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1. ÚVOD 
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Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - High performance liquid 

chromatography (HPLC) je separační a současně analytická fyzikálně chemická metoda 

pro separaci a analýzu směsí látek. Složky směsi se separují na principu rozdělování 

mezi mobilní a stacionární fázi na základě fyzikálních nebo chemických reakcí. 

Kvalitativní analýzu určuje doba, po kterou se látka zadrží na stacionární fázi, 

tzv. retenční čas, kvantitativní analýzu pak velikost odezvy detektoru. Výhodou toho, že 

je tato metoda současně separační i analytická, je náročnost separace složitějších směsí, 

kterou vyžadují jiné analytické metody před vlastní analýzou. Není to ovšem jediná 

výhoda HPLC. Tato metoda nabízí mnoho možností vysoce selektivního určení téměř 

každého typu směsi. Je to metoda vysoce účinná, což znamená, že je schopná 

analyzovat i minimální množství vzorku, v závislosti na použitém detektoru má 

vysokou citlivost stanovení a je rychlá. Vykazuje dobrou opakovatelnost a robustnost, 

tj. míra vlivu proměnných podmínek na výsledky analýzy. Je vhodná i pro dělení 

netěkavých a polárních látek, jejichž analýza příbuznou plynovou chromatografií bývá 

často obtížná, a umožňuje automatizaci práce. Její snad jedinou nevýhodou je náročná a 

drahá instrumentace. 

Z HPLC záznamu lze získat informace o identitě zkoumané látky, dá se z něj vyčíst 

fyzikálně chemická povaha látky a poskytuje nám i informace o množství látky. Dává 

nám také údaje o čistotě a stabilitě látky nebo směsi látek. 

 

Tau - fluvalinát je akaricid z řady pyrethroidů. Používá se jako pesticid proti 

roztočům a jiným členovcům a působí jako kontaktní nervový jed na dospělce i 

nymfální stádia. Léčí se jím i onemocnění včel zvané varroáza. I v nízkých 

koncentracích je pro člověka toxický, proto po přeléčení včel nesmí zůstávat jeho 

rezidua v medu. Tomu je však těžké se bezpečně vyhnout.  

Jednou z nejpoužívanějších metod analýzy fluvalinátu ve včelím medu a vosku je 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  2008 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  Lenka Spáčilová  

 

 

 7 

2.1. DEFINICE A HISTORIE 

 

Chromatografie je metodou současně separační i analytickou, umožňující oddělení 

jednotlivých složek analyzované směsi a zároveň jejich kvalitativní i kvantitativní 

hodnocení. To je velmi výhodné při analýzách směsí látek, kdy ostatní analytické 

metody, jako např. spektrofotometrické, nelze principiálně použít. 
(1)

 

 

Pod název chromatografické metody zahrnujeme v dnešní době všechny operace 

spočívající na různých fyzikálně chemických principech, jako jsou adsorpce, 

rozpouštění, iontová výměna apod., jejichž základem je postupné, mnohonásobně 

opakované vytváření rovnovážných stavů dělených látek mezi dvěma nebo i více 

fázemi. Jedna z fází, která je nazývána stacionární, je umístěna v koloně nebo v ploché 

vrstvě, druhá, která unáší separované látky stacionární fází, je fáze mobilní.  
(2, 3)

  

Složky směsi látek, přítomné v mobilní fázi, se pohybují podél stacionární fáze 

různou rychlostí, protože jsou interakcí se stacionární fází více či méně zpomalovány 

v závislosti na hodnotách distribučních konstant (rovnovážných konstant příslušné 

interakce). Látky, které interagují silněji se stacionární fází, postupují pomaleji než 

látky, jejichž interakce jsou slabší. Směs se tímto způsobem rozdělí na jednotlivé 

složky, které se citlivým detektorem detekují. 
(4) 

 

Chromatografická separace slouží dvěma základním účelům. Buď se používají 

pro izolaci čistých látek (např. ze směsí přírodních materiálů), čehož využívá 

preparativní chromatografie, nebo se látky od sebe dělí proto, aby mohly být analyticky 

hodnoceny analytickou chromatografií. Při preparativní chromatografii je žádoucí 

dosáhnout co nejvyššího výtěžku čistých látek, pro analytickou chemii je zapotřebí, aby 

byly co nejlepší různé analytické parametry, tj. citlivost, přesnost, správnost, 

reprodukovatelnost atd. 
(4)

 

 

 

Základní děje, které se uplatňují při separačních metodách, jsou známy již velmi 

dlouho. Například sorpční vlastnosti některých zemin byly využívány již v dobách 

Aristotelových k čištění mořské vody. První separaci adsorpční kapalinovou 

chromatografií uskutečnil ruský botanik Cvet v roce 1903 při studiích pigmentů 
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chloroplastů. Zavedl také název pro tuto metodu - chromatografie od slova 

chroma = barva. Poté tato metoda upadla v zapomenutí a znovu se objevila až v roce 

1931 v pracích Kuhna, Ledera a Wintersteina o dělení karotenoidů. V roce 1935 se 

anglickým půdním chemikům Wayeovi a Thompsonovi zdařila první syntéza 

organického měniče iontů a položili tak základ iontově výměnné chromatografii. 

Od této doby začínají být chromatografické metody hojně využívány. V roce 1941 se 

povedlo Martinovi a Syngeovi rozdělit směs acetylovaných aminokyselin kapalinovou 

chromatografií na základě jejich rozdílných rozdělovacích koeficientů na soustavě 

tvořené vodnou stacionární fází, zakotvenou na silikagelových zrnkách, 

a chloroformovou mobilní fází. Položili tak základ rozdělovací chromatografii, za což 

získali Nobelovu cenu. Princip dvourozměrné papírové chromatografie popsali 

Condsden, Gordon a Martin v roce 1944 díky použití celulózy jako inertního nosiče. 

Pro svou jednoduchost se pak papírová chromatografie rozšířila do mnoha oborů. 

Martin spolu s Jamesem provedli v roce 1952 též první separaci látek v plynné fázi 

v soustavě plyn - kapalina a v následujícím roce český chromatografista Janák 

významně přispěl k rozvoji chromatografie v soustavě plyn - tuhá látka. Tak vznikla 

plynová chromatografie a po roce 1960 se začaly rozvíjet i další chromatografické 

metody jako tenkovrstvá, gelová a afinitní. Dnes je chromatografie jednou 

z nezastupitelných analytických metod. 
(4, 5, 7, 8)

 

 

 

2.2. ROZDĚLENÍ CHROMATOGRAFICKÝCH METOD 

 

Jak již bylo řečeno, základním obecným principem chromatografických metod je 

nestejnoměrné rozdělování složek směsi mezi stacionární a pohyblivou fází. 

Předpokladem nestejnoměrnosti rozdělení je nestejná afinita jednotlivých složek 

k uvedeným fázím nebo jejich nestejná schopnost difundovat do nich. 
(5)  

Látky buď se stacionární fází vůbec neinteragují, takže se pohybují stejnou rychlostí 

jako mobilní fáze, nebo jsou zcela zadržovány, potom zůstávají na startu. Obě tyto 

možnosti nejsou pro separaci žádané. Nejběžnější a prakticky využitelný je případ, kdy 

mají látky rychlost pohybu nižší než je rychlost mobilní fáze. Podle toho volíme 

potřebný chromatografický systém.  
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Chromatografické metody byly nejprve tříděny právě podle podstaty procesu, který 

za separaci odpovídá. Je však možno je třídit i podle způsobu vyvíjení, skupenství fází, 

uspořádání aparatury nebo podle zvoleného cíle.
 (1, 7)

 

 

2.2.1. Dělění podle separačního procesu 

 

2.2.1.1. Adsorpční chromatografie 

 

Adsorpce je jev, kdy jednotlivé složky směsi rozpuštěné v jedné fázi vykazují změny 

koncentrace na rozhraní styku s druhou fází. Často dochází k nahromadění komponent 

na povrchu druhé fáze. V důsledku rozdílné adsorpční afinity složek dochází k jejich 

distribuci mezi stacionární fází (adsorbentem) a mobilní fází, a tím k chromatografické 

separaci. Adsorbentem bývají látky pórovité struktury, nejčastěji silikagel, oxid hlinitý, 

křemičitan hořečnatý, hydroxylapatit, aktivní uhlí nebo polyamid.  

Mobilní fázi tvoří buď čistá rozpouštědla různé polarity seřazená podle eluční 

schopnosti do eluotropní řady nebo směsi těchto rozpouštědel. Nepolární rozpouštědla 

jsou obecně slabé eluenty, naproti tomu rozpouštědla polární se vyznačují silnou eluční 

schopností. Aby se dosáhlo co nejlepšího rozdělení chromatografované směsi látek, 

musí se použít mobilní fáze se vzrůstající schopností eluce. 
(1, 5, 8) 

 

 

2.2.1.2. Rozdělovací chromatografie 

 

Směs složek, rozpuštěná v soustavě dvou nemísitelných nebo omezeně mísitelných 

kapalných fází, se mezi ně dělí podle rozpustnosti jednotlivých složek v jednotlivých 

fázích. Distribuce složek je určena rozdělovací (neboli distribuční) konstantou KD
1
. 

Je to poměr rovnovážné koncentrace jedné složky ve stacionární fázi ke koncentraci 

téže látky ve fázi mobilní za předpokladu, že se daná složka vyskytuje v obou fázích 

v téže formě. Stacionární fázi je kapalná složka zakotvená na povrchu inertního nosiče, 

čímž bývá silikagel, křemelina, silikáty, škrob, hydrofilní gely, celulóza, Sefadexy nebo 

i jiné pórovité materiály. Zpravidla se při rozdělovací chromatografii používá vodná 

fáze jako stacionární a fáze organická jako mobilní, ale v některých případech je 

vhodnější použít hydrofobně impregnovaný nosič s organickou stacionární fází a 

mobilní fázi vodnou, tzv. chromatografie s reverzními fázemi. Normální rozdělovací 
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chromatografie je vhodná pro separace polárních látek, chromatografie s reverzními 

fázemi pro méně polární látky. Rozdělovací chromatografii je také možné uskutečnit 

mezi plynnou fází a netěkavou kapalnou fází, která je zakotvena na vhodném nosiči. 

Složky méně rozpustné nebo těkavější jsou více unášeny nosným plynem, a tak se 

oddělí. 
(2, 3, 5, 8)

  

 

2.2.1.3. Iontově výměnná chromatografie 

 

Dvoufázový systém lze vytvořit také stykem nabobtnalých zrnek měniče iontů 

s vodným roztokem směsi složek, které vytvářejí v roztoku ionty. Měniče iontů (ionexy) 

jsou nerozpustné látky, které ve styku s vodnými roztoky bobtnají a uvolňují 

elektrostatickou disociací ionty. Tyto uvoněné ionty pak mohou být nahrazeny ionty 

v roztoku, které mají k měniči větší afinitu. Dochází zde k elektrostatickým interakcím 

iontů s ionogenními funkčními skupinami měniče a výměně souhlasně nabitých iontů, 

a to tím snadněji, čím větší náboj složky směsi mají. Velikost průměrného náboje je 

dána mocenstvím iontů a velikostí disociační konstanty ionogenní skupiny iontu, která 

závisí na pH prostředí. Tyto hodnoty jsou u jednotlivých složek rozdílné, a proto složky 

jeví rozdílnou afinitu k zrnkám nosiče a dochází k jejich oddělení. Ionexy, které 

uvolňují a vyměňují kationty, se označují jako měniče kationtů neboli katexy, ionexy, 

které uvolňují a vyměňují anionty, se nazývají měniče aniontů neboli anexy. Iontově 

výměnnou chromatografii lze realizovat jen jako kapalinovou.
 (1, 3, 5, 9) 

  

2.2.1.4. Gelová chromatografie 

 

Gelová chromatografie je metoda, při níž jsou látky děleny podle velikosti a tvaru 

molekuly. Stacionární fáze je tvořena gelem, jímž je zesítěná nerozpustná polymerní 

matrice nasycená kapalinou, tzv. stagnantní fází (např. dextran, polyakrylamid, 

agar atd.). Stejná kapalina je použita jako mobilní fáze. Inertní matrice polymeru vytváří 

v gelu póry různé velikosti podle druhu použitého materiálu. Molekuly složek směsi 

v mobilní fázi se snaží difundovat z roztoku i do nitra pevné fáze, přičemž musí 

procházet póry. Je-li velikost pórů vhodně volena, mohou zcela zabraňovat difuzi 

velkých molekul, připouštět sice, ale brzdit, difuzi středně velkých molekul a 

umožňovat pronikání malých molekul. Takto se zde brzy ustanoví rovnováha 
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nestejnoměrného rozdělení. Difuze dovnitř gelu látky zpomaluje, takže malé molekuly 

jsou nejvíce zbržďovány a jsou eluovány jako poslední, zatímco velké molekuly, které 

přesahují rozměr pórů, zůstávají jen ve fázi mobilní a z kolony vytékají nejdříve. 

Molekuly o střední velikosti, které difundují do gelu jen částečně, jsou eluovány mezi 

vysokomolekulárními a nízkomolekulárními látkami. Na stejném principu může tato 

metoda probíhat také v systému tuhá fáze - plyn. Potom se jí říká plynová 

chromatografie na molekulových sítech. 
(1, 2, 5, 10)

 

 

2.2.1.5. Afinitní chromatografie 

 

Tato metoda je založena na specifických interakcích charakteristických pro některé 

biologické a biochemické procesy. Proto je také nazývána jako bioafinitní nebo 

biospecifická afinitní chromatografie. Využívá vyjimečné schopnosti některých látek 

(afinantů) specificky a reverzibilně vázat jiné látky. Interakce tedy probíhají mezi 

dvojicemi látek s vysokou selektivitou, např. protilátka interaguje pouze s antigenem, 

enzym pouze se substrátem nebo inhibitorem, hormon pouze s receptorem, atd. Jedna 

z dvojic látek je navázána kovalentní vazbou na vhodný inertní nosič a selektivně 

zachycuje druhou látku příslušné dvojice z roztoku. Látka je na afinant za dané mobilní 

fáze pevně vázána. Po vymytí kolony se musí selektivně eluovat desorpčním roztokem. 

Za vhodných podmínek je možno z roztoku sorbovat více komponent s odlišnou 

afinitou k afinantu a látky se tak mohou oddělit nebo zůstávají navázány na afinant a 

oddělují se pak až při promývání desorpčním roztokem. V dnešní době je tato metoda 

nejvíce používána pro izolaci enzymů a jejich inhibitorů. 
(5, 11) 

  

2.2.1.6. Jiné typy chromatografie 

 

Jako chromatografie bývají označovány také některé speciální procesy založené 

na jiných principech, než byly dosud uvedené. Např. chromatografie vysolovací a 

vsolovací, při níž se uplatňuje vliv iontové síly na rozpustnost jednotlivých složek, 

chromatografie srážecí, založená na principu dělení v důsledku rozdílů v součinu 

rozpustnosti (tedy srážení), termochromatografie, využívající k dělení teplotního 

gradientu, atd. 
(5)
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2.2.2. Dělení podle způsobu vyvíjení neboli podle pracovní techniky 

 

2.2.2.1. Frontální chromatografie 

 

Tato technika spočívá ve stálém přivádění roztoku dělené směsi na kolonu 

až do konce chromatografického procesu. Nejprve z kolony vychází čistá mobilní fáze, 

potom složka, která má nejmenší afinitu ke stacionární fázi, a proto je nejméně 

zadržována. Dále vytékají středně vázané složky podle stupně afinity ke stacionární 

fázi, přičemž se jejich vymývání prolína. Nakonec, po nasycení stacionární fáze nejvíce 

vázanou složkou, vytéká roztok obsahující všechny složky směsi s největší koncentrací 

složky poslední. Frontální analýza slouží pouze k analytickým účelům, protože v čisté 

formě lze izolovat jen část jednotlivých složek.
 (5)

 

 

2.2.2.2. Vytěsňovací chromatografie 

 

Na chromatografickou kolonu se jednorázově vnese část chromatografované směsi a 

potom se až do konce chromatografování kontinuálně přivádí roztok další látky. Tato 

látka, tzv. vytěsňovadlo, má ke stacionární fázi největší afinitu, a proto z ní uvolňuje 

všechny složky v pořadí od složky s nejmenší afinitou po složku nejvíce vázanou. 

