylamin, MeOH – metanol. 
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Pro detekci autoři používali zejména MS/MS nebo UV detekci. Přestože MS/MS 

detekce byla obecně citlivější, pro monitorování nečistot v tabletách vykazovala UV 

detekce dostatečnou citlivost [67]. Mezi uvedenými metodami není žádná, která by 

používala pro analýzu kolony s částicemi <2 µm.  

Z uvedeného přehledu metod vyplývá, že pro stanovení atorvastatinu společně 

s jeho nečistotami bylo publikováno jen několik metod [63][67][70][78][79]. Jedna 

z těchto metod se zabývala dvěmi degradačními produkty atorvastatinu, které vznikají 

kyselou hydrolýzou amidové vazby atorvastatinu [78]. Dvě z těchto metod stanovovaly 

s atorvastatinem pouze 2 nečistoty. Metoda, kterou publikoval Erturk a kol., se zabývala 

stanovením nečistoty A a diastereomeru atorvastatinu [63]. Metoda, kterou publikoval 

Mohammadi a kol., se zabývala stanovením nečistot A a C [67].  

Zajímavé separace dosáhl Gupta a kol., který se zabýval analýzou atorvastatinu 

současně s jeho sedmi nečistotami. Gupta a kol. dosáhl účinné separace atorvastatinu a 

jeho sedmi nečistot během 36 minut. Výsledný chromatogram ukazuje Obr. 13. 

Stanovovaná nečistota ATVRS1 odpovídá nečistotě A, ATVRS3 odpovídá nečistotě B, 

AVRS4 nečistotě C a ATVRS5 nečistotě lakton [70]. 

 

Nejzajímavější separace dosáhl Pallavi a kol., který se zabýval produkty cílené 

degradace atorvastatinu. Pro tyto účely vyvinul metodu, která byla schopna stanovit 12 

nečistot a degradačních produktů atorvastatinu během 21 minut. Nicméně rozlišení 

mezi píky atorvastatinu a nečistot A, B a C je velmi malé a u vyšších koncentrací API by 

mohlo docházet k jejich koeluci [79]. Chromatogram této separace je na Obr. 14. 

Obr. 13: Separace atorvastatinu a jeho sedmi nečistot dle metody [70].  
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Obr. 14: Výsledný chromatogram separace atorvastatinu s jeho 12 nečistotami dle metody [79]  

 

Doposud nebyla publikována žádná metoda pro monitorování nečistot 

atorvastatinu s využitím SFC. Ta by díky své spotřebě rozpouštědel mohla být 

ekologičtější a při analýze na částicích <2 µm také rychlejší než uvedené metody vyvíjené 

na HPLC. Navíc může SFC poskytnout doplňkovou selektivitu k HPLC a přispět tak ke 

specifitě metody.  
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3.4 Validace metod ve farmacii 

Aby byla metoda opakovatelná a použitelná pro daný účel, je potřeba ji validovat. 

Kritické porovnání výsledků s minimálními požadavky na validaci metody může odhalit 

skryté chyby a ověřit spolehlivost metody. Doporučení pro kontrolu kvality v oblasti 

farmacie vydává Mezinárodní konference pro harmonizaci technických požadavků na 

registraci léčiv pro humánní použití (ICH). Směrnice Q2 pro validaci analytické metody 

zahrnuje parametry: přesnosti, správnosti, mezidenní přesnosti a správnosti, 

opakovatelnosti, selektivity, stanovení LOQ, linearity a rozsahu viz Tab. 6 [81]. 

Tab. 6: Parametry validace analytické metody [81][82]. 

parametr definice 

správnost 

 

vyjadřuje odchylku naměřené hodnoty od pravdivé hodnoty. Výsledky 

by měly být v intervalu 95 - 105 % 

přesnost  

• v rámci dne 

 

 

vyjadřuje odchylku výsledků jednotlivých měření stejných vzorků za 

stejných podmínek. Lze ji vyjádřit relativní směrodatnou odchylkou 

(RSD). Hodnota RSD by měla být < 5 % 

• mezi dny vyjadřuje odchylku výsledků pro přesnost, naměřené v rozdílné dny 

 

• opakovatelnost 

 

znamená přesnost během krátkého časového intervalu v sadě několika 

vzorků. Relativní směrodatná odchylka jednotlivých měření by měla být 

< 1 % 

selektivita schopnost metody jednoznačně stanovit analyt v přítomnosti dalších 

očekávaných příměsí, např. nečistot, degradačních produktů, matrice  

LOQ 

 

nejmenší kvantitativně stanovitelná koncentrace vzorku, LOQ může být 

stanoven jako nejnižší bod kalibrační křivky určený s dostatečnou 

přesností a správností anebo z poměru signálu k šumu alespoň 10:1 

linearita je vyjádřena kalibrační křivkou s korelačním koeficientem, je popsána 

minimálně šesti body s rozdílnou koncentrací 

rozsah 

 

je interval mezi spodní a horní koncentrací vzorku, kterou lze danou 

metodou stanovit  

 

Metoda pro hodnocení nečistot ve farmaceutické kontrole kvality musí rovněž 

splňovat požadavky směrnic ICH Q3A a Q3B pro monitorování nečistot v léčivé 

substanci, resp. lékové formě. Limity hodnocených nečistot jsou pro směrnici Q3A 

uvedeny v Tab. 7 a pro směrnici Q3B v Tab. 8.  
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Koncentrace hodnocených nečistot musí odpovídat mezní hodnotě pro uvádění 

nečistot, tedy při dávce ≤ 2 g/den je to dle směrnice Q3A 0,05 % obsahu hlavní účinné 

látky. Pokud je detekována nečistota v koncentraci nad mezní hodnotou pro identifikaci, 

pak musí být identifikována její struktura. Nečistoty v koncentraci nad mezní hodnotou 

pro kvalifikaci se musí podrobit testům na genotoxicitu [81]. 

 

Tab. 7: Limity nečistot dle směrnice Q3A pro nečistoty v léčivé substanci, převzato z [81].  

maximální 

denní dávka 

mezní hodnota 

pro uvádění 

mezní hodnota 

pro identifikaci 

mezní hodnota 

pro kvalifikaci 

≤ 2g/den 0,05 % 0,10 % nebo příjem 1 mg/den 0,15 % nebo příjem 1 mg/den 

> 2g/den 0,03 % 0,05 % 0,05 % 

 

Tab. 8: Limity nečistot dle směrnice Q3B pro nečistoty v lékové formě, převzato z [81]. 

mezní hodnota pro uvádění 

maximální denní dávka limit nečistot 

≤ 1 g 0,1 % 

> 1 g 0,05 % 

mezní hodnota pro identifikaci 

maximální denní dávka limit nečistot 

< 1mg 1,0 % nebo příjem 5 µg/den 

1 mg – 10 mg 0,5 % nebo příjem 20 µg/den 

> 10 mg – 2 g 0,2 % nebo příjem 2 mg/den 

> 2g 0,10 % 

mezní hodnota pro kvalifikaci 

maximální denní dávka limit nečistot 

< 10 mg 1,0 % nebo příjem 50 µg/den 

10 mg - 100 mg 0,5 % nebo příjem 200 µg/den 

>100 mg - 2 g 0,2 % nebo příjem 3 mg/den 

> 2 g 0,15 % 
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4 Experimentální část 

4.1 Použité chemikálie a přístroje 

4.1.1 Standardy 

• Agomelatin – čistota 99,9 % (Zentiva, Praha, ČR) 

• Agomelatin – nečistota (7-metoxynaft-1-yl)ethylamin hydrochlorid, čistota 100 % 

(Zentiva, Praha, ČR) 

• Agomelatin – nečistota bis[2-(7-metoxynaft-1-yl)-ethyl]amin, čistota 97,7 % 

(Zentiva, Praha, ČR) 

• Agomelatin – nečistota N,N-bis(2-(7-metoxynaft-1- yl)ethyl)acetamid, čistota 

99,8 % (Zentiva, Praha, ČR) 

• Agomelatin – nečistota (7-metoxynaft-1-yl)acetonitril, čistota 99,4 % (Zentiva, 

Praha, ČR) 

• Agomelatin – nečistota (7- metoxynaft-1-yl)acetamid, čistota 99,2 % (Zentiva, 

Praha, ČR) 

• Agomelatin – nečistota (7-metoxynaft- 1-yl)octová kyselina, čistota 99,9 % 

(Zentiva, Praha, ČR) 

• Atorvastatin a nečistoty „A, B, C, D a lakton“ – čistota 100 % (European 

Directorate for Quality of Medicines and Healthcare, Štrasburk, Francie) 

4.1.2 Rozpouštědla 

• Acetonitril, LC-MS HiPerSolv CHROMANORM (Merck KGaA, Darmstadt, 

Německo) 

• Metanol, LC-MS HiPerSolv CHROMANORM, čistota ≥ 99,9 %, (Merck KGaA, 

Darmstadt, Německo) 

• Etanol ≥ 99,5 %, (Merck KgaA, Darmstadt, Německo) 

• Ultračistá voda – získána pomocí přístroje Milli-Q RG (Millipore, Burlington, USA) 

na Katedře analytické chemie 
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4.1.3 Další chemikálie 

• Amoniak, ≥ 25 %, LC-MS (Merck KGaA, Darmstadt, Německo) 

• Kyselina mravenčí, 98 - 100 %, LC-MS (Merck KGaA, Darmstadt, Německo) 

• Mravenčan amonný, ≥ 98 % (Merck KGaA, Darmstadt, Německo) 

• Oxid uhličitý, čistota > 99,999 % (Messer, Bad Soden am Taunus, Německo) 

4.1.4 Přístrojové vybavení a materiál 

• UHPSFC chromatografický systém Acquity UPC2 (Waters, Milford, USA) 

• Analytické kolony 

o ACQUITY UPC2TM HSS C18 SB, (100 × 3 mm, 1,8 µm), Waters, Milford, USA 

o ACQUITY UPC2TM Torus Diol, (100 × 3 mm, 1,7 µm), Waters, Milford, USA 

o ACQUITY UPLC HSS C18 SB, (100 × 3 mm, 1,8 µm), Waters, Milford, USA 

o Ascentis ® Express F5, HPLC (150 × 3 mm, 2,7 µm), Supelco, Bellefonte, 

USA 

• Analytické váhy (Sartorius, Goettingen, Německo) 

• Ultrazvuková lázeň Sonorex Digitec (Bandelin, Berlín, Německo) 

• Automatické mikropipety se špičkami (Sartorius, Goettingen, Německo) a 

(Eppendorf, Hamburk, Německo) 

• Magnetická míchačka Vortex Genius 3 (VERKON, ČR) 

• Injekční stříkačka TERUMO® SYRINGE 1 ml (TERUMO, Tokio, Japonsko) 

• Injekční jehla MEDOJET 1,2 × 40 mm (Chirana T. Injecta, Bratislava, Slovenská 

republika) 

• Membránové filtry 0,22 µm (Chromservis, Praha, ČR) 

• Šroubovací vialky s uzávěry (Vitrum, Janov nad Nisou, ČR) 
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4.2 Pracovní postup 

4.2.1 Příprava roztoků standardů pro agomelatin 

Příprava zásobních roztoků standardů  

Bylo naváženo 1 mg standardu a rozpuštěno v příslušném množství rozpouštědla 

tak, aby výsledná koncentrace byla vždy 1 mg/ml (10-3 g/ml). Přesnou přípravu zásobních 

roztoků standardů popisuje Tab. 9. Nečistoty sůl, amid a amin byly ještě 5 minut 

rozpouštěny na ultrazvukové lázni. Další ředění roztoků standardů bylo provedeno 

ředěním desetinnou řadou. Pro desetinásobné zředění bylo do vialky pipetováno 100 µl 

standardu a 900 µl ACN. Tím bylo dosaženo koncentrace 10-4 g/ml atp. 

