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1. ÚVOD 
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Jedním ze základních cílů farmacie je zajistit pacientovi kvalitní, bezpečný a účinný 

lék v poţadovaném mnoţství a v poţadované kvalitě. Hodnocení kvality, bezpečnosti 

a účinnosti léku, resp. léčivého přípravku, se ve většině případů opírá o různé analytické 

metody. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je v současné době jedna 

z nejprogresivnějších analytických metodik, která nachází stále větší uplatnění ve všech 

oblastech analýzy léčiv. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie  je vyuţívána 

pro stanovení obsahu látky a pro kontrolu čistoty. Je vhodná i pro monitorování hladin 

léků a metabolitů v tělních tekutinách. (1, 4) 

 

V této práci je popsán vývoj analytické metody pro stanovení a hodnocení látek 

obsaţených ve vaginálním krému. 

Klotrimazol je lokální azolové antimykotikum, s nízkou perkutánní resorpcí 

a přitom dostatečně účinné v místě podání, navíc s malým výskytem resistence. Tato 

účinná látka je s oblibou pouţívána v různých antifungálních přípravcích. 

Benzylalkohol je pomocná látka s vlastním antiseptickým, konzervačním a lokálně 

anestetickým účinkem. 

Imidazol a (2-chlorfenyl)difenylmethanol jsou příbuzné látky klotrimazolu a jsou 

zároveň známými nečistotami hodnoceného přípravku. 
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Cílem rigorózní práce bylo nalezení vhodné HPLC metody pro stanovení 

rozkladných produktů účinné látky klotrimazol ve vaginálním krému Jenamazol 2%. 

Hodnocený léčivý přípravek obsahuje účinnou látku - klotrimazol, pomocnou látku – 

benzylalkohol, můţe obsahovat rozkladné produkty - imidazol, (2-chlorfenyl) 

difenylmethanol a další nedefinované nečistoty. 

Paralelně s vývojem této metody byla hledána HPLC metoda pro stanovení účinné 

látky klotrimazol a pomocné látky benzylalkohol. 

V rámci experimentální části byla snaha optimalizovat chromatografické podmínky 

(stacionární fáze, mobilní fáze, vlnová délka detekce, průtoková rychlost a nástřik) tak, 

aby bylo moţné všechny jiţ zmíněné látky analyzovat současně. 

 

Dalším úkolem byla validace nalezené metody. Byly prozkoušeny analytické 

parametry poţadované pro validaci metody. Jednalo se o přesnost, především z hlediska 

opakovatelnosti, linearitu a správnost.  

Na závěr byla metoda otestována pro hodnocení jiných léčivých přípravků 

obsahujících účinnou látku klotrimazol. 
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3.1. VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, zkráceně HPLC (pocházející 

z anglického High Performance Liquid Chromatography), je jednou z nejdůleţitějších 

chromatografických metod, jejíţ vývoj začal v sedmdesátých letech devatenáctého 

století. Umoţňuje dělení a analýzu všech organických, třeba i málo těkavých, 

netěkavých i tuhých, tepelně nestálých látek, které jsou rozpustné v běţných 

organických rozpouštědlech, ve vodě nebo ve zředěných minerálních kyselinách. (1, 2)  

HPLC umoţňuje kvalitativní i kvantitativní analýzu látek ve vzorku. Kvalitativní 

analýza zahrnuje především identifikaci látky ve vzorku, jejíţ hlavní charakteristikou 

je retenční čas. Pro kvantifikaci látek, tj. určení mnoţství látky ve vzorku, slouţí výška 

píku nebo plocha píku pod křivkou. Časté kvantitativní vyhodnocování je na základě 

kalibrační závislosti. Kvantifikace látek se provádí za pouţití vnitřního nebo vnějšího 

standardu, přičemţ přesnější je provedení kvantifikace s vnitřním standardem, protoţe 

analýza tak probíhá za stejných podmínek pro sledovanou látku i standard. (1) 

 

3.1.1. CHROMATOGRAF 

Sestava kapalinového chromatografu můţe být buď stavebnicového typu (jednotlivé 

součásti jsou odděleny, dají se přestavovat, případně spojovat s dalšími zařízeními), 

nebo mají kompaktní konstrukci (uspořádání jednotlivých komponentů je fixní). 

Základními částmi kapalinového chromatografu jsou zásobníky mobilní fáze, čerpadlo, 

kolona opatřená dávkovacím zařízením pro aplikaci vzorku, detektor a registrační 

zařízení. (2) 

Kromě součástí zakreslených na schématu (obr.č.1) můţe být ještě přítomen 

odplyňovač mobilní fáze (degasser), případně více sériově zapojených detektorů. 

Dnešní kapalinové chromatografy bývají ovládány speciálními počítačovými softwary. 

Jednotlivé součásti kapalinového chromatografu jsou schematicky uvedeny 

na obrázku č.1. (3) 
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obr.č.1: Schéma chromatografu 

Z1, Z2, Z3 – zásobníky mobilní fáze, Č – vysokotlaké čerpadlo, které konstantní průtokovou rychlostí tlačí 

mobilní fázi nastaveného sloţení přes kolonu do detektoru, PG – programovací jednotka, pomocí které 

se nastavuje poţadované sloţení mobilní fáze, DZ – dávkovací zařízení, umoţňující nadávkovat roztok 

vzorku na kolonu, K – chromatografická kolona, kde dojde k rozdělení směsi na jednotlivé sloţky, které 

jsou unášeny mobilní fází do detektoru, D – detektor, který indikuje průtok separované sloţky detekční 

celou a přenáší vhodně upravený signál do počítače, PC – počítač, který zpracuje daný signál a umoţní 

výstup na tiskárnu a mimoto řídí chod celého chromatografu 

(Plnou čarou je znázorněn tok mobilní fáze, přerušovanou čarou elektrický signál) (3) 

 

3.1.2. ZÁSOBNÍKY MOBILNÍ FÁZE 

Mobilní fáze můţe být vedena buď z jednoho zásobníku rovnou do vysokotlakého 

čerpadla, nebo lze pouţít mobilní fáze z více zásobníků, které se mísí ve směšovacím 

zařízení buď před, nebo aţ za čerpadlem. Zásobníky jsou vyráběny nejčastěji ze skla, 

plastu (polyethylen, polytetrafluorethylen, polypropylen) nebo nerezové oceli. 

K vzájemnému propojení chromatografických systémů se pouţívají nejčastěji plastové 

kapiláry (polyethylen, teflon) anebo kapiláry nerezové. (4, 5) 

 

3.1.3. ČERPADLA 

Čerpadla mobilní fáze pouţívaná v moderních kapalinových chromatografech musí 

být konstruovaná z materiálů odolných vůči korozi i při pouţití poměrně agresivních 

mobilních fází (roztoky pufrů, slabých kyselin a bází, různá organická rozpouštědla), 

k čemuţ se hodí nerezová ocel, titan či některé keramické materiály, těsnění se vyrábí 

většinou z plněného teflonu. Čerpadla mají mobilní fázi plynule dávkovat bez kolísání 

průtoku mobilní fáze, protoţe kolísání průtoku významně ovlivňuje přesnost retenčních 

dat i ploch píků. Je tedy důleţité, aby čerpadla poskytovala stabilní, bezpulzní tok 
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mobilní fáze. Pro zajištění co nejmenšího kolísání tlaku je zapotřebí dokonalé odplynění 

mobilní fáze. K tomu se pouţívá probublávání mobilní fáze inertním plynem (heliem 

nebo dusíkem), vakuum za stálého míchání, ultrazvuk nebo degasser. Měla by být 

schopna pracovat v relativně širokém rozmezí tlaků i průtokové rychlosti (výstupní tlak 

na čerpadlech od 1 do 60 MPa, průtoková rychlost v rozmezí 0,1 aţ 10 ml/min). 

Důleţitá je i reprodukovatelnost průtoku s vysokou přesností. Nejčastěji se pouţívají 

dvoupístová nebo třípístová čerpadla vyuţívající princip zpětné vazby - měří 

se okamţitý tlak a podle něj je regulována frekvence impulzů řídících chod 

elektromotoru pumpy. (2, 3) 

 

3.1.4. DÁVKOVÁCÍ ZAŘÍZENÍ VZORKU 

Dávkovací zařízení, pouţívající nástřiku injekční stříkačkou přes septum, jiţ byla 

prakticky nahrazena buď manuálními smyčkovými dávkovači, nebo automatickými 

dávkovači, které umoţňují dávkovat vzorek do kolony bez přerušení toku mobilní fáze. 

Základem je pevné pouzdro s otočným jádrem a teflonovými krouţky. 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 umoţňují vpravení konstantního 

objemu do kolony, a tak není nutné odměřovat přesné mnoţství vzorku manuálně. (2, 5) 

 

3.1.5. CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY A JEJICH NÁPLNĚ 

Kolony pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii se v současné době 

zhotovují převáţně z rovných trubic z tvrzeného skla, oceli, eventuálně titanu s hladkým 

vnitřním povrchem. Musí odolávat relativně vysokým tlakům, chemickému působení 

mobilních fází a separovaných látek, na něţ nesmí působit katalyticky. Pro analytické 

aplikace se nejčastěji pouţívají kolony o délce 5 – 30 cm a vnitřním průměru 3 – 5 mm 

plněné pórovitými částečkami. S rostoucí délkou kolony se úměrně zvyšuje účinnost 

separace (počet pater kolony), ale také doba analýzy a pracovní tlak. 

V moderní vysokoúčinné kapalinové chromatografii převaţují aplikace v systémech 

s obrácenými fázemi, převáţně na oktadecylsilikagelu a oktylsilikagelu. Pouţívají 

se i nepolární chemicky vázané fáze s alkyly o délkách C 2 - C40 a s chemicky 

vázanými aryly či alkylaryly na silikagelové matrici, jejíţ nevýhodou je pouţití 
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při omezeném rozsahu pH. Pro práci při pH vyšším jak 8,5 byly navrţeny náplně 

na bázi organických gelů (polystyren – divinylbenzoové kopolymery, polymerní 

fluorovodíky) a skelný uhlík.  

Pokrokem v analýze léčiv je zavedení monolitických a zirkoniových kolon do praxe. 

Monolitické kolony nejsou tvořeny částicemi silikagelu, ale jeho monolitem, jehoţ 

povrch můţe být různě modifikován. Výhodou je jejich vyuţití při analýze za pouţití 

vyšších tlaků a dokonce i při gradientu tlaků, coţ můţe velmi výrazně zkrátit čas 

potřebný pro analýzu. Zirkoniové kolony jsou tvořeny částicemi oxidu zirkoničitého, 

jejichţ povrch můţe být také modifikován. Jejich předností je překonání omezení pH 

hodnot pro silikagel. (2) 

V systémech s normálními fázemi je nejčastějším pouţívaným polárním 

adsorbentem silikagel, uplatňuje se také oxid hlinitý a hydroxylapatit. 

V systémech s normálními i obrácenými fázemi lze pouţít náplně se středně 

polárními stacionárními fázemi (silikagel s navázanými aminovými, nitrilovými, 

diolovými a nitro skupinami). 

Pro separaci biopolymerů byly vyvinuty náplně typu glykolmethakrylátových gelů 

či matrice na bázi glycerinu vázané na skle. 

Pro separaci nízkomolekulárních látek a degradačních produktů v tělních tekutinách 

slouţí náplně obsahující hydrofóbní chemicky vázanou polypeptidickou fázi vázanou 

na silikagelu či skle s kontrolovanou porozitou. 

Chemicky vázané nebo polymerní sorbenty s cyklodextrinovými stacionárními 

fázemi jsou vyuţívány pro separaci geometrických i optických izomerů.  

Někdy se pouţívá tzv. předkolonka (krátká kolona, často plněná stejným sorbentem 

jako hlavní kolona). Zapojuje se do systému před hlavní kolonu a slouţí k zachycení 

větší části nečistot při analýze vzorků, kde je veliké riziko zanesení kolony nečistotami 

(např. z neúplně přečištěného biologického materiálu), a prodluţuje tak ţivotnost 

kolony. 

Moderní přístroje umoţňují pouţít při dělení látek i několik kolon najednou. Jde 

o techniku přepínání spřaţených kolon (column switching). Kolony jsou řazeny 

za sebou a mohou se navzájem lišit náplní i délkou atd. Výhodou je lepší separace látek 

a zkrácení času analýzy. (6) 
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3.1.6. DETEKTORY 

Prakticky všechny detektory pouţívané ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii 

jsou koncentračního typu, tj. poskytují signál (odezvu) úměrný koncentraci 

detekovaných látek v eluátu. 