Všechny látky při postupu kolonou mezi sebou soutěží o vazbu ke stacionární fázi a tím 

se rozdělují. Z kolony pak vycházejí v pořadí od nejméně po nejvíce vázanou. Jako 

poslední vytéká vytěsňovadlo. Tato metoda nemůže vést k úplnému rozdělení složek, 

protože má-li následující složka uvolňovat předešlou, musí být všechny složky v těsném 

kontaktu a přitom dochází k částečnému mísení složek. Na rozhraní složek pak vytékají 

směsi, které je nutno rechromatografovat. Proto byla vyvinuta metoda zvaná 

chromatografie s vřazenými vytěsňovadly, která spočívá ve vyhledání vhodných 

pomocných látek s afinitami ležícími vždy mezi dvěma složkami. Tato vřazená 

vytěsňovadla se smísí se směsí chromatografovaných složek a poté se s nimi vytěsňují 

konečným vytěsňovadlem. Z kolony postupně vytékají jednotlivé čisté složky a 

na rozhraních jsou smísené s pomocným vytěsňovadlem, které se od nich dodatečně 

oddělí (oddestilováním, odpařením, atd.). Vytěsňovací chromatografie má význam 

především jako metoda preparativní, protože nejlépe využívá kapacity kolony.
 (5) 
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2.2.2.3. Eluční chromatografie 

 

Na kolonu se vnese malá část roztoku směsi složek a kolona se eluuje mobilní fází 

neboli rozpouštědlem. Rozpuštědlo musí mít ke stacionární fázi menší afinitu 

než kterákoliv ze složek. V důsledku opakovaného ustalování rovnováhy se složky 

pohybují kolonou, avšak poměrně pomalu, a k jejich postupu je třeba velkého množství 

eluentu. Každá složka se vymývá nezávisle na ostatních v pořadí podle afinit 

ke stacionární fázi. Dochází zde k vývoji a migraci rozdělených zón jednotlivých složek 

směsi, které jsou velmi často ještě odděleny zónou čisté mobilní fáze. Složky tedy 

opouštějí kolonu ve formě tzv. elučních zón. Eluční chromatografie se velmi často užívá 

k analytickým účelům, kde je důležitější získat čisté složky i za cenu menší kapacity 

kolony a větší spotřeby rozpouštědla. Nejjednodušší variantou eluční chromatografie je 

izokratická eluce, kdy se při chromatografování používá stále stejná mobilní fáze. Tato 

metoda je vhodná pro případy, kdy se od sebe dělené látky příliš neliší v afinitě 

ke stacionární fázi. Pokud se zóny dělených látek vymývají v příliš dlouhých 

intervalech, využívá se eluce stupňovitá nebo eluce gradientová. Princip spočívá v tom, 

že méně zadržované látky se eluují mobilní fází s nižší eluční silou, zatímco vymývání 

látek se silnou afinitou ke stacionární fázi se urychlí zvýšením eluční síly mobilní fáze 

v závěru eluce. Stupňovitá eluce se provádí postupným promýváním kolony několika 

eluenty, z nichž každý následující má vždy vyšší eluční schopnost. Mohou se zde ale 

vytvářet příliš široké nesymetrické píky – dochází k tzv. chvostování, nebo mohou dva 

po sobě jdoucí eluenty vymývat tutéž složku, vytvářet tím píky dva, a tak simulovat dvě 

různé látky. Gradientová eluce nevyužívá náhlých změn ve složení mobilní fáze, a proto 

se hodí i v těchto případech. Rozpouštědla se postupně mísí, a tím se složení mobilní 

fáze mění plynule. Gradient se může vztahovat na koncentraci, polaritu, iontovou sílu 

nebo pH. Nejčastěji se ale užívá gradientů koncentračních. 
(1, 5, 6)
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2.2.3. Dělení podle zvoleného cíle 

 

2.2.3.1. Analytická chromatografie 

 

Slouží k oddělení látek, aby mohly být analyticky hodnoceny (ať kvalitativně nebo 

kvantitativně). Operuje s malými kvanty. Důraz se při tomto účelu dává na analytické 

parametry jako jsou přesnost, správnost, citlivost, a reprodukovatelnost metody. 
(4, 5) 

 

2.2.3.2. Preparativní neboli izolační chromatografie 

 

Slouží k izolaci čistých složek ze směsi. Tedy k přípravě látek nutných k další práci 

v laboratorním měřítku. Důležité je dosáhnout co největšího výtěžku čistých složek. 

K preparativní chromatografii patří i chromatografie výrobní, která se podle měřítka 

práce dělí na čtvrtprovozní, poloprovozní a provozní.
(4, 5) 

 

 

2.2.4. Dělení podle uspořádání aparatury 

 

Chromatografie v plošném uspořádání, např. papírová nebo tenkovrstvá 

Kolonová neboli sloupcová chromatografie 
(1, 3) 

 

 

2.2.5. Dělení podle skupenství fází 

 

Kapalinová chromatografie 

Mobilní fáze je kapalina a stacionární fází je nemísitelná kapalina nebo pevná látka. 

Plynová chromatografie 

Mobilní fází je plyn a stacionární fází kapalina nebo pevná látka. 
(1, 3)  
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2.3. TEORETICKÉ ZÁKLADY CHROMATOGRAFICKÉHO PROCESU 

 

Chromatografii můžeme definovat jako proces, při kterém se chromatografovaná 

látka pohybuje v systému dvou fází, z nichž jedna je stacionární a druhá pohyblivá. 

Chromatografovaná látka se po vpravení do chromatografického systému rychle rozdělí 

mezi obě fáze ve snaze dosáhnout sorpční rovnováhy. Rovnováha je však neustále 

porušována tokem mobilní fáze. Při průchodu separované látky kolonou každá molekula 

vzorku přejde mnohokrát z protékající fáze do sorbentu a zpět. Doba, kterou separovaná 

látka setrvá na sorbentu, závisí na velikosti interakcí a určuje pořadí, v jakém složky 

vychází z kolony. Čím větší jsou interakce látky se stacionární fází, tím větší je hodnota 

elučního času či objemu.  

 

Chromatogram představuje grafický nebo i jiný záznam odezvy detektoru, 

koncentrace eluované látky nebo jiné veličiny použité jako měřítko této koncentrace 

v závislosti na čase, objemu nebo vzdálenosti. Idealizovaný chromatogram představuje 

řada gaussových píků na základní linii. 

 

 

2.3.1. RETENČNÍ OBJEM, RETENČNÍ ČAS 

 

Charakteristickou veličinou pro každou chromatografovanou látku v daném 

chromatografickém systému je retenční (eluční) čas nebo retenční objem označený tR 

resp. VR. Retenční objem představuje celkový proteklý objem mobilní fáze od nástřiku 

látky do kolony až po detekované maximum koncentrace látky, retenční čas potom 

analogicky představuje dobu od nástřiku po maximum píku.  

 

Retenční objem VR je dán součtem redukovaného neboli skutečného objemu (V´R ) a 

tzv. mrtvého objemu, který představuje celkový objem, jež zaujímá mobilní fáze 

od nástřiku přes kolonu až po detektor (VM): 

 

VR = V´R + VM 
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Analogicky platí tento vztah i pro retenční čas: 

 

tR  =  t´R + tM 

 

kde t´R  je skutečný retenční čas a tM  je mrtvý čas kolony, tj. čas látky, která se v koloně 

nezadržuje. 

 

Tyto dvě veličiny vzájemně souvisí vztahem: 

 

VR  =  tR . Fm 

 

Fm ... průtoková rychlost neboli objem mobilní fáze proteklé kolonou za jednu 

vteřinu  

 

 

2.3.2. HMOTNOSTNÍ DISTRIBUČNÍ OBJEM, DISTRIBUČNÍ KOEFICIENT 

 

Takto chápaná retence potom závisí na geometrii kolony a průtoku mobilní fáze, 

protože mrtvý objem nebo čas je totožný s objemem mobilní fáze v koloně nebo časem, 

za který by tento objem protekl. K charakterizaci retence byla použita bezrozměrná 

veličina Dm - hmotnostní distribuční poměr (známý jako kapacitní faktor k´ nebo reten-

ční faktor k), pro nějž platí následující vztahy: 

 

Dm  =  (VR - VM) / VM  =  V´R / VM  =  (tR - tM) / tR  =  t´R / tM 

 

Hmotnostní distribuční poměr je veličina, která vyjadřuje poměr celkového množství 

chromatografované látky ve stacionární fázi k celkovému množství této látky ve fázi 

mobilní. Je přímo úměrný rovnovážnému distribučnímu koeficientu KC (známému též 

jako distribuční konstanta), který je vyjádřením poměru koncentrací chromatografované 

látky v obou fázích. Nazývá se také kapacitní poměr: 

 

Dm  =  KC . VS / VM  =  KC . S 
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VS  ... objem stacionární fáze 

VM  ... objem mobilní fáze v koloně neboli mrtvý objem kolony 

S  ...  fázový poměr v koloně 

 

Hmotnostní distribuční poměr nám tedy udává, kolikrát je eluční objem separované 

látky větší než mrtvý objem. Jeho velikost umožňuje odhadnout do jaké míry je možno 

eluovat látky z kolony v přijatelném čase a retenčním objemu. Pokud je Dm malé 

(1 až 10) jsou eluční objemy nízké a i doba analýzy krátká. Velikost Dm je ovlivněna 

vlastnostmi sorbentu, elučního činidla a chromatografovaných látek a poměrem 

stacionární a mobilní fáze v koloně. 

 

 

2.3.3. SEPARAČNÍ ÚČINNOST KOLONY 

 

K popsání separačních schopností kolon se užívá parametru účinnosti kolony, který 

je vyjádřen počtem teoretických pater N. Tento model je založen na představě, že 

kolona se skládá z řady segmentů širokých tak, aby se v nich mohla za daných 

fyzikálních podmínek ustavit rovnováha mezi množstvím chromatografované látky 

v obou fázích. Tato teoretická patra jsou charakterizována určitou výškou a objemem.  

 

N  =  5,54 . (tR / Wh)
2 

 

tR  ... retenční čas nebo objem 

Wh  ... šířka píku v polovině jeho výšky 

 

Zdánlivý počet pater se mění se stanovovanou složkou, kolonou a retenčním časem. 

 

Pro srovnání účinnosti různých kolon se používá parametru výškového ekvivalentu 

patra H, který je poměrem délky kolony L vyjádřené v metrech a počtu teoretických 

pater N.  

 

H = L / N 
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Čim je větší počet pater neboli menší výškový ekvivalent teoretického patra, tím je 

kolona účinnější, tzn. tím jsou eluční křivky pro dané retenční objemy užší a tím je také 

lepší rozdělení látek.  

 

Výškový ekvivalent teoretického patra a tedy i účinnost kolony je určována řadou 

parametrů jako je např. teplota, viskozita mobilní fáze, vlastnosti chromatografované 

látky, její difuzní koeficient v mobilní fázi atd. Nejdůležitějším parametrem je 

průtoková rychlost mobilní fáze kolonou. V proudící zóně mobilní fáze probíhají 

kinetické procesy, které určují účinnost kolony, a to turbulentní difuze (molekuly 

mobilní fáze a tedy i složek chromatografované látky se nepohybují stejnou rychlostí, 

vlivem poréznosti prostředí se jedny vůči druhým opožďují), molekulární difuze 

(některé molekuly chromatografované látky se pohybují i proti proudu mobilní fáze a 

tak se opožďují) a odpor (molekuly látky přicházejí do styku se stacionární fází, 

zachycují se na ní a opět se eluují). Závislost výšky teoretického patra H na průtokové 

rychlosti mobilní fáze U kolonou je charakterizována Van Deemterovou rovnicí: 

 

H = A + B / U + C.U 

 

A  ... příspěvek turbulentní difuze, který je výsledkem rozdílných rychlostí 

proudění uvnitř tekoucí mobilní fáze 

B  ... příspěvek molekulární difuze, který je určen časem, charakterem kolonové 

náplně a difuzibilitou mobilní fáze 

C  ... příspěvek odporu vůči převodu hmoty k výškovému ekvivalentu teoretického 

patra (charakterizuje jak stacionární tak mobilní fázi) 

 

Pro dosažení účinné separace je nutné, aby hodnota výškového ekvivalentu 

teoretického patra H byla 0,01 - 1,00 mm.  

 

 

2.3.4. ROZLIŠENÍ 

 

Hlavním cílem chromatografie je rozdělení látek obsažených ve vzorku směsi, proto 

zde má prvořadý význam veličina nazývaná rozlišení, která umožňuje toto rozdělení 
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kvantitativně vyjádřit. Rozlišením R se rozumí rozdíl vzdáleností dvou píků 

separovaných složek, vztažený na šířku píku v jeho základně: 

 

R  =  1,18 . (tR2 - tR1) / (W2 + W1) 

 

tR2 - tR1 ... rozdíl retenčních časů 

W1, 2  ... šířky píku v poloviční výšce 

 

Pro píky, které se značně liší svými výškami, se rozlišení počítá podle vzorce: 

 

R = 1,18 . a . (RF2 - RF1) / (W2 + W1) 

 

RF1, F2 ... poměr vzdáleností, kterou od staru urazilo čelo rozpouštědla (retenční faktor) 

a  ... migrační vzdálenost čela rozpouštědla 

W1, 2  ... výšky píků v polovině jejich výšky 

 

Dokonalého rozlišení dvou píků až na základní linii dosáhneme při rozlišení 

R1,2 = 1,5. Větší rozlišení už zbytečně prodlužuje dobu analýzy. Rozlišení souvisí 

s kapacitním poměrem, distribuční konstantou a účinností, díky kterým se dá 

ovlivňovat. 

 

 

2.3.5. SELEKTIVITA KOLONY 

 

Je to vlastnost změřit správně a specificky danou látku v přítomnosti jiných látek, jež 

lze očekávat. Selektivita kolony je termodynamickou funkcí difuze látek mezi fázemi.  

Jinak řečeno je to míra relativní separace dvou složek směsi: 

 

α  =  t ´R2 / t ´R1  =  Dm2 / Dm1 

 

Selektivitu v kapalinové chromatografii je možné ovlivnit složením mobilní fáze, 

změnou pH mobilní fáze, teplotou a také náplní kolony. 
(12, 13, 14)
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2.3.6. FAKTOR SYMETRIE PÍKU neboli faktor chvostování  

 

Ideální chromatografická eluční křivka má gaussovský tvar, ta se ale v praxi téměř 

nevyskytuje. Deformace elučních křivek nastává, když dochází k adsorpci látky 

na různých typech sorpčních center, náplň kolony je nepravidelná nebo když je 

adsorpční děj pomalý. Deformací píku se zhorší rozlišení, ale hlavně přesnost a 

správnost měření. Dá se vypočítat podle vzorce: 

 

AS = w0,05 / 2d 

 

AS  ... faktor symetrie 

w0,05  ... šířka píku v jedné dvacetině jeho výšky 

d  ... vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku 

v jedné dvacetině jeho výšky 

 

Hodnota faktoru symetrie 1,0 značí úplnou (ideální) symetrii píku. 