Tab. 9: Příprava zásobních roztoků standardů agomelatinu a jeho nečistot. 

Standard Navážka Rozpouštědlo 

Nitril 0,99 mg 990 µl ACN 

Sůl 0,97 mg 970 µl ACN/ MeOH 9:1 

Kyselina 1,02 mg 1020 µl ACN 

Amid 1,09 mg 1090 µl ACN 

Dimer 1,08 mg 1080 µl ACN 

Amin 1,00 mg 1000 µl ACN 

Agomelatin 0,96 mg 960 µl ACN 

Příprava směsi standardů  

Pro dávkování vzorku do UHPSFC systému byl použit roztok o koncentraci 

10- 5 g/ml. Bylo pipetováno 10 µl z každého zásobního roztoku standardu o koncentraci 

10-3 g/ml a doplněno 930 µl ACN. 

Směs standardů nečistot  

Bylo pipetováno 100 µl ze zásobního roztoku každé nečistoty o koncentraci 10-3 

g/ml a doplněno 400 µl ACN. Výsledná koncentrace činila 10-4 g/ml. 
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Příprava vzorků z  tabletového prášku  

V třence bylo rozdrceno 20 tablet agomelatinu o obsahu účinné látky 25 mg. Do 

odměrné baňky na 10 ml byla navážena průměrná hmotnost jedné tablety (zjištěná 

z podílu hmotnosti 20 tablet) a baňka byla doplněna ACN po rysku. Rozpouštění bylo 

podpořeno působením ultrazvukové lázně po dobu 15 min. Roztok z odměrné baňky byl 

přefiltrován přes membránový filtr s velikostí pórů 0,22 µm. Následně bylo odebráno 

10 µl filtrátu a doplněno do 1 ml acetonitrilem. Tak bylo dosaženo výsledné koncentrace 

agomelatinu 25 µg/ml. 

Příprava vzorků z  tablety 

Tableta byla vložena do 10 ml odměrné baňky a baňka byla doplněna ACN po 

rysku. Po 15 min. na ultrazvukové lázni byl roztok přefiltrován přes membránový filtr s 

velikostí pórů 0,22 µm. Následně bylo odebráno 10 µl filtrátu a doplněno do 1 ml 

acetonitrilem. Výsledná koncentrace agomelatinu byla 25 µg/ml. 

Roztok pro ověření rozlišení mezi agomelatinem a nečistotami  

Koncentrace výsledného roztoku byla vypočítána jako 2,5 mg/ml agomelatinu a 

1,25 µg/ml nečistot (0,05 % API) dle směrnice ICH Q3A viz Tab. 7. Nejprve byl připraven 

roztok agomelatinu o koncentraci 5 × 10-3 g/ml rozpuštěním 5 mg agomelatinu v 1000 µl 

ACN. Z tohoto roztoku bylo do vialky pipetováno 500 µl, poté bylo přidáno 12,5 µl ze 

směsi nečistot o koncentraci 10-4 a 487,5 µl ACN. 
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4.2.2 Příprava roztoků standardů pro atorvastatin 

Příprava zásobních roztoků standardů  

Byl navážen 1 mg standardu a rozpuštěn v příslušném množství rozpouštědla tak, 

aby výsledná koncentrace byla vždy 1 mg/ml (10-3 g/ml). Přesnou přípravu zásobních 

roztoků standardů popisuje Tab. 10. Atorvastatin a nečistoty A a D byly ještě 5 minut 

rozpouštěny na ultrazvukové lázni. Nižších koncentrací bylo dosaženo obdobně jako u 

agomelatinu pomocí ředění desetinnou řadou. 

Tab. 10: Příprava zásobních roztoků standardů atorvastatinu a jeho nečistot. 

standard navážka rozpouštědlo 

Atorvastatin 1,00 mg 1000 µl ACN 

Nečistota A 0,92 mg 920 µl ACN/MeOH/H2O (6:2:2) 

Nečistota B 0,92 mg 920 µl ACN/MeOH (8:2) 

Nečistota C 0,90 mg 900 µl ACN/MeOH (8:2) 

Nečistota D 1,05 mg 1050 µl ACN 

Lakton 1,07 mg 1070 µl ACN 

Příprava směsi standardů:  

Pro dávkování do systému UHPSFC byl použit roztok o koncentraci 10-4 g/ml. Bylo 

pipetováno 100 µl z každého zásobního roztoku standardu o koncentraci 10-3 g/ml a 

doplněno 400 µl ACN. 

Roztok pro ověření rozlišení mezi atorvastatinem a nečistotami  

Koncentrace roztoku byla vypočítána jako 8 mg/ml atorvastatinu a 4 µg/ml 

nečistot (0,05 % API) dle směrnice ICH Q3A viz Tab. 7. 

Nejprve byl připraven zásobní roztok atorvastatinu o koncentraci 10 mg/ml 

rozpuštěním 10 mg atorvastatinu v 1 ml MeOH. Výsledný roztok pro ověření rozlišení 

mezi API a nečistotami se skládal z 800 µl roztoku atorvastatinu o koncentraci 10 mg/ml, 

40 µl zásobního roztoku nečistot o koncentraci 10-4 g/ml a 160 µl ACN. 
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4.2.3 Příprava mobilních fází 

Pro přípravu mobilní fáze bylo využito nejčastěji rozpouštědel: MeOH, EtOH, a 

jejich směsi s ACN v různém poměru. Směs MeOH/ACN 1:1 byla připravena z 250 ml ACN 

a 250 ml MeOH. Směsi MeOH/ACN v jiném poměru byly připraveny podle Tab. 11. 

Obdobně byly připravovány směsi EtOH/ACN. 

Tab. 11: příprava směsí MeOH/ACN v různém poměru na 500 ml mobilní fáze 

 Poměr MeOH/ACN 

1:1 1:2 2:1 

MeOH 250 ml 167 ml 333 ml 

ACN 250 ml 333 ml 167 ml 

 

MeOH + 0,1 % NH4OH 

 Odměrná baňka na 500 ml byla naplněna MeOH téměř pod rysku. Pod digestoří 

byly do baňky pipetovány 2 ml 25 % NH4OH. Následně byla baňka doplněna MeOH po 

rysku. 

 Obdobně byly s aditivem 0,1 % NH4OH připravovány mobilní fáze ve složení: 

MeOH/ACN (1:1) + 0,1 % NH4OH 

MeOH/ACN (1:2) + 0,1 % NH4OH 

EtOH + 0,1 % NH4OH 

EtOH/ACN (1:1) + 0,1 % NH4OH 

MeOH/ACN (1:1) + 10 mM mravenčan amonný + 1 % H2O 

Navážka 316 mg mravenčanu amonného byla rozpuštěna v 5 ml vody a 

kvantitativně převedena do odměrné baňky na 500 ml. Následně byla baňka doplněna 

směsí MeOH/ACN (1:1) po rysku. 

MeOH/ACN (1:1) + 10 mM mravenčan amonný + 2 % H2O 

Navážka 316 mg mravenčanu amonného byla rozpuštěna v 10 ml vody a 

kvantitativně převedena do odměrné baňky na 500 ml. Následně byla baňka doplněna 

směsí MeOH/ACN (1:1) po rysku. 
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MeOH/ACN (1:1) + 10 mM mravenčan amonný  + 5 % H2O 

Navážka 316 mg mravenčanu amonného byla rozpuštěna ve 25 ml vody a 

kvantitativně převedena do odměrné baňky na 500 ml. Následně byla baňka doplněna 

směsí MeOH/ACN (1:1) po rysku. 

MeOH + 10 mM mravenčan amonný + 1 % H2O 

Navážka 316 mg mravenčanu amonného byla rozpuštěna v 5 ml vody a 

kvantitativně převedena do odměrné baňky na 500 ml. Následně byla baňka doplněna 

MeOH po rysku. 

MeOH + 10 mM mravenčan amonný + 0,1 % HCOOH 

Navážka 316 mg mravenčanu amonného byla rozpuštěna v malém množství 

MeOH a kvantitativně převedena do odměrné baňky na 500 ml. Odměrná baňka byla 

doplněna MeOH těsně pod rysku. Pod digestoří bylo do odměrné baňky pipetováno 500 

µl HCOOH a následně byla baňka doplněna MeOH po rysku. 

MeOH/ACN (1:1) + 10 mM HCOOH + 5 mM NH4OH + 5 % H2O 

Do odměrné baňky na 500 ml bylo pipetováno 25 ml vody a baňka byla doplněna 

směsí MeOH/ACN (1:1) těsně pod rysku. Následně bylo do baňky pod digestoří 

pipetováno 190 µl HCOOH, 318 µl NH4OH a baňka byla doplněna směsí MeOH/ACN (1:1) 

po rysku. 

MeOH/ACN (1:1) + 15 mM HCOOH + 10 mM NH4OH + 5 % H2O 

Do odměrné baňky na 500 ml bylo pipetováno 25 ml vody a baňka byla doplněna 

směsí MeOH/ACN (1:1) těsně pod rysku. Následně bylo do baňky pod digestoří 

pipetováno 285 µl HCOOH, 636 µl NH4OH a baňka byla doplněna směsí MeOH/ACN (1:1) 

po rysku. 
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MeOH/ACN (1:1) + 15 mM HCOOH + 2,5 mM NH4OH + 5 % H2O 

Do odměrné baňky na 500 ml bylo pipetováno 25 ml vody a baňka byla doplněna 

směsí MeOH/ACN (1:1) pod rysku. Následně bylo do baňky pod digestoří pipetováno 

285 µl FA, 159 µl NH4OH a baňka byla doplněna směsí MeOH/ACN (1:1) po rysku. 

MeOH/ACN (2:1) + 15 mM HCOOH + 2,5 mM NH4OH + 5 % H2O 

Do odměrné baňky na 500 ml bylo pipetováno 25 ml vody a baňka byla doplněna 

směsí MeOH/ACN (2:1) těsně pod rysku. Následně bylo do baňky pod digestoří 

pipetováno 285 µl FA, 159 µl NH4OH a baňka byla doplněna směsí MeOH/ACN (2:1) po 

rysku. 

EtOH + 10 mM AmF + 5 % H2O 

Navážka 316 mg mravenčanu amonného byla rozpuštěna ve 25 ml vody a 

kvantitativně převedena do odměrné baňky na 500 ml. Následně byla baňka doplněna 

EtOH po rysku. 