 

Detektory lze dělit do dvou skupin:  

A – Selektivní detektory – signál je úměrný koncentraci samotné detekované látky 

v eluátu, 

B – Univerzální detektory – signál je úměrný určité celkové vlastnosti eluátu, tj. jak 

solutu, tak i sloţek mobilní fáze. (2) 

 

Požadavky na používané detektory lze definovat takto:  

- univerzálnost 

- linearita odezvy (odpověď detektoru je přímo úměrná koncentraci látky) 

- reprodukovatelnost odezvy 

- vysoká citlivost 

- nezávislost odezvy detektoru na změně vnějších podmínek (teplota, sloţení mobilní 

fáze) 

- nedestruktivnost 

- spolehlivost, jednoduchá manipulace, přiměřená cena (1, 7) 

 

 

SPEKTROFOTOMETRICKÉ DETEKTORY 

Patří mezi nejpouţívanější HPLC detektory. Řadí se mezi detektory selektivní, 

pracující v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti světelného záření, registrující 

absorbanci eluátu protékající kyvetou. Aby látka mohla takovéto záření absorbovat, 

musí obsahovat tzv. chromofory, coţ je seskupení atomů v molekulách s absorpcí 

v oblasti 200 – 800 nm. U organických sloučenin je absorpce záření umoţněna 

přechodem elektronů z vazebných nebo nevazebných molekulových orbitalů 

na antivazebné. Látky, které lze detekovat tímto způsobem obsahují buď systém 

konjugovaných dvojných vazeb (aromatické nebo heterocyklické sloučeniny) nebo 

násobné vazby mezi atomy (C = C, C = O, N = O, N = N). Spektrofotometry řadíme 

mezi tzv. nedestrukční detektory, to znamená, ţe při detekci nedochází k ţádné změně 
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vzorku. Jejich citlivost je 5.10
-10

 g/ml. Aby se minimalizovala chyba při vlastním 

stanovení, je třeba nejprve najít absorpční maximum dané látky, protoţe v maximu 

absorpční křivky je detekce nejcitlivější. (1, 3) 

 

Typy fotometrických detektorů: 

Detektory s pevně nastavenou vlnovou délkou – nejčastěji 220, 254, 280, 436, 

546 nm. Jako zdroj záření pouţívají nízkotlakou rtuťovou výbojku či nízkotlakou 

zinkovou nebo kadmiovou výbojku. Uspořádání je zpravidla dvoupaprskové a měří 

se rozdíl absorbance mezi měrnou a srovnávací celou, v níţ můţe být buď vzduch nebo 

mobilní fáze. 

Detektory, u nichţ lze volit mezi několika předem danými vlnovými délkami záření, 

a to pomocí vyměnitelných interferenčních filtrů. 

Detektory s moţností nastavení libovolné vlnové délky záření pro detekci, většinou 

v rozmezí od 190 do 600 nm. Tyto detektory jsou vybavené polychromatickým zdrojem 

záření, nejčastěji deuteriovou výbojkou a monochromátorem. 

Tzv. photodiode-array detektory (DAD) – detektory s rychlým záznamem spektra 

bez přerušení separace. Jsou zaloţeny na současném měření signálu velkého počtu 

miniaturních plošných fotodiod. Umoţňují současnou detekci a integraci signálu 

při několika vlnových délkách a získávání třírozměrných prostorových 

spektrochromatogramů. 

 

FLUORIMETRICKÉ A FOSFORIMETRICKÉ DETEKTORY 

Princip detekce je zaloţen na tom, ţe látky s určitými funkčními skupinami 

(luminofory) v cele detektoru absorbují budící ultrafialové záření, tzv. primární záření. 

Tím se molekuly látky dostanou do excitovaného stavu a při návratu do stavu 

stabilnějšího o niţší energii část pohlcené energie vyzáří ve formě luminiscenčního 

(fluorescenčního nebo fosforescenčního) záření tzv. sekundárního záření. Emitované 

záření má niţší energii a vyšší vlnovou délku neţ záření excitační. Intenzita 

emitovaného záření je přímo úměrná koncentraci látky ve vzorku. Detektory jsou 

vysoce selektivní a citlivé, citlivost se pohybuje okolo 10
-13 

g/ml. 
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ELEKTROCHEMICKÉ DETEKTORY 

Patří mezi detektory selektivní a slouţí k detekci látek schopných elektrochemické 

reakce (oxidace nebo redukce). Měří se elektrický proud procházející mezi 

polarizovatelnou a pomocnou elektrodou v závislosti na vloţeném elektrickém napětí. 

Dosahují vysoké citlivosti, řádově 10-10 g/ml. Podmínkou pro jejich funkčnost 

je vodivá, dokonale odplyněná mobilní fáze.  

 

Typy elektrochemických detektorů:  

Polarografické detektory – pracují s rtuťovou kapkovou elektrodou, u níţ se pravidelně 

obnovuje povrch. 

Ampérometrické detektory – pouţívají tuhých měrných elektrod, zhotovených nejčastěji 

ze skelného uhlíku, grafitových vláken, grafitové pasty, platiny, zlata, mědi, niklu 

či jiného kovu. 

Coulometrické detektory – měří náboj potřebný k oxidaci či k redukci celkového 

mnoţství látky při jejím průtoku měrnou celou, čímţ se zvýší citlivost detekce.  

 

REFRAKTOMETRICKÉ DETEKTORY 

Patří mezi nespecifické (univerzální) detektory. Poskytují odezvu úměrnou rozdílu 

indexů lomu eluátu v měrné cele a srovnávací kapaliny (mobilní fáze) v referenční cele. 

Nevýhodou je niţší citlivost a nutnost přesného termostatování. Jejich pouţití 

pro analýzu léčiv je velmi omezené. 

 

Měření rozdílu indexů lomu je zaloţeno na fyzikálních principech:  

Christianově efektu – měří intenzitu rozptýleného světla 

Fresnelově zákonu – měří intenzitu odraţeného světla 

Výchylkovém efektu – změna indexu lomu se projeví výchylkou paprsku 

 

VODIVOSTNÍ DETEKTORY 

Tyto nespecifické detektory měří elektrickou vodivost eluátu mezi dvěma 

elektrodami (většinou platinovými), na něţ je vkládáno střídavé napětí, aby se zabránilo 

jejich polarizaci. Vodivostní detektory se uplatňují u tzv. iontové chromatografie 

pro detekci iontových látek. 
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REAKČNÍ DETEKTORY 

Vyuţívají vhodné reakce analyzovaných látek s reakčním činidlem v eluátu 

z chromatografické kolony. V průtokovém mikroreaktoru probíhá kontinuálně reakce, 

která musí být dostatečně rychlá. Reakčními produkty jsou deriváty analyzovaných 

látek, do jejichţ molekul jsou zavedeny funkční skupiny, které buď absorbují záření 

z UV oblasti (chromofory), nebo fluoreskují (fluorofory) či jsou schopny redukčně -

 oxidačních reakcí, případně dávají látkám iontový charakter. Výstup z mikroreaktoru 

je připojen k některému typu fotometrického, fluorimetrického, elektrochemického 

či vodivostního detektoru. (2) 

 

HMOTNOSTNÍ DETEKTORY 

Pro detekci léčiv je v poslední době vyuţíváno těţ spojení HPLC s hmotnostní 

spektrometrií (MS). Po výstupu 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 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 náročné. (3) 

 

3.1.7. ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DAT 

Dříve se pouţívaly jedno nebo vícekanálové integrátory vybavené 

mikroprocesorem. Dnes se k vyhodnocování a dalšímu zpracování chromatografických 

dat pouţívají v naprosté většině případů počítače vybavené speciálním softwarem. 

Ten navíc přímo ovládá i pracovní parametry chromatografu (sloţení a průtok mobilní 

fáze, teplota na koloně, nastavení detektoru, objem a sekvence vzorků dávkovaných 

na kolonu apod.). (2) 



 21 

3.2.  NEČISTOTY 

3.2.1. KONTROLA NEČISTOT V LÁTKÁCH DLE ČL 2005 

Lékopis je základní farmaceutické dílo normativního charakteru s celostátní 

závazností, které přispívá k zajištění bezpečných, účinných a jakostních léčiv. Historie 

Českého lékopisu navazuje na historii Československých lékopisů a souvisí s politickou 

a ekonomickou situací jednotlivých etap historie Československa a České republiky. (8) 

Úkolem lékopisu při ochraně zdraví veřejnosti je, aby byla v článcích zajištěna 

dostatečná kontrola nečistot.  

Poţadavky týkající se nečistot se uvádějí v konkrétních článcích a v obecném 

článku Corpora ad usum pharmaceuticum (Látky pro farmaceutické použití). Konkrétní 

články a obecný článek se navzájem doplňují: konkrétní články předepisují přijatá 

kritéria pro nečistoty, zatímco obecný článek rozebírá potřebu kvalifikace, identifikace 

a uvádění organických nečistot, které se vyskytují v léčivých přípravcích. 

Mezní hodnoty pro uvádění, identifikaci a kvalifikaci uvedené v obecném článku 

Látky pro farmaceutické použití jsou platné pro všechny příbuzné látky. (9) 

Organické nečistoty přítomné v léčivých látkách se musí uvádět, kdekoliv 

je to moţné, identifikovat a kvalifikovat, jak je uvedeno v tabulce č. 1. (11) 

 

tab.č.1: Uvádění, identifikace a kvalifikace organických nečistot v léčivých látkách 

Pouţití 
Maximální 

denní dávka 

Mezní 

hodnota 

pro uvádění 

Mezní hodnota 

pro identifikaci 

Mezní hodnota 

pro kvalifikaci 

pro humánní nebo 

pro humánní 

a veterinární pouţití 

≤ 2 g/den > 0,05 % 

> 0,10 % nebo denní 

příjem >1,0 mg (podle 

toho, který je niţší) 

> 0,15 % nebo denní 

příjem >1,0 mg 

(podle toho, který 

je niţší) 

pro humánní nebo 

pro humánní 

a veterinární pouţití 

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

pouze pro 

veterinární pouţití 
neuvedeno > 0,1 % > 0,2 % > 0,5 % 
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Specifické mezní hodnoty se mohou pouţít pro nečistoty, u nichţ je známo, ţe jsou 

neobyčejně účinné nebo vykazují toxické či neočekávané farmakologické efekty. 

Jestliţe jednotlivý článek neumoţňuje vhodnou kontrolu nové nečistoty, musí 

se vyvinout nová zkouška, která se zahrne do specifikace látky.  

 

Jakost se s ohledem na nečistoty kontroluje souborem zkoušek uvedeným v článku. 

Tyto zkoušky jsou určené ke stanovení organických a anorganických nečistot, které jsou 

závaţné z pohledu původu léčivých látek v registrovaných léčivých přípravcích. Články 

organických látek obvykle obsahují zkoušku nazvanou Příbuzné látky, která se týká 

příslušných organických nečistot.  

Odstavec Nečistoty v článku obsahuje nečistoty (chemickou strukturu a název, 

pokud je to moţné), které jsou obvykle organické, a o kterých je známo, ţe se dají 

detekovat zkouškami předepsanými v článku. Tento odstavec obsahuje specifikované 

nečistoty a tam, kde je to uvedeno, i jiné detekovatelné nečistoty. 

 

Specifikované nečistoty mají kritérium přijatelnosti, které nepřesahuje kritérium 

schválené oprávněnou autoritou. 

Jiné detekovatelné nečistoty jsou potenciální nečistoty s definovanou strukturou, 

o kterých není známo, ţe by byly normálně přítomné nad mezní hodnotou 

pro identifikaci v látkách pouţitých v léčivých přípravcích, které povolily oprávněné 

autority členských států Úmluvy o vypracování Evropského lékopisu. Uvádějí 

se v odstavci Nečistoty pro informaci. (9, 10, 11) 
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3.2.2. NEČISTOTY V NOVÉ LÉČIVÉ LÁTCE 

ICH (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements 

for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) zavedla směrnice (guidelines), 

které se zabývají hodnocením nečistot v léčivých přípravcích a léčivých látkách.  

První směrnice týkající se nečistot ve farmaceutické analýze - Q3A Impurities 

in New Drug Substances (11) - definuje nečistoty v nové léčivé látce a diskutuje jejich 

přítomnost z chemického hlediska a z hlediska bezpečnosti. Zahrnuje rozdělení nečistot 

a jejich charakterizaci, vytváření reportu o přítomnosti nečistot, pravidla uvádění 

nečistot ve specifikacích a také podmínky pro pouţité analytické metodiky. 

 

Nečistoty podle chemického hlediska mohou být organické, anorganické a zbytková 

rozpouštědla. 

A - Organické nečistoty mohou vznikat během výrobního procesu nebo během 

uchovávání léčivé látky. Mohou být definované nebo nedefinované, těkavé či netěkavé, 

zahrnují výchozí suroviny, meziprodukty reakce, rozkladné produkty, katalyzátory 

a další reagencia. 

B - Anorganické nečistoty pocházejí z výrobního procesu. Bývají převáţně známé 

a patří mezi ně reagencia, ligandy, katalyzátory, těţké kovy, anorganické soli. 