 

 

2.3.7. PŘESNOST  KVANTITATIVNÍ ANALÝZY 

 

Pro chromatografii je nutné, aby výsledky měření bylo možné opakovat, a to jak 

na stejném přístroji tak i na jiných. Míru shody mezi jednotlivými výsledky konkrétní 

chromatografické metody určuje parametr přesnosti. Přesnost se vyjadřuje jako odhad 

relativní směrodatné odchylky v procentech (RSD%) pro řadu po sobě následujících 

měření porovnávacího roztoku. Podle podmínek opakování se rozlišují tři úrovně 

přesnosti, a to opakovatelnost (metoda se opakuje stejným způsobem jedním 

pracovníkem se stejnými činidly na tomtéž přístroji), mezilehlá přesnost (metoda se 

provádí s různými činidly, pracovníky i přistroji, ale v jedné laboratoři a se stejným 

vzorkem), reprodukovatelnost (metoda probíhá v různých laboratořích). Přesnost se 

počítá podle vzorce: 

 

RSD%  =  100 / ÿ  √[∑(ÿ - yi)
2 / n - 1] 
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yi  ... jednotlivé hodnoty vyjádřené jako plocha píku, výška píku nebo poměr ploch 

u metody vnitřního standardu 

ÿ  ... průměr jednotlivých hodnot 

n  ... počet jednotlivých hodnot 

 

Maximální dovolená relativní standardní odchylka RSDmax se pro řadu nástřiků vypočítá 

podle vzorce: 

 

RSDmax  =  KB √n / t 90%, (n - 1) 

 

K     … konstanta získaná ze vztahu K = (0,6 /√2) . (t 90%, 5 /√6), v němž 0,6 /√2 

představuje požadovanou RSD pro šest nástřiků a B = 1,0 (K = 0,349) 

B     … maximální povolený obsah látky minus 100% 

n     … počet opakovaných nástřiků porovnávacího roztoku (minimálně 3)  

t 90%, (n - 1)… Studentův parametr pro 90% pravděpodobnosti pro (n - 1) stupňů volnosti 

 

 

2.3.8. SPRÁVNOST 

 

Správnost vyjadřuje shodu mezi získaným výsledkem a správnou hodnotou. 

Správnou hodnotu lze zjistit buď pomocí jiné nezávislé metody, jejíž správnost je 

ověřena, nebo analýzou modelového vzorku, tj. placeba s přidaným standardem nebo 

analýzou přípravku s přídavkem standardní látky. Správnost se vyjadřuje jako rozdíl 

správné a získané hodnoty, nebo-li jako výtěžnost (recovery):  

 

výtěžnost = (nalezená hodnota . 100) / skutečná hodnota              

 

Správnost kombinuje přesnost a pravdivost (tj. vlivy náhodných a systematických 

faktorů). Za předpokladu, že výsledky použité metody vykazují nulovou nebo malou 

chybu, správnost se rovná přesnosti. 
(15) 
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2.3.9. POMĚR SIGNÁLU K ŠUMU 

 

Signál S z detektoru teoreticky můžeme zesilovat na požadovanou hodnotu, avšak 

zároveň je zesilován také elektrický šum vycházející z detektoru a z elektronických 

součástí. Hladina šumu proto omezuje koncentraci látky, kterou lze detekovat. Má-li se 

detekovaná složka odlišit od pozadí šumu, musí poskytnout větší odezvu detektoru 

než šum N. Bylo stanoveno, že minimální detekovatelné množství látky je taková 

koncentrace látky, která poskytne dvojnásobnou odezvu detektoru než je hladina šumu. 

Dá se zjistit buď experimentálně nebo se může vypočítat podle vzorce: 

 

S / N  =  2H / h 

 

H ... výška píku, odpovídající dané chromatografované látce předepsaného 

porovnávacího roztoku, měřená od vrcholu píku po extrapolovanou základní linii 

signálu, který se sleduje na vzdálenosti rovné dvacetinásobku šířky píku v polovině jeho 

výšky 

h ... absolutní hodnota největší výchylky šumu pozadí od základní linie 

na chromatogramu porovnávacího roztoku získaného při slepé zkoušce a zazname-

návaného na vzdálenosti rovné dvacetinásobku šířky píku v polovině výšky píku 

porovnávacího roztoku pozorovaného v místě rovnoměrně situovaného okolo místa, kde 

by se tento pík nacházel 

 

Poměr signálu k šumu ovlivňuje přesnost stanovení obsahu složek. 

(2, 13, 15, 16, 17, 18) 
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2.4. VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) byla vyvinuta jako obecně 

aplikovatelná analytická metoda nabízející vzrůstajícím požadavkům průmyslu a 

farmacie na čistotu produktů a rostoucímu zájmu o analýzu vzorků univerzální a 

rychlou separační techniku. Prvními kapalinovými chromatografy byly automatické 

analyzátory aminokyselin, vyvinuté začátkem padesátých let na podnět prací Moora a 

Steina, ty ale pracovaly zatím ještě za normálního tlaku. Koncem šedesátých let a 

začátkem let sedmdesátých došlo k prudkému rozvoji teorie a instrumentace kapalinové 

chromatografie a na trh byly uvedeny komerční přístroje, které umožnily práci i 

při zvýšených tlacích. Rozvoj mikroelektroniky umožnil detekci na podkladě konti-

nuálního měření absorpce záření v ultrafialové nebo viditelné oblasti, popř. měřením 

indexu lomu, a vysokotlaká kapalinová chromatografie tak, jak ji známe dnes, byla 

vyvinuta v polovině sedmdesátých let. Koncem sedmdesátých let se vyvinula nová 

metoda - chromatografie na reverzních fázích, která umožňuje separaci i velmi 

podobných sloučenin. Poté už se chromatografie běžně používala pro separaci a analýzu 

v různých oborech, jako jsou biotechnologie, biochemie, klinická farmacie, ale 

i průmyslové obory (kosmetika, potravinářství, kontrola životního prostředí, 

zemědělství atd.). 
(13, 18) 

 

Analytické kolony používané v šedesátých letech byly plněny náplněmi o zrnění 

50 - 80 μm bez modifikace povrchu. Separační účinnost těchto kolon byla malá. 

Koncem šedesátých let byly používány pelikulární náplně a povrchově porézní náplně, 

ale mohutné zvýšení separační účinnosti analytických kolon bylo uskutečněno až 

v první polovině sedmdesátých let použitím techniky plnění kolon tříděnými mikro-

partikulárními sorbenty o velikosti částeček 3 - 10 μm. Tyto kolony se používají 

dodnes. 
(13, 16, 17)

 

 

 

2.4.1. INSTRUMENTACE V HPLC 

 

Přístroje pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii jsou podstatně složitější 

než zařízení pro klasickou sloupcovou chromatografii, při které se mobilní fáze 



Diplomová práce  2008 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  Lenka Spáčilová  

 

 

 24 

pohybuje gravitační silou. Vysoce účinné kolony, naplněné částicemi o průměru 

menším než 10 μm, vyžadují k dosažení optimálních průtokových rychlostí vysokých 

tlaků, průtok totiž musí být nejvíce reprodukovatelný a zcela konstantní, což vytváří 

nároky na vybavení přístroje. Vysoké požadavky na citlivost, přesnost a správnost 

měření nelze splnit bez dokonalých zařízení pro dávkování vzorků a bez výkonných 

detektorů. Některá využití HPLC vyžadují velké počty analýz, a proto je důležitá 

možnost automatizace měření a zpracování výsledků. Při separacích velmi složitých 

směsí podobných látek by také často nešlo jednotlivé složky spolehlivě identifikovat 

bez použití výpočetních technik. Principiálně se kapalinový chromatograf skládá z částí, 

které zabezpečují transport mobilní fáze (zásobníky mobilní fáze, vysokotlaké čerpadlo, 

systémy pro tvorbu gradientu v mobilní fázi), dávkování vzorku (manuální či 

automatické), separaci látek (chromatografická kolona), detekci látek, registraci signálu 

a vyhodnocení chromatografického záznamu (počítače se chromatografickým 

programem, v dřívějších dobách X-Y zapisovače a číslicové integrátory). 
(4, 6)

 

 

Blokové schéma moderního kapalinového chromatografu: 

 

 

 

 

1. zásobník(y) mobilní fáze, 2. vysokotlaké čerpadlo, 3. dávkovací zařízení, 4. kolona, 

5. detektor , 6. registrační zařízení 7. chromatografický záznam, 8. odpad z kolony 

 

                                                           4. 

 

 

 

 

                                                                      5. 

       1.                                                                                                   8.    

                                          3. 

                                           

 

                                                                      6.                                                7. 

                        2.       
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2.4.1.1. ZÁSOBNÍKY MOBILNÍ FÁZE 

 

Při izokratické eluci je mobilní fáze vedena buď z jednoho zásobníku 

do vysokotlakého čerpadla, nebo se přivádí z více zásobníků a mísí se ve směšovacím 

zařízení před nebo za vysokotlakým čerpadlem. 

Konstrukčním materiálem zásobníků bývá nejčastěji sklo, plasty (polyethylen, 

polypropylen, polytetrafluorethylen) nebo nerezová ocel. Často je třeba zbavit mobilní 

fázi pohlcených plynů, což se provádí vakuem za intenzivního míchání, zahřátím 

mobilní fáze, ultrazvukem nebo probubláváním inertním plynem. Proto jsou některé 

zásobníky uzavřené víčkem se dvěma vývody, ze kterých jeden je určen pro přívod 

helia, popř. jiného inertního plynu, druhý je pro připojení na vakuovou linku. 

K propojení chromatografických systémů se často používá kapilár z plastu nebo také 

kapiláry z nerezavějící oceli. 
(12, 14, 19)

 

 

 

2.4.1.2. ČERPADLA 

 

Čerpadlo je jednou z nejdůležitějších a nejdražších částí kapalinového 

chromatografu, protože musí zajistit definovaný a konstantní průtok mobilní fáze. 

Je jich řada typů, které se liší konstrukcí, spolehlivostí a cenou. Nejjednodušší jsou 

pneumatická čerpadla, skladající se z uzavřeného zásobníku mobilní fáze, do kterého se 

zavádí inertní plyn (může být oddělený pístem). Jiným typem čerpadel jsou tzv. lineární 

dávkovače. Dokonale těsnící píst prochází válcem naplněným mobilní fází. Tato 

čerpadla mají schopnost vyvinout vysoké tlaky, a tím poskytnout vysoké průtokové 

rychlosti bez pulzací. Nevýhodou ovšem je, že mají malý pracovní objem a složité 

vyměňování mobilní fáze. Nejvíce jsou používána čerpadla reciprokační, která 

periodicky nasávají mobilní fázi ze zásobníku a vytlačují ji do kolony. Jsou dvojího 

typu - pístová nebo membránová. Tato čerpadla jsou použitelná i pro gradientovou 

eluci, základní nevýhodou však je, že tok mobilní fáze pulzuje. Lze však použít 

současně dvou nebo více čerpadel, jejichž činnost je fázově posunuta a tím pulzaci 

omezit. 
(2)
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2.4.1.3. DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

 

Roztok vzorku se dávkuje do protékající mobilní fáze na horní konec kolony nebo 

blízko něj pomocí dávkovacího zařízení, které je schopno pracovat při vysokém tlaku.
 

Na dokonalém dávkování vzorku je do značné míry závislá účinnost celého 

chromatografického procesu. Dávkovací zařízení buď používají techniky nástřiku 

injekční stříkačkou přes septum nebo při zastaveném průtoku mobilní fáze (stop – flow 

dávkovače), ty se dnes již prakticky nepoužívají, nebo jsou to smyčkové dávkovače 

na principu přepínacích ventilů popř. automatické dávkovače. Principem smyčkového 

dávkovače je systém pevného pouzdra s otočným jádrem a teflonovými kroužky. 

Injekční stříkačkou se naplní dávkovací kapilára bez přerušení průtoku mobilní fáze a 

otočením jádra se zařadí do průtoku. Vzorek je vytlačen proudící mobilní fází 

na chromatografickou kolonu. Dávkovací smyčky umožňují vpravení konstantního 

objemu do kolony, a tak není nutné odměřovat přesné množství vzorku.
 (12, 14, 19)

 

 

 

2.4.1.4. CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY 

 

Chromatografické kolony jsou tvořeny trubicí z různého materiálu, naplněné 

sorbentem. V dnešní době se zhotovují převážně z trubic z antikorózní oceli s leštěným 

vnitřním povrchem. Do tlaků cca 20 MPa lze použít i kolony ze speciálně tvrzeného 

skla, které se z bezpečnostních důvodů umísťují do kovového pouzdra.
(20)

 

Pro analytické měření se používají analytické kolony v délce 5 – 30 cm s vnitřním 

průměrem 3 – 5 mm. Náplně mají velikost částic 3 – 10 µm. Díky uvedenému zrnění 

obsahují tyto kolony až 5 000 nebo 10 000 teoretických pater na 10 cm délky. Sorbenty 

lze rozdělit podle jejich polarity. Nepolárním sorbentem je silikagel modifikovaný 

na svých hydroxylových skupinách alifatickým řetězcem s 8 nebo 18 uhlíky. Jedná se 

o tzv. reverzní fáze. Středně polární fázi představuje tříuhlíkatý řetězec obsahující 

skupinu -CN, -NH2, -OH. Jako polární sorbent se používá silikagel. Je vhodný 

pro většinu látek mimo silně bazických, které interagují s jeho slabě kyselým centrem. 

Dále také oxid hlinitý, který se používá pro dělení nepříliš polárních látek, které se 

od sebe stéricky liší, a oxid hořečnatý. Nevýhodou chemicky vázaných fází je omezená 

stabilita mimo pH 2 - 8,5. Zirkoniové kolony (SiO2 je nahrazen ZrO2) jsou stálé v celém 
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rozsahu pH a rovněž při vyšších teplotách. Je u nich možno použít vyšší průtokové 

rychlosti ve srovnání s klasickými kolonami a umožňují kolony monolitické. Dalším 

typem kolon jsou kolony plněné chirálními stacionárními fázemi. Používají se 

pro hodnocení opticky aktivních 
 
látek (např. mnoha používaných léčiv). Pro tento typ 

chromatografie je ale také možné přidávat chirální přísady do mobilní fáze.
(12, 14, 18, 21, 22)

 

Moderní přístroje umožňují použít při dělení látek několik kolon najednou, jedná se 

o techniku přepínání spřažených kolon (column switching). Kolony bývají spojeny 

za sebou, a mohou se lišit délkou, náplní apod. Metoda se používá ke zlepšení separace 

látek a zkracuje čas analýzy.
(19)

 

 

 

2.4.1.5. DETEKTORY 

 

Funkcí detektorů je monitorovat látky eluované z kolony a převést měřené vlastnosti 

detekovaných látek na elektrický signál, který je vyhodnocen počítačovým systémem. 

K detekci separovaných složek se využívá jejich určitých vlastností, jimiž se tyto látky 

liší od složek mobilní fáze. Rozlišujeme dva typy detektorů. Univerzální, měřící 

vlastnosti signálu jako celku, které se mění se změnou složení systému. To znamená, že 

detekovaná látka musí mít vlastnosti podstatně odlišné od vlastností ostatních složek 

mobilní fáze. A selektivní, měřící vlastnost, kterou má jen chromatografovaná látka 

v závislosti na koncentraci. 
(4, 20)  

Detektor může významně ovlivnit selektivitu i citlivost stanovení, a proto by se měly 

používat jen kvalitní detektory splňující požadavky na vysokou citlivost (definovanou 

jako změna signálu detektoru při jednotkové změně koncentrace analytu), dostatečně 

velký poměr mezi šumem a měřenou hodnotou, reprodukovatelnost a linearitu odezvy, 

nezávislost odezvy na změně složení mobilní fáze při gradientové eluci, dobré 

dynamické vlastnosti (signál detektoru by měl být věrným obrazem časové funkce 

koncentrace analytu ve vzorku, protože zkreslení koncentračního profilu, rozšíření a 

deformace zón zhoršují citlivost a spolehlivost měření a rozdělení látek, které bylo 

dosaženo na koloně), malou citlivost ke změnám tlaku a rychlosti průtoku mobilní fáze. 