EtOH + 15 mM HCOOH + 2,5 mM NH4OH + 5 % H2O 

Do odměrné baňky na 500 ml bylo pipetováno 25 ml vody a baňka byla doplněna 

EtOH těsně pod rysku. Následně bylo do baňky pod digestoří pipetováno 285 µl FA, 159 

µl NH4OH a baňka byla doplněna EtOH po rysku. 
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4.2.4 Vývoj UHPSFC metod 

Separace probíhala na SFC systému Acquity UPC2 (Waters, Milford, USA) s PDA 

detektorem. 

4.2.4.1 Metoda pro agomelatin 

Výchozí podmínky získané z  primárního screeningu : 

Jako stacionární fáze byla použita kolona Acquity UPC2 Torus Diol (100 × 3,0 mm, 

1,7 µm). Mobilní fáze byla složená z CO2, MeOH a 0,1 % NH4OH. Gradientová eluce 

začínala na 5 % organického modifikátoru a končila na 40 % organického modifikátoru 

ve třetí minutě. Průtok byl nastaven na 1,5 ml/min, teplota na 40 °C a BPR tlak činil 2000 

psi. Teplota v automatickém dávkovači byla nastavena na 10 °C. Nastřikovaný objem 

činil 2 µl a UV detekce probíhala při 225 nm. 

Finální podmínky  metody pro agomelatin: 

Jako stacionární fáze byla použita kolona Acquity UPC2 Torus Diol (100 × 3,0 mm, 

1,7 µm). Mobilní fázi tvořil CO2 a směs MeOH/ACN (1:1) s přídavkem 0,1 % NH4OH. 

Gradientová eluce začínala na 10 % organického modifikátoru a končila na 30 % 

modifikátoru ve třetí minutě. Průtok byl nastaven na 1,5 ml/min, teplota na 40 °C a BPR 

tlak činil 2000 psi. Teplota v automatickém dávkovači byla nastavena na 10 °C. 

Nastřikovaný objem činil 2 µl a UV detekce probíhala při 225 nm. 

4.2.4.2 Metoda pro atorvastatin 

Výchozí podmínky  získané z  primárního screeningu : 

 Jako stacionární fáze byla použita kolona Acquity UPC2 HSS C18 SB (100 × 3,0 mm, 

1,8 µm). Mobilní fáze byla složena z CO2 s přídavkem MeOH a 0,1 % NH4OH. Gradientová 

eluce byla nastavena na 5 – 40 % organického modifikátoru ve třetí minutě. Průtok byl 

nastaven na 1,5 ml/min a nastřikovaný objem činil 2 µl.  Separace probíhala při 40 °C. 

BPR tlak činil 2000 psi. Teplota automatického dávkovače byla nastavena na 10 °C.  

 



  

43 
 

Finální podmínky  metody pro atorvastatin: 

Jako stacionární fáze byla použita kolona Acquity UPLC HSS C18 SB (100 × 

3,0 mm, 1,8 µm). Gradientová eluce začínala na 10 % a končila na 18 % organického 

modifikátoru v 3,5 minutě, s následným izokratickým krokem do 9. minuty. Organickým 

modifikátorem k CO2 byla směs MeOH/ACN (2:1) s 5 % vody, 15 mM FA a 2,5 mM 

NH4OH. Teplota na koloně byla optimalizována na 45 °C a BPR tlak na 2000 psi. Teplota 

automatického dávkovače byla nastavena na 20 °C, aby nedocházelo k opětovnému 

vysrážení vzorku. Průtok byl nastaven na 1,5 ml/min a nastřikovaný objem činil 2 µl. UV 

detekce probíhala při vlnové délce 244 nm a filtrační časová konstanta byla v této 

aplikaci nastavena na pomalý mód. 

4.3 Validace metod 

4.3.1 Test způsobilosti systému 

Pro potvrzení způsobilosti systému bylo provedeno měření roztoků standardů na 

pěti koncentračních hladinách, jelikož doposud nebyl znám limit kvantifikace pro 

jednotlivé analyty. Zvolené koncentrační hladiny byly 50 µg/ml, 10 µg/ml, 2 µg/ml, 

1 µg/ml a 0,7 µg/ml. Každý roztok standardu v dané koncentraci byl 7x zanalyzován. 

Výsledky byly porovnány s požadavky Evropského lékopisu. 

4.3.2 Linearita metody 

Kalibrační křivka byla připravena ředěním ze směsi standardů o koncentraci 

10- 4 g/ml. Podrobnou přípravu nižších koncentračních hladin popisuje Tab. 12. 

Linearita byla následně vyjádřena regresními rovnicemi a korelačními koeficienty 

pro každý analyt.  
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Tab. 12: Příprava kalibračních roztoků standardů, c – koncentrace standardu. 

c 1 × 10-5 g/ml 1 × 10-6 g/ml 1 × 10-7 g/ml 1 × 10-8 g/ml 

složení 100 µl 10-4 g/ml  
+900 µl ACN 

100 µl 10-5 g/ml  
+900 µl ACN 

100 µl 10-6 g/ml  
+900 µl ACN 

100 µl 10-7 g/ml  
+900 µl ACN 

c 2 × 10-5 g/ml 2 × 10-6 g/ml 2 × 10-7 g/ml 2 × 10-8 g/ml 

složení 200 µl 10-4 g/ml  
+800 µl ACN 

100 µl 2 × 10-5 g/ml  
+900 µl ACN 

100 µl 2 × 10-6 g/ml 
+900 µl ACN 

100 µl 2 × 10-7 g/ml 
+900 µl ACN 

c 5 × 10-5 g/ml 5 × 10-6 g/ml 5 × 10-7 g/ml 5 × 10-8 g/ml 

složení 500 µl 10-4 g/ml  
+500 µl ACN 

100 µl 5 × 10-5 g/ml 
+900 µl ACN 

100 µl 5 × 10-6 g/ml 
+900 µl ACN 

100 µl 5 × 10-7 g/ml 
+900 µl ACN 

c 7 × 10-5 g/ml 7 × 10-6 g/ml 7 × 10-7 g/ml 7 × 10-8 g/ml 

složení 700 µl 10-4 g/ml  
+300 µl ACN 

100 µl 7 × 10-5 g/ml  
+900 µl ACN 

100 µl 7 × 10-6 g/ml 
+900 µl ACN 

100 µl 7 × 10-7 g/ml 
+900 µl ACN 

4.3.3 Přesnost a správnost metody – analýza API 

4.3.3.1 Metoda pro agomelatin 

Přesnost a správnost byly hodnoceny pro léčivou substanci (API) na 4 

koncentračních hladinách a pro nečistoty na 3 koncentračních hladinách. Jednalo se o 

kvantifikaci metodou přídavku standardu. 

Určení přesnosti a správnosti pro API 

Přesnost a správnost pro API byla hodnocena na koncentračních hladinách 10, 

40, 50 a 60 µg/ml. Pro každou koncentrační hladinu byly připraveny 3 roztoky API a 

referenční standard agomelatinu.  

Nejprve byl připraven zásobní roztok API a referenční standard agomelatinu o 

koncentraci 100 µg/ml. Ke 100 µl zásobního roztoku API bylo pipetováno příslušné 

množství referenčního standardu podle Tab. 13 a následně byl vzorek doplněn ACN do 

1 ml. Ke každé koncentrační hladině byl připraven vnější standard (STD A-D), který 

obsahoval pouze standardní přídavky referenčního standardu agomelatinu 

o koncentraci 10, 40, 50 a 60 µg/ml. Na začátek a na konec sekvence byl navíc vložen 

standard API (STD API) pro odečet správné koncentrace zásobního roztoku API. 
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Tab. 13: Příprava vzorků pro hodnocení přesnosti a správnosti API. 

 Ref. standard 

(100 µg/ml) 

Zásobní roztok API 

(100 µg/ml) 
ACN 

Celková 

koncentrace 

Koncentrační hladina 10 µg/ml 100 µl 100 µl 800 µl 10 + 10 µg/ml 

STD A 100 µl - 900 µl 10 µg/ml 

Koncentrační hladina 40 µg/ml 400 µl 100 µl 500 µl 40 + 10 µg/ml 

STD B 400 µl - 600 µl 40 µg/ml 

Koncentrační hladina 50 µg/ml 500 µl 100 µl 400 µl 50 + 10 µg/ml 

STD C 500 µl - 500 µl 50 µg/ml 

Koncentrační hladina 60 µg/ml 600 µl 100 µl 300 µl 60 + 10 µg/ml 

STD D 600 µl - 400 µl 60 µg/ml 

STD API - 100 µl 900 µl 10 µg/ml 

Určení přesnosti a správnosti pro nečistoty  

Výchozí koncentrace pro nečistoty byla vypočítána dle směrnice ICH Q3A viz Tab. 

7. Ostatní hladiny byly vypočítány jako 80 % a 120 % této koncentrace, aby odpovídaly 

požadavku ICH směrnice Q2 pro minimální rozsah metody. 

K přípravě vzorků pro hodnocení přesnosti a správnosti byl využit zásobní roztok 

API o koncentraci 10 mg/ml, který byl připraven rozpuštěním 60,53 mg agomelatinu v 

6053 µl ACN. Dále byl využit standard směsi nečistot o koncentraci 10-4 g/ml (IMP. 10-4 

g/ml). Pro každou koncentrační hladinu byly připraveny roztoky ve třech provedeních a 

referenční standard, který obsahoval pouze nečistoty (STD 80 - 120 %). Přípravu vzorků 

shrnuje Tab. 14. 

Tab. 14: Příprava vzorků pro hodnocení přesnosti a správnosti nečistot agomelatinu. 

 API 10 mg/ml IMP 10-4 g/ml ACN Složení v 1ml 

80 % 250 µl 10 µl 740 µl 2,5 mg API + 1 µg IMP 

STD 80 %  10 µl 990 µl 1 µg IMP 

100 % 250 µl 12,5 µl 737,5 µl 2,5 mg API + 1,25 µg IMP 

STD 100 %  12,5 µl 987,5 µl 1,25 µg IMP 

120 % 250 µl 15 µl 735 µl 2,5 mg API + 1,5 µg IMP 

STD 120 %  15 µl 985 µl 1,5 µg IMP 

STD API 250 µl  750 µl 2,5 mg API 

4.3.3.2 Metoda pro atorvastatin 

Určení přesnosti a správnosti pro API 

Validované koncentrační hladiny byly obdobně jako u agomelatinu 10, 40, 50 a 

60 µg/m. Pro každou koncentrační hladinu byly připraveny 3 vzorky API a referenční 
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standard ze zásobního roztoku o koncentraci 100 µg/ml. Podrobná příprava vzorků pro 

hodnocení přesnosti a správnosti API je popsána v Tab. 13. 

Určení přesnosti a správnosti pro nečistoty 

Výchozí koncentrace nečistot byla vypočítána dle směrnic ICH Q3A viz Tab. 7. 

Další koncentrační hladiny odpovídaly 80 % a 120 % této koncentrace. K ředění byl využit 

zásobní roztok API v koncentraci 10 mg/ml, který byl připraven rozpuštěním 100 mg 

atorvastatinu v 10 ml MeOH. ACN byl v tomto případě kvůli špatné rozpustnosti 

atorvastatinu nevhodný. Dále byl k přípravě vzorků využit standard nečistot 

o koncentraci 10-4 g/ml (IMP 10-4 g/ml).  