Anorganické nečistoty jsou obvykle detekovány nebo kvantifikovány s vyuţitím 

lékopisných nebo jiných vhodných metod.  

C - Zbytková rozpouštědla ve farmaceutické substanci jsou anorganické nebo 

organické kapaliny, které se pouţívají nebo vznikají při výrobě léčivé látky, pomocných 

látek nebo léčivého přípravku. Směrnice Q3C Impurities: Guideline for Residual 

Solvents (10) se zabývá tématikou zbytkových rozpouštědel.  

 

Kromě limitů pro obsah účinné látky jsou stanoveny také limity pro jednotlivé 

nečistoty a pro celkovou sumu nečistot účinné látky. Sem patří vedlejší produkty 

syntetické reakce, nečistoty přítomné ve výchozích surovinách, nečistoty vzniklé 

izomerizací, přítomné enantiomery, rozkladné produkty, zbytková rozpouštědla 

a anorganické nečistoty. (11) 
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Specifikace látky stanovuje soubor kritérií, která musí daná látka splňovat, 

aby mohla být povaţována za přijatelnou pro zamýšlené pouţití. Jde v podstatě 

o seznam zkoušek s odkazy na analytické metody a také s uvedenými kritérii 

přijatelnosti pro jednotlivé zkoušky. Specifikace je kritický standard kvality, který 

je navrhován a posuzován výrobcem a poté schválen příslušnými autoritami 

(Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria For New Drug substances 

And New Drug Products: Chemical Substances, Q6A). (12) 

 

3.2.3. NEČISTOTY V NOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH 

Problematikou nečistot v léčivých přípravcích se zabývá směrnice ICH Impurities 

in New Drug Products, Q3B (13), která obsahuje pokyny pro registrační ţádosti 

na obsah a identifikaci nečistot v nových léčivých přípravcích vyrobených z nových 

dosud neregistrovaných léčivých látek. Směrnice se zabývá pouze nečistotami v nových 

léčivých přípravcích, které jsou klasifikovány jako rozkladné produkty účinné látky 

nebo reakční produkty účinné látky s pomocnými látkami nebo s obalovým materiálem.  

U léčivého přípravku je vţdy potřeba vyjmenovat degradační produkty pozorované 

během výroby nebo během stabilitních studií léčivého přípravku. Degradační produkty 

pozorované během stabilitních studiích prováděných za doporučených skladovacích 

podmínek by měly být identifikovány, pokud jsou přítomny na hladině vyšší 

neţ je identifikační prahová hodnota (směrnice Q3B). 

Analytické postupy by měly být vyvinuty pro ty degradační produkty, u kterých 

je očekáván toxický nebo farmakologický účinek i na hladinách niţších neţ je prahová 

hodnota. (13) 

V registrační ţádosti by mělo být zdokumentováno, ţe analytická metoda byla 

validována a je vhodná pro detekci a kvantifikaci degradačních produktů (viz směrnice 

Q2 (R1) Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology). (14) 

Specifikace nového léčivého přípravku by měla zahrnovat seznam rozkladných 

produktů, u kterých se očekává, ţe se objeví během výrobního procesu 

a za doporučených skladovacích podmínek. Specifikace výběru rozkladných produktů 

by měla být zaloţena na degradačních produktech nalezených v šarţi vyrobené 

k předpokládanému komerčnímu pouţití. (13) 
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3.3.  KLOTRIMAZOL A JEHO VLASTNOSTI 

Strukturní vzorec:  

N

N

Cl

 

Sumární vzorec: C22H17ClN2 

 

Chemický název: 1-(2-chlor- α, α – difenylbenzyl)imidazol 

 

MR: 344,84 (15) 

 

3.3.1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI KLOTRIMAZOLU 

Klotrimazol je lokální azolové antimykotikum, působící fungistaticky aţ fungicidně 

na proliferující houby, kvasinky a plísně. Nepůsobí na spóry (konidie). Účinkuje 

téţ bakteriostaticky na většinu grampozitivních bakterií, včetně Propionibacterium 

acnes. Primárně rezistentní kmeny jsou vzácné, sekundární rezistence se vyvíjí velmi 

pomalu. 

Podobně jako ostatní azolová antimykotika, blokuje klotrimazol syntézu ergosterolu 

vazbou na cytochrom P450 a ovlivňuje tak permeabilitu buněčné stěny citlivých 

mikroorganismů. V buňce jsou narušeny enzymatické pochody a dochází k akumulaci 

toxických peroxidů.  

Klotrimazol tvoří v rohové vrstvě epidermis depot s koncentrací, která mnohonásobně 

převyšuje antifungální i antibakteriální minimální inhibiční koncentraci v přítomnosti 

bílkoviny. V dostatečně účinné dávce proniká do nejniţší vrstvy epidermis, perkutánní 

resorpce je však nízká. Po resorpci se mění v játrech na neúčinné hydroxyderiváty. 

Vylučuje se v neúčinné formě ze 2 aţ 15 % močí a z více neţ 60 % stolicí.
 
(16) 
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3.3.2. INDIKACE A KONTRAINDIKACE KLOTRIMAZOLU 

Indikacemi klotrimazolu jsou dermatofytózy, kandidózy a keratomykózy (pityriasis 

versicolor), interdigitální mykózy, paronychie, balanitidy a vulvitidy. Nanáší se ráno 

a večer v intervalu 8 aţ 12 hodin na postiţená místa, u vaginálních tablet se aplikuje 

1 tableta večer hluboko do pochvy. V léčbě je třeba pokračovat i po vymizení 

klinických příznaků a subjektivních potíţí, aby se zabránilo recidivám. Průměrná doba 

léčby u povrchových plísňových onemocnění je 2 aţ 4 týdny, hyperkeratotické 

dermafytózy dolních končetin vyţadují aţ devítitýdenní aplikaci antimykotika. 

U poševních zánětů obvykle postačí aplikace 3-6 dní, v případě potřeby je moţné délku 

zdvojnásobit. (16, 17) 

Klotrimazol se nemá pouţívat v těhotenství (obzvláště v 1. trimestru), u kojících 

matek nemá být aplikován v prsní krajině. (16) 

 

 

3.3.3. NEŢÁDOUCÍ ÚČINKY A INTERAKCE KLOTRIMAZOLU 

Ojediněle se mohou objevit koţní reakce. Nejsou zprávy o moţnosti předávkování 

klotrimazolem. Klotrimazol sniţuje účinnost amfotericinu i dalších polyenových 

antibiotik (natamycin). (17) 
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3.4. BENZYALKOHOL A JEHO VLASTNOSTI 

Strukturní vzorec: 

OH

 

Sumární vzorec: C7H8O 

 

Chemický název: benzylalkohol, jiné názvy: Phenylmethanol 

 

MR: 108,13
 
(18) 

 

Benzylalkohol je dobře rozpustný v 95% lihu a olejích. V parenterálních přípravcích 

se pouţívá v mnoţství 4 % na sníţení viskozity olejových roztoků. Má vlastní 

antiseptický, konzervační a lokálně anestetický účinek. Ulehčuje rozpouštění 

steroidních hormonů v olejích. Spolehlivě nedráţdivé je mnoţství do 2 %, nad 5 % 

je jednoznačně dráţdivý. (19) 
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3.5. ROZKLADNÉ PRODUKTY KLOTRIMAZOLU 

3.5.1. IMIDAZOL 

Strukturní vzorec: 

N
H

N  

Sumární vzorec: C3H4N2 

 

Chemický název: 1,3-diazol, jiné názvy: Glyoxalin 

 

MR: 68,08  

 

Imidazol je krystalická, heterocyklická sloučenina, která je ve vodě rozpustná. Imidazol 

je příbuznou látkou klotrimazolu. Imidazolový kruh je součástí biologicky významných 

látek, jako je histidin, histamin. (20) 
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3.5.2. (2-CHLORFENYL)DIFENYLMETHANOL 

Strukturní vzorec: 

 

O
H

Cl

 

 

Sumární vzorec: C19H15ClO 

 

MR: 294,78 

 

Český lékopis doporučuje stanovení látky tenkovrstvou chromatografií za pouţití vrstvy 

silikagelu GF254R. (2 - chlorfenyl)difenylmethanol je příbuzná látka klotrimazolu. (9) 
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3.6. VALIDACE 

Validace je definována jako proces, jehoţ cílem je demonstrovat a dokumentovat 

kvalitu analytické metody ustanovením definovaných kritérií a měřením hodnot těchto 

kritérií. Validovanou vlastností můţe být např. koncentrace hlavní látky, koncentrace 

nečistoty nebo fyzikálně chemický parametr. Validace se pouţívá vţdy při zavádění 

nové metody, při převodu jiţ validované metody (např. z vývojové do přijímací 

laboratoře, publikované validované metody), při kontrole způsobilosti systému 

a při revalidaci metody. (21) 

 

Vlastní validace sestává z těchto testů: 

přesnost  

správnost  

linearita 

selektivita  

robustnost 

detekční a kvantitativní limit (22) 

 

3.6.1. DRUHY VALIDACÍ 

Interní (vnitřní) validace – jsou validace metody v rámci jedné laboratoře. 

Podle účelu se dále rozlišují: 

1. Průzkumová validace - jejímţ cílem je na omezeném počtu vzorků stanovit, 

zda zvolená analytická metoda je vhodnou metodou pro plnou validaci. 

Zaměřuje se na vyhodnocení delikátních validačních parametrů jako 

je selektivita a robustnost, a na stanovení opakovatelnosti na omezeném 

počtu vzorků. 

2. Plná validace – následuje po prokázání vhodnosti průzkumové validace. 

Jejím cílem je demonstrovat vhodnost metody k zamýšlenému pouţití 

vyhodnocením všech poţadovaných validačních parametrů. 

3. Validace při převodu metody – pouţívá se při zavedení publikované 

validované analytické metody (resp. validované metody v jiné laboratoři). 

Obvykle zahrnuje stanovení správnosti laboratoře a opakovatelnosti. 

K ověření platnosti dříve plně zvalidované metody se pouţívá kontrola 
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způsobilosti metody a zahrnuje pouze kontrolu kalibrační přímky (linearita 

a citlivost) 

4. Retrospektivní validace – můţe se pouţít tehdy, existují-li jiţ dříve naměřená 

data, která byla naměřena za stejných podmínek. Umoţní vyhodnotit jeden 

z nejdůleţitějších validačních parametrů - opakovatelnost. 

Externí (vnější) validace – zahrnuje interní validaci společně s validací metody 

srovnáním výsledků metody z více laboratoří (mezilaboratorní porovnávací zkoušky) 

a zahrnuje výpočet reprodukovatelnosti metody. (21) 

 

3.6.2. VALIDAČNÍ PARAMETRY 

1. Přesnost metody (precision) – v literatuře někdy označovaná jako shodnost metody. 

Přesnost metody je definována jako údaj o míře těsnosti shody mezi vzájemně 

nezávislými výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek. Nezávislé 

výsledky jsou výsledky získané takovým způsobem, ţe nejsou ovlivněny ţádným 

předchozím výsledkem na tomtéţ nebo podobném zkoušeném vzorku. Přesnost závisí 

pouze na rozdělení náhodných chyb. Míra shodnosti se vyjadřuje (počítá) jako 

směrodatná odchylka výsledků zkoušek.  

Směrodatná odchylka: není-li směrodatná odchylka závislá na obsahu, uvádí se její 

absolutní hodnota v těch jednotkách jako samotný výsledek, je-li směrodatná odchylka 

závislá na obsahu, uvádí se relativní hodnota v procentech nebo jako desetinný zlomek. 

 

RSD% = 
y

100
 * 

 
1

2




n

yy
 

 

  y  - průměr jednotlivých hodnot, y – jednotlivé hodnoty vyjádřené jako plochy píků, n – počet 

jednotlivých hodnot 

 

Podle podmínek opakování metody se rozlišuje opakovatelnost a reprodukovatelnost. 

Opakovatelnost (repeatability): opakovatelnost metody je definována jako těsnost 

shody mezi navzájem nezávislými výsledky zkoušek získanými za podmínek 

opakovatelnosti (podmínky, kdy navzájem nezávislé výsledky zkoušek se získají 

opakovaným pouţitím téţe zkušební metody na identickém materiálu, v téţe laboratoři, 
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týmţ pracovníkem za pouţití týchţ přístrojů a zařízení, během krátkého časového 

rozmezí)  

Reprodukovatelnost (reproducibility): se provádí na jednom zhomogenizovaném vzorku 

v různých laboratořích, různými analytiky, s různými činidly i přístroji (přesnost 

při přenosu metody z jedné laboratoře do druhé). (21) 

 

SÚKL poţaduje jen doloţení opakovatelnosti metody.(23) 

 

2. Správnost metody (accuracy) – je definována jako těsnost shody získané hodnoty 

s hodnotou skutečnou (přijatou referenční hodnotou). Jedná se o statisticky významnou 

rozdílnost mezi získanou a skutečnou hodnotou. Hodnocením správnosti metody je tedy 

určit přítomnost či nepřítomnost náhodné soustavné chyby otestováním velikosti rozdílu 

mezi hodnotou dáno a nalezeno, a to buď porovnáním se standardem, porovnáním 

analýz ověřené a osvědčené (zavedené) metody, srovnáním s referenčním materiálem 

nebo výsledky z referenční laboratoře. 