Přístroje mohou být vybaveny i více detektory, přičemž je výhodné kombinovat oba 

typy, a to buď paralelně nebo sériově. 
(1, 4, 23)
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Nejpoužívanější jsou spektrofotometrické detektory pracující v ultrafialové nebo 

viditelné oblasti světelného záření, následují detektory fluorimetrické, elektrochemické 

a refraktometrické. V dnešní době jsou také stále častěji používány i detektory 

hmotnostní.
 (20)

 

 

SPEKTROFOTOMETRICKÉ DETEKTORY 

 

Tyto detektory jsou v dnešní době používány nejvíce. Proměřují absorbanci 

elektromagnetického záření určité vlnové délky složkami eluátu protékajícího celou 

detektoru. K detekci se používá především UV oblast spektra, mnohem méně oblast 

viditelná a minimálně infračervená oblast spektra. Jsou to detektory selektivní, takže 

základním požadavkem je, aby při dané vlnové délce detekovaná látka absorbovala 

co nejvíce, zatímco složky mobilní fáze musí absorbovat co nejméně. Výhodou je, 

že řada rozpouštědel běžně používaných jako složky mobilních fází má zanedbatelnou 

absorpci v poměrně širokém rozsahu vlnových délek. 
(3, 4)

 

Spektrofotometrické detektory jsou výhodné jak pro svoji vysokou citlivost a velký 

rozsah lineární odezvy, tak pro svoji selektivitu a možnost volby mobilní fáze 

v poměrně velkém výběru rozpouštědel. Citlivost detekce je velmi vysoká, záleží 

na molární absorptivitě analyzované složky a na celkovém objemu cely detektoru. 

Při délce dráhy v cele 10 mm je absolutní množství látek, jež je možno ještě dokázat 

v rozpětí 10
-8

 až 10
-12

 g látky v 1 ml. Lze je používat i při gradientové eluci.  

 

FLUORIMETRICKÉ DETEKTORY 

 

Za schopnost látky emitovat sekundární záření po absorpci záření o kratší vlnové 

délce jsou zodpovědny luminiscenční vlastnosti této látky. Mezi tyto vlastnosti patří 

fotoluminiscence a chemiluminiscence. Fotoluminiscence je emise vyvolaná absorpcí 

záření o kratší vlnové délce, chemiluminiscence je vyvolaná chemickou energií 

při chemické reakci. Délka trvání emise sekundárního záření po vypnutí excitačního 

zdroje dělí emitované záření na fluorescenci (trvá velmi krátce - 10
-8

 až 10
-5

 sekundy) a 

fosforescenci (trvá od 10
-2

 sekundy až po několik dnů). 
(13) 

Při fluorimetrické detekci prochází eluovaná látka průtokovou celou detektoru, 

absorbuje záření z intenzivního zdroje a přitom emituje fluoreskující záření o větší 
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vlnové délce než záření excitační. Emitované záření má pro každou látku 

charakteristické spektrum a jeho intenzita je přímo úměrná koncentraci látky. Záření 

dopadá na fotonásobič, který je přemění na elektrický signál, jehož velikost je úměrná 

intenzitě flourescenčního záření. Pro analýzu látek, které nevykazují přirozenou 

fluorescenci, lze vhodnou derivací připravit fluoreskující deriváty. Jako excitační zdroje 

se používají intenzivní rtuťové výbojky nebo wolframové, deuterinové či xenonové 

lampy. Možné je použít i lasery. Flourimetrické detektory (fluorimetry) jsou detektory 

selektivní, méně univerzální než detektory UV, za to citlivější. Lze je také použít 

při gradientové eluci. V praxi bylo dosaženo meze detekce 10
-9

 až 10
-15

 g/ml. 
(4, 13, 14, 20) 

 

ELEKTROCHEMICKÉ DETEKTORY 

 

K detekci v proudících kapalinách se používá řady elektrochemických metod, a to 

jednak metod založených na elektrických vlastnostech roztoku (konduktometrie, 

vysokofrekvenční měření impedance), jednak metod elektrolytických (potenciometrie, 

polarografie, voltametrie, amperometrie, coulometrie). Slouží k detekci látek schopných 

elektrochemické reakce, tj. oxidačně - redukčních změn, jež probíhají na fázovém 

rozhraní roztok – elektroda.  

Ampérometrické detektory měří proud vyvolaný průchodem redukovatelné nebo 

oxidovatelné látky průtokovou celou, v níž jsou umístěny elektrody s vloženým 

pracovním napětím. Používá se dvouelektrodových nebo častěji tříelektrodových 

systémů (skládající se z měrné, srovnávací a pomocné elektrody). Tuhé měrné elektrody 

jsou zhotoveny nejčastěji ze skelného uhlíku, grafitových vláken, grafitové pasty nebo 

kovů. Nevýhodou těchto materiálů je zanášení a postupná deaktivace produkty oxidace 

a redukce a nečistotami z mobilní fáze, což vyžaduje častou rekalibraci detektoru 

při kvantitativní analýze. 

Coulometrické detektory měří náboj potřebný k oxidaci či redukci celkového 

množství látky při průtoku měrnou celou. Umožňují dosáhnout větší citlivosti detekce 

než ampérometrické detektory.  

Elektrochemické detektory jsou detektory selektivní a umožňují dosáhnout velmi 

vysoké citlivosti (detekční limit 10
-9

 až 10
-11

 g/ml). Důležité při jejich používání je však 

důkladné odplynění mobilní fáze, abychom dosáhli stabilní nulové linie a měli 

reprodukovatelné výsledky. Mobilní fáze musí být vodivá, takže tyto detektory nelze 
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použít při chromatografii v systémech s normálními fázemi. Nedají se použít 

při gradientové eluci. 
(4, 14, 20) 

 

REFRAKTOMETRICKÉ DETEKTORY 

 

Při použití refraktometrických detektorů se měří rozdílný index lomu analyzované 

látky a čisté mobilní fáze. Aby se potlačily fluktuace signálu, pracují tyto detektory 

diferenciálně, to znamená, že měří index lomu proti referenční cele, která je naplněna 

mobilní fází. Protože jakákoli změna složení kapaliny vede ke změně indexu lomu, 

jsou refraktometrické detektory univerzální. Jsou podstatně méně citlivé než 

UV detektory (detekční limit 10
-6

 g/ml) a jejich odezva závisí na teplotě (je třeba systém 

termostatovat). Používají se hlavně tehdy, když vzorek neabsorbuje v UV oblasti nebo 

když mobilní fáze vykazuje velkou absorbanci v této oblasti. Není možné je použít při 

gradientové eluci. 
(2, 4, 14, 20, 21)

 

 

HMOTNOSTNÍ DETEKTOR 

 

Pro detekci léčiv je v poslední době využíváno též spojení HPLC s hmotnostní 

spektrometrií (MS). Po výstupu z HPLC kolony je nutno z eluentu odstranit mobilní 

fázi a molekuly léčiva v plynném stavu jsou v hmotnostním spektrometru ionizovány 

nárazy elektronů, termoionizací či elektroionizací. Nabité částice (molekulární a 

fragmentární ionty) jsou v magnetickém nebo vysokofrekvenčním poli separovány 

podle hmotnosti a náboje a je zaznamenáno hmotnostní spektrum (tj. četnost iontů 

ve vztahu k poměru – hmotnost/počet nábojů). Spojení HPLC-MS je vysoce selektivní, 

vysoce citlivé a poskytuje řadu údajů potřebných pro identifikaci léčiv. Hmotnostní 

detektory jsou finančně velmi náročné.
(3)

 

 

 

2.4.1.6. ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DAT 

 

K vyhodnocování a dalšímu zpracování chromatografických dat se dříve používaly 

jedno- i vícekanálové integrátory vybavené mikroprocesorem. Dnes se používají hlavně 

počítače vybavené speciálním softwarem pro zpracování chromatografických dat. 
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Počítač přímo ovládá pracovní parametry chromatografu (složení mobilní fáze, průtok 

mobilní fáze, teplota, citlivost detektoru apod.).
(20)

 

 

 

2.4.2. VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V KAPALINOVÉ CHROMATO-

GRAFII 

 

K vyhodnocení výsledků měření kapalinovou chromatografií slouží 

chromatografická křivka, která představuje grafický nebo jiný záznam odezvy 

detektoru, koncentrace eluované látky nebo jiné veličiny použité jako měřítko této 

koncentrace v závislosti na čase, objemu nebo vzdálenosti.  

Hlavním úkolem kvalitativní analýzy je zjištění či potvrzení identity analyzované 

látky, ať již nově syntetizované nebo izolované ze složité směsi. Základní identifikující 

charakteristikou v HPLC je retenční (eluční) čas tR , což je čas od nástřiku vzorku 

na kolonu k maximu chromatografického píku. Důkazem totožnosti je shoda retenčních 

dat tR chromatografického píku léčiva v analyzovaném vzorku s retenčním časem píku 

standardu.  

Ke zjištění množství chromatografovaných látek, tedy jejich stanovení, je využívána 

plocha píku, případně výška píku, která je kvantitativním údajem a je tedy úměrná 

koncentraci separované látky. Na základě zjištěných ploch píků se obsah látky 

ve vzorku určuje pomocí standardu. Pro stanovení obsahu měrené látky nebo jejích 

složek může být použita metoda vnějšího standardu, vnitřního standardu, kalibrační 

postup nebo metoda normalizace 
(3, 16, 17, 21, 24)

 

 

Metoda vnějšího standardu 

Tato metoda spočívá ve dvou krocích - ve dvojím dávkování. V prvním kroku se 

analyzuje vzorek, potom se měří vnější standard o známé koncentraci. Jako vnější 

standard se používá tzv. chemická referenční látka. Koncentrace stanovovaných složek 

směsi se pak určí z poměru ploch (výšek) píků jednotlivých stanovovaných látek a 

plochy píku vnějšího standardu. 
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Metoda vnitřního standardu 

Při této metodě je přidáno známé množství standardu (tj. látky podobné chemické 

struktury, která by měla být dostupná v čisté formě a měla by se eluovat blízko měřené 

složky v odděleném píku) k analyzovanému vzorku před vlastním měřením. Koncen-

trace zkoušené látky se stanoví porovnáním poměru ploch píků nebo výšek píků 

stanovované látky a vnitřního standardu. Tato metoda je méně časově náročná a hlavně 

přesnější, protože není zatížena chybou dvojího nástřiku. Vnitřní standard však musí být 

eluován v blízkosti píků, které budou vyhodnocovány, musí mít podobnou koncentraci 

jako hodnocené látky a musí být chemicky inertní 

 

Kalibrační postup 

Kalibrační postup spočívá v přípravě řady roztoků obsahujících standard o stupňující 

se koncentraci, jejich změření a vytvoření nejlépe lineární kalibrační křivky. Při analýze 

vzorku o neznámé koncentraci se potom srovnává plocha píku s touto křivkou. Tato 

metoda je časově dost náročná. 

 

Metoda normalizace 

Tato metoda je založena na měření ploch píků všech složek ve vzorku a výpočtu 

relativního zastoupení jednotlivých složek. 

 

 

2.5. VALIDACE 

 

Analytické metody používané pro hodnocení léčiv musí být vhodné, přesné a 

spolehlivé. Vhodnost, přesnost a spolehlivost musí být experimentálně ověřena a 

doložena. Tento proces se nazývá validace analytické metody. Jedná se o sérii 

experimentů, kterými se zjistí nejdůležitější charakteristiky metody, potvrdí se, že dává 

reprodukovatelné a spolehlivé výsledky a je vhodná pro zamýšlené použití. Cílem 

validace je vyšetřit praktické hranice, ve kterých je zkušební postup použitelný, a 

zajistit, aby při opakovaném použití v jedné nebo v různých laboratořích dávala metoda 

stále stejně spolehlivé výsledky. Validace analytické metody je oddělený akt. Obecně je 

postup vývoje metod takový, že nejprve se definují požadavky na zkušební metodu. 

Vyvine se metoda, najdou se optimální podmínky a třetím bodem postupu je validace, 
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tj. pomocí experimentálních dat se prokáže, že je metoda vhodná pro daný účel a 

splňuje na začátku definované požadavky. Obecně analytické parametry, ověřované 

při validaci metod, jsou: 

- přesnost (opakovatelnost, reprodukovatelnost) 

- linearita, rozsah 

- správnost 

- detekční a kvantitativní limit 

- selektivita 

- robustnost 

Není nutné určovat všechny parametry u každé metody, záleží na účelu použití metody. 

Budou se lišit pro metodu stanovení obsahu majoritní složky, pro metodu stanovení 

nečistot nebo zkoušky lékové formy. Také nelze obecně požadovat konkrétní hodnoty 

jednotlivých parametrů, záleží na použité metodě, jejím cíli i vzorku, jenž je 

analyzován. 
(4, 18)

  

 

PŘESNOST 

Přesnost analytické metody je míra shody mezi jednotlivými výsledky měřenými 

opakovaně jedním homogenizovaným vzorkem. Obvykle se vyjádří jako relativní 

směrodatná odchylka a stanoví se minimálně ze 6 nezávislých analýz zhomoge-

nizovaného vzorku, provedených kompletním postupem, počínaje přípravou vzorku. 

Podle podmínek opakování se rozlišují tři stupně přesnosti. 

Opakovatelnost - metoda se opakuje stejným způsobem jedním pracovníkem se 

stejnými činidly na tomtéž přístroji 

Mezilehlá přesnost - metoda se provádí s různými činidly, analytiky i přistroji, 

v různý den, ale v jedné laboratoři se stejným zhomogenizovaným vzorkem 

Reprodukovatelnost - provedení probíhá v jiných laboratořích, ale se stejným 

zhomogenizovaným vzorkem 

 

LINEARITA 

Linearita je schopnost dávat výsledky (buď přímo nebo matematickými výpočty) 

přímo úměrné koncentraci stanovované látky. Obvykle se stanovuje minimálně pět 

různých koncentrací v rozmezí 50 - 150 % obsahu látky. Linearita analytické metody se 

doloží buď graficky, jako závislost výsledků na koncentraci stanovované látky, nebo 
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matematicky, pomocí výsledků lineární regresní analýzy. Uvádí se korelační faktor 

(míra linearity), směrnice (míra citlivosti), y-úsek (míra vedlejších vlivů) a chyby 

stanovení všech těchto hodnot. 

Z linearity se odvozuje ROZSAH, který udává interval mezi nejvyšší a nejnižší 

koncentrací, kdy je ještě měření přesné, správné a lineární. Dolním limitem může být 

detekční limit, horní může být určen maximální odezvou, při jejímž překročení už 

měření není přesné. 

 

SPRÁVNOST 

Správnost je odchylka výsledku metody od správné hodnoty. Používají se tři 

možnosti, jak zjistit správou hodnotu. Pomocí jiné nezávislé metody, jejíž správnost je 

ověřena, analýzou modelového vzorku, tj. placeba s přidaným standardem, nebo 

analýzou vzorku s přídavkem standardní látky. Vyjadřuje se jako rozdíl hodnot nebo 

jako výtěžnost (recovery): 

výtěžnost = nalezená hodnota . 100 / skutečná hodnota  

 

DETEKČNÍ LIMIT 

Tento parametr vyjadřuje citlivost metody. Je to nejnižší koncentrace analyzované 

látky v roztoku, která ještě je detekovatelná (ne nutně je však stanovovatelná 

při uvedených experimentálních podmínkách). Detekční limit se může určit experimen-

tálně nebo jako koncentrace látky s poměrem signálu k šumu s hodnotou 3.  