Pro každou koncentrační hladinu byly připraveny roztoky ve třech provedeních a 

referenční standard nečistot (STD 80 - 120 %). Podrobnou přípravu vzorků hodnocení 

přesnosti a správnosti nečistot atorvastatinu ukazuje Tab. 15. 

Tab. 15: Příprava vzorků pro hodnocení přesnosti a správnosti pro nečistoty atorvastatinu. 

 API 10 mg/ml IMP 10-4 g/ml ACN Složení v 1ml 

80 % 800 µl 32 µl 168 µl 8 mg API + 3,2 µg IMP 

STD 80 %  32 µl 968 µl 3,2 µg IMP 

100 % 800 µl 40 µl 160 µl 8 mg API + 4 µg IMP 

STD 100 %  40 µl 960 µl 4 µg IMP 

120 % 800 µl 48 µl 152 µl 8 mg API + 4,8 µg IMP 

STD 120 %  48 µl 952 µl 4,8 µg IMP 

STD API 800 µl  200 µl 8 mg API 

 

4.3.4 Přesnost a správnost metody – analýza tablet 

Obdobně jako při validaci s API, i zde byla hodnocena přesnost a správnost na 4 

koncentračních hladinách pro agomelatin a na 3 koncentračních hladinách pro nečistoty. 

Určení přesnosti a správnosti pro API: 

Validace byla provedena na stejných koncentračních hladinách jako s léčivou 

substancí 10, 40, 50 a 60 µg/ml. Pro hodnocení přesnosti a správnosti API byl nejprve 

připraven zásobní roztok z tabletového prášku. Do odměrné baňky na 10 ml byla 

navážena průměrná hmotnost jedné tablety, doplněna ACN po rysku a rozpouštěna 15 

min na ultrazvukové lázni. Výsledný roztok o koncentraci 2,5 mg/ml agomelatinu byl 
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zfiltrován. Z tohoto roztoku bylo pipetováno 100 µl a dále ředěno 2400 µl ACN. Výsledný 

roztok odpovídal koncentraci 100 µg/ml agomelatinu. 

Pro každou koncentrační hladinu bylo pipetováno vždy 100 µl ze zásobního 

roztoku tabletového prášku, následně byl přidán příslušný standardní přídavek 

agomelatinu ze zásobního roztoku o koncentraci 100 µg/ml (Ref.standard) viz Tab. 13. 

Poté byl vzorek doplněn ACN do 1 ml. Ze zásobního roztoku agomelatinu byl pro každou 

koncentrační hladinu připraven vnější standard (STD A – D). Na začátku a na konci 

sekvence byl proměřen standard ze zásobního roztoku tabletového prášku pro výpočet 

správné koncentrace.  

Určení přesnosti a správnosti pro nečistoty 

Přesnost a správnost byla hodnocena na stejných koncentračních hladinách jako 

při validaci s léčivou substancí: 2,5 mg/ml agomelatinu + 1, 1,25 a 1,5 µg/ml nečistot. 

Do 3 odměrných baněk na 10 ml byla navážena průměrná hmotnost 1 tablety. 

Do každé bylo pipetováno 100 µl (pro vyšší koncentrační hladiny 125 a 150 µl) směsi 

nečistot o koncentraci 10-4 g/ml a baňky byly doplněny ACN pod rysku. Rozpouštění bylo 

usnadněno 15 min v ultrazvukové lázni. Následně byla baňka doplněna ACN po rysku. 

Dále byl roztok přefiltrován přes membránový filtr. Výsledná koncentrace roztoku činila 

2,5 mg/ml agomelatinu a 1 µg/ml nečistot. 

Dále byl připraven zásobní roztok tabletového prášku, který byl vložen na začátek 

a na konec sekvence měření. Tento roztok byl připraven odvážením průměrné 

hmotnosti 1 tablety do odměrné baňky na 10 ml a doplněním ACN pod rysku. Po 15 min 

rozpouštění na ultrazvukové lázni byl roztok doplněn ACN po rysku. Následně byl roztok 

přefiltrován a jeho výsledná koncentrace byla 2,5 mg/ml API. Pro každou koncentrační 

hladinu byl navíc připraven referenční standard (STD 80 – 120 %) ředěný ze směsi 

nečistot o koncentraci 10-4 g/ml viz Tab. 14.   



  

48 
 

5 Výsledky a diskuze 

5.1 Vývoj metody pro agomelatin 

5.1.1 Optimalizace metody pro agomelatin 

5.1.1.1 Výchozí podmínky získané z primárního screeningu 

V primárním screeningu, který byl proveden na Katedře analytické chemie, bylo 

hodnoceno 8 stacionárních fází, 6 modifikátorů a 5 aditiv. Hodnocené stacionární fáze 

byly porovnány v parametrech počtu eluovaných a separovaných píků, symetrie píků, 

šířky píků v polovině výšky, rozlišení mezi API a nečistotami a selektivity (Obr. 15). 

 

Obr. 15: Výsledky skóre jednotlivých stacionárních fází v primárním screeningu metody pro agomelatin a jeho 
nečistoty. 

Výchozí podmínky (4.2.4.1) vedly k separaci všech analytů, ale s nedostatečným 

rozlišením mezi agomelatinem a nečistotou amid (Obr. 16). Ověření rozlišení mezi API a 

nečistotou amid bylo provedeno analýzou vzorku, který splňoval limity ICH a obsahoval 

2,5 mg/ml API a 1,25 µg/ml nečistot viz Tab. 7. Kvůli širokému a chvostujícímu píku API 

však nebylo možné nečistotu amid přesně integrovat a kvantifikovat. Optimalizace proto 

byla zaměřena na zvýšení rozlišení mezi těmito dvěma píky.  
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Obr. 16: Chromatogram separace agomelatinu a nečistot za výchozích podmínek, vpravo nahoře detail separace API 
a nečistot v reálných koncentracích, 1 - nitril, 2 - dimer, 3 - agomelatin, 4 - amid, 5 - amin, 6 - kyselina, 7 – sůl. 

5.1.1.2 Optimalizace nastavení gradientové eluce 

Nejprve bylo optimalizováno nastavení podmínek gradientové eluce, protože se 

jedná o nejjednodušší a nejúčinnější způsob modifikace metody. Složení mobilní fáze na 

začátku gradientové eluce bylo zkoumáno s podílem organického modifikátoru 1, 5 a 

10 %. Vyšší poměr organického modifikátoru vedl k rychlejší eluci analytů a zároveň 

k lepší separaci nečistoty amid (Obr. 17). 

Obr. 17: Optimalizace složení mobilní fáze na začátku gradientové eluce, kolona Acquity UPC2 Torus Diol (100 × 3,0 
mm, 1,7 µm), mobilní fáze MeOH + 0,1 % NH4OH, teplota 40 °C, tlak 2000 psi. 
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Poměr organického modifikátoru na konci gradientové eluce výrazně 

neovlivňoval rychlost separace, ale nižší podíl modifikátoru měl pozitivní vliv na 

selektivitu metody. Nejlepší volbou byla gradientová eluce s podílem modifikátoru 

10 – 30 % ve třetí minutě, při které byl pík nečistoty amid nejvíce oddělen od píku API 

(Obr. 18). 

5.1.1.3 Ověření vlivu teploty 

Teplota byla optimalizována v rozmezí 30 - 60 °C nicméně vyšší ani nižší teplota 

neměla na selektivitu vliv. Proto byla ponechána původní teplota 40 °C, při které byly 

píky nejužší a nedocházelo ke ztrátě citlivosti metody (Obr. 19). 

 

Obr. 18: Optimalizace složení mobilní fáze na konci gradientové eluce, kolona Acquity UPC2 Torus Diol (100 × 
3,0 mm, 1,7 µm), mobilní fáze MeOH + 0,1 % NH4OH, teplota 40 °C, tlak 2000 psi, 1 - dimer, 2 - amid, 3 – amin. 
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5.1.1.4 Vliv BPR tlaku  

Tlak regulátoru zpětného tlaku byl optimalizován v rozmezí 1800 - 2100 psi, 

nicméně neměl výraznější vliv na selektivitu separace. Proto byl ponechán původní tlak 

BPR 2000 psi (Obr. 20). 

 

Obr. 19: Vliv teploty na separaci agomelatinu a jeho nečistot, kolona Acquity UPC2 Torus Diol (100 × 3,0 mm, 
1,7 µm), mobilní fáze MeOH + 0,1 % NH4OH, gradientová eluce od 5 % do 40 % ve 3. min, tlak 2000 psi. 

Obr. 20: Vliv BPR tlaku na separaci agomelatinu a jeho nečistot, kolona Acquity UPC2 Torus Diol 
(100 × 3,0 mm, 1,7 µm), mobilní fáze MeOH + 0,1 % NH4OH, gradientová eluce od 5 % do 40 % ve 
3. min, teplota 40 °C, 1 - dimer, 2 - agomelatin, 3 - amid, 4 – amin. 
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5.1.1.5 Optimalizace složení mobilní fáze 

První ze zkoumaných organických modifikátorů byl MeOH, kvůli své vysoké 

eluotropické síle, která může vést k vyšší separační účinnosti. Původní testovaná mobilní 

fáze ve složení MeOH + 0,1 % NH4OH však nevedla k dostatečnému rozlišení mezi API a 

nečistotou amid. Další zkoušená aditiva 10 mM AmF + 0,1 % FA, 10 mM AmF + 1 % H2O 

poskytovala horší výsledky v podobě koeluce píků.  

Největší vliv na selektivitu měl přídavek ACN k MeOH v poměru (1:1) (Obr. 21). 

Tato směs spolu s aditivem 0,1 % NH4OH vedla k odseparování nečistoty amid od 

širokého a chvostujícího píku API. Mobilní fáze ve složení MeOH/ACN (1:1) s přídavkem 

0,1 % NH4OH proto byla vybrána pro finální separaci. 

 

Obr. 21: Optimalizace složení mobilní fáze metody pro agomelatin, kolona Acquity UPC2 Torus Diol (100 × 3,0 mm, 1,7 
µm), gradientová eluce od 5 % do 40 % ve 3. min, teplota 40 °C, tlak 2000 psi, 1 - dimer, 2 - amid, 3 -amin. 
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5.1.1.6 Optimalizace přípravy vzorku tablet 

Jako rozpouštědlo pro přípravu vzorků tablet byl zkoušen ACN a MeOH. 

Výtěžnost s těmito rozpouštědly byla porovnána zvlášť pro tablety a tabletový prášek 

(Obr. 22). Navážka tabletového prášku byla zjištěna z průměrné hmotnosti jedné tablety 

viz Tab. 16. Nejvyšší výtěžnost byla dosažena pro tabletový prášek a rozpouštědlo ACN. 

Následně bylo optimalizováno množství ACN pro přípravu vzorků z tabletového prášku 

(Obr.23). Na základě vyšší výtěžnosti bylo pro rozpuštění navážky tabletového prášku 

zvoleno 10 ml ACN.   