Výtěžnost metody (recovery) - udává poměr mnoţství (koncentrační) analytu získaného 

danou analytickou metodou k přijaté referenční hodnotě. Hodnota recovery se můţe 

vyjadřovat jako desetinný zlomek nebo v procentech. Rozdíl se testuje analýzou 

srovnávacího vzorku se známým obsahem stanovované sloţky (analytu).  

Statisticky se správnost testuje pomocí výtěţnosti R (recovery), která se vypočítá podle 

vzorce: 

 

                                                 nalezená hodnota * 100 

                     R(%) =        

                                            skutečná (referenční) hodnota 

 

Pokud se analyzuje modelový vzorek, přidává se standardní látka v mnoţství 

menším i větším neţ je deklarovaný obsah. Některé postupy uvádějí 10 %, jiné 50 %. 

SÚKL poţaduje jen jednu hladinu, tedy stanovení minimálně 6 různých modelových 

vzorků s přibliţně 100 %-ním obsahem stanovované látky. Při přidání standardní látky 

ke vzorku se přidává méně neţ 100 %, aby se výsledek nedostal mimo kalibrační 

křivku.  
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3. Linearita (linearity) – je chápána jako přímková závislost mezi dvěma náhodnými 

proměnnými, tj. analytickým signálem a koncentrací analytu. Těsnost vzájemné 

závislosti dvou náhodných proměnných charakterizuje korelační koeficient (r). 

Při lineární závislosti nabývá hodnoty + 1 a čím více se blíţí jedné, tím je závislost obou 

proměnných těsnější. Linearitu lze doloţit graficky jako závislost výsledků 

na koncentraci stanovované látky, nebo matematicky pomocí výsledků lineární regresní 

analýzy. Uvádí se korelační faktor (jako míra linearity), směrnice (jako míra citlivosti), 

y-úsek (jako míra vedlejších vlivů) a chyby stanovení všech těchto hodnot. SÚKL 

poţaduje potvrzení linearity v rozmezí 50 – 150 % deklarovaného obsahu a stanovení 

minimálně 5 různých koncentrací standardní látky. (21) 

 

4. Selektivita (selectivity) – je definována jako schopnost přesného a správného určení 

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

metoda, která za určitých podmínek umoţňuje přesné a správné stanovení obsahu 

sloţky ve vymezené směsi jiných sloţek. Selektivita analytické metody je testována 

porovnáním výsledků vzorků standardů s výsledky vzorků s matricí. (21) 

 

5. Robustnost metody (robustness) – je definována jako míra vlivu kolísání úrovně 

jednotlivých parametrů na výsledek analytického stanovení.  

V tomto experimentu se mění 5 pracovních podmínek (proměnných) na dvou úrovních 

– spodní a horní. Proměnné si zvolí analytik tak, aby zahrnovaly ty faktory, které podle 

jeho přesvědčení mohou ovlivnit průběh analýzy. Proměnnými mohou být například: 

průtoková rychlost MF (ml/min), voda ve vzorku, objem nástřiku, voda v mobilní fázi, 

pH mobilní fáze, sloţení MF, teplota na koloně, vlnová délka detekce. (21, 22) 

 

6. Mez detekce metody (limit of detection, LOD) – mez detekce odpovídá koncentraci, 

pro kterou je analytický signál statisticky významně odlišný od šumu.  

Je definován jako nejmenší mnoţství analytu ve vzorku, které můţe být detekováno, 

nikoliv však nezbytně stanoveno jako exaktní hodnota. (21) 

 

7. Mez stanovitelnosti (limit of quantification, LOQ) – limit kvantifikace 

je pro kvantitativní stanovení obsahu nečistot. Je to nejniţší koncentrace analytu, která 

můţe být stanovena s přijatelnou přesností (opakovatelností) a správností za uvedených 

podmínek. (21) 
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Tyto dva limity je nutné doloţit u metod pro stanovení nečistot. U instrumentálních 

metod se zjišťují na základě šumu (S/N). 

             
h

2H
S/N  , 

kde H je výška píku odpovídajícího dané látce na chromatogramu  předepsaného porovnávacího roztoku, 

h značí absolutní hodnotu největší výchylky signálu šumu od základní linie na chromatogramu 

kontrolního roztoku získaného při slepé zkoušce a sledovaného v rozsahu úměrném 20–ti násobku šířky 

píku v polovině jeho výšky na chromatogramu předepsaného porovnávacího roztoku pozorovaného 

v místě rovnoměrně situovaného okolo místa, kde by se tento pík nacházel. 

 

 Obvykle se stanoví směrodatná odchylka odezvy slepého vzorku, její trojnásobek 

odpovídá detekčnímu limitu a desetinásobek kvantitativnímu limitu. Získaná hodnota 

se pak ověří analýzou příslušné koncentrace vzorku. (22) 

 

 

3.6.3. TESTOVÁNÍ VHODNOSTI CHROMATOGRAFICKÉHO 

SYSTÉMU (SYSTEM SUITABILITY TEST, SST) 

DĚLÍCÍ ÚČINNOST SYSTÉMU 

Účinnost kolony můţe být vypočítána jako zdánlivý počet teoretických pater (N). 

Pouţije se následující vzorec, v němţ hodnoty tR a wh musí být vyjádřeny ve stejných 

jednotkách (času, objemu nebo vzdálenosti):  

 

2

5,54 R

h

t
N

w

 
  

 
 

tR – retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku ke kolmici spuštěné 

z vrcholu píku odpovídajícího dané sloţce 

wh – šířka píku v polovině jeho výšky (9) 

 

FAKTOR SYMETRIE PÍKU 

Ve vzdálenosti 5 % výšky píku se vede rovnoběţka se základní linií. Úsečka w0,05, 

která vznikne protnutím ramen píku je rozdělena kolmicí spuštěnou z vrcholu na dvě 

části: menší část se označí f a asymetrie T se vypočítá podle vzorce: 
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T = w0,05 / 2f 

w0,05 – šířka píku v jedné dvacetině jeho výšky  

f –  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. (9, 22) 

 

ROZLIŠENÍ CHROMATOGRAFICKÝCH PÍKŮ 

Rozlišení (RS) mezi píky dvou sloţek můţe být vypočteno ze vzorce: 

 

 

21

12.18,1

hh

RR

S
ww

tt
R






  

kde tR2 > tR1. 

tR1 a tR2 – retenční časy  

wh1 a wh2 – šířky píků v poloviční výšce 

Rozlišení větší neţ 1,5 odpovídá rozdělení píků na základní linii. (9)  

 

 

3.6.4. VALIDACE INSTRUMENTÁLNÍ 

Validace jednotlivých komponent systému (hardware) je zjednodušena v případě, 

ţe pouţitá technika je certifikována podle norem ISO (International Organization 

for Standardization). V tomto případě je testování celého systému zaručena výrobcem. 

V opačném případě je testování specifickou záleţitostí jednotlivých komponent systému 

a pro ně musí být zpracován individuální validační program instrumentace. (21) 

 

 

3.6.5. REVALIDACE SYSTÉMU 

Podmínky revalidace systému nejsou obecně definovatelné, protoţe kaţdá změna 

v celém analytickém systému vede zákonitě k jeho revalidaci. Kaţdá změna musí však 

být posouzena individuálně, zda má prokazatelný vliv na konečný výsledek. V kaţdém 

případě je nutné provést revalidaci, avšak tato revalidace nemusí být komplexní, 

ale pouze jako dílčí krok validačního programu, např. kalibrace, citlivost. (21)  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1. MATERIÁL A POMŮCKY 

4.1.1.CHEMIKÁLIE 

Klotrimazol, Porta, šarţe F05009, 0059/1105/525 

Imidazol 99,5% p.a., Fluka Chemie GmbH, Steinheim, Německo 

Benzylalkohol 98,93% p.a., č.š.: 1003005310/2110606 

(2-chlorfenyl)difenylmethanol CRL 

Acetonitril pro HPLC, Balex, Pardubice 

Hydrofenfosforečnan didraselný p.a., RNDr. J. Kulich 

Kyselina fosforečná 85%, Lachema n.p. Brno, závod Neratovice, Česká republika 

Voda čištěná reverzní osmózou 

Placebo (tj. přípravek Jenamazol bez klotrimazolu) 

 

Léčivé přípravky použité pro analýzy: 

Jenamazol 2% krém, GLO Ostrava, Česká republika, č.š.: 070807 

Canesten roztok, Bayer s.r.o, Praha, Česká republika, č.š.: KPO4JKW 

- 200 mg klotrimazolu ve 20 ml roztoku  

Canesten pudr, Bayer s.r.o., Praha, Česká republika, č.š.: IT701RV 

- 300 mg klotrimazolu ve 30 g zásypu 

Candibene vaginální tableta, Merckle GmbH, Blaubeuren, SRN, č.š.: H35816 

 - 100 mg klotrimazolu v jedné vaginální tabletě 

 

4.1.2.CHROMATOGRAGICKÝ MATERIÁL 

chromatografická kolona: Waters Spherisorb®  Phenyl, 5 μm, 4,6 x 290mm, Irland,  

ser. No. 0118340691 

chromatografická kolona: Separon SGX CN, 7 μm, 1 x 150mm, Tessek, Česká 

Republika, ser.No. 000002 

chromatografická kolona: Separon SGX CN, 7 μm,1 x 150mm, Tessek, Česká 

Republika, ser.No. 000001 

chromatografická kolona: LiChroCART® CN, 5μm, 4 x 250mm, Merck, ser.No 810002 

chromatografická kolona: DISCOVERY® HS F5, 5 μm, 4,5 x 150mm, Supelco 

chromatografická předkolonka: DISCOVERY® HS C18, 5μm, 2,1 x 20mm, Supelco 
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4.1.3.SESTAVA PRO HPLC 

Kontrolní jednotka: LC – 20, Shimadzu  

Čerpadlo: LC-10AD VP Shimadzu 

Degasser: DGU-14A, Shimadzu 

Termostat kolony: CTO-10AS VP Shimadzu 

UV-VIS detektor: SPD-20A Shimadzu 

Autosampler: SIL-20AC Shimadzu 

PC Program: LCsolution-VP Shimadzu 

 

Kontrolní jednotka: CBM-20A VP Shimadzu  

Čerpadlo: LC-20AD VP Shimadzu 

Degasser: DGU-20A 3 VP Shimadzu 

Termostat kolony: CTO-20AC VP Shimadzu 

UV-VIS detektor: SPD-20A VP Shimadzu 

Autosampler: SIL-20AC VP Shimadzu 

PC Program: LCsolution-VP Shimadzu 

 

4.1.4.PŘÍSTROJE 

Digitální váhy, A&D HR 120, Helago s.r.o 

Acidimetr 333, Druopta, Praha, Česká Republika 

Ultrazvuková lázeň K10, Kraintek, Slovensko 

Magnetická míchačka, Laboratorní přístroje Praha, Česká Republika 

Mrazící box, vodní lázeň 

 

4.1.5.POMŮCKY 

kádinky, Erlenmayerovy baňky, odsávací baňky, odměrné baňky, odměrné válce 

mikropipeta, dělené pipety, nedělené pipety, balónek k pipetě 

membránový nylonový filtr 45 µm – Chromafil AO – 45/25, injekční stříkačka 

nálevky, frita,střička, laboratorní lţička, alobal 

zkumavky, stojan na zkumavky, zkumavky se zábrusem, zátky se zábrusem 

svorky, drţáky 
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4.2. OPTIMALIZACE CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK 

Pro stanovení definovaných nečistot (imidazol, (2-chlorfenyl)difenylmethanol), 

nedefinovaných nečistot a současné stanovení účinné látky (klotrimazol) a pomocné 

látky (benzylalkohol), bylo nezbytné nalézt vhodné chromatografické podmínky.  

 

4.2.1. UV DETEKCE, PRŮTOKOVÁ RYCHLOST, NASTŘIKOVANÝ 

OBJEM 
Na základě měření a výsledků realizovaných v rámci diplomové práce byly všechny 

analýzy detekovány při vlnové délce 223nm. (26) 

Byly prozkoušeny analýzy při průtokových rychlostech 0,5 ml – 1 ml/min. 

Při validaci metody byl pouţit průtok 1 ml/min. 

Nástřik na kolonu byl testován v rozmezí 2 – 20 μl. Při validaci metody byl pouţit 

nástřik v objemu 20 μl. 