 

KVANTITATIVNÍ LIMIT 

Kvantitativní limit je též parametrem citlivosti. Je to nejnižší koncentrace látky, 

kterou lze stanovit s přijatelnou přesností a správností. Vyjadřuje se jako koncentrace, 

při níž se dosáhne maximální přijatelné směrodatné odchylky od těchto hodnot. 

Za limitující směrodatnou odchylku se považuje 10%. Obvykle to bývá trojnásobek 

detekčního limitu.  

 

SELEKTIVITA 

Selektivita analytické metody, nazývaná též jako specifita, je schopnost změřit 

správně a specificky danou látku v přítomnosti jiných látek, jež lze očekávat. Vyjadřuje 

se jako rozdíl mezi výsledky analýzy vzorku bez nečistot a vzorku s přidanými 
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rozkladnými produkty nebo různými nečistotami. Jsou-li nečistoty nebo rozkladné 

produkty neznámé nebo nedostupné, je možné selektivitu prokázat jako výtěžnost 

standardního přídavku čisté látky k materiálu, obsahujícímu stálé množství jiných látek.  

 

ROBUSTNOST 

Robustnost vyjadřuje míru schopnosti metody dávat správné a přesné výsledky i 

při menších změnách pracovních podmínek, ke kterým nutně dochází při provádění 

metody v jiné laboratoří, i když popsaný postup zůstává zachován. Znamená tedy míru 

vlivu různých proměnných podmínek na výsledky analýzy. Proměnnými podmínkami 

se myslí např. složení mobilní fáze, pH vodné složky mobilní fáze, teplota, rychlost 

průtoku, stabilita analyzovaných látek, rozdíl mezi kolonami různých šarží či různých 

výrobců, počet složek v roztoku, atd. Sbírají se poznatky z vývoje a cílem je upozornit 

na podmínky, které mohou ovlivnit výsledky. 
(15, 18, 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  2008 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  Lenka Spáčilová  

 

 

 36 

2.6. TAU-FLUVALINÁT 

 

Strukturní vzorec:  

 

 

Sumární vzorec:  

C26H22ClF3N2O3 

 

Chemický název:  

(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl N-(2-chloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-D-valinate  

(podle názvosloví IUPAC) 

 

MR = 502.9 

 

Při laboratorní teplotě je to viskózní olej žlutohnědé barvy a slabě nasládlé vůně. 

Ve vodě je velmi málo rozpustný (2 . 10
-6

 g/l), v izooktanu 108 g/l a v toluenu více než 

631 g/l. Teplotu varu má 154 °C při 9,3 Pa a hustotu 1,262 při 25 °C. Vzplane při 90 °C 

s hlavními produkty hoření formaldehydem, acroleinem, chlorovodíkem, fluorovodíkem 

a kyanovodíkem.  

 

Původ látky  

Fluvalinát byl vyvinut v roce 1980, původně jen jako racemická směs. Po objevení 

tau-fluvalinátu (R-izomer fluvalinátu) se začala používat tato účinnější forma.  

 

Chemická skupina 

Typ II syntetických pyrethroidů 
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Pyrethriny jsou insekticidně účinné látky získávané z pylu Kopretiny starčkolisté 

(Chrysanthemum cinerariaefolium). Pyrethrový prášek nebo jeho extrakt obsahuje 

obecně 0,5 - 3 % insekticidně účinných látek, a to esterů kyseliny chryzantémové a 

chryzantemdikarbonové s ketoalkoholy pyretrolem a cinerolonem. Později byly stále 

více používány jejich synteticky připravené analogy - pyrethroidy, mezi něž patří 

allethrin, cypermethrin, fenvalerát, fluvalinát, pallethrin, permethrin, pyrethrin, 

resmetrin a sumetrin. Používají se buď jako čisté nebo v kombinaci s některými 

z organofosfátů či insekticidních karbamátů.  

 

Mechanizmus účinku 

Pyrethriny a pyrethroidy jsou reveribilně neurotoxické. Rozpouštějí se v lipidové 

části polopropustných membrán periferních nervových drah a vážou se na alfa 

podjednotku receptorů sodíkových kanálů (tím se odlišují například od lokálních 

anestetik). Depolarizací membrány otevírají sodíkové kanály a vyvolávají akční 

potenciál. Tím ovlivňují napěťovou citlivost sodíkových kanálů a opožďují jejich 

uzavírání. Způsobují tak přenos opakovaných nervových vzruchů, vedoucích ke vzniku 

křečových stavů. Interakce s receptorem sodíkového kanálu je stereospecifická.  

Pyrethriny a pyrethroidy jsou řazeny mezi insekticidy s nejnižší úrovní toxicity vůči 

savcům. Jsou však běžně jedovaté pro včely a ryby. Na hmyz a členovce působí jako 

dotykové a požerové insekticidy s velmi rychlou účinností. Po kontaktu s insekticidem 

se během několika vteřin projevuje účinek tzv. knock down efektem, při němž 

v důsledku okamžité obrny motorických svalů hmyz ztrácí schopnost pohybu a během 

několika dalších minut hyne.  

 

Toxicita 

Po vdechnutí či dermální expozici u člověka nejsou známy žádné nebo jen mírné 

projevy toxicity (kožní - brnění nebo svědění s erytémem na exponovaných místech, 

vdechnutí - kašel, mírná dyspnoe). Požití fluvalinátu se projevuje nauzeou, zvracením a 

bolestí břicha. Při opakovaném příjmu nižších dávek u citlivých jedinců dochází 

k rozvoji alergických reakcí. 
 
 

Po požití nebo inhalaci většího množství látky nebo rozsáhlé kožní expozici se 

mohou projevit systémové účinky. Objevuje se bolest hlavy, závrať, nechutenství a 
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hypersalivace. Závažnější následky toxicity nejsou běžné. Patří k nim porušené vědomí, 

svalové záškuby, křeče a někdy i nekardiogenní plicní edém. 
(26, 27) 

 

Maximální povolený limit fluvalinátu v medu 

Fluvalinát je zahrnut v Příloze II nařízení Rady Evropské unie č. 2377/90, podle 

které jeho rezidua ve včelím vosku ani medu nejsou Evropskou unií nijak regulována, 

i když opakovaná aplikace nebo špatné použití léčiva vede k akumulaci reziduí 

ve včelím vosku, který potom představuje zdroj reziduí i v medu. Například ve Švédsku 

je maximální povolený limit fluvalinátu v medu 0,05 mg/kg.
 (28) 

 

LD50 per os pro laboratorního potkana činí 130 mg/kg živé hmotnosti. 
(26) 

 

 

2.7. Přehled publikovaných prací zabývajících se hodnocením tau - fluvalinátu 

 

Studiem analytického hodnocení tau - fluvalinátu se zabývá mnoho prací. Ve většině 

je k analýze a stanovení tohoto léčiva používána plynová chromatografie, některé 

používají i metodu HPLC. Hodně prací se zabývá hodnocením tau - fluvalinátu jako 

insekticidu v ovoci. V poslední době, kvůli rozvoji varroázy, se objevují práce 

zabývající se hodnocením tau - fluvalinátu ve včelím medu a vosku.  

 

Hodnocení tau - fluvalinátu v ovoci 

▪  Práce Carly Solerové, Jordi Mañese a Yolandy Picó pro hodnocení šesti pesticidů 

včetně tau - fluvalinátu srovnávala kapalinovou chromatografii s hmotnostním spektro-

metrem s hexapólovou a třípólovou kolizní celou. 
(29) 

▪  Další práce těch samých autorů (Carly Solerové, Jordi Mañese a Yolandy Picó) se 

zabývala hodnocením stejných pesticidů v citrusových plodech. Pomocí kapalinové 

chromatografie s hmotnostní spektrometrií kontrolovali překročení maximálního 

povoleného limitu tau - fluvalinátu v tomto ovoci, který je ustanovený ve španělské 

legislativě. Použili chromatografickou kolonu C18 a mobilní fázi dichlormetan - 

metanol v poměru 80 : 20. 
(30)

 

▪  V práci Carly Solerové, K. J. Jamese a Yolandy Picó se tito autoři zabývali 

hodnocením jiných šesti pesticidů (včetně tau - fluvalinátu) kapalinovou chromatografií 

s hmotnostní spektrometrií v šesti druzích ovoce. 
(31) 
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Hodnocení tau - fluvalinátu ve včelím medu a vosku plynovou chromatografií 

Analýzou a hodnocením tau - fluvalinátu plynovou chromatografií se zabývají 

následující práce: 

▪  A. Tsigouri, U. Menkossoglu-Spiroudi a A. Thrasyvoulou se ve své práci zabývají 

studiem metody hodnocení reziduí tau - fluvalinátu v medu. Používají kolonu C8, jako 

mobilní fázi dichlormetan a k detekci používají detektor elektronového záchytu. 
(32) 

▪  A. Tsigouri, U. Menkossoglu-Spiroudi, A. Thrasyvoulou a Gr. Diamantidis se 

v následující práci zabývají srovnáním koncentrace reziduí ve včelím medu a vosku 

po rozdílných technikách léčení varroázy. Srovnávají rezidua v medu po přeléčení včel 

přípravkem Apistan a přípravkem Mavrik. 
(33) 

▪  J. J. Jiménez, J. L. Bernal, M. J. del Nozal a C. Alonso se zabývají extrakcí 

dvanácti lipofilních pesticidů, včetně tau - fluvalinátu ze včelího vosku. Zkoušeli 

dekantaci vzorku vosku s hexanem a následně vytřepávání hexanové fáze 

do acetonitrilu nebo metanolu. K analýze a stanovení použili plynovou chromatografii 

s detektorem elektronového záchytu. 
(34) 

Další práce se zabývají kontrolou limitního množství tau - fluvalinátu ve včelím 

medu a vosku metodou plynové chromatografie:  

▪  M. P. Chauzat, J. P. Faucon měří rezidua tau - fluvalinátu, kumafosu a endosulfanu 

ve včelím vosku ve Francii. Extrakci provádějí mísením s hexanem a centrifugací, 

následným vytřepáváním hexanové frakce s acetonitrilem a zakoncentrováním. Měření 

provádějí plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem s hexapólovou 

kolizní celou. 
(35) 

▪  A. Kamel a A. Al-Ghamdi měří rezidua tau - fluvalinátu, flumethrinu a kumafosu 

v medu a včelím vosku v Saudské Arábii. Med rozpouštějí ve fosfátovém pufru a 

homogenizují na ultrazvuku. Vzorek mísí s tetrahydrofuranem, acetonitrilem, vodou a 

pufrem, koncentrují na rotačním odpařovači a rozpouštějí v methanolu. Měření 

provádějí plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem. 
(36) 

 

Hodnocení tau - fluvalinátu ve včelím medu a vosku metodou HPLC 

▪  V práci M. M. Galery, M. D. Garcíe a R. S. Valverdeho bylo hodnoceno devět 

pyrethroidů metodou HPLC s následným UV ozářením a detekcí měřením chemi-

luminiscence. Při HPLC měření byla jako stacionární fáze použita kolona C18, měření 
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probíhalo gradientovou elucí s počátečním poměrem mobilní fáze acetonitril - voda 

70 : 30 a konečným poměrem 90 : 10 a průtokovou rychlostí 1,5 ml/min. 
(37) 

▪  V práci J. Atienzy, J. J. Jiméneze, J. L. Bernala a M. T. Martína se autoři zabývali 

extrakční metodou, užívající jako rozpouštědla superkritické kapaliny oxidu uhličitého a 

následným hodnocením HPLC s kolonou C18, mobilní fází acetonitril - voda v poměru 

80 : 20 a UV detekcí při 254 nm. 
(38) 

▪  A. C. Martel a S. Zeggane extrahovali akaricidy (kumafos, bromopropylát, amitraz 

a tau - fluvalinát) z medu HPLC analýzou po smíchání medu s hexanem, zfiltrování a 

vytřepání organické frakce. Chromatografické podmínky obsahovaly kolonu C18, 

mobilní fázi acetonitril - voda v poměru 80 : 20 s přídavkem amoniaku do zásaditého 

pH, průtokovou rychlost 1 ml/min a vlnovou délku UV detektoru podle absorpčního 

maxima jednotlivých léčiv (pro tau - fluvalinát 254 nm). 
(39) 
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3. CÍL PRÁCE 
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Cílem práce bylo vypracovat optimální chromatografické podmínky pro analýzu a 

stanovení tau - fluvalinátu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií a vyvinout 

metodu extrakce tohoto léčiva z medu.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

Pro analýzu a stanovení tau-fluvalinátu v medu jsme zvolili metodu vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie s UV detektorem.  
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4.1. POUŢITÝ CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, 

POMŮCKY A CHEMIKÁLIE 

 

CHROMATOGRAFICKÝ MATERIÁL 

Chromatografická kolona- 250×4 mm I.D. s náplní LiChrospher 100 RP-18C, 5 µm, 

Merck, Německo 

Chromatografická kolona- 150×3 mm I.D. s náplní Separon SGX RP-18C, 5 µm, 

Merck, Německo 

Chromatografická plastová kolona SILICA - CART- 20×9 mm I.D. s náplní SGX 

RP-18C, 6 µm, Tessek, Praha, Česká republika 

 

PŘÍSTROJE 

Analytické váhy, Helago, Česká Republika 

Váhy Mettler AT 21, Mettler Toledo, Česká Republika 

Vysokotlaké čerpadlo SpektraSystem P 1000, Thermo Separation Products, USA 

UV detektor SpectraSystem UV 1000, Thermo Separation Products, USA 

Řídící jednotka SpectraSystem AS 1000, Thermo Separation Products, USA 

PC s chromatografickým softwarem ChromQuest 4.2.34 (Thermo Electron 2004) 

Smyčka 20 µl 

Ultrazvuková lázeň K10, Kraintek, Slovensko 

Sušárna HS 61A, Chirana, Česká Republika 

Koncentrátor vzorku, EVAP Ecom, Praha, Česká Republika 

Vakuový extraktor Visiprep, Praha, Česká republika 

 

POMŮCKY 

Mikrostříkačka- 25 µl, Hamilton, Švýcarsko 

Mikrostříkačka- 100 µl, Hamilton, Švýcarsko 

Laboratorní sklo 

 

CHEMIKÁLIE 

Methanol p. a., č. šarže 110707, PENTA, Chrudim, Česká republika 

Ether p. a., PENTA, Chrudim, Česká republika 

Acetonitril Gradient grade for HPLC, č. šarže 1377130, Merck, Německo 



Diplomová práce  2008 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  Lenka Spáčilová  

 

 

 45 

Hydrogenfosforečnan amonný p. a., Lachema, Brno, Česká republika 

Butanesulfonidová kys., Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Tetrabutylamonium bromid, čistota 99%, Fluka chemie AG, Buchs, Německo  

n - hexan p. a., č. šarže 210406, Balex, Pardubice, Česká republika 

Voda čištěná reverzní osmózou 

τ - fluvalinát, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

4 - chloracetanilid, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Acetanilid, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Fenacetin, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Ambroxol, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Chloramfenikol, Léčiva, Praha, Česká republika 

(-) – sulpirid, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Paracetamol, Léčiva, Praha, Česká republika 

Sulfathiazol, Léčiva, Praha, Česká republika 

Sukcinylsulfathiazol, Léčiva, Praha, Česká republika 

Sulfametoxazol, Léčiva, Praha, Česká republika 

Diklofenak, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Benetazon, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Kofein, Kulich, Hradec Králové, Česká republika 

Fumagilin, Chinoin, Budapešť, Maďarsko 

Acetazolamid, Léčiva, Praha, Česká republika 

Hydrochlorothiazid, Léčiva, Praha, Česká republika 

Salicylamid, Léčiva, Praha, Česká republika 

Prochlorperazin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Butylparaben, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Amobarbital, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Allobarbital, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Fenobarbital, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 

Klotrimazol, GLO, Ostrava, Česká republika 

Amitriptylin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Perfenazin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Maleinan klorotepinia, Léčiva, Praha, Česká republika 

Analergin hydrochlorid, Léčiva, Praha, Česká republika 
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Indometacin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Imipramin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Prochlorperazin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Trimetadon, Léčiva, Praha, Česká republika 

Pilokarpin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Ibuprofen, Léčiva, Praha, Česká republika 

L – tryptofan, Léčiva, Praha, Česká republika 

L – fenylalanin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Kys. nikotinová, Léčiva, Praha, Česká republika 

Bromhexin, Sigma Aldrich, Praha, Česká republika 
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4.2. VÝVOJ CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK PRO STANOVENÍ 

TAU - FLUVALINÁTU 

 

Před analýzou a stanovením tau-fluvalinátu metodou HPLC s UV detektorem je třeba 

nejprve nalézt vhodné chromatografické podmínky měření, které zahrnují optimální 

stacionární fázi, vhodnou mobilní fázi, průtokovou rychlost a vlnovou délku pro UV 

detekci. Dále potom vnitřní nebo vnější standard pro porovnání s měřenou látkou a 

způsob izolace látky z matrice. Cílem vývoje chromatografckých podmínek je, aby 

všechny separované složky poskytovaly i v nízkých koncentracích ostré píky, rozdělené 

až na základní linii.  