 

Tab. 16: Hmotnostní stejnoměrnost tablet. 

tableta 
zjištěná 

hmotnost (mg) odchylka % tableta 
zjištěná 

hmotnost (mg) odchylka % 
průměrná 

hmotnost (mg) 

1 136,31 0,96 11 138,19 0,41 137,63 

2 136,84 0,57 12 137,37 0,19  
3 136,89 0,53 13 135,65 1,44  
4 137,86 0,17 14 137,09 0,39  
5 136,03 1,16 15 136,88 0,54  
6 139,24 1,17 16 137,98 0,26  
7 138,19 0,41 17 136,33 0,94  
8 138,22 0,43 18 140,98 2,44  
9 138,48 0,62 19 138,15 0,38  

10 137,48 0,11 20 138,36 0,53  

Obr. 22: Porovnání výtěžnosti pro agomelatin z tablet a z tabletového prášku v rozpouštědlech 
MeOH a ACN, chybová úsečka zobrazuje procentuální odchylku jednotlivých měření. 
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5.1.1.7 Výběr vlnové délky pro detekci 

Výchozí vlnová délka pro vyhodnocování dat byla v případě agomelatinu 225 nm. 

Pro maximální citlivost metody byla proměřena absorpční spektra všech analytů. 

Absorpční maxima jednotlivých analytů se pohybovala od 225,4 – 227,8 nm (Obr. 24). 

Při vyšší vlnové délce však nebylo zaznamenáno zvýšení citlivosti metody. Proto byla 

ponechána výchozí vlnová délka 225 nm. 

Obr.23: Optimalizace množství ACN na rozpuštění tabletového prášku, chybová úsečka zobrazuje 
procentuální odchylku jednotlivých měření. 

Obr. 24: Absorpční spektra agomelatinu a jeho nečistot. 
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5.1.1.8 Podmínky optimalizované metody pro agomelatin 

Stacionární fáze: Acquity UPC2 Torus Diol (100 × 3,0 mm, 1,7 µm) 

Mobilní fáze: CO2 + MeOH/ACN (1:1) + 0,1 % NH4OH 

Gradientová eluce: 10 - 30 % ve 3.min 

Průtok: 1,5 ml/min 

Teplota: 40 °C 

BPR tlak: 2000 psi 

Vlnová délka pro detekci: 225 nm 

Zatímco teplota a tlak neměly na selektivitu výraznější vliv, výběr mobilní fáze a 

optimalizace nastavení gradientové eluce vedly ke zvýšení rozlišení mezi API a 

nečistotou amid z 1,8 na 5,2. Separaci látek za optimalizovaných podmínek ukazuje Obr. 

25. Stejné podmínky byly použity i pro hodnocení API a vzorků z tabletového prášku. 

Koncentrace nečistot byla vypočítána dle směrnic ICH Q3A pro API (Tab. 7) a směrnice 

Q3B pro lékové formy (Tab. 8). Na Obr. 26 je uveden chromatogram tablety s přidanými 

nečistotami s detailem na separaci API a nečistoty amid. 

Obr. 25: Separace agomelatinu a nečistot ve standardní směsi za optimálních podmínek, 1 – nitril ,2 - dimer, 3 - 
agomelatin, 4 - amid, 5 - amin, 6 - kyselina, 7 – sůl. 
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Obr. 26: Separace vzorků z tabletového prášku s přidanými nečistotami, vpravo nahoře detail, 1 - nitril, 2 - dimer, 3 - 
agomelatin, 4 – amid, 5 - amin, 6 - kyselina, 7 – sůl. 

 

5.1.2 Validace metody pro agomelatin 

5.1.2.1 Linearita metody 

Pro každý analyt byly sestrojeny kalibrační křivky z minimálně osmi bodů, 

přičemž každý bod představoval rozdílnou koncentraci standardu. Metoda vykazovala 

velmi dobrou linearitu s korelačními koeficienty > 0,9998 pro každý analyt. Pro nečistotu 

nitril byla metoda lineární v rozmezí 0,07 - 70 µg/ml. Pro agomelatin, nečistoty dimer, 

amid a amin byla metoda lineární v rozmezí 0,1 - 100 µg/ml. Pro nečistotu kyselina byla 

metoda lineární v rozmezí koncentrací 0,2 - 100 µg/ml a pro nečistotu sůl v rozmezí 0,5 

- 100 µg/ml. Příklady kalibračních křivek jsou uvedeny na Obr. 27 a Obr. 28. Výsledky 

měření linearity jsou pro všechny analyty shrnuty v Tab. 17.  

0 20 40 60 80 100

A
U

µg/ml0 20 40 60 80 100

A
U

µg/ml

Obr. 27: Kalibrační křivka agomelatinu. Obr. 28: Kalibrační křivka nečistoty kyselina. 
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Tab. 17: Výsledky linearity metody pro agomelatin a jeho nečistoty. 

  Lineární rozmezí Rovnice regrese R2 

NITRIL 0,07-70 µg/ml y = 23 258,24282x + 3 175,78150 0,99989 

DIMER 0,1-100 µg/ml y = 16 255,84088x + 331,10802 0,99995 

AGOMELATIN 0,1-100 µg/ml y = 18 337,99482x + 1 015,46519 0,99995 

AMID 0,1-100 µg/ml y = 19 018,77257x + 1 865,41882 0,99992 

AMIN 0,1-100 µg/ml y = 17 493,50258x - 1 641,25719 0,99997 

KYSELINA 0,2-100 µg/ml y = 18 915,28741x - 2 489,04716 0,99997 

SŮL 0,5-100 µg/ml y = 15 897,05737x + 38 995,48448 0,99981 

 

5.1.2.2 Výsledky SST pro agomelatin 

Opakovatelnost metody byla ověřena testem způsobilosti systému (SST). Dle 

kritérií Evropského lékopisu musí být metoda hodnocena pro více než 6 opakovaných 

nástřiků stejného vzorku. Doporučená odchylka retenčního času a plochy opakovaných 

měření je RSD < 1 %. Faktor symetrie píku by měl být v rozmezí 0,8 - 1,5. Výsledky SST 

jsou uvedeny v Tab. 18. 

RSD plochy je zejména u nižších koncentračních hladin o něco vyšší, ale 

nepřesahuje 2 %, což je u takto nízkých koncentrací přijatelné. Faktor symetrie píku je u 

všech analytů v doporučeném rozmezí 0,8 – 1,5 a vyhovuje limitům Evropského 

lékopisu. 
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Tab. 18: Výsledky SST testu pro agomelatin a jeho nečistoty. 
 

RT Plocha Rozlišení Faktor symetrie w50 Kapacita  
separace 

50 µg/ml [min] RSD % RSD % 
  

[min]   

NITRIL 0,50 0,67 0,27 
 

1,1 0,011 235 

DIMER 0,98 0,70 0,27 18,2 1,2 0,020 230 

AGOMELATIN 1,16 0,54 0,40 5,2 1,1 0,020 207 

AMID 1,39 0,38 0,18 7,1 1,1 0,019 144 

AMIN 2,11 0,80 0,45 18,4 1,4 0,028 272 

KYSELINA 2,86 0,05 0,23 15,4 1,2 0,030 238 

SŮL 3,25 0,10 0,52 5,7 1,4 0,051 457 

10 µg/ml [min] RSD % RSD %   [min]   

NITRIL 0,50 0,38 0,31 
 

1,1 0,011 156 

DIMER 0,98 0,51 0,41 18,2 1,2 0,020 161 

AGOMELATIN 1,16 0,28 0,53 5,3 1,1 0,020 161 

AMID 1,39 0,19 0,29 7,1 1,1 0,019 141 

AMIN 2,11 0,08 0,40 18,5 1,4 0,027 218 

KYSELINA 2,89 0,35 0,60 16,0 1,2 0,029 187 

SŮL 3,25 0,09 2,00 5,8 1,2 0,046 148 

2 µg/ml [min] RSD % RSD %   [min]   

NITRIL 0,50 0,40 1,03  1,0 0,011 85 

DIMER 0,98 0,46 1,22 18,2 1,2 0,020 81 

AGOMELATIN 1,16 0,33 1,20 5,3 1,1 0,020 88 

AMID 1,39 0,21 0,79 7,2 1,1 0,019 116 

AMIN 2,11 0,08 1,88 18,5 1,3 0,028 181 

KYSELINA 2,90 0,16 1,70 16,4 1,1 0,029 118 

SŮL 3,26 0,03 0,79 6,1 1,2 0,038 103 

1 µg/ml [min] RSD % RSD %   [min]   

NITRIL 0,50 0,42 1,69  1,0 0,011 85 

DIMER 0,98 0,51 1,83 18,2 1,2 0,020 85 

AGOMELATIN 1,16 0,35 1,26 5,3 1,1 0,020 100 

AMID 1,39 0,24 1,32 7,1 1,2 0,019 100 

AMIN 2,11 0,11 1,86 18,6 1,4 0,027 137 

KYSELINA 2,91 0,24 1,77 16,5 1,1 0,029 131 

SŮL 3,25 0,11 1,66 6,6 1,1 0,034 97 

0,7 µg/ml [min] RSD % RSD %   [min]   

NITRIL 0,50 0,36 1,95  0,9 0,011 97 

DIMER 0,97 0,47 1,19 18,1 1,1 0,020 76 

AGOMELATIN 1,15 0,34 1,94 5,3 1,0 0,020 91 

AMID 1,39 0,21 1,46 7,2 1,2 0,019 68 

AMIN 2,11 0,09 1,18 18,9 1,4 0,027 112 

KYSELINA 2,92 0,12 1,37 17,0 1,1 0,029 119 

SŮL 3,26 0,10 1,82 7,9 1,1 0,021 81 
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5.1.2.3 Přesnost a správnost metody – analýza API 

Příprava roztoků standardů pro přesnost a správnost s API je popsána v Tab. 13 

a v Tab. 14. Naměřené výsledky správnosti se pohybovaly v intervalu 98,5 – 104,9 % s 

přesností RSD < 1,9 %. Pro mezidenní správnost bylo dosaženo výsledků 98,0 – 104,9 % 

s přesností RSD < 4,8 %. Limity pro přesnost a správnost byly tedy dodrženy viz Tab. 6. 

Výsledky přesnosti a správnosti shrnuje Tab. 19. 

Tab. 19: Výsledky přesnosti a správnosti metody pro agomelatin a nečistoty - analýza API. 

  

  

  
c (µg/ml) 

Denní Mezidenní 

Správnost (%) 
přesnost 
(RSD %) 

Správnost (%) 
přesnost 
(RSD %) 

NITRIL 

  

  

1 104,9 0,6 102,0 2,5 

1,25 103,6 0,9 104,1 0,6 

1,5 104,3 1,0 102,2 1,8 

DIMER 

  

  

1 104,6 0,5 99,3 4,8 

1,25 102,2 0,8 102,7 1,4 

1,5 102,1 1,0 101,2 2,7 

AMID 

  

  

1 99,5 1,0 98,0 1,7 

1,25 102,4 1,6 98,6 3,7 

1,5 98,5 1,6 97,6 1,0 

AMIN 

  

  

1 102,9 0,5 99,0 3,4 

1,25 100,9 1,1 101,1 1,6 

1,5 102,8 1,9 101,3 1,4 

KYSELINA 

  

  

1 101,1 0,5 99,6 1,3 

1,25 102,6 0,7 100,9 2,7 

1,5 101,3 0,3 101,5 2,7 

SŮL 

  

  

1 102,5 1,6 102,1 2,6 

1,25 99,6 0,7 101,2 2,0 

1,5 101,5 1,4 100,3 2,3 

AGOMELATIN 

  

  

  

10 104,0 1,3 104,9 1,8 

40 99,6 0,1 99,7 0,6 

50 101,7 0,8 100,9 0,6 

60 98,9 0,8 99,6 0,8 
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5.1.2.4 Přesnost a správnost metody – analýza tablet 

Přesnost a správnost byla hodnocena také pro vzorky z tabletového prášku. 