 

4.2.2. STACIONÁRNÍ A MOBILNÍ FÁZE 
Při hledání optimální mobilní fáze bylo pouţito celkem pět chromatografických 

kolon. Nejprve byla pouţita chromatografická kolona č. 1 Waters Spherisorb®  Phenyl, 

5 μm, 4,6 x 290mm. Na základě doporučení diplomové práce byla pouţita 

i chromatografická kolona č. 2 Separon SGX CN, 7 μm, 1 x 150mm, ser.No. 000002 

(25)  

Dále byla pouţita chromatografická kolona č. 3 Separon SGX CN, 7 μm, 1 x 150mm, 

ser.No. 000001, chromatografická kolona č. 4 LiChroCART® CN, 5μm, 4 x 250mm 

a poslední chromatografická kolona č. 5 DISCOVERY® HS F5, 5 μm, 4,5 x 150mm. 

Ke kolonám č. 4 a č. 5 byla přidána předkolonka DISCOVERY® HS C18, 5μm, 2,1 x 

20mm. 

 

Na uvedených kolonách byly testovány tyto mobilní fáze: 

Kolona č. 1: 

1. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

60 : 40 (v/v) 

2. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 3,0 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

60 : 40 (v/v) 

3. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 3,0 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

70 : 30 (v/v) 
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Kolona č. 2: 

1. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

60 : 40 (v/v) 

2. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

30 : 70 (v/v) 

3. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 3,0 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

30 : 70 (v/v) 

 

Kolona č. 3: 

1. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 3 upraveno 85% H3PO4) v poměru 30 : 

70 (v/v) 

2. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

60 : 40 (v/v) 

3. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 5 upraveno 85% H3PO4) v poměru 60 : 

40 (v/v) 

4. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 4 upraveno 85% H3PO4) v poměru 60 : 

40 (v/v) 

5. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 4 upraveno 85% H3PO4) v poměru 70 : 

30 (v/v) 

 

Kolona č. 4 + předkolonka: 

1. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 4 upraveno 85% H3PO4) v poměru 70 : 

30 (v/v) 

2. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 4 upraveno 85% H3PO4) v poměru 60 : 

40 (v/v) 

3. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

60 : 40 (v/v) 

4. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

5. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 3,5 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

60 : 40 (v/v) 

6. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

40 : 60 (v/v) 
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7. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

 

Kolona č. 5 + předkolonka: 

1. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

2. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 7,5 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

3. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

60 : 40 (v/v) 

4. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6 upraveno 85% H3PO4) v poměru 50 : 

50 (v/v) 

5. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

40 : 60 (v/v) 

6. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,5 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

7. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 5,5 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

8. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 50 : 

50 (v/v) 

9. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,1 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

10. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,2 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

11. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,3 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

12. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,4 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

50 : 50 (v/v) 

13. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,1 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

55 : 45 (v/v) 

14. acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,1 upraveno 85% H3PO4) v poměru 

60 : 40 (v/v) 
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Příprava pufru: 

Nejprve byl připraven vodný roztok fosforečnanu draselného o koncentraci 0,05 mol/l. 

Kádinka s roztokem byla postavena na magnetickou míchačku, a bylo do ní ponořeno 

míchadlo a elektrody pH metru. Za soustavného míchání bylo přikapáváno takové 

mnoţství 85% kyseliny fosforečné, aţ pH roztoku dosáhlo poţadované hodnoty. 

Příprava mobilní fáze: 

Pomocí odměrného válce bylo odměřeno příslušné mnoţství pufru a acetonitrilu 

a ve vhodné kádince smícháno. Mobilní fáze byla potom zbavena mechanických 

nečistot přefiltrováním za podtlaku pomocí vývěvy přes fritu. 

 

4.2.3.  ÚPRAVA VZORKU 
Úprava vzorku č. 1: Do 100ml odměrné baňky bylo naváţeno pomocí injekční stříkačky 

a gumové hadičky 2,5 g Jenamazolu 2% a bylo přidáno 80 ml mobilní fáze (acetonitril : 

pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 60 : 40 (v/v)). 

Vzorek byl umístěn na vodní lázeň o teplotě 50 °C. Zde byl při této teplotě ponechán 

10 minut a během této doby dvakrát promíchán. Po ochlazení vzorku na pokojovou 

teplotu byl doplněn po rysku mobilní fází a dobře promíchán. Vzorek byl následně 

zfiltrován přes skládaný filtr. Filtrát byl natáhnut do injekční stříkačky a ihned 

zfiltrován pomocí membránového filtru do vialky. 

 

Úprava vzorku č. 2: Do 100ml odměrné baňky bylo naváţeno pomocí injekční stříkačky 

a gumové hadičky 2,5 g Jenamazolu 2% a bylo přidáno 80 ml mobilní fáze (acetonitril : 

pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 3,0 upraveno 85% H3PO4) v poměru 30 : 70 (v/v)). 

Vzorek byl umístěn na vodní lázeň o teplotě 50 °C. Zde byl při této teplotě ponechán 

10 minut a během této doby dvakrát promíchán. Po ochlazení vzorku na pokojovou 

teplotu byl doplněn po rysku mobilní fází a dobře promíchán. Vzorek byl následně 

zfiltrován přes skládaný filtr. Filtrát byl natáhnut do injekční stříkačky a ihned 

zfiltrován pomocí membránového filtru do vialky. 

Úprava vzorku č. 3: Do 50ml odměrné baňky byly naváţeny pomocí injekční stříkačky 

a gumové hadičky 4 g Jenamazolu 2% a bylo přidáno 40 ml mobilní fáze (acetonitril : 

pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 3 upraveno 85% H3PO4) v poměru 30 : 70 (v/v)). Vzorek 

byl umístěn na vodní lázeň o teplotě 50 °C. Zde byl při této teplotě ponechán 10 minut 

a během této doby dvakrát promíchán. Po ochlazení vzorku na pokojovou teplotu byl 

doplněn po rysku mobilní fází a dobře promíchán. Vzorek byl následně zfiltrován 
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přes skládaný filtr. Filtrát byl natáhnut do injekční stříkačky a ihned zfiltrován pomocí 

membránového filtru do vialky. 

 

Úprava vzorku č. 4: Do 50ml odměrné baňky byly naváţeny pomocí injekční stříkačky 

a gumové hadičky 4 g Jenamazolu 2% a bylo přidáno 40 ml mobilní fáze (acetonitril : 

pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 60 : 40 (v/v)). 

Vzorek byl umístěn na vodní lázeň o teplotě 50 °C. Zde byl ponechán 10 minut a během 

této doby dvakrát promíchán. Po ochlazení vzorku na pokojovou teplotu byl doplněn 

po rysku mobilní fází a dobře promíchán. Vzorek byl následně zfiltrován přes skládaný 

filtr. Filtrát byl natáhnut do injekční stříkačky a ihned zfiltrován pomocí membránového 

filtru do vialky. 

 

Úprava vzorku č. 5: Do 50ml odměrné baňky byly naváţeny pomocí injekční stříkačky 

a gumové hadičky 4 g Jenamazolu 2% a bylo přidáno 40 ml mobilní fáze (acetonitril : 

pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 60 : 40 (v/v)). 

Vzorek byl umístěn na vodní lázeň o teplotě 50 °C. Zde byl ponechán 10 minut a během 

této doby dvakrát promíchán. Po ochlazení vzorku na pokojovou teplotu byl doplněn 

po rysku mobilní fází a dobře promíchán.Vzorek byl umístěn na 10 minut do mrazícího 

boxu, následně zfiltrován přes skládaný filtr. Filtrát byl natáhnut do injekční stříkačky 

a ihned zfiltrován pomocí membránového filtru do vialky. 

 

Úprava vzorku č. 6: Do 100ml odměrné baňky bylo naváţeno pomocí injekční stříkačky 

a gumové hadičky 2,5 g Jenamazolu 2% a bylo přidáno 80 ml mobilní fáze (acetonitril : 

pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,7 upraveno 85% H3PO4) v poměru 60 : 40 (v/v)). 

Vzorek byl umístěn na vodní lázeň o teplotě 50 °C. Zde byl ponechán 10 minut a během 

této doby dvakrát promíchán. Po ochlazení vzorku na pokojovou teplotu byl doplněn 

po rysku mobilní fází a dobře promíchán. Vzorek byl umístěn na 10 minut do mrazícího 

boxu, následně zfiltrován přes skládaný filtr. Filtrát byl natáhnut do injekční stříkačky 

a ihned zfiltrován pomocí membránového filtru do vialky. 
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Úprava vzorku č. 7: Do 50ml odměrné baňky byly naváţeny pomocí injekční stříkačky 

a gumové hadičky 4 g Jenamazolu 2% a bylo přidáno 30 ml acetonitrilu. Vzorek byl 

umístěn na vodní lázeň o teplotě 50 °C. Zde byl ponechán 10 minut a během této doby 

dvakrát promíchán. Po ochlazení vzorku na pokojovou teplotu byl doplněn po rysku 

pufrem (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,1 upraveno 85% H3PO4) a dobře promíchán. 

Vzorek byl následně zfiltrován přes skládaný filtr. Filtrát byl natáhnut do injekční 

stříkačky a ihned zfiltrován pomocí membránového filtru do vialky. 

 

 

4.3.  LIMIT KVANTIFIKACE (LOQ) 

Pro stanovení limitu kvantifikace (LOQ) byly připraveny 3 pracovní roztoky 

imidazolu, (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a klotrimazolu o koncentracích 0,8 μg/ml, tj. 

v porovnání k účinné látce 0,05%. 

 

LOQ = (10/(S/N)) * 0,05% 
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4.4. PRACOVNÍ ROZTOKY PRO LINEARITU 

4.4.1. IMIDAZOL 

Pro hodnocení linearity imidazolu bylo připraveno 6 pracovních roztoků. 

Pouţité koncentrace vycházely z limitu kvantifikace (LOQ, viz. kapitola 5.2, str.54).  

 

příprava roztoků pro linearitu 1 až 6: 

Roztok pro linearitu 1: 0,16 ml zásobního roztoku imidazolu bylo odpipetováno 

do 10 ml odměrné baňky a doplněno po značku acetonitrilem.  

Příprava zásobního roztoku imidazolu o koncentraci 1,0 mg/ml: Do 10ml odměrné 

baňky bylo naváţeno přesně 10,00 mg imidazolu a doplněno po značku acetonitrilem. 

Roztok pro linearitu 2: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 3,75 ml roztoku 

pro linearitu č.1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 3: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 2,50 ml roztoku 

pro linearitu č. 1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 4: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 1,25 ml roztoku 

pro linearitu č. 1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 5: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 0,25 ml roztoku 

pro linearitu č. 1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 6: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 2,00 ml roztoku 

pro linearitu č. 5 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku.  

 

tab.č.2: Pracovní roztoky pro linearitu imidazolu 

roztok pro 

linearitu  

č. 

koncentrace 

imidazolu (μg/ml) 

vyjádřeno v porovnání 

k účinné látce (%) 

1 16,00 1,00 

2 12,00 0,75 

3 8,00 0,50 

4 4,00 0,25 

5 0,80 0,05 

6 0,32 0,02 
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4.4.2. (2-CHLORFENYL)DIFENYLMETHANOL 

Pro hodnocení linearity nečistoty (2-chlorfenyl)difenylmethanolu bylo připraveno 

6 pracovních roztoků. 

Pouţité koncentrace vycházely z limitu kvantifikace (LOQ, viz. kapitola 5.2, str.54). 

 

příprava roztoků pro linearitu 1. až 6.:  

Roztok pro linearitu 1: 0,16 ml zásobního roztoku (2-chlorfenyl)difenylmethanolu bylo 

odpipetováno  do 10 ml odměrné baňky  a doplněno po značku acetonitrilem.  

Příprava zásobního roztoku o koncentraci 1,0 mg/ml: Do 5ml odměrné baňky bylo 

naváţeno přesně 5,00 mg (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a doplněno po značku 

acetonitrilem. 

Roztok pro linearitu 2: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 3,75 ml roztoku 

pro linearitu č.1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 3: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 2,50 ml roztoku 

pro linearitu č. 1a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 4: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 1,25 ml roztoku 

pro linearitu č. 1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 5: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 0,25 ml roztoku 

pro linearitu č. 1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 6: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 0,10 ml roztoku 

pro linearitu č. 4 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku.  

 

tab.č.3: Příprava pracovních roztoků pro linearitu (2-chlorfenyl)difenylmethanolu 

roztok 

pro 

linearitu 

č. 

koncentrace  

(2- chlorfenyl)difenylmethanolu 

(μg/ml) 

vyjádřeno 

v porovnání 

k účinné látce 

(%) 

1 16,00 1,00 

2 12,00 0,75 

3 8,00 0,50 

4 4,00 0,25 

5 0,80 0,05 

6 0,08 0,005 
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4.4.3. NEDEFINOVANÉ NEČISTOTY 

Pro hodnocení linearity nedefinovaných nečistot bylo připraveno 6 pracovních roztoků 

klotrimazolu.  

