
Tato práce se zabývá porovnáním analytické účinnosti monolitických kolon 

Chromolith® (Merck) a Onyx™ (Phenomenex) s konvenčními C18 kolonami 

Discovery® (Supelco, Sigma-Aldrich, Praha, ČR) a LiChroCart® 125-4 Purospher 

5 µm (Merck, Darmstadt, Německo) při stanovení obsahu estradiolu, estronu a 

hydrokortizonu (IS) v LP Estrogel gelu a při stanovení obsahu kyseliny salicylové, 

methylsalicylátu a ketoprofenu (IS) v přípravku Aphlox-K pasta. Složení mobilní 

fáze (pro analýzu Estrogel gelu je mobilní fáze složena z acetonitrilu, methanolu 

a vody v poměru 23:24:53 (v/v/v) a pro analýzu Aphlox-K pasty je mobilní fáze 

složena z methanolu, vody a kyseliny octové v poměru 50:50:1 (v/v/v) - tento 

poměr jednotlivých složek mobilní fáze je optimální pro dosažení potřebného 

rozlišení mezi jednotlivými píky). Toto složení mobilní fáze nebylo většinou 

vhodné pro analýzu na všech zkoušených kolonách. Proto byly poměry 

jednotlivých složek mobilní fáze měněny pro dosažení potřebného rozlišení mezi 

analyzovanými látkami (obvykle byl zvyšován podíl vody v mobilní fázi). Byly 

měněny i rychlosti průtoku mobilní fáze (od 0,3 – 5,0 ml/min). Bylo provedeno 

stanovení účinných látek, konzervačních látek, nečistot v obou přípravcích a 

následně byly porovnány jednotlivé retenční časy a parametry SST. Pro Estrogel 

gel byly nalezeny následující optimální chromatografické podmínky: pro 

analytickou kolonu Onyx™ Monolithic C18-e (50 mm x 4,6 mm) mobilní fáze ve 

složení acetonitril:methanol:voda v poměru 19:24:57 (v/v/v) a rychlost průtoku 

mobilní fáze 4,0 ml/min. Pro kolonu Chromolith® Performance RP18-e (100 mm x 

3,0 mm) složení mobilní fáze acetonitril:methano l:voda v poměru 16:24:60 (v/v/v) 

a rychlost průtoku mobilní fáze 3,0 ml/min. Pro kolonu Chromolith® Flash RP18-e 

(25 mm x 4,6 mm) složení mobilní fáze acetonitril:methanol:voda v poměru 

16:24:60 (v/v/v) a rychlost průtoku mobilní fáze 2,0 ml/min. Při analýze Aphlox-K 

pasty byly dosaženy nejlepší výsledky při následujících podmínkách – pro kolonu 

Chromolith® Flash RP18-e (25 mm x 4,6 mm) mobilní fáze ve složení 

methanol:voda:kyselina octová v poměru 46:54:1 (v/v/v) a rychlost průtoku 

mobilní fáze 0,6 ml/min, pro kolonu Onyx™ Monolithic C18-e (50 mm x 4,6 mm) 

mobilní fáze ve složení methanol:voda:kyselina octová v poměru 50:50:1 (v/v/v) a 

rychlost průtoku mobilní fáze 1,3 ml/min a pro kolonu Chromolith® Performance 

RP18-e (100 mm x 3,0 mm) složení mobilní fáze methanol:voda:kyselina octová 

v poměru 50:50:1 (v/v/v) a rychlost průtoku mobilní fáze 1,5 ml/min. Bylo 

prokázáno, že monolitické kolony mohou zkrátit