Příprava roztoků standardů pro měření přesnosti a správnosti s tabletovým práškem je 

popsána v kap. 4.3.4. Pro správnost bylo dosaženo výsledků 95,9 – 104,3 % s přesností 

RSD < 4,6 %. Výsledky pro mezidenní správnost ležely v intervalu 95,6 - 104,1 % s 

přesností < 4,9 %. Naměřené výsledky tedy vyhovují limitům viz Tab. 6. Výsledky 

přesnosti a správnosti jsou uvedeny v Tab. 20. 

Tab. 20: Výsledky přesnosti a správnosti metody s tabletovým práškem. 

  

  

  

c (µg/ml) Denní Mezidenní 

Správnost (%) přesnost 
(RSD %) 

Správnost (%) přesnost 
(RSD %) 

NITRIL 

  

  

1 97,2 2,7 102,7 4,7 

1,25 97,0 0,9 99,9 2,5 

1,5 98,3 0,9 98,5 0,2 

DIMER 

  

  

1 104,3 2,4 99,3 4,4 

1,25 102,4 2,4 98,6 3,4 

1,5 103,8 0,7 98,4 4,8 

AMID 

  

  

1 100,4 1,2 97,5 2,7 

1,25 95,9 3,1 95,6 0,3 

1,5 101,1 4,6 100,9 3,1 

AMIN 

  

  

1 98,0 0,9 104,1 4,9 

1,25 96,5 0,4 101,0 3,9 

1,5 96,9 0,2 98,5 1,4 

KYSELINA 

  

  

1 102,1 4,3 102,6 2,9 

1,25 99,8 3,9 103,1 2,8 

1,5 101,1 1,8 103,8 2,2 

SŮL 

  

  

1 96,5 2,5 99,2 4,4 

1,25 103,6 3,4 102,5 1,7 

1,5 101,3 4,0 100,1 2,9 

AGOMELATIN 

  

  

  

10 101,0 0,7 100,2 1,4 

40 99,8 0,3 100,8 1,3 

50 100,5 0,5 101,1 0,9 

60 99,3 0,4 100,4 1,6 
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5.2 Vývoj metody pro atorvastatin 

5.2.1 Optimalizace metody pro atorvastatin 

5.2.1.1 Výchozí podmínky získané z primárního screeningu 

Vývoji metody pro atorvastatin a jeho nečistoty předcházel primární screening, 

který byl proveden na Katedře analytické chemie. V rámci screeningu bylo testováno 8 

stacionárních fází, 6 modifikátorů a 5 aditiv. Výsledky byly porovnány v parametrech 

počtu eluovaných a separovaných píků, symetrie píků, šířky píků v polovině výšky, 

rozlišení mezi API a nečistotami a selektivity (Obr. 29). 

 

Obr. 29: Výsledky skóre jednotlivých stacionárních fází v primárním screeningu metody pro atorvastatin a jeho 
nečistoty. 

Výchozí podmínky získané z primárního screeningu (4.2.4.2) vedly 

k nedostatečnému rozlišení mezi píky nečistoty A, B, C a atorvastatinem (Obr. 30). Ze 

struktury vyplývá, že se jedná o velmi podobné látky – stereoizomery, desfluoroderiváty 

a fluoroderiváty, což předpovídá jejich obtížnou separaci (struktura nečistot 

atorvastatinu je na Obr. 11). 
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Optimalizace metody proto byla zaměřena na zvýšení rozlišení mezi 

atorvastatinem a nečistotami A, B a C. V rámci vývoje metody byla optimalizace 

zaměřena na výběr stacionární a mobilní fáze, nastavení gradientové eluce, a na 

nastavení teploty a BPR tlaku. 

 

Obr. 30: Výchozí podmínky pro separaci atorvastatinu a nečistot, 1 - nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota C, 
4 - atorvastatin, 5 - nečistota B, 6 - nečistota A. 

 

5.2.1.2  Výběr stacionární fáze 

Výchozí separační kolona Acquity UPC2 HSS C18 SB (100 × 3,0 mm, 1,8 µm) 

neposkytovala dostatečnou selektivitu pro atorvastatin a nečistoty A, B a C. Pro získání 

odlišné selektivity proto byly testovány další stacionární fáze. 

Mezi testovanými stacionárními fázemi byla kolona Ascentis Expres F5 HPLC (150 

× 3,0 mm, 2,7 µm), která by mohla poskytovat dostatečnou selektivitu, protože ve své 

struktuře obsahuje stejně jako atorvastatin fluor. Tato stacionární fáze vykazuje 

vzhledem k běžným alkylovým fázím zvýšené π – π a polární interakce. V omezené míře 

vykazuje i sterické interakce pro analyty lišící se velikostí a prostorovými atributy. 

Účinnost této kolony navíc zvyšují částice s pevným jádrem. 

Z výsledků primárního screeningu (Obr. 29) vyplývá, že nejlepší selektivitu 

poskytoval sorbent HSS C18 SB. Proto byla jako další zkoušena kolona se stejným 

sorbentem - Acquity UPLC HSS C18 SB (100 × 3,0 mm, 1,8 µm). Nicméně tato kolona je 

primárně určená pro kapalinovou chromatografii. Design SB kolon (selectivity for bases) 

je speciálně navržen pro vyšší retenci bazických sloučenin, díky vyššímu počtu volných 
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silanolových skupin. Díky tomu poskytuje odlišnou selektivitu oproti běžným 

stacionárním fázím C18. S touto kolonou bylo dosaženo nejlepších výsledků, jelikož byly 

píky atorvastatinu a okolních nečistot nejvíce rozdělené. Chromatogramy všech 

testovaných stacionárních fází jsou uvedeny na Obr. 31. 

5.2.1.3 Optimalizace složení mobilní fáze 

Z optimalizovaných mobilních fází měly nejlepší efekt na selektivitu organické 

modifikátory s přídavkem ACN, které vedly k lepší separaci atorvastatinu a nečistoty B. 

Při separaci s přídavkem aditiva 0,1 % NH4OH se jevila jako nejlepší mobilní fáze 

s obsahem MeOH/ACN (1:1) (Obr. 32). Nicméně ani další optimalizace teploty, tlaku 

BPR, přídavku vody a nastavení gradientové eluce nevedlo ke zvýšení rozlišení mezi 

atorvastatinem a nečistotami A, B a C. 

 

 

 

 

Obr. 31: Testované stacionární fáze, mobilní fáze MeOH/ACN (1:1) + 10 mM AmF + 5 % H2O, gradientová eluce od 5 
do 40 % ve 3. min, teplota 40 °C, tlak 2000 psi, 1 - nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota C, 4 - atorvastatin , 5 - nečistota 
B, 6 -  nečistota A. 
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Dále byl zkoušen přídavek vody do mobilní fáze s obsahem MeOH/ACN (1:1). 

Pozitivní efekt na selektivitu měl 5 % přídavek vody, při kterém byly píky atorvastatinu a 

nečistot A, B a C vyšší, a navíc se zvýšilo rozlišení mezi atorvastatinem a nečistotou B 

(Obr. 33) 

Obr. 32: Optimalizace složení mobilní fáze s přídavkem 0,1 % NH4OH, kolona Acquity UPC2 HSS C18 SB (100 × 3,0 mm, 
1,8 µm), gradientová eluce od 5 do 40 % ve 3. min, teplota 40 °C, tlak 2000 psi 1 - nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota 
C, 4 - atorvastatin, 5 - nečistota B, 6 - nečistota A. 

Obr. 33: Vliv přídavku vody na separaci atorvastatinu a jeho nečistot, kolona Acquity UPC2 HSS C18 SB (100 × 
3,0 mm, 1,8 µm), mobilní fáze MeOH/ACN (1:1) + 10 mM AmF, gradientová eluce od 5 do 40 % ve 3. min, teplota 
40 °C, tlak 2000 psi, 1 - nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota C, 4 - atorvastatin, 5 - nečistota B, 6 - nečistota A 
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Pro získání potřebné selektivity byla během vývoje metody zkoušena různá 

aditiva (Obr. 34 a Obr. 35). Dobré separace bylo dosaženo s přídavkem 10 mM 

mravenčanu amonného (AmF), nicméně s mobilní fází s obsahem MeOH/ACN (1:1) 

docházelo k neustálému ucpávání kolony, a to i s následným promýváním čistým MeOH 

po každém nástřiku. Nečistota D se v těchto podmínkách také rychle rozkládala což 

ztěžovalo její kvantifikaci. Dále byla s mravenčanem amonným testována mobilní fáze 

s obsahem EtOH, za účelem zvýšení rozpustnosti AmF v mobilní fázi. Nicméně s touto 

mobilní fází rovněž docházelo k ucpávání kolony a vymývaní nečistot do 

chromatogramu. Jako náhrada za mravenčan amonný byla vybrána směs aditiv kyselina 

mravenčí (FA) a hydroxid amonný (NH4OH). Směsi s vyšším podílem amoniaku (5 mM 

NH4OH +10 mM FA, 10 mM NH4OH +15 mM FA) se srážely a rovněž docházelo k ucpávání 

kolony. Pozitivní efekt na separaci měla mobilní fáze ve složení MeOH/ACN (2:1) + 2,5 

mM NH4OH + 15 mM FA + 5 % H2O. Vyšší podíl kyseliny mravenčí měl dobrý vliv na 

rozlišení mezi posledními 4 analyty, a navíc stabilizoval rozkládání nečistoty D.  

 

Obr. 35: Optimalizace složení mobilní fáze pro separaci atorvastatinu a jeho nečistot, kolona Acquity UPLC HSS C18 SB 
(100 × 3,0 mm, 1,8 µm), gradientová eluce od 10 do 18 % ve 3,5 min, s následným izokratickým krokem do 9. min, 
teplota 45 °C, tlak 2000 psi, 1 - nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota C, 4 - atorvastatin, 5 - nečistota B, 6 - nečistota A 

Obr. 34: Optimalizace složení mobilní fáze pro separaci atorvastatinu a jeho nečistot, kolona Acquity UPLC HSS C18 SB 
(100 × 3,0 mm, 1,8 µm), gradientová eluce 5 - 30% ve 2,5 min, 30 - 40 % od 4 do 5min , teplota 40 °C, tlak 2000 psi, 1 
- nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota C, 4 - atorvastatin, 5 - nečistota B, 6 - nečistota A 
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5.2.1.4 Optimalizace nastavení gradientové eluce 

Samotná gradientová eluce od 5 do 40 % organického modifikátoru ve třetí 

minutě nevedla k dostatečnému rozlišení mezi posledními 4 analyty. Složení mobilní 

fáze na začátku gradientové eluce bylo optimalizováno (Obr. 36), ale s neúspěšným 

výsledkem. 