 

4.2.1. VÝBĚR STACIONÁRNÍ FÁZE A FÁZE MOBILNÍ 

 

Ke zkušebním měřením při výběru stacionární a mobilní fáze jsme připravili 

10 % roztok tau-fluvalinátu v methanolu, který jsme na kolonu nastřikovali v množství 

20 l.  

Jako první jsme použili kolonu LiChrospher 100, RP C18, 5 μm.  Mobilní fáze jsme 

vyzkoušeli tyto: 

- methanol : voda, v poměru 60 : 40 

- acetonitril : voda, v poměru 60 : 40  

- acetonitril : voda, v poměru 60 : 40 s přidáním amoniaku do zásadité reakce (pH 8,4) 

Analýzy probíhaly při průtokových rychlostech 0,7 a 1 ml/min a vlnové délce UV 

detektoru 254 nm.  

 

Jako další stacionární fázi jsme použili kolonu s náplní reverzní fáze C18 (Separon 

SGX), 5 μm, na které jsme zkoušeli tyto mobilní fáze:  

- acetonitril : voda, v poměru 60 : 40 s přidáním amoniaku do zásadité reakce (pH 8,4) 

- acetonitril : vodný roztok hydrogenfosforečnanu amonného o koncentraci 0,005 mol/l, 

v poměru 50 : 50  

- acetonitril : vodný roztok hydrogenfosforečnanu amonného o koncentraci 0,005 mol/l, 

v poměru 60 : 40 

- methanol : voda, v poměru 60 : 40  

- acetonitril : voda, v poměru 60 : 40 
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- acetonitril : methanol : voda, v poměru 30 : 30 : 40  

- acetonitril : voda, v poměru 40 : 60 

Měřili jsme při průtokových rychlostech 0,3 a 0,5 ml/min, poslední potom i při 

průtokové rychlosti 1 ml/min, a vlnové délce 254 nm. 

 

 

4.2.2. VÝBĚR VNITŘNÍHO STANDARDU 

 

Cílem výběru vnitřního standardu je nalézt látku, která dává ostrý pík rozdělený až 

na základní linii v blízkosti píku látky měřené. Vnitřní standard je potřebný pro 

kvantifikaci měřené látky, např. při proměřování kalibrační křivky. 

 

Vnitřní standard jsme hledali pro kolonu SGX, RP C18, 5 μm. 

 

Pro mobilní fázi acetonitril : vodný roztok hydrogenfosforečnanu amonného o kon-

centraci 0,005 mol/l, v poměru 60 : 40, průtokovou rychlost 0,3 ml/min a vlnovou délku 

254 nm jsme vyzkoušeli tyto standardy: 

 4 - chloracetanilid 

 acetanilid 

 fenacetin 

 ambroxol 

 chloramfenikol 

  (-) – sulpirid 

 paracetamol 

 sulfathiazol 

 sukcinylsulfathiazol 

 sulfametoxazol 

 diklofenak 

 benetazon 

 kofein 

 fumagilin 

 acetazolamid 
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 hydrochlorothiazid 

 salicylamid 

 prochlorperazin 

 butylparaben 

 amobarbital 

 allobarbital 

 fenobarbital 

 klotrimazol 

 amitriptylin 

 perfenazin 

 maleinan klorotepinia 

 analergin hydrochlorid 

 indometacin 

 imipramin 

 prochlorperazin 

 trimetadon 

 pilokarpin 

 ibuprofen 

 L – tryptofan 

 L – fenylalanin 

 kys. nikotinová 

 bromhexin 

Ambroxol jsme zkoušeli měřit i při vlnové délce 245 nm. 

U hydrochlorothiazidu jsme zkoušeli pozměnit mobilní fázi. Do stávající mobilní 

fáze acetonitril / 0,005 molarní vodný roztok hydrogenfosforečnanu amonného jsme 

přidali 0,01 mol/l bromidu tetrabutylamonia, jinak jsme měřili při stejných podmínkách. 

U 4 - chloracetanilidu, acetazolamidu, hydrochlorothiazidu, prochlorperazinu, klo-

trimazolu a pilokarpinu jsme zkoušeli do mobilní fáze acetonitril / 0,005 molarní vodný 

roztok hydrogenfosforečnanu amonného přidat sodnou sůl kys. butanesulfonidové. 
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Pro mobilní fázi methanol : voda, v poměru 60 : 40, průtokovou rychlost 0,3 ml/min 

a vlnovou délku 254 nm jsme vyzkoušeli tyto standardy: 

 acetazolamid 

 4 - chloracetanilid 

 acetanilid 

 

Pro mobilní fázi acetonitril : voda, v poměru 60 : 40, průtokovou rychlost 0,3 ml/min 

a vlnovou délku 254 nm jsme zkoušeli  

 4 - chloracetanilid.  

 

Pro mobilní fázi acetonitril : methanol : voda, v poměru 30 : 30 : 40, průtokovou 

rychlost 0,3 ml/min a vlnovou délku 254 nm jsme zkoušeli  

 4 - chloracetanilid 

 ambroxol 

 

Pro mobilní fázi acetonitril : voda, v poměru 40 : 60, průtokovou rychlost 0,3 a 

0,5 ml/min a vlnovou délku 254 nm jsme zkoušeli  

 4 - chloracetanilid 

 acetazolamid 

 acetanilid 

 

 

4.3. PŘÍPRAVA MOBILNÍ FÁZE  

Příprava mobilní fáze probíhala formou smísení složek a odplynění v ultrazvukové 

lázni po dobu 10 min.  

 

 

4.4. MĚŘENÍ KALIBRAČNÍ KŘIVKY 

 

Kalibrační křivka je grafické vyjádření závislosti odezvy detektoru na koncentraci 

měřené látky. Přesná koncentrace neznámého vzorku měřené látky se potom jednoduše 

určí, díky srovnání velikosti odezvy detektoru daného měření s kalibrační křivkou.  
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Při měření kalibrační křivky jsme jako stacionární fázi použili kolonu SGX, RP C 18, 

5 μm a jako mobilní fázi směs acetonitril : voda, v poměru 40 : 60. Za standard jsme 

vybrali 4 - chloracetanilid. Měření proběhlo při průtokové rychlosti 0,5 ml/min a 

vlnové délce 254 nm. Měřenou látku i standard jsme pro měření rozpustili v methanolu 

v potřebné koncentraci a odplynili v ultrazvukové lázni. 

 

Kalibrační křivku jsme měřili s neměnnou koncentrací 4 - chloracetanilidu 4 g/ml a 

zvyšující se koncentrací tau-fluvalinátu 2 g/ml, 3 g/ml, 4 g/ml, 5 g/ml a 6 g/ml. 

Každé měření jsme opakovali čtyřikrát.  

Z poměru velikostí plochy píku fluvalinátu ku velikosti plochy píku standardu 

každého měření jsme vypočítali průměr pro každou koncentraci a hodnoty zanesli 

do počítače pro vytvoření grafu.  

Výpočet pro bod kalibrační křivky ke koncentraci 2 g/ml: 

F1 / S1 =  P1 

F2 / S2 =  P2 

F3 / S3 =  P3 

F4 / S4 =  P4 

 

průměr: (P1 + P2 + P3 + P4) / 4 = B 

 

F (1 - 4) … velikost plochy píku fluvalinátu o koncentraci 2 g/ml při prvnim až 

čtvrtém měření 

S (1 - 4) … velikost plochy píku standardu 

P (1 - 4) … poměr ploch píků 

B … bod kalibrační křivky pro koncentraci 2 g/ml 

 

Stejným způsobem jsme vypočítali ostatní body ke koncentracím fluvalinátu 3, 4, 5 a 

6 g/ml a hodnoty zanesli do počítače pro vytvoření grafu.  

 

Kvůli maximální povolené koncentraci tau - fluvalinátu v medu 0,05 mg/kg jsme 

měřili kalibrační křivku i pro menší koncentrace fluvalinátu, a to 0,100 g/ml, 
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0,075 g/ml, 0,050 g/ml a 0,025 g/ml. Stacionární fáze, mobilní fáze a vlnová délka 

zůstala stejná jako u předchozího měření. Průtokovou rychlost jsme zvýšili na 1ml/min. 

 

Pro náročné měření příliš nízkých koncentrací léčiva i standardu jsme zavedli tento 

předpoklad. Maximální povolená koncentrace tau - fluvalinátu je 0,05 mg v 1 kg medu. 

Tedy 0,001 mg ve 20g medu. Při extrakci fluvalinátu z medu vzorek zakoncentrujeme 

na 0,2 ml, kde je maximální povolené množství stále 1 g, tedy koncentrace 5 g/ml.  

Kalibrační křivku jsme tudíž měřili ještě i pro koncentrace 10,00 g/ml, 7,50 g/ml, 

5,00 g/ml, 2,50 g/ml a 1,25 g/ml tau - fluvalinátu. Podmínky měření zůstali stejné, 

jako u předchozího měření.  

 

 

4.5. DETEKČNÍ LIMIT  

 

Detekční limit jsme zjišťovali experimentálně. Postupně jsme proměřovali čím dál 

tím nižší koncentrace fluvalinátu. Začali jsme s koncentrací 125 ng/ml, potom 62,50 

ng/ml, 31,25 ng/ml, 15,63 ng/ml a 7,80 ng/ml. Měření jsme opakovali. 

Vzorek jsme v připravovali ředěním zásobního roztoku fluvalinátu o koncentraci 

0,1 mg/ml methanolem.  

Za detekční limit jsme považovali koncentraci fluvalinátu, při které jsme naměřili pík 

dvakrát větší než šum v místě píku.  

 

 

4.6. EXTRAKCE TAU - FLUVALINÁTU Z MEDU 

 

Příprava modelových vzorků:  

 

• První modelový vzorek 

Smícháním 20g medu a 10 ml vody s 10 l zásobního roztoku fluvalinátu (0,1 mg 

fluvalinátu v 1ml methanolu) jsme si připravili vzorek medu pro zkoušku extrakce 

fluvalinátu z medu. Vzorek jsme dvě hodiny míchali na magnetickém míchadle.  
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Poté jsme přidali 5 ml etheru, protřepali a etherovou fázi oddělili v dělící baňce. 

Pro zakoncentrování etherové fázé jsme použili koncentrátor vzorků, který proudem 

dusíku odpařil rozpouštědlo. Neodpařené látky uchycené na stěnách zkumavky, ve které 

jsme odpařovali, jsme rozpustili v 0,2 ml methanolu, přelili do vialky a analyzovali.  

Stejným postupem jsme zkoušeli extrahovat fluvalinát do hexanu. Místo etheru jsme 

použili hexan.  

 

• Druhý modelový vzorek 

Do 20 g medu, rozpuštěného v sušárně při 65 C, jsme přimíchali 10 l zásobního 

roztoku fluvalinátu (0,1 mg fluvalinátu v 1ml methanolu) a vzorek jsme nechali 

vychladnout. 

Poté jsme přidali 5 ml rozpouštědla (n - hexan nebo ether) a nechali 10 min. 

homogenizovat v ultrazvukové lázni. Hexanovou nebo etherovou fázi jsme slili 

do zkumavky a rozpouštědlo jsme nechali do sucha odpařit dusíkem. Neodpařené látky 

uchycené na stěnách zkumavky jsme rozpustili v 0,2 ml methanolu, přelili do vialky a 

analyzovali. 

Pro srovnání jsme připravili i slepý vzorek. Tedy 20 g medu rozpuštěného v sušárně 

při 65 C bez roztoku fluvalinátu jsme nechali vychladnout, přidali 5 ml rozpouštědla, 

odpařili dusíkem do sucha a rezidua rozpustili v 0,2 ml methanolu, které jsme pro 

měření přelili do vialky. 

A vzorek porovnávací. 10 l zásobního roztoku fluvalinátu (0,1 mg fluvalinátu v 1ml 

methanolu) jsme smíchali s 5 ml rozpouštědla, odpařili dusíkem do sucha a rozpustili 

v 0,2 ml methanolu, které jsme přelili do vialky. 

Stejným postupem jsme zkoušeli proměřit i samotná rozpouštědla (ether a hexan). 

Rozpouštědlo jsme nechali odpařit dusíkem, zbytky jsme rozpustili v methanolu a 

analyzovali. 

 

• Třetí modelový vzorek 

K 60g medu jsme přidali 15 ml hexanu, promíchali a hexan slili do zkumavky. 

Na koncentrátoru vzorků jsme dusíkem nechali hexan odpařit, stěny zkumavky omyli 

0,6 ml methanolu a poté jsme přidali 30 l zásobního roztoku fluvalinátu (0,1 mg 

fluvalinátu v 1ml methanolu). Vzorek jsme přelili do vialky a analyzovali. 
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4.7. SEPARACE NA ZÁKLADĚ PEVNÝCH FÁZÍ 

 

Pro separaci na základě pevných fází jsme použili jednorázovou plastovou kolonku a 

vakuový extraktor.  

 

Teorie separace vakuovým extraktorem: 

Přístroj pracuje za podtlaku. Před vlastním měřením je třeba nechat kolonku 

nabobtnat prolitím množství vody a organické fáze.  

Při měření se kolonkou nechá protéct vzorek. Analyzovaná látka zůstane zakotvena 

na stacionární fázi kolonky. Následné promývání hydrofilní mobilní fází uvolní pouze 

balastní látky, které jsou rozpustné ve vodě, a ty vytékají z kolonky. Nakonec kolonku 

promýváme organickým rozpouštědlem, které ze stacionární fáze uvolní analyzovanou 

látku. Látka separovaná tímto způsobem je tedy bez hydrofilních příměsí a můžeme jí 

detekovat a stanovit na metodou HPLC. 

 

Vzorek jsme připravili smísením 60g medu s 15 ml hexanu, do kterého jsme přidali 

30 l zásobního roztoku fluvalinátu (0,1 mg fluvalinátu v 1ml methanolu). Směs jsme 

promíchali a hexanovou část slili do zkumavky. 

Kolonku jsme nechali hydratovat vodou a methanolem. Potom jsme jí nechali protéct 

vzorek a promyli asi 2 ml vody. Nakonec jsme kolonku promyli asi 2 ml acetonitrilu, 

který jsme vychytávali do zkumavky. 