Pouţité koncentrace vycházely z limitu kvantifikace (LOQ, viz. kapitola 5.2., str.54). 

 

příprava roztoků pro linearitu 1. až 6.:  

Roztok pro linearitu 1: 0,16 ml zásobního roztoku klotrimazolu bylo odpipetováno 

do 10 ml odměrné baňky a doplněno po značku acetonitrilem.  

Příprava zásobního roztoku o koncentraci 1,0 mg/ml: Do 5ml odměrné baňky bylo 

naváţeno přesně 5,00 mg klotrimazolu a doplněno po značku acetonitrilem. 

Roztok pro linearitu 2: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 3,75 ml roztoku 

pro linearitu č.1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 3: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 2,50 ml roztoku 

pro linearitu č. 1a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 4: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 1,25 ml roztoku 

pro linearitu č. 1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 5: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 0,25 ml roztoku 

pro linearitu č. 1 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku. 

Roztok pro linearitu 6: Do 5 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 0,10 ml roztoku 

pro linearitu č. 4 a poté byla baňka doplněna acetonitrilem po značku.  

 

tab.č.4: Příprava pracovních roztoků pro linearitu nedefinovaných nečistot 

roztok pro 

linearitu 

 č. 

koncentrace 

klotrimazolu 

(μg/ml) 

vyjádřeno 

v porovnání 

k účinné látce (%) 

1 16,00 1,00 

2 12,00 0,75 

3 8,00 0,50 

4 4,00 0,25 

5 0,80 0,05 

6 0,08 0,005 

 



 48 

4.5. PRACOVNÍ ROZTOKY PRO OPAKOVATELNOST 

Pro měření opakovatelnosti bylo připraveno 6 pracovních vzorků z jedné šarţe 

Jenamazolu 2%. 

 

Příprava roztoku standardů: 

Do 10 ml odměrné baňky byl odpipetován 0,1 ml zásobního roztoku imidazolu.Do jiné 

10 ml odměrné baňky byl odpipetován 1,0 ml zásobního roztoku klotrimazolu a 1,0 ml 

zásobního roztoku (2- chlorfenyl)difenylmethanolu.  

Z tohoto roztoku, o koncentraci 0,1mg/ml, bylo odpipetováno 0,8 ml do 10 ml odměrné 

baňky. Do stejné 10 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 3,2 ml připraveného roztoku 

imidazolu o koncentraci 0,01mg/ml. 

Vznikl tak roztok standardů o limitních koncentracích: 

imidazol 3,2 μg/ml, (2-chlorfenyl)difenylmethanol 8,0 μg/ml, klotrimazol 8,0 μg/ml. 

 

Příprava pracovních roztoků pro opakovatelnost 1. až 6.: 

28 g Jenamazolu 2% a bylo rozetřeno s 0,56 ml zásobního roztoku imidazolu a s 1,4 ml 

zásobního roztoku (2-chlorfenyl)difenylmethanolu.  

Do šesti 50,0 ml odměrných baněk bylo naváţeno přesně asi 4,0000 g Jenamazol 2%  

 (viz.tab.č.5), dále bylo přidáno 30 ml acetonitrilu. Vzorek byl umístěn na vodní lázeň 

o teplotě 50 °C. Zde byl ponechán 10 minut a během této doby dvakrát promíchán. 

Po ochlazení vzorku na pokojovou teplotu byl doplněn po rysku pufrem (K2HPO4 

0,05mol/l, pH = 6,1 upraveno 85% H3PO4). Vzorek byl následně zfiltrován přes 

skládaný filtr. Filtrát byl natáhnut do injekční stříkačky a ihned zfiltrován pomocí 

membránového filtru do vialky. 

 

tab.č.5: Příprava pracovních roztoků pro opakovatelnost 

vzorek č. navážka Jenamazolu 2% (g) 

1 4,0278 

2 4,0704 

3 4,1396 

4 4,0275 

5 3,9890 

6 4,0424 
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4.6. PRACOVNÍ ROZTOKY PRO SPRÁVNOST 

Pro hodnocení správnosti bylo analyzováno 6 vzorků se známým přidaným mnoţstvím 

nečistot. 

 

Příprava zásobních roztoků - imidazol:  

Do 10 ml odměrné baňky bylo naváţeno cca 10 mg standardu imidazolu, přesné 

naváţky viz tab.č.6. 

Příprava zásobních roztoků - (2-chlorfenyl)difenylmethanol: 

Do 5 ml odměrné baňky byly naváţeny cca 3 mg standardu (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu, přesné naváţky viz tab.č.6. 

Příprava zásobních roztoků - klotrimazol: 

Do 10 ml odměrné baňky bylo naváţeno cca 10 mg standardu klotrimazolu, přesné 

naváţky viz tab.č.6. 

 

Příprava pracovních roztoků pro správnost 1. až 6.: 

Do 6-ti 50ml odměrných baněk byly naváţeny pomocí injekční stříkačky a gumové 

hadičky přesně asi 4,0 g placeba (masťový základ bez klotrimazolu), 100 μl zásobního 

roztoku imidazolu, 200 μl zásobního roztoku (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a 200 μl 

zásobního roztoku klotrimazolu. Vzorky byly upraveny podle postupu uvedeného 

v předchozí kapitole 4.5.: Příprava pracovních roztoků pro opakovatelnost, str.48) 

 

Pro stanovení byl pouţit stejný roztok standardů jako při stanovení opakovatelnosti. 

 

tab.č.6: Příprava pracovních roztoků pro správnost 

vzorek 

č. 

navážka 

placeba (g) 

zásobní roztok 

imidazol 

nav. (g) 

(2-chlorfenyl) 

difenylmethanol 

nav. (g) 

klotrimazol 

nav. (g) 

1 4,0913 0,01010 0,00322 0,01015 

2 4,1352 0,01004 0,00301 0,00984 

3 4,1094 0,00882 0,00324 0,01055 

4 3,9872 0,01268 0,00335 0,00994 

5 4,0043 0,01063 0,00417 0,00994 

6 4,0733 0,01133 0,00428 0,01034 
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4.7. PRACOVNÍ ROZTOKY DALŠÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

Příprava pracovního roztoku z Canesten roztoku 

Do 10ml odměrné baňky bylo odpipetováno 1,6 ml Canesten roztoku a po rysku 

doplněno mobilní fází (koncentrace klotrimazolu 1,6 mg/ml). Vzorek byl zfiltrován 

přes membránový filtr do vialky. 

 

 Příprava pracovního roztoku z Canesten pudru  

Do 10 ml odměrné baňky bylo naváţeno 1,6 g Canesten pudru a po rysku doplněno 

mobilní fází (koncentrace klotrimazolu 1,6 mg/ml). Vzorek byl zfiltrován 

přes membránový filtr do vialky. 

 

Příprava pracovního roztoku z Candibene vaginální tablety 

Po zváţení a rozdrcení vaginální tablety bylo 80% její hmotnosti vpraveno do 50ml 

odměrné baňky a po rysku doplněno mobilní fází (koncentrace klotrimazolu 1,6 mg/ml). 

Vzorek byl na 15 minut umístěn na ultrazvuk a poté zfiltrován přes membránový filtr 

do vialky. 
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5.1. CHROMATOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

Při hledání optimálních podmínek pro současné stanovení známých nečistot 

imidazolu, (2-chlorfenyl)difenylmethanolu, jiných nedefinovaných nečistot, účinné 

látky klotrimazolu a benzylalkoholu, bylo potřeba najít takové chromatografické 

podmínky, při kterých dochází k rozdělení píků všech látek, látky se eluují v přijatelném 

čase a mají akceptovatelný tvar píku. 

 

5.1.1. UV DETEKCE, PRŮTOKOVÁ RYCHLOST, NASTŘIKOVANÝ 

OBJEM 

Všechny analýzy byly detekovány při vlnové délce 223nm. Na čerpadle byl 

nastaven průtok mobilní fáze 1 ml/ min. Nástřiky roztoků o objemu 20 μl byly 

prováděny po ustálení chromatografických podmínek.  

 

 

5.1.2. STACIONÁRNÍ FÁZE 

Kolona Waters Spherisorb®  Phenyl, 5 μm, 4,6 x 290mm byla vyhodnocena jako 

nevhodná, neboť nedocházelo k očekávané separaci stanovovaných látek ani po obměně 

sloţení a pH mobilní fáze. 

Kolony Separon SGX CN, 7 μm, 1 x 150mm No. 000002 a No. 000001 byly jiţ 

staré a výsledky se na obou kolonách lišily. Na chromatogramech byly separované píky 

klotrimazolu a (2-chlorfenyl)difenylmethanolu. Píky látek imidazol a benzylalkohol 

se koeluovaly ve stejném čase.  

Výsledky separace na koloně LiChroCART® CN, 5μm, 4 x 250mm byly výrazně 

lepší. Všechny látky se jiţ eluovaly v rozdílných retenčních časech, ale bohuţel pík 

imidazolu byl stále hodně asymetrický. Ke koloně byla přidána předkolonka 

DISCOVERY® HS C18, 5μm 2,1 x 20mm, která sice zadrţela eluující se píky 

z matrice, ale pík imidazolu byl stále neuspokojivý. 

Nejlepších výsledků bylo dosaţeno na chromatografické koloně DISCOVERY® HS 

F5, 5 μm, 4,5 x 150mm v kombinaci s chromatografickou předkolonkou 

DISCOVERY® HS C18, 5μm, 2,1 x 20mm. Bylo dosaţeno dobré separace všech 

analyzovaných látek v přijatelném čase. 
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5.1.3. MOBILNÍ FÁZE 

Byla testována řada směsí acetonitril : fosforečnanový pufr v různých poměrech 

sloţek a různých pH (viz. kapitola 4.2.2.). Optimální separace látek byla při pouţití 

mobilní fáze acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,1 upraveno 85% H3PO4) 

v poměru 60 : 40 (v/v). Směšování jednotlivých sloţek mobilní fáze bylo prováděno 

manuálně.  
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obr.č.2: Chromatogram krému Jenamazol 2% za optimálních chromatografických 

podmínek 

retenční čas (Rt) = 2,3 – benzylalkohol 

retenční čas (Rt) = 5,3 – klotrimazol 

chromatografické podmínky – viz. kap. 5.1., str. 52 

 

5.1.4. ÚPRAVA VZORKU 

Při úpravě vzorku byla vyzkoušena řada postupů a kombinací (volba a mnoţství 

rozpouštědla, doba ponechání vzorku v mrazícím boxu, ve vodní lázni). Lepších 

výsledků bylo dosaţeno, pokud se vzorek extrahoval nejprve do acetonitrilu 

a po ochlazení na pokojovou teplotu se doplnil potřebný objem pufrem. 

Jako nejvhodnější byla vybrána úprava vzorku uvedená v kapitole 4.2.3. úprava vzorku 

č.7, str.44.  
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5.2.  STANOVENÍ LIMITU KVANTIFIKACE 

Limit kvantifikace byl vypočten podle vzorce, který je uveden v kapitole 4.3. 

na straně 44. 

 

imidazol : 
h

2H
S/N  = 

0,7

7,9*2
= 22,57 

LOQ = (10/22,57) * 0,05% = 0,022% 

 

 

(2-chlorfenyl)difenylmethanol : 
h

2H
S/N  = 

0,3

14,1*2
= 94 

LOQ = (10/94) * 0,05% = 0,005% 

 

 

nedefinované nečistoty (klotrimazol) : 
h

2H
S/N  = 

0,2

10,3*2
= 103  

LOQ = (10/103) * 0,05% = 0,005% 
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5.3. LINEARITA  

5.3.1. IMIDAZOL 

V rámci zjištění linearity bylo proměřeno 6 pracovních roztoků pro linearitu 

s odstupňovanou koncentrací imidazolu. Pouţité koncentrace vycházely z hodnoty 

LOQ = 0,02 %, coţ odpovídá koncentraci imidazolu 0,32 μg/ml. 

 

Byla prokázána lineární závislost pro imidazol v koncentracích od 0,32 μg/ml 

do 16,00 μg/ml, (viz.obr.č.4, str.56). 