 

Pro další postup byla zvolena gradientová eluce s následným izokratickým 

krokem. Izokratická eluce byla optimalizována s podílem organického modifikátoru 18 % 

a 22 % ve 2,5. – 9. minutě (Obr. 37), což byl přibližně podíl organického modifikátoru 

v retenčním čase nečistoty lakton při separaci s výchozím gradientem 5 - 40 %. Na 

základě většího rozlišení byl vybrán gradient 5 - 18 %. 

Obr. 36: Optimalizace nastavení gradientové eluce, kolona Acquity UPC2 HSS C18 SB (100 × 3,0 mm, 1,8 µm), mobilní 
fáze MeOH/ACN (1:1) + 0,1 % NH4OH, teplota 40 °C, tlak 2000 psi 1 - nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota C, 4 - 
atorvastatin, 5 – nečistota  B, 6 - nečistota A. 
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Dále byl optimalizován začátek izokratického kroku a na základě rozlišení byl 

prodloužen od 3,5 minuty do 9 minuty (Obr. 38). Průběh gradientové eluce s 

izokratickým krokem od 2,5 a 3,5 minuty je znázorněn na (Obr. 39).

 

Obr. 38: Optimalizace nastavení gradientové eluce, nahoře izokratický krok od 2,5 min., dole izokratický krok od 
3,5.min, kolona Acquity UPLC HSS C18 SB (100 × 3,0 mm, 1,8 µm), mobilní fáze EtOH + 15 mM FA + 2,5 mM NH4OH + 
5 % H2O, teplota 45 °C, tlak 2000 psi, A- nečistota A, B- nečistota B, C- nečistota C 

 

Obr. 37: Optimalizace nastavení gradientové eluce s následným izokratickým krokem, kolona Acquity UPC2 HSS C18 
SB (100 × 3,0 mm, 1,8 µm), mobilní fáze EtOH + 15 mM FA + 2,5 mM NH4OH + 5 % H2O, teplota 45 °C, tlak 2000 psi 1 
- nečistota D, 2 - lakton, 3 – nečistota C, 4  -  atorvastatin, 5 - nečistota B, 6 - nečistota A 
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Obr. 39: Znázornění průběhu gradientové eluce s následným izokratickým krokem od 2,5 a 3,5 min. 

Podíl organického modifikátoru na začátku gradientové eluce s následným 

izokratickým krokem byl dále optimalizován. Průběh gradientové eluce s podílem 1, 5 a 

10 % organického modifikátoru na začátku gradientu je znázorněn na Obr. 40. Složení 

mobilní fáze na začátku gradientu nemělo výrazný vliv na selektivitu. Nicméně jako 

optimální byl zvolen 10 % podíl modifikátoru na začátku gradientu na základě nepatrně 

lepšího tvaru píků (Obr. 41). 
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Obr. 40: Znázornění průběhu gradientu s podílem 1, 5 a 10 % modifikátoru na začátku gradientové eluce. 

Obr. 41: Optimalizace počátečního složení mobilní fáze, kolona Acquity UPLC HSS C18 SB (100 × 3,0 mm, 
1,8  µm), mobilní fáze EtOH + 15 mM FA + 2,5 mM NH4OH + 5 % H2O, teplota 45 °C, tlak 2000 psi 1 - nečistota 
C, 2 - nečistota B. 
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S mobilní fází s obsahem modifikátoru MeOH/ACN (1:1) a s přídavkem 10 

mM mravenčanu amonného byla testována také gradientová eluce od 5 % do 30 % 

modifikátoru ve 2,5 minutě, s izokratickým mezikrokem do 3,5 - 4,2 minuty a následnou 

gradientovou elucí do 40 % modifikátoru v 6.minutě (Obr. 42). S tímto aditivem bylo 

dosaženo účinné separace během kratší doby, i když získané píky byly asymetrické. Jak 

se však později ukázalo, mravenčan amonný nebyl vhodným aditivem, protože ve 

spojení s mobilní fází s obsahem MeOH/ACN (1:1) nebo s obsahem EtOH docházelo 

k ucpávání kolony a vzniklé nečistoty se vymývaly do chromatogramu. To je dobře vidět 

na Obr. 43.  

Obr. 42: Znázornění průběhu gradientu s optimalizovanou délkou izokratického mezikroku, konec iso. - konec 
izokratického mezikroku. 

 

Obr. 43: separace atorvastatinu a jeho nečistot na koloně Acquity UPLC HSS C18 SB (100 × 3,0 mm, 1,8 µm), s mobilní 
fází MeOH/ACN (1:1) +10 mM AmF + 5 % H2O, gradientová eluce s koncem izokratického mezikroku v 4,1 min (Obr. 
42), teplota 45 °C, tlak 2000 psi, v kroužku eluované nečistoty při použití mobilní fáze s obsahem 10 mM AmF, 1 - 
nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota C, 4 - atorvastatin, 5 - nečistota B, 6 - nečistota A. 
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5.2.1.5 Ověření vlivu teploty 

S vyšší teplotou se zvyšovalo rozlišení mezi nečistotou A a B. Nicméně při teplotě 

> 50 °C docházelo k nedostatečné eluci nečistoty A a B, jak je vidět na Obr. 44. Jako 

optimální byla zvolena teplota kolony 45 °C, při které byly již všechny píky oddělené. 

Lepšího tvaru píků bylo následně dosaženo výměnou mobilní fáze za MeOH/ACN (2:1) + 

15 mM FA + 2,5 mM NH4OH + 5 % H2O a úpravou gradientu. 

 

Obr. 44: Vliv teploty na selektivitu metody pro atorvastatin a jeho nečistoty, kolona Acquity UPC2 HSS C18 SB (100 × 
3,0 mm, 1,8 µm), mobilní fáze MeOH/ACN + 10 mM AmF + 5 %, gradientová eluce 5 – 40 % ve 3. min, tlak 2000 psi, 
1 - nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota C, 4 - atorvastatin, 5 - nečistota B, 6 - nečistota A. 
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5.2.1.6 Vliv BPR tlaku 

Vliv BPR tlaku byl testován v rozmezí 1800 – 2100 psi, nicméně neměl na 

selektivitu separace prakticky žádný vliv, a proto byl ponechán tlak původní 2000 psi 

(Obr. 45). 

 

5.2.1.7 Optimalizace nastavení PDA detektoru 

Na základě absorpčních spekter byla pro vyhodnocování dat zvolena vlnová délka 

244 nm, při které má většina analytů absorpční maximum a zároveň je absorbance 

případných nežádoucích nečistot menší než při vlnové délce 220 nm (Obr. 46 a Obr. 47).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 45: Optimalizace BPR tlaku, kolona Acquity UPC2 HSS C18 SB (100 × 3,0, 1,8 µm), mobilní fáze MeOH/ACN (1:1) + 
0,1 % NH4OH, gradientová eluce 5 – 40 % ve 3. min, teplota 40 °C, 1 - nečistota C, 2 - nečistota B 1 - nečistota D, 2 - 
lakton, 3 - nečistota C, 4 - atorvastatin, 5 - nečistota B, 6 - nečistota A. 

 

Obr. 46: Vliv vlnové délky pro vyhodnocování dat na citlivost metody. 
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Dále byla optimalizována filtrační časová konstanta PDA detektoru. Odezva 

detektoru byla v pomalém i v normálním módu srovnatelná. Nicméně pomalá konstanta 

vykazovala nižší šum, což bylo potřebné pro kvantifikaci nečistot na nízkých 

koncentracích (Obr. 48). 

  

Obr. 47: Absorpční spektra atorvastatinu a jeho nečistot. 

Obr. 48: Optimalizace filtrační časové konstanty, 1 - nečistota C, 2 - nečistota B, 3 - nečistota A. 
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5.2.1.8 Podmínky optimalizované metody pro atorvastatin 

Stacionární fáze: Acquity UPLC HSS C18 SB (100 × 3,0, 1,8 µm) 

Mobilní fáze: CO2 + MeOH/ACN (2:1) s 5 % vody, 15 mM FA a 2,5 mM NH4OH 

Gradientová eluce: 10 - 18 % organického modifikátoru v 3,5 minutě, s následným izokratickým 

krokem do 9. minuty. 

Průtok: 1,5 ml/min 

Teplota: 45 °C 

BPR tlak: 2000 psi 

Parametry PDA detektoru: 

• Vlnová délka: 244 nm 

• Filtrační časová konstanta: pomalý mód 

 

Chromatogram separace za optimálních podmínek s detailem na separaci API a 

nečistot A, B a C je uveden na Obr. 49. Koncentrace nečistot byla vypočítána dle 

směrnice ICH Q3A viz Tab. 7. 

 

Obr. 49: Separace atorvastatinu a jeho nečistot s optimalizovanými podmínkymi, vpravo nahoře detail na separaci 
API a nečistot v reálných koncentracích, 1 - nečistota D, 2 - lakton, 3 - nečistota C, 4 - atorvastatin, 5 - nečistota B, 
6 – nečistota A. 
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5.2.2 Validace metody pro atorvastatin 

5.2.2.1 Linearita metody 

Linearita metody byla potvrzena sestrojením kalibračních křivek pro všechny 

analyty. Kalibrační křivky pro atorvastatin a jeho nečistotu lakton ukazuje Obr. 50 a Obr. 

51, ostatní výsledky shrnuje Tab. 21. Pro nečistotu D byla metoda lineární v rozmezí od 

0,1 - 70 µg/ml, pro nečistotu lakton v rozmezí 0,2 - 100 µg/ml. Pro nečistotu C a 

atorvastatin byla metoda lineární od 1 do 100 µg/ml a pro nečistoty A a B od 2 do 100 

µg/ml. 

Tab. 21: Výsledky linearity pro atorvastatin a nečistoty. 

  

  Lineární rozmezí Rovnice lineární regrese R2 

D 0,1-70 µg/ml y = 2 413,3313x + 1 064,3055 0,9996 

LAKTON 0,2-100 µg/ml y = 3 015,67818x + 10,77783 0,9999 

C 1-100 µg/ml y=2 167,9595x - 5 615,2142 0,9991 

ATORVASTATIN 1-100 µg/ml y = 1 699,5964x - 4 075,6728 0,9991 

B 2-100 µg/ml y = 1 754,4399x - 5 936,8080 0,9991 

A  2-100 µg/ml y = 1 633,7067x - 4 710,5713 0,9994 

0 20 40 60 80 100

A
U

µg/ml
0 20 40 60 80 100

A
U

µg/ml

Obr. 50: Kalibrační křivka nečistoty lakton. Obr. 51: Kalibrační křivka atorvastatinu. 
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5.2.2.2  Výsledky SST pro atorvastatin 

Výsledky testu SST shrnuje (Tab. 22). RSD retenčního času se pohybovala u všech 

analytů < 1 %. Relativní směrodatná odchylka plochy byla zejména na nižších 

koncentračních hladinách o něco vyšší, ale RSD < 2 % byla u takto nízkých koncentrací 

akceptovatelná. Faktor symetrie byl pro všechny analyty v rozmezí 0,8 - 1,4, což 

vyhovuje požadavkům Evropského lékopisu. 