Acetonitrilovou část jsme odpařili dusíkem do sucha a stěny zkumavky jsme omyli 

0,6 ml methanolu, přelili do vialky a analyzovali.  
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1. VÝVOJ CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK PRO STANOVENÍ 

TAU-FLUVALINÁTU 

 

Hlavním cílem experimentálního vývoje chromatografických podmínek v naší práci 

bylo najít vhodnou mobilní fázi, průtokovou rychlost a vnitřní standard pro analýzu a 

stanovení tau - fluvalinátu v medu. Výběr stacionární fáze jsme uskutečnili podle 

lipofility analyzované látky a vlnovou délku jsme vybrali podle absorpčního maxima 

tau - fluvalinátu. 

 

Pro vysoce lipofilní vlastnosti tau-fluvalinátu jsme se tedy rozhodli použít reverzní 

stacionární fázi - kolonu LiChrospher 100, RP C18,  5 μm, ke které jsme hledali 

vhodnou fázi mobilní tak, aby pík fluvalinátu byl ostrý a rozdělený až na základní linii. 

Druhou podmínkou ke správnému nalezení mobilní fáze bylo, aby se fluvalinát 

vymýval až po páté minutě, a to z důvodu vymývání reziduí medu ze vzorku před touto 

minutou. Kdyby nám fluvalinát dával pík před pátou minutou analýzy, překrýval by se 

s píky medu. Vlnovou délku UV detektoru jsme podle absorpčního maxima 

tau - fluvalinátu nastavili na 254 nm. 

 

Nejdříve jsme zkoušeli mobilní fázi methanol - voda v poměru 60 : 40 s průtokovou 

rychlostí 1 ml/min. Pík fluvalinátu byl ostrý i rozdělený až na základní linii, ale 

fluvalinát se vymýval příliš brzy - při třetí minutě. Proto jsme tuto mobilní fázi nemohli 

použít.  

Stejně tak i mobilní fázi acetonitril - voda v poměru 60 : 40 s průtokovou rychlostí 

1 ml/min, kde se sice fluvalinát vymýval později, ale ještě ne dostatečně - při čtvrté 

minutě.  

Zkoušeli jsme tedy pro tuto mobilní fázi snížit průtokovou rychlost na 0,7 ml/min 

s úvahou, že při nižší průtokové rychlosti se fluvalinát bude vymývat později. 

Předpoklad nám vyšel. Pík fluvalinátu se posunul až k páté minutě. I to jsme však 

usoudili za nedostatečné. 

Podle chromatografických podmínek uvedených v práci Anne - Claire Martel a Sarah 

Zeggane, kteří v roce 2002 analyzovali akaricidy v medu a pík fluvalinátu měli až 

při dvanácté minutě, přičemž použili stacionární fázi stejnou, mobilní fázi 

acetonitril - voda v poměru 80 : 20 s příměsí amoniaku do zásaditého pH, 
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průtok 1 ml/min a vlnovou délku 254 nm, jsme zkusili do mobilní fáze acetonitril - voda 

v poměru 60 : 40 také přidat amoniak do zásadité reakce - pH 8,4. Průtok jsme 

ponechali při 0,7 ml/min. Pík se ukázal znovu při páté minutě. Z tohoto výsledku jsme 

usoudili na chybu v koloně. 

 

Jako druhou reverzní stacionární fázi jsme použili kolonu Separon SGX, RP C18, 

5 μm. Na té jsme vyzkoušeli stejnou mobilní fázi jako na předchozí koloně - 

acetonitril - voda v poměru 60 : 40 s amoniakem přidaným do zásadité reakce - pH 8,4, 

a měřili jsme při průtoku 0,3 ml/min. Pík se ukázal při šesté minutě. Tyto podmínky 

byly dostačující.  

Dále jsme na této koloně vyzkoušeli mobilní fázi acetonitril - vodný roztok 

hydrogenfosforečnanu amonného o koncentraci 0,005 mol/l v poměru 50 : 50 a průto-

kovou rychlost 0,3 ml/min, kde se fluvalinát vymyl až při deváté minutě, pík však byl 

dost nepravidelný.  

Pro zvýšení rovnoměrnosti tohoto píku jsme zkoušeli zvýšit průtokovou rychlost 

na 0,5 ml/min, pík však byl stále nepravidelný. 

Jako další mobilní fázi jsme použili acetonitril - vodný roztok hydrogenfosforečnanu 

amonného o koncentraci 0,005 mol/l v poměru 60 : 40 a průtokovou rychlost 

0,3 ml/min. Na chromatogramu se objevil pík fluvalinátu při šesté minutě, relativně 

ostrý a rozdělený na základní linii.  

Pro tuto mobilní fázi jsme dále hledali vnitřní standard.  

 

 

5.2. VOLBA VNITŘNÍHO STANDARDU 

 

Při volbě vnitřního standardu pro reverzní stacionární fázi - kolonu Separon SGX, 

RP C18, 5 μm, mobilní fázi acetonitril - vodný roztok hydrogenfosforečnanu amonného 

o koncentraci 0,005 mol/l v poměru 60 : 40, průtokovou rychlost 0,3 ml/min a vlnovou 

délku UV detektoru 254 nm bylo důležité najít stabilní látku, která za těchto 

chromatografických podmínek dává ostrý pík, a to tak, aby se nepřekrýval ani s píky 

medu (tedy po páté minutě) ani s píkem fluvalinátu.  

Hledání vnitřního standardu bylo zdlouhavé a náročné. Vyzkoušeli jsme 37 různých 

látek.  



Diplomová práce  2008 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  Lenka Spáčilová  

 

 

 58 

Některé jako fumagilin, klotrimazol, amitriptilin, perfenazin, trimetadon, analergin, 

L - fenylalanin, pilokarpin a bromhexin se na chromatogramu neukázali vůbec, 

pravděpodobně z důvodu toho, že neabsorbovali při vlnové délce nastavené na 

UV detektoru.  

Některé jako acetazolamid, sulfathiazol, sukcinylsulfathizol, prochlorperazin, 

salicylamid, kofein, ibuprofen, L - tryptofan, maleinan klorotepinia a hydrochloro-

thiazid měli pravidelný ostrý pík. Vymývali se však příliš brzy, takže by jejich píky 

kvůli píkům medu nebyly rozdělené až na základní linii. Z toho důvodu by tyto 

standardy nebylo možné kvantitativně porovnat s fluvalinátem.  

Některé jako 4´- chloracetanilid, acetanilid a fenacetin se vymývali v čase, kdy se 

vymýval fluvalinát.  

A některé jako chloramfenikol, (-) - sulpirid, paracetamol, sulfametoxazol, diklo-

fenak, benetazon, allobarbital, amobarbital, fenobarbital, indometacin, kys. nikotinová a 

imipramin měli pík nepravidelný nebo neostrý.  

Ambroxol měl pík až při osmnácté minutě. Analýza by tedy trvala zbytečně dlouho. 

Navíc byl i tento pík nepravidelný.  

Jediný standard, který po nastříknutí v těchto podmínkách dával ostrý pík při deváté 

minutě, byl butylparaben. Nastříkli jsme jej tedy ve směsi s fluvalinátem. Při šesté 

minutě se vymýval fluvalinát, při deváté minutě butylparaben. Oba píky byly ostré a 

rozdělené až na základní linii. V nižších koncentracích (20 g/ml) se však pík tohoto 

standardu stal nepravidelný a pro srovnání s fluvalinátem přiliš malý. Ani ten jsme tedy 

použít nemohli. 

 

Pokusili jsme se opozdit vymývání hydrochlorothiazidu, který při prvních 

nastříknutích dával pravidelný pík při druhé minutě. Do mobilní fáze jsme přidali 

1 molární bromid tetrabutylamonia. Předpokladem bylo, že tetrabutylamonium bromid 

jako zásaditá látka zreaguje s kyselým hydrochlorothiazidem, čímž se 

hydrochlorothiazid stane lipofilnějším a bude se vymývat později. Po nastříknutí 

hydrochlorothiazidu a promývání touto mobilní fází se pík posunul ke třetí minutě. 

Vymývání se tedy opozdilo, ale standard se vymýval pořád příliš brzy. 

 

Po těchto pokusech se nejvhodnějším standardem ze všech zkoušených zdál být 

ambroxol, který se vymýval při osmnácté minutě, i když jeho pík byl nepravidelný. 
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Z tabulek jsme zjistili, že absorpční maximum ambroxolu je při 245 nm a 310 nm. 

Zkusili jsme tedy změnit vlnovou délku UV detektoru na 245 nm, aby se pík ambroxolu 

stal pravidelnějším. Jako mobilní fázi jsme použili acetonitril - vodný roztok 

hydrogenfosforečnanu amonného o koncentraci 0,005 mol/l v poměru 60 : 40. 

Nastřikovali jsme roztok ambroxolu s fluvalinátem. Po nastříknutí se ambroxol i 

fluvalinát vymývali ve stejných časech jako při předchozích měřeních. Oba píky byly 

ostré a pravidelné.  

Vyzkoušeli jsme měřit roztok fluvalinátu s ambroxolem v nižších koncentracích 

(20 g/ml standardu a 20 g/ml fluvalinátu). Fluvalinát se vymýval při šesté minutě, 

ambroxol při osmnácté minutě. Oba píky byli pravidelné a rozdělěné až na základní 

linii. Pík ambroxolu byl sice asi o polovinu menší, ale pro porovnání s léčivem velikost 

píku standardu stačila. Zdálo se tedy, že jsme našli vhodný standard.  

Použili jsme tedy ambroxol jako standard pro vzorek medu s fluvalinátem. 1 g medu 

jsme smísili s 5 ml methanolu, přidali 20 g/ml fluvalinátu a stejně tak i standardu. 

Vzorek jsme zfiltrovali a nastříkli. Na chromatogramu se ukázali píky mezi 1,8 - 4,5 

minutou, které nám značily přítomnost medu, pík při 6,2 minutě dával fluvalinát a pík 

při 20,3 minutě patřil ambroxolu. Pík ambroxolu byl asi desetkrát menší, než pík 

fluvalinátu. Standard se tedy pravděpodobně navazoval na látky v medu. Zkusili jsme 

jiný postup přípravy vzorku. První jsme připravili směs medu s léčivem a standardem a 

teprve potom směs mísili s methanolem, pík ambroxolu však stále zůstával malý a 

nepravidelný. Ani ambroxol tedy jako vhodný standard nevyhovoval.  

 

Dále jsme zkoušeli píky jiných již zkoušených standardů posunout do pozdějších 

minut, a to přidáním sodné soli butanesulfonidové kyseliny. Butanesulfonidová kyselina 

se naváže na standard, čímž zvětší jeho molekulu, a standard by se měl vymývat 

později. Jako standardy jsme zkoušeli látky s navázaným halogenem - acetazolamid, 

4´- chloracetanilid, klotrimazol, pilokarpin, hydrochlorothiazid a prochlorperazin. Ani 

jeden z těchto standardů nevyhovoval.  
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5.3. ZMĚNA MOBILNÍ FÁZE 

 

Po vyzkoušení tolika různých možností naleznutí vnitřního standardu pro reverzní 

stacionární fázi - kolonu Separon SGX, RP C18, 5 μm, mobilní fázi acetonitril - vodný 

roztok hydrogenfosforečnanu amonného o koncentraci 0,005 mol/l v poměru 60 : 40, 

průtokovou rychlost 0,3 ml/min a vlnovou délku UV detektoru 254 nm, jsme se 

rozhodli zkusit změnit mobilní fázi.  

 

Začali jsme s fází methanol - voda v poměru 60 : 40. Pro ni jsme zkoušeli jako 

standardy acetazolamid, 4´- chloracetanilid a acetanilid. Acetanilid dával nepravidelný 

pík a acetazolamid se vymýval přiliš brzy. Vhodný se zdál být 4´- chloracetanilid, 

protože dával ostrý pík až při desáté minutě, ale po vyzkoušení standardu ve směsi 

s fluvalinátem jsme zjistili, že pík fluvalinátu není dostatečně ostrý a pravidelný a navíc 

se vymývá při dvanácté minutě, tedy příliš blízko standardu.  

 

Jako další mobilní fázi jsme vybrali směs acetonitril - voda v poměru 60 : 40, kde 

fluvalinát dával pravidelný pík při šesté minutě. Pro tuto fázi jsme zkoušeli jako 

standard 4´- chloracetanilid. Výsledky těchto měření však byli stejné jako u mobilní 

fáze acetonitril - vodný roztok hydrogenfosforečnanu amonného o koncentraci 

0,005 mol/l v poměru 60 : 40.  

 

Zkoušeli jsme tedy trojsložkovou směs acetonitril - methanol - voda v poměru 

30 : 30 : 40. Fluvalinát dával pík při deváté minutě, 4´- chloracetanilid po sedmé minutě 

(tedy přiliš blízko léčivu), ambroxol vůbec.  

 

Podle úvahy o lipofilitě fluvalinátu jsme vyzkoušeli použít méně lipofilní mobilní 

fázi, a tím posunout vymývání fluvalinátu do pozdějších minut. Současně jsme 

pro snahu o ostřejší píky zkoušeli měřit i při vyšší průtokové rychlosti 0,5 ml/min.   

První jsme zkusili mobilní fázi acetonitril - voda v poměru 40 : 60. Fluvalinát při 

měření průtokovou rychlostí 0,3 ml/min dával pík při patnácté minutě, při měření 

průtokovou rychlostí 0,5 ml/min při minutě desáte. Píky se tedy podle předpokladu 

posunuli do pozdějších minut. Navíc byly ostré a relativně pravidelné. Při vyšším 

průtoku byl pík rovnoměrnější.  
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Obr. 1 : Chromatografický záznam fluvalinátu při průtoku 0,5 ml/min 
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(chromatografické podmínky : stacionární fáze - kolona Separon SGX, RP C18, 5 μm, 

mobilní fáze - acetonitril - voda v poměru 40 : 60, průtoková rychlost 0,5 ml/min, 

vlnová délka UV detektoru 254 nm) 

 

Pokusili jsme tedy pro tuto mobilní fázi najít standard. Použili jsme 

4´- chloracetanilid, acetazolamid a acetanilid. Acetazolamid dával už při měření 

s průtokovou rychlostí 0,3 ml/min dva píky. Acetanilid dával píky příliš brzy 

(pro průtok 0,3 ml/min při sedmé minutě a pro průtok 0,5 ml/min při minutě čtvrté). 

Vhodný vypadal být 4´- chloracetanilid, který při průtokové rychlosti 0,3 ml/min dával 

pík při 12,2 minutě, při průtoku 0,5 ml/min při 7,3 minutě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce  2008 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  Lenka Spáčilová  

 

 

 62 

Obr. 2 : Chromatografický záznam 4´- chloracetanilidu při průtoku 0,5 ml/min 

(chromatografické podmínky - viz předchozí chromatogram) 
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Směs fluvalinátu s 4´- chloracetanilidem jsme již měřili pouze při průtoku 

0,5 ml/min, který byl vhodnější. Standard se ukázal při 7,3 minutě, léčivo při 

10,6 minutě.  

 

Obr. 3 : Chromatografický záznam fluvalinátu s 4´- chloracetanilidem při průtoku 

0,5 ml/min (chromatografické podmínky - viz předchozí chromatogram) 
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4´- chloracetanilid                                  fluvalinát 
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Pík fluvalinátu nebyl úplně rovnoměrný, ale ani po zvýšení průtokové rychlosti 

na 0,53 ml/min se nezměnil. Oba píky byly rozdělené až na základní linii a přibližně 

stejně velké.  