 

tab.č.7: linearita,  = 223 nm 

koncentrace 

imidazolu (μg/ml) 

vzorek číslo / 

měření číslo 

plocha píku 

imidazolu 

průměr ploch 

píků imidazolu 

16,00 

1/1 317087 

317 634 ½ 317909 

1/3 317905 

12,00 

2/1 240524 

239 307 2/2 238823 

2/3 238573 

8,00 

3/1 155946 

156 495 3/2 156715 

3/3 156823 

4,00 

4/1 80733 

80 759 4/2 80798 

4/3 80747 

0,80 

5/1 17920 

17 076 5/2 16620 

5/3 16689 

0,32 

6/1 6552 

6 630 6/2 6591 

6/3 6748 

 

Po vyhodnocení chromatografických záznamů byla sestrojena regresní křivka 

(závislost ploch píku stanovované látky na rostoucí koncentraci stanovované látky), 

která je v rozmezí stanovovaných koncentrací lineární, (viz.obr.č.3). 
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obr.č.3: Graf lineární regrese – imidazol  
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Naměřený korelační faktor linearity (0,9999) vyhovuje poţadavku, který udává, 

ţe hodnota nesmí klesnout pod 0,99. 
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obr.č.4: Chromatogramy pracovních roztoků imidazolu, retenční čas (Rt) = 1,85 

modrý chromatogram: koncentrace imidazolu 0,32 μg/ml 

červený chromatogram: koncentrace imidazolu 0,80 μg/ml 

světlezelený chromatogram: koncentrace imidazolu 4,0 μg/ml 

hnědý chromatogram: koncentrace imidazolu 8,0 μg/ml 

tměvě zelený chromatogram: koncentrace imidazolu 12,0 μg/ml 

fialový chromatogram: koncentrace imidazolu 16,0 μg/ml 
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5.3.2. (2-CHLORFENYL)DIFENYLMETHANOL 

V rámci zjištění linearity bylo proměřeno 6 pracovních roztoků pro linearitu 

s odstupňovanou koncentrací (2-chlorfenyl)difenylmethanolu. 

Pouţité koncentrace vycházely z hodnoty LOQ = 0,005 %, coţ odpovídá koncentraci 

(2-chlorfenyl)difenylmethanolu 0,08 μg/ml. 

 

Byla prokázána lineární závislost pro (2-chlorfenyl)difenylmethanol v koncentracích 

od 0,08 μg/ml do 16,00 μg/ml, (viz.obr.č.7, str.61). 

 

tab.č.8: linearita,  = 223 nm 

koncentrace (2-

chlorefenyl)difenylmethanolu 

(μg/ml) 

vzorek číslo 

/ měření 

číslo 

plocha píku  
průměr ploch 

píků  

16,00 

1/1 1120647 

1 120 313 1/2 1119460 

1/3 1120833 

12,00 

2/1 833497 

834 324 2/2 834247 

2/3 835227 

8,00 

3/1 550715 

551 409 3/2 550874 

3/3 552638 

4,00 

4/1 287250 

287 291 4/2 287250 

4/3 287374 

0,80 

5/1 104977 

105 510 5/2 105757 

5/3 105795 

0,08 

6/1 14514 

13 692 6/2 13320 

6/3 13242 

 

Po vyhodnocení chromatografických záznamů byla sestrojena regresní křivka, která 

je v rozmezí stanovovaných koncentrací lineární, (viz.obr.č.5). 
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obr.č.5: Graf lineární regrese – (2-chlorfenyl)difenylmethanol 
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Naměřený korelační faktor linearity (0,9971) vyhovuje poţadavku, který udává, 

ţe hodnota nesmí klesnout pod 0,99. 
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5.3.3. NEDEFINOVANÉ NEČISTOTY 

V rámci zjištění lineární závislosti nedefinovaných nečistot bylo proměřeno 6 

pracovních roztoků pro linearitu s odstupňovanou koncentrací klotrimazolu. Pouţité 

koncentrace vycházely z hodnoty LOQ = 0,005 %, coţ odpovídá koncentraci 

klotrimazolu 0,08 μg/ml. 

 

Byla prokázána lineární závislost pro nedefinované nečistoty v koncentracích 

od 0,08 μg/ml do 16,00 μg/ml, (viz.obr.č.7, str.61). 

 

tab.č.9: linearita,  = 223 nm 

koncentrace 

klotrimazolu 

(μg/ml) 

vzorek číslo / 

měření číslo 
plocha píku  

průměr ploch 

píků  

16,00 

1/1 1265835 

1 265 326 ½ 1264506 

1/3 1265637 

12,00 

2/1 941322 

942 610 2/2 943012 

2/3 943496 

8,00 

3/1 620151 

620 246 3/2 620245 

3/3 620342 

4,00 

4/1 323279 

323 477 4/2 323747 

4/3 323406 

0,80 

5/1 65698 

65 640 5/2 64936 

5/3 66286 

0,08 

6/1 8520 

8 668 6/2 8832 

6/3 8653 

 

Po vyhodnocení chromatografických záznamů byla sestrojena regresní křivka, která je 

v rozmezí stanovovaných koncentrací lineární, (viz.obr.č.6) 
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obr.č.6: Graf lineární regrese – nedefinované nečistoty 
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Naměřený korelační faktor linearity (0,9998) vyhovuje poţadavku, který udává, 

ţe hodnota nesmí klesnout pod 0,99. 
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obr.č.7: Chromatogramy pracovních roztoků klotrimazolu Rt = 5,3 a (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu Rt = 7, 2 

modrý chromatogram: koncentrace klotrimazolu a (2-chlorfenyl)difenylmethanolu = 0,08 μg/ml 

červený chromatogram: koncentrace klotrimazolu a (2-chlorfenyl)difenylmethanolu = 0,80 μg/ml 

světlezelený chromatogram: koncentrace klotrimazolu a (2-chlorfenyl)difenylmethanolu = 4,0 μg/ml 

hnědý chromatogram: koncentrace klotrimazolu a (2-chlorfenyl)difenylmethanolu = 8,0 μg/ml 

tměvě zelený chromatogram: koncentrace klotrimazolu a (2-chlorfenyl)difenylmethanolu = 12,0μg/ml 

fialový chromatogram: koncentrace klotrimazolu a (2-chlorfenyl)difenylmethanolu = 16,0 μg/ml 
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5.4. OPAKOVATELNOST 

5.4.1. IMIDAZOL 

Bylo proměřeno 6 pracovních roztoků pro opakovatelnost a standardní roztok. 

 

tab.č.10: opakovatelnost,  = 223 nm 

navážka 

Jenamazol 2% (g) 

vzorek číslo / 

měření číslo 

plocha píku 

imidazolu 

průměr ploch 

píků  

4,0278 

1/1 28 924 

28 718 1/2 28 745 

1/3 28 484 

4,0704 

2/1 29 450 

29 219 2/2 29 111 

2/3 29 095 

4,1396 

3/1 28 690 

28 626 3/2 28 610 

3/3 28 578 

4,0275 

4/1 28 899 

28 727 4/2 28 614 

4/3 28 668 

3,9890 

5/1 25 710 

25 674 5/2 25 666 

5/3 25 647 

4,0424 

6/1 30 670 

30 547 6/2 30 379 

6/3 30 593 

 

 

tab.č.11: opakovatelnost, naměřené hodnoty standardu  

číslo měření 

standardu 

plocha píku 

standardu 

průměr ploch 

píků standardu 

1/1 46 386 

46 160 1/2 45 979 

1/3 46 115 

2/1 45 932 

45 651 2/2 45 978 

2/3 45 044 

3/1 45 849 

45 747 3/2 45 471 

3/3 45 922 
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Procentuální obsah imidazolu ve vzorku: 

IMI % =    Ø plocha píku vz. * koncentrace st. (mg). * 50 * 100 

              Ø plocha píku st. * přesná nav. vz (mg)* 0,02 

Ø plocha píku vz. – průměrná plocha píku imidazolu ve vzorku, Ø plocha píku st.- průměrná plocha píku 

imidazolu ve standardu, vz. – vzorek, nav. – naváţka, st. – standard 

 

tab.č.12: Procentuální množství imidazolu ve vzorku  

vzorek číslo 
obsah imidazolu 

ve vzorku (%) 

1. 0,1236 

2. 0,1244 

3. 0,1212 

4. 0,1249 

5. 0,1126 

6. 0,1321 

Ø 0,123133 

směrod. odch. 0,006325 

 

 

RSD =  směrodatná odchylka * 100 = 5,14 % 

průměr hodnot 

 

Relativní směrodatná odchylka RSD je 5,14 % a vyhovuje poţadavku (≤ 7 % 

pro nečistoty mezi 0,1 aţ 1,0 %). 
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5.4.2. (2-CHLORFENYL)DIFENYLMETHANOL 

Bylo proměřeno 6 pracovních roztoků pro opakovatelnost a standardní roztok. 

 

 

tab.č.13:opakovatelnost,  = 223 nm 

navážka 

Jenamazol 2% 

(g) 

vzorek číslo 

/ měření 

číslo 

plocha píku (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu 

průměr 

ploch píků  

4,0278 

1/1 261 823 

259 832 1/2 259 959 

1/3 257 715 

4,0704 

2/1 278 651 

277 590 2/2 276 605 

2/3 277 513 

4,1396 

3/1 276 098 

277 344 3/2 277 776 

3/3 278 159 

4,0275 

4/1 260 136 

258 948 4/2 259 061 

4/3 257 646 

3,9890 

5/1 262 880 

262 617 5/2 262 674 

5/3 262 296 

4,0424 

6/1 294 690 

293 439 6/2 293 635 

6/3 291 991 

 

 

Procentuální obsah (2-chlorfenyl)difenylmethanolu ve vzorku: 

(2-chlorfenyl)difenylmethanol % =    Ø plocha píku vz. * koncentrace st. * 50 * 100 

                                              Ø plocha píku st. * přesná nav.vz * 0,02 

Ø plocha píku vz. – průměrná plocha píku (2-chlorfenyl)difenylmethanoluve vzorku, Ø plocha píku st.- 

průměrná plocha píku (2-chlorfenyl)difenylmethanolu ve standardu, vz. – vzorek, nav. – naváţka, st. – 

standard 
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tab.č.14: Procentuální množství (2-chlorfenyl)difenylmethanolu ve vzorku  

vzorek číslo 
obsah (2-chlorfenyl)difenylmethanolu 

ve vzorku (%) 

1. 0,2344 

2. 0,2478 

3. 0,2435 

4. 0,2338 

5. 0,2394 

6. 0,2640 

Ø 0,243817 

směrod. odch. 0,011241 

 

RSD =  směrodatná odchylka * 100 = 4,56 % 

průměr hodnot 

 

Relativní směrodatná odchylka RSD je 4,56 % a vyhovuje poţadavku (≤ 7 % 

pro nečistoty mezi 0,1 aţ 1,0 %). 
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5.5. SPRÁVNOST 

5.5.1. IMIDAZOL 

Pro zjištění správnosti metody bylo proměřeno 6 pracovních roztoků pro správnost 

a standardní roztok. 

 

tab.č.15:správnost,  = 223 nm 

navážka 

placeba 

(g) 

vzorek číslo 

/ měření 

číslo 

plocha píku imidazolu 
průměr 

ploch píků  

4,1309 

1/1 36 633 

36 474 1/2 36 621 

1/3 36 167 

4,0239 

2/1 36 986 

36 441 2/2 36 158 

2/3 36 179 

4,0819 

3/1 30 232 

29 967 3/2 29 534 

3/3 30 134 

4,1665 

4/1 36 833 

36 297 4/2 36 063 

4/3 35 994 

4,0913 

5/1 30 932 

31 208 5/2 31 405 

5/3 31 288 

3,9872 

6/1 31 203 

31 029 6/2 31 001 

6/3 30 883 

 

 

tab.č.16: správnost, naměřené hodnoty standardu  

číslo měření 

standardu 

plocha píku 

standardu 

průměr ploch 

píků standardu 

1/1 55 287 

55 227 1/2 55 130 

1/3 55 264 

2/1 45 732 

45 747 2/2 45 792 

2/3 45 717 
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IMI % =    Ø plocha píku vz. * koncentrace st. (mg). * 50 * 100 

              Ø plocha píku st. * přesná nav. vz (mg)* 0,02 

Ø plocha píku vz. – průměrná plocha píku imidazolu ve vzorku, Ø plocha píku st.- průměrná plocha píku 

imidazolu ve standardu, vz. – vzorek, nav. – naváţka, st. – standard 

 

tab.č.17: výtěžnost - imidazol  

vzorek číslo 

naměřený obsah 

imidazolu 

ve vzorku (%) 

známý obsah 

imidazolu 

ve vzorku (%) 

recovery R 

(%) 

1. 0,1320 0,1262 104,62 

2. 0,1320 0,1255 105,15 

3. 0,1085 0,1103 98,43 

4. 0,1587 0,1585 100,12 

5. 0,1364 0,1329 102,68 

6. 0,1357 0,1416 95,78 

Ø 101,13 

směrod. odch. 3,6795 

RSD (relativní směrodatná odchylka) 3, 64 

 

Výtěţnost metody je 101,13 %. Hodnota vyhovuje poţadavkům, které udávají 

rozmezí hodnot od 85% - 115%. Relativní směrodatná odchylka 3,64% také vyhovuje 

poţadavkům.  
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5.5.2. (2-CHLORFENYL)DIFENYLMETHANOL 

Pro zjištění správnosti metody bylo proměřeno 6 pracovních roztoků pro správnost 

a standardní roztok. 