Tab. 22: Výsledky SST testu pro atorvastatin a nečistoty 

 RT Plocha Rozlišení Faktor symetrie w50 Kapacita separace 

50 µg/ml  RSD % RSD %     

NEČISTOTA D 0,55 0,75 0,85  1,1 0,018 80 

LAKTON 2,28 0,22 0,41 31,8 1,0 0,032 242 

NEČISTOTA C 5,34 0,09 0,71 33,7 1,1 0,075 332 

ATORVASTATIN 5,82 0,11 0,55 3,4 1,1 0,089 309 

NEČISTOTA B 6,71 0,15 0,87 4,7 1,1 0,137 515 

NEČISTOTA A 7,45 0,13 0,93 1,9 1,3 0,313 827 

10 µg/ml       

NEČISTOTA D 0,55 0,70 1,06  1,1 0,017 106 

LAKTON 2,29 0,19 0,59 42,8 1,0 0,031 133 

NEČISTOTA C 5,35 0,11 1,31 33,2 1,1 0,079 296 

ATORVASTATIN 5,83 0,11 1,76 3,4 1,1 0,09 336 

NEČISTOTA B 6,72 0,20 1,99 4,7 0,9 0,138 447 

NEČISTOTA A 7,47 0,13 1,93 3,3 0,8 0,115 762 

2 µg/ml       

NEČISTOTA D 0,55 1,05 1,04  1,1 0,017 61 

LAKTON 2,29 0,35 1,64 42,5 1,0 0,031 129 

NEČISTOTA C 5,36 0,13 1,88 31,8 0,9 0,084 237 

ATORVASTATIN 5,84 0,14 1,65 3,5 1,1 0,08 229 

NEČISTOTA B 6,73 0,35 1,82 3,6 1,1 0,196 286 

NEČISTOTA A 7,48 0,24 2,03 3,8 1,3 0,044 223 

1 µg/ml       

NEČISTOTA D 0,55 0,84 1,50  0,9 0,017 63 

LAKTON 2,29 0,28 1,39 42,7 1,0 0,031 125 

NEČISTOTA C 5,37 0,26 1,98 27,7 1,4 0,1 401 

ATORVASTATIN 5,85 0,29 1,97 2,1 1,1 0,167 297 

0,7 µg/ml       

NEČISTOTA D 0,55 0,72 1,74  1,1 0,016 61 

LAKTON 2,29 0,25 1,88 42,7 0,9 0,031 102 
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5.2.2.3 Přesnost a správnost metody – analýza API 

Příprava vzorků pro hodnocení přesnosti a správnosti metody je popsána 

v kapitole 4.3.3.2, přesné složení roztoků je popsáno v Tab. 13 a Tab. 15. 

Výsledky správnosti se pohybovaly v intervalu 98,7 - 104,9 % s přesností 

RSD < 3,7 %. Výsledky pro mezidenní správnost leží v intervalu 96,0 - 104,5 % s přesností 

RSD < 3,1 %. Metoda tedy splňuje limity pro přesnost a správnost viz Tab. 6. Výsledky 

přesnosti a správnosti pro atorvastatin a nečistoty jsou uvedeny v Tab. 23. 

Tab. 23: Přesnost a správnost pro atorvastatin a nečistoty. 

  c (µg/ml) 

Denní Mezidenní 

Správnost (%) 
přesnost 
(RSD %) 

Správnost (%) 
přesnost 
(RSD %) 

D 

3,2 102,2 2,9 101,0 1,8 

4 103,5 1,5 104,3 0,7 

4,8 102,7 2,1 103,7 1,1 

LAKTON 

3,2 102,4 3,7 103,4 1,0 

4 99,7 2,1 100,3 3,1 

4,8 96,6 1,6 96,0 0,7 

C 

3,2 104,9 2,5 104,5 0,6 

4 99,8 1,7 102,4 2,2 

4,8 101,2 3,1 103,5 2,2 

B 

3,2 98,7 2,6 99,9 1,5 

4 103,9 1,7 104,2 0,3 

4,8 103,4 1,2 104,5 1,2 

A 

3,2 103,0 0,2 101,0 1,9 

4 98,7 1,4 100,5 1,7 

4,8 101,4 1,6 100,8 0,6 

ATORVASTATIN 

10 101,5 1,6 101,1 1,2 

40 102,0 1,2 103,3 1,0 

50 102,7 0,2 103,5 0,7 

60 103,2 0,5 103,0 1,3 
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6 Závěr 

Byly vyvinuty dvě UHPSFC metody. První metoda byla vyvinuta pro monitorování 

nečistot agomelatinu v léčivé substanci a v tabletách. Druhá metoda byla vyvinuta pro 

monitorování nečistot atorvastatinu v léčivé substanci. 

Optimalizace metody pro agomelatin se týkala zejména zvýšení rozlišení mezi API 

a nečistotou amid. To bylo dosaženo úpravou gradientu a složení mobilní fáze (Obr. 52).  

Optimalizace metody pro atorvastatin byla mnohem náročnější, protože bylo 

potřeba zvýšit rozlišení mezi posledními čtyřmi analyty, které si jsou strukturně velmi 

podobné. Potřebné selektivity bylo dosaženo výběrem optimální stacionární fáze, 

mobilní fáze, nastavení gradientové eluce a teploty (Obr. 53). 

Obě metody byly řádně validovány dle směrnice ICH Q2 v parametrech linearity, 

přesnosti, správnosti a mezidenní přesnosti a správnosti. Obě metody vykazovaly velmi 

dobrou linearitu s korelačními koeficienty > 0,9991. Vzorky pro měření přesnosti a 

správnosti byly připraveny tak, aby koncentrace nečistot odpovídala 0,05 % obsahu API, 

jak vyžaduje směrnice ICH Q3A. Mezidenní přesnost a správnost byla měřena tři po sobě 

jdoucí dny, pokaždé s nově naředěnými vzorky. Výsledky správnosti ležely u obou metod 

Obr. 52: Optimalizované parametry metody pro agomelatin. 

Obr. 53: Optimalizované parametry metody pro atorvastatin. 
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v intervalu 95 – 105 % s přesností < 5 % RSD, což vyhovuje doporučeným limitům viz Tab. 

6. Metoda pro agomelatin tedy umožňuje kvantifikovat nečistoty v koncentraci 1,25 

µg/ml. Metoda pro atorvastatin umožňuje kvantifikovat nečistoty v koncentraci 4 µg/ml.  

Díky dostatečné citlivosti a rychlosti jsou obě metody vhodné pro využití ve 

farmaceutické kontrole kvality.  
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The aim of this study was to develop ultra-high performance supercritical fluid 

chromatography method (UHPSFC) with UV detection for determination of agomelatine 

and its six potential impurities. UHPSFC system Acquity UPC2 with PDA detector was 

used with Torus Diol column (3.0×100mm, 1.7µm). Column temperature was set at 40°C 

and BPR (back pressure regulator) pressure at 2000 psi. Flow rate of mobile phase was 

1.5mL/min. The detection wavelenght was set at 225 nm. CO2 modified with the mixture 

of methanol/acetonitrile (1:1) with addition of 0.1% ammonium hydroxide was selected 

as a mobile phase. Gradient started at 10% methanol/acetonitrile with additive and was 

increased up to 30% in the three minute. 

Method was validated according to the International Conference on Harmonisation (ICH) 

quality guidelines Q2 including linearity, sensitivity, accuracy, precision and interday 

accuracy and precision. Method was linear in the range of 0.1-100µg/mL except of 

impurities (7-mathoxynapht-1-yl)ethylamine hydrochloride (0.5-100µg/mL), (7-

methoxynapht-1-yl)acetic acid (0.2-100µg/mL) and (7-methoxynapht-1-yl)acetonitrile 

(0.07-70µg/mL). Method was validated for API standard and subsequently for 

agomelatine tablets. The accuracy and precision of method was determined at three 

different concentration levels for API (active pharmaceutical ingredient) and three 

different concentration levels for impurities. Accuracy and precision have to be in the 

range of 95%-105%, RSD ≤ 5. The impurity concentrations represent 0.05% of API as 
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required by ICH quality guideline Q3A. The results for accuracy and precision were 

98.5%-104.9%, RSD ≤ 1.9 for impurities and 99.6%-104.0%, RSD ≤ 1.3 for API. The 

evaluation of interday precision was carried out  on three different days. Each day new 

samples at three concentration levels were prepared. The interday accuracy and precision 

was confirmed by 97.6%-104.1%, RSD ≤ 4.7 for impurities  and 99.6%-105.6%, RSD ≤ 

1.8 for API. 

Each tablet was dissolved in 20 mL of ACN and measured by UHPSFC-PDA method. 

The results for accuracy and precision in tablets samples were 95.9%-105.5%, RSD ≤ 3.1 

for impurities and 99.3%-101.3%, RSD ≤ 0.6 for API. The interday accuracy and 

precision was confirmed by 95.6%-104.1%, RSD ≤ 4.8 for all impurities with one 

exception – N,N-bis[2-(7-methoxynapht-1-yl)-ethyl]amine (RSD ≤ 6.1), results for API 

were 100.1%-101.1%, RSD ≤ 1.6.  

In conclusion, this method was found to be suitable for agomelatine impurities 

determination in pharmaceutical quality control.  

 

The study was supported by SVV 260412/2018 and the project STARSS reg. no.: 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 funded by EFRR 
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The aim of this study was to develop ultra-high performance supercritical fluid 

chromatography method (UHPSFC) with PDA detection for determination of atorvastatin 

and its potential impurities. Structure similarity of separated compounds (stereoisomers, 

desfluoro and fluoro derivates) predicted their difficult separation. Simultaneously, it was 

necessary to achieve high sensitivity for determination of impurities at low concentration 

levels (0.05 % API) as required by International Conference on Harmonisation (ICH) 

quality guideline Q3A. 

After detailed optimization, the separation was finally performed on stationary phase HSS 

C18 SB. CO2 modified with methanol/acetonitrile (2:1), 15 mM formic acid, 2.5 mM 

ammonium hydroxide and 5 % water was used as a mobile phase. Gradient was run from 

10 % - 18 % of modifier in the 3.5 min, subsequently 18 % of modifier was run until the 

9 min. 

Method was validated for API (active pharmaceutical ingredient) according to the ICH 

quality guidelines Q2 including linearity, sensitivity, accuracy, precision and interday 

accuracy and precision. Method was linear in the range of 0.1 - 100 µg/mL for atorvastatin 

and impurity C, 2 - 100 µg/mL for impurities A and B, 0.2 – 100 µg/mL for impurity 

lactone and 0.1 - 70 µg/mL for impurity D. The accuracy and precision of the method 

were determined at four different concentration levels for API and three different 

concentration levels for impurities. The results for accuracy and precision were 96.6 %-

104.9 %, RSD ≤ 3.7 % for impurities and 101.5 %- 103.2 %, RSD ≤ 1.6 % for API. The 

interday accuracy and precision were confirmed by 96.0 % - 104.5 %, RSD ≤ 3.1 % for 
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impurities and 101.1 % - 103.5 %, RSD ≤ 1.3 % for API. Accuracy and precision have to 

be in the range of 95 % - 105 %, RSD ≤ 5 %. These limits were fulfilled. 

In conclusion, this method was found to be suitable for atorvastatin impurities 

determination in pharmaceutical quality control. 
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