 

Zkusili jsme tedy měřit vzorek medu (1 g v 5 ml methanolu) s léčivem (fluvalinát 

20 g/ml) a standardem (4´- chloracetanilid 20 g/ml). Od jedné do čtvrté minuty se 

vymývaly rezidua medu, při 7,2 minutě 4´- chloracetanilid a při 10,5 minutě fluvalinát.  

 

Obr. 4 : Chromatogram vzorku medu s 4´- chloracetanilidem a fluvalinátem 
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(chromatografické podmínky : stacionární fáze - kolona Separon SGX, RP C18, 5 μm, 

mobilní fáze - acetonitril - voda v poměru 40 : 60, průtoková rychlost 0,5 ml/min, 

vlnová délka UV detektoru 254 nm) 

 

Píky byly ostré, pravidelné a rozdělené až na základní linii.  

 

Našli jsme tedy vhodné chromatografické podmínky. Reverzní stacionární fázi - 

kolonu Separon SGX, RP C18, 5 μm, mobilní fázi acetonitril - voda v poměru 40 : 60, 

průtokovou rychlost 0,5 ml/min a vlnovou délku 254 nm. Jako vhodný vnitřní standard 

jsme použili 4´- chloracetanilid. 

 

 

4´- chloracetanilid 

fluvalinát 



Diplomová práce  2008 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  Lenka Spáčilová  

 

 

 64 

5.4. KALIBRAČNÍ KŘIVKA 

 

Pro tyto chromatografické podmínky jsme sestrojili kalibrační křivku. Měřili jsme 

pět vzorků o stupňujících se koncentracích fluvalinátu (2 g/ml, 3 g/ml, 4 g/ml, 

5 g/ml, 6 g/ml) a stejné koncentraci 4´- chloracetanilidu (4 g/ml) a podle závislosti 

poměru ploch píků léčiva ku standardu na koncentraci léčiva jsme sestrojili kalibrační 

křivku.  

 

Tab. 1:  Kalibrační křivka 

 

Koncentrace 

fluvalinátu 

(g/ml) 

Měření č. 

Plocha píku 

fluvalinátu / plocha 

píku standardu 

Průměr poměrů 

ploch píků  

2,00 

1 0,367 

0,38 
2 0,402 

3 0,369 

4 0,38 

3,00 

1 0,627 

0,625 
2 0,637 

3 0,619 

4 0,618 

4,00 

1 0,814 

0,806 
2 0,796 

3 0,796 

4 0,817 

5,00 

1 1,023 

1,027 
2 1,027 

3 1,022 

4 1,034 

6,00 

1 1,15 

1,161 
2 1,157 

3 1,177 

4 1,161 
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Graf 1 : Kalibrační křivka 
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Kalibrační křivka dokazuje lineární závislost odezvy detektoru na koncentraci 

fluvalinátu v rozmezí daných koncentrací.  

 

Při měření léčiva v koncentracích nižších než 2 g/ml pík fluvalinátu již nebyl 

rovnoměrný. Zkoušeli jsme tedy ještě zvýšit průtokovou rychlost. Měřili jsme směs 

fluvalinátu (2 g/ml) a standardu (4 g/ml) při průtokových rychlostech 0,75 ml/min, 

0,85 ml/min a 1,0 ml/min. Nejvhodnější byly výsledky při průtoku 1,0 ml/min, kdy se 

standard vymýval při čtvrté minutě, fluvalinát při šesté a oba píky byly ostré a 

rovnoměrné.  
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Obr. 5 : Chromatogram 4´- chloracetanilidu (4 g/ml) a fluvalinátu (2 g/ml) 

při průtokové rychlosti 1,0 ml/min 
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(chromatografické podmínky : stacionární fáze - kolona Separon SGX, RP C18, 5 μm, 

mobilní fáze - acetonitril - voda v poměru 40 : 60, průtoková rychlost 1 ml/min, vlnová 

délka UV detektoru 254 nm) 

 

Maximální povolená koncentrace fluvalinátu v medu je 0,05 g/g. Pokusili jsme se 

tedy sestrojit kalibrační křivku i v těchto nízkých koncentracích. Připravili jsme roztoky 

léčiva a standardu o koncentracích fluvalinátu 0,025 g/ml, 0,050 g/ml, 0,075 g/ml, 

0,100 g/ml a 4´- chloracetanilidu 0,050 g/ml. Měřili jsme při průtoku 1,0 ml/min a 

po vyhodnocení chromatografických záznamů jsme sestrojili kalibrační křivku.  

Tato kalibrační křivka však nevykazovala linearitu, a to z důvodu chyby v přípravě 

roztoků a měření tak nízkých koncentrací.  

 

Zavedli jsme tedy předpoklad pro zpracování vzorku medu při analýze a stanovování 

fluvalinátu ve včelích produktech. Pro získání měřitelných koncentrací fluvalinátu 

v medu je třeba na jedno měření zpracovat 20 g medu. Kdyby med obsahoval 

maximální povolené množství fluvalinátu, získali bychom 1 g fluvalinátu. Vzorek 

zakoncentrujeme do 0,2 ml roztoku a získáme tak 1 g fluvalinátu, což už je měřitelná 

koncentrace (5 g/ml).  

4´- chloracetanilid (4 g/ml) 

fluvalinát (2 g/ml) 
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V blízkosti této koncentrace fluvalinátu jsme tedy znovu zkusili sestrojit kalibrační 

křivku. Připravili jsme roztoky o koncentracích léčiva 1,25 g/ml, 2,50 g/ml, 

5,00 g/ml, 7,50 g/ml a 10,00 g/ml a stálé koncentraci standardu 5,00 g/ml a měřili 

je při průtokové rychlosti 1 ml/min. 

 

Tab. 2 :  Kalibrační křivka 

Koncentrace 

fluvalinátu 

(g/ml) 

Měření č. 
Plocha píku fluvalinátu / 

plocha píku standardu 

Průměr poměrů ploch 

píků 

1,25  

1 0,406 

0,311 

2 0,237 

3 0,286 

4 0,341 

5 0,288 

6 0,31 

2,50 

1 0,506 

0,511 

2 0,51 

3 0,491 

4 0,513 

5 0,503 

6 0,543 

5,00 

1 0,977 

1,031 

2 1,062 

3 1,077 

4 0,993 

5 1,039 

6 1,037 

7,50 

1 1,492 

1,452 

2 1,442 

3 1,433 

4 1,422 

5 1,457 

6 1,467 

10 

1 2,043 

1,977 

2 1,897 

3 1,838 

4 2,038 

5 2,028 

6 2,015 

 

Podle těchto hodnot jsme sestrojili kalibrační křivku. 

 



Diplomová práce  2008 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  Lenka Spáčilová  

 

 

 68 

Graf 2 : Kalibrační křivka pro nižší koncentrace 
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V těchto koncentracích je kalibrační křivka lineární.  

 

 

5.5. DETEKČNÍ LIMIT 

 

Detekční limit jsme stanovovali experimentálně postupným ředěním roztoku 

fluvalinátu. Za detekční limit jsme považovali koncentraci fluvalinátu, která dávala pík 

dvakrát větší než šum v místě tohoto píku.  

Měřili jsme koncentrace 125 ng/ml, 62,5 ng/ml, 31,25 ng/ml, 15,63 ng/ml a 

7,8 ng/ml. Za detekční limit jsme určili koncentraci 15,63 ng/ml.  
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Obr. 6 : Detekční limit fluvalinátu 
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fluvalinát 

 

 

5.6. VZOREK MEDU 

 

Ve vzorku medu jsme se pokusili zjistit maximalní povolenou koncentraci 

fluvalinátu v medu (0,05 mg/kg) po přidání léčiva do tohoto včelího produktu.  

 

Připravili jsme vzorek smísením 20 g medu s 10 g vodného roztoku fluvalinátu a 

po přidání etheru, protřepání a oddělení organické fáze jsme roztok odpařili do sucha 

dusíkem a rezidua ve zkumavce rozpustili v 0,2 ml methanolu.  

Vznikla hustá, viskózní kapalina, která se nedala použít k měření. V etheru se 

pravděpodobně vysrážely cukry, pyl nebo jiné složky medu. 

Pokusili jsme se stejným postupem použít místo etheru hexan, ale ani tento vzorek se 

nedal použít.  

 

Zkusili jsme jiný postup, a to připravit vzorek bez přidání vody, ve které by se další 

složky medu rozpouštěly. Pro lepší smísení fluvalinátu s medem jsme med za tepla 
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rozpustili a potom teprve mísili s fluvalinátem. Po vychladnutí jsme směs vytřepali 

v hexanu, odpařili dusíkem a rezidua rozpustili v methanolu.  

Pro srovnání jsme vzorek po stejném zpracování měřili bez fluvalinátu a také hexan 

s léčivem bez medu. 

Pro analýzu píků samotného rozpouštědla jsme měřili jen hexan po odpaření dusíkem 

a rozpuštění reziduí v metanolu.  

 

Obr. 10 : Chromatogram hexanu 
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(chromatografické podmínky : stacionární fáze - kolona Separon SGX, RP C18, 5 μm, 

mobilní fáze - acetonitril - voda v poměru 40 : 60, průtoková rychlost 0,5 ml/min, 

vlnová délka UV detektoru 254 nm) 

 

Stejným způsobem jsme jako organickou fázi k vytřepávání použili ether, ale pro 

horší odpařování etheru a nijak lepší výsledky měření jsme nadále používali hexan.  

 

Výsledky těchto pokusů byly neuspokojivé. V čase, kdy se měl vymývat fluvalinát, 

byl pík i ve vzorcích bez fluvalinátu, a to přibližně stejně veliký jako ve vzorcích 

s fluvalinátem. Hexan to však nebyl, protože při měření pouze tohoto rozpouštědla 

po stejném zpracování pík v těchto minutách nedával (viz obr. 10). Pravděpodobně se 

tak stalo z důvodu navázání léčiva na složky medu nebo špatné extrakce tak nízké 

koncentrace fluvalinátu z medu. Touto metodou jsme léčivo nedokázali analyzovat.  
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Po opakovaných pokusech jsme z časových důvodů v hledání správného postupu 

extrakce fluvalinátu nepokračovali a přimísili jsme fluvalinát s methanolem až 

ke konečnému vzorku po promísení a oddělení rozpuštěného medu s hexanem.  

 

Obr. 7 : Chromatogram vzorku medu s fluvalinátem (chromatografické podmínky - viz 

předchozí chromatogram) 
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 Obr. 8 : Chromatogram vzorku medu bez fluvalinátu (chromatografické podmínky - viz 

předchozí chromatogram) 
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Obr. 9 : Chromatogram hexanu s fluvalinátem bez medu (chromatografické podmínky - 

viz předchozí chromatogram) 
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Těmito měřeními jsme dokázali, že jsme našli vhodné chromatografické podmínky 

pro analýzu a stanovení tau - fluvalinátu v medu, ne však vhodnou metodu extrakce 

léčiva z tohoto materiálu. Fluvalinát i při současném vymývání standardu a reziduí 

medu dával ostrý pík rozdělený až na základní linii, takže by podle sestrojené kalibrační 

křivky bylo možné jednoduše stanovit jeho koncentraci.  

 

Pro snahu o naleznutí metody extrakce fluvalinátu z medu jsme zkusili použít 

separaci na základě pevných fází za podtlaku. Plastovou kolonku připojenou ke zdroji 

podtlaku jsme hydratovali a promyli methanolem, potom jsme jí nechali protéct vzorek 

připravený stejnou metodou jako v předchozích měřeních a po dalším promytí vodou, 

kdy se vymyly hydrofilní složky medu, jsme jako mobilní fázi použili acetonitril, aby se 

fluvalinát z kolonky uvolnil. Roztok acetonitrilu s léčivem jsme odpařili dusíkem 

do sucha a rezidua ve zkumavce rozpustili v methanolu. Dále jsme tento vzorek 

hodnotili metodou HPLC za stejných chromatografických podmínek jako v předchozích 

měřeních.  

Fluvalinát byl sice detekovatelný, ale pouze v menším množství, než byla jeho 

původní koncentrace ve vzorku. Tímto postupem jsme dokázali, že se fluvalinát 

nenavazuje na složky medu, ale v tak malém množství ze vzorku medu nepřejde 

do rozpouštědla.  

fluvalinát 
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6. ZÁVĚR 
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V této diplomové práci jsme vypracovali vhodné chromatografické podmínky 

pro HPLC analýzu a stanovení tau - fluvalinátu v medu.  

 

Měřili jsme na kapalinovém chromatografu s chromatografickým softwarem 

ChromQuest 4.2.34 a kolonou Separon SGX, RP C18, 5 μm, za průtokové rychlosti 

1 ml/min. Jako mobilní fázi jsme použili roztok acetonitrilu s vodou v poměru 40 : 60. 

Vzorky byly nastřikovány dávkovací smyčkou o objemu 20 l. K detekci jsme použili 

UV detektor při vlnové délce 254 nm. 

Pro hodnocení tau - fluvalinátu chromatografickou metodou jsme použili metodu 

vnitřního standardu, za který jsme vybrali 4´- chloracetanilid a setrojili kalibrační křivku, 

podle které je možno rychle a jednoduše stanovit koncentraci tau - fluvalinátu ve vzorku.  

 

Pokusili jsme se vytvořit metodu extrakce tau - fluvalinátu z medu. Zkoušeli jsme 

vodný roztok medu s léčivem vytřepat do hexanu nebo etheru a chromatograficky 

analyzovat po odpaření tohoto rozpouštědla a rozpuštění reziduí v methanolu. Zkoušeli 

jsme také léčivo z medu přímo vytřepat do hexanu nebo etheru a po odpaření 

rozpouštědla a rozpuštění reziduí v methanolu analyzovat metodou HPLC. Zkoušeli jsme 

i metodu separace tau - fluvalinátu na základě pevných fází, kterou jsme oddělili 

hydrofilní složky medu ve vzorku, a poté analyzovali vzorek HPLC metodou. Vhodnou 

metodu extrakce tau - fluvalinátu z medu jsme však nenalezli.  

Při další optimalizaci postupu extrakce fluvalinátu z medu by bylo vhodné vyzkoušet 

detekci pomocí hmotnostního spektrometru.  

 

Po přidání tau - fluvalinátu ke konečným vzorkům jsme ověřili, že vyvinutými 

chromatografickými podmínkami lze léčivo analyzovat a stanovit.  
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Analytické hodnocení účinných látek 

 s vyuţitím chromatografických metod IV. 
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Je popsáno mnoho analytických metod pro kontrolu kvality medu ohledně reziduí 

akaricidů používaných k prevenci nákazy včelstev roztočem Varroa jacobsoni. 

Tau - fluvalinát byl analyzován za použití kolony s náplní SGX RP - 18C, 5 µm, 

mobilní fáze acetonitril - voda v poměru 40:60 (v/v), při průtokové rychlosti 1 ml/min a 

vlnové délce 245 nm. Pro kvantifikaci byla použita metoda vnitřního standardu. Byla 

sestrojena a ověřena kalibrační křivka, jejíž pomocí je možné určit koncentraci 

tau - fluvalinátu ve vzorku. Vypracovaná metodika byla validována určením detekčního 

limitu.  
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ABSTRACT 

 

 

Analytical evaluation of drugs 

 by using chromatographic methods IV. 
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Rapid analytical methods are described to control quality of honeys, concerning 

residues of acaricides applied in hives to prevent the mite Varroa jacobsoni infestation. 

Tau - fluvalinate was analysed by the use of a SGX RP-18C column, 5 µm, 

a acetonitrile : water (40:60) mobile phase, flow rate of 1 ml/min and a UV detector set 

at 254 nm.  An internal standard was used for quantitative determination. A calibration 

curve was constructed and verified, by  means of which the concentration 

of tau - fluvalinate in honey can be determined.  The elaborated method was validated 

by detection limit determination.  
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