 

tab.č.18: správnost,  = 223 nm 

navážka 

placeba 

(g) 

vzorek 

číslo / 

měření 

číslo 

plocha píku (2-

chlorfenyl)difenylmethanol 

průměr 

ploch píků  

4,1309 

1/1 180 156 

180 729 1/2 180 932 

1/3 181 099 

4,0239 

2/1 167 404 

167 808 2/2 168 090 

2/3 167 930 

4,0819 

3/1 175 481 

173 935 3/2 173 088 

3/3 173 236 

4,1665 

4/1 178 439 

178 051 4/2 177 810 

4/3 177 904 

4,0913 

5/1 244 254 

245 246 5/2 247 668 

5/3 243 816 

3,9872 

6/1 239 671 

238 109 6/2 238 034 

6/3 236 622 

 

 

 

tab.č.19: správnost, naměřené hodnoty standardu  

číslo měření 

standardu 

plocha píku 

standardu 

průměr ploch 

píků standardu 

1/1 555 179 

555 411 1/2 555 593 

1/3 555 461 

2/1 549 285 

549 888 2/2 549 882 

2/3 550 497 
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(2-chlorfenyl)difenylmethanol % =  Ø plocha píku vz. * konc. st. (mg). * 50 * 100 

                                                        Ø plocha píku st. * přesná nav. vz (mg)* 0,02 

Ø plocha píku vz. – průměrná plocha píku (2-chlorfenyl)difenylmethanolu ve vzorku, Ø plocha píku st.- 

průměrná plocha píku (2-chlorfenyl)difenylmethanolu ve standardu, vz. – vzorek, nav. – naváţka, st. – 

standard 

 

tab.č.20: výtěžnost - (2-chlorfenyl)difenylmethanol 

vzorek 

číslo 

naměřený obsah (2-

chlorfenyl)difenylmethanol

u ve vzorku (%) 

známý obsah (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu 

ve vzorku (%) 

recovery 

R 

(%) 

1. 0,1627 0,1610 101,05 

2. 0,1511 0,1505 100,38 

3. 0,1566 0,1620 96,66 

4. 0,1619 0,1675 96,66 

5. 0,2223 0,2085 106,95 

6. 0,2165 0,2140 101,17 

Ø 100,48 

směrod. odch. 3,79 

RSD (relativní směrodatná odchylka) 3,78 

 

Výtěţnost metody je 100,48 %. Hodnota vyhovuje poţadavkům, které udávají 

rozmezí hodnot od 85% - 115%. Relativní směrodatná odchylka 3,78% také vyhovuje 

poţadavkům.  
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5.5.3. NEDEFINOVANÉ NEČISTOTY 

Pro zjištění správnosti metody bylo proměřeno 6 pracovních roztoků pro správnost 

a standardní roztok. 

 

tab.č.21: správnost,  = 223 nm 

navážka 

placeba 

(g) 

vzorek 

číslo / 

měření 

číslo 

plocha píku klotrimazolu 
průměr 

ploch píků 

4,1309 

1/1 322 750 

323 314 1/2 323 601 

1/3 323 591 

4,0239 

2/1 315 879 

315 906 2/2 316 023 

2/3 315 816 

4,0819 

3/1 310 198 

316 982 3/2 323 862 

3/3 316 886 

4,1665 

4/1 322 109 

320 350 4/2 318 865 

4/3 320 076 

4,0913 

5/1 314 799 

314 719 5/2 314 481 

5/3 314 876 

3,9872 

6/1 319 158 

319 005 6/2 318 813 

6/3 319 043 

 

 

 

 

tab.č.22: správnost, naměřené hodnoty standardu  

číslo měření 

standardu 

plocha píku 

standardu 

průměr ploch 

píků standardu 

1/1 621 763 

621 434 1/2 621 492 

1/3 621 047 

2/1 614 296 

613 607 2/2 612 885 

2/3 613 640 
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klotrimazol % =    Ø plocha píku vz. * koncentrace st. (mg). * 50 * 100 

                                                   Ø plocha píku st. * přesná nav. vz (mg)* 0,02 

Ø plocha píku vz. – průměrná plocha píku klotrimazolu ve vzorku, Ø plocha píku st.- průměrná plocha 

píku klotrimazolu ve standardu, vz. – vzorek, nav. – naváţka, st. – standard 

 

tab.č.23: výtěžnost – nedefinované nečistoty 

vzorek 

číslo 

naměřený obsah 

klotrimazolu ve vzorku 

(%) 

známý obsah 

klotrimazolu ve vzorku 

(%) 

recovery R 

(%) 

1. 0,2601 0,2537 102,52 

2. 0,2542 0,2460 103,32 

3. 0,2550 0,2638 96,70 

4. 0,2610 0,2485 105,05 

5. 0,2564 0,2485 103,20 

6. 0,2599 0,2585 100,56 

Ø 101,89 

směrod. odch. 2,93 

RSD (relativní směrodatná odchylka) 2,87 

 

 

Výtěţnost metody je 101,89 %. Hodnota vyhovuje poţadavkům, které udávají 

rozmezí hodnot od 85% - 115%. Relativní směrodatná odchylka 2,87% také vyhovuje 

poţadavkům.  
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5.6. VYUŽITÍ METODY PRO STANOVENÍ LÁTEK V JINÝCH 

LÉČIVÝCH PŘÍPRAVÍCH OBSAHUJÍCÍCH KLOTRIMAZOL 

Bylo ověřeno, ţe vyvinutá metoda je pouţitelná pro analýzu klotrimazolu a jeho 

rozkladných produktů i v jiných léčivých přípravcích. 

Byly prozkoušeny roztoky připravené z léčivých přípravků Canesten roztok, Canesten 

pudr a Candibene vaginální tablety. 

 

Chromatogramy dokazují, ţe retenční časy látek se shodují se standardy. Protoţe nebylo 

k dispozici placebo těchto přípravků, nebylo moţné ověřit selektivitu stanovení. 

Nicméně z následujících záznamů vyplývá, ţe v případě roztoku a vaginálních tablet 

by pravděpodobně neměl být velký problém s validací metody. U pudru je pík 

klotrimazolu nesouměrný, coţ můţe být způsobeno koelucí nějaké sloţky přípravku 

a problém by mohl být odstraněn buď na úrovni úpravy vzorku nebo optimalizací 

chromatografických podmínek. 
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obr.č.8: Chromatografický záznam Canesten roztok. 1 x 20 ml 1% 

červený chromatogram: roztok standardů imidazolu (Rt = 1,9), klotrimazolu (Rt = 4,9), (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu (Rt = 6,5) 

modrý chromatogram: roztok z léčivého přípravku Canesten roztok 
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obr.č.9: Chromatografický záznam Canesten pudr 1 x 30 g 

červený chromatogram: roztok standardů imidazolu (Rt = 1,9), klotrimazolu (Rt = 4,9), (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu (Rt = 6,5) 

modrý chromatogram: roztok z léčivého přípravku Canesten pudr  
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obr.č.10: Chromatografický záznam Candibene vaginální tablety.6 x 100 mg 

červený chromatogram: roztok standardů imidazolu (Rt = 1,9), klotrimazolu (Rt = 4,9), (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu (Rt = 6,5) 

modrý chromatogram: roztok z léčivého přípravku Candibene vaginální tablety  
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6. ZÁVĚR 
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1. 

Byly zpracovány literární údaje týkající se vysokoúčinné kapalinové chromatografie, 

hodnocení nečistot a problematiky validace. 

 

2. 

Byl nalezen vhodný postup pro úpravu vaginálního krému Jenamazol 2%: 

Do 50ml odměrné baňky byly naváţeny pomocí injekční stříkačky a gumové hadičky 

4 g Jenamazolu 2% a bylo přidáno 30 ml acetonitrilu. Vzorek byl zahříván 10 minut 

na vodní lázni o teplotě 50 °C, během této doby byl dvakrát promíchán. Po ochlazení 

na pokojovou teplotu byla baňka doplněna po rysku pufrem (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 

6,1 upraveno 85% H3PO4). Vzorek byl následně zfiltrován přes skládaný filtr. Filtrát byl 

pomocí injekční stříkačky a ihned zfiltrován přes membránový filtr do vialky. 

 

3. 

Byly nalezeny vhodné chromatografické podmínky: 

a) Byla vybrána chromatografická kolona DISCOVERY® HS F5, 5 μm, 4,5 x 150mm 

spolu s chromatografickou předkolonkou DISCOVERY® HS C18, 5μm, 2,1 x 20mm 

od výrobce Supelco, které v kombinaci se zvolenou mobilní fází dostatečně separovaly 

nečistoty imidazol, (2-chlorfenyl)difenylmethanol, nedefinované nečistoty od účinné 

látky klotrimazol a benzylalkohol. 

b)Mobilní fází byla směs acetonitrilu - fosforečnanový pufr (K2HPO4 0,05mol/l, 

pH = 6,1 upraveno 85% H3PO4) (60 + 40). 

c) Optimální rychlost průtoku mobilní fáze byla 1 ml/min. 

d) K detekci byl pouţit UV detektor s nastavenou vlnovou délkou 223 nm. 

 

4.  

Byla ověřena linearita metody. Byla prokázána lineární závislost pro imidazol 

v koncentracích od 0,32 μg/ml - 16 μg/ml, (2-chlorfenyl)difenylmethanolu 

a klotrimazolu v koncentracích od 0,08 μg/ml – 16 μg/ml. Korelační koeficient byl 

pro imidazol 0,9999, pro (2-chlorfenyl)difenylmethanol 0,9971 a pro klotrimazol 

0,9998. Hodnoty korelačních koeficientů vyhovují poţadavku, který udává, ţe hodnota 

musí být větší neţ 0,99. 
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5. 

Byla ověřena přesnost metody, především jako opakovatelnost. Relativní směrodatná 

odchylka byla rovna pro imidazol 5,14%, pro (2-chlorfenyl)difenylmethanol 4,56%. 

Obě hodnoty vyhovují poţadavku RSD ≤ 7 % pro nečistoty mezi 0,1 aţ 1,0 %. 

 

6. 

Byla ověřena správnost metody. Výtěţnost metody pro imidazol byla 101,13%, pro (2-

chlorfenyl)difenylmethanol 100,48% a pro klotrimazol 101,89%. Všechny získané 

hodnoty recovery byly v rozmezí 85% - 115%. 

 

7. 

Metoda byla pilotně otestována na dalších léčivých přípravcích, které obsahují účinnou 

látku klotrimazol. Jednalo se o přípravky Canesten roztok, Canesten pudr a Candibene 

vaginální tablety. 
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SOUHRN 

 

HPLC hodnocení příbuzných látek klotrimazolu 

 

 

Rigorózní práce 

 

 

Mgr. Kateřina Topková 

 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

 

Byla hledána vhodná metoda pro stanovení obsahu nečistot (imidazolu, (2-

chlorfenyl)difenylmethanolu, nedefinovaných nečistot) ve vaginálním krému za pouţití 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Nejlepších výsledků bylo dosaţeno 

na chromatografické koloně DISCOVERY® HS F5, 5 μm, 4,5 x 150mm spolu 

s chromatografickou předkolonkou DISCOVERY® HS C18, 5μm, 2,1 x 20mm 

s mobilní fází acetonitril : pufr (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,1 upraveno 85% H3PO4) 

v poměru 60:40 při průtokové rychlosti 1,0 ml/min. K detekci byl pouţit UV detektor 

s nastavenou vlnovou délkou 223 nm. Celková doba analýzy byla kratší neţ 10 minut. 

Látky byly eluovány v pořadí imidazol, klotrimazol a (2- chlorfenyl)difenylmethanol. 
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ABSTRACT 

 

HPLC Determination of Related Substances of Clotrimazole 

 

 

Academic dissertation 

 

 

Mgr. Kateřina Topková 

 

 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové, 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

 

A suitable method for determination of impurities (imidazole, (2-

chlorphenyl)diphenylmethanol, unknown impurities) content in vaginal cream using 

High Performance Liquid Chromatography was searched. The best results were 

obtained with chromatography column DISCOVERY® HS F5, 5 µm, 4,5 × 150 mm 

together with the pre-column DISCOVERY® HS C18, 5 µm, 2,1 × 20 mm, mobile 

phase acetonitril: buffer (K2HPO4 0,05mol/l, pH = 6,1 set up by 85% H3PO4) 60:40. 

Flow rate was 1,0 ml/min. UV detector for the determination with the setting wave 

length 223 nm was used. The total time of the analysis was shorter than 10 minutes. 

Substances were eluated in the following order: imidazole, clotrimazole and (2-

chlorphenyl)diphenylmethanol. 

 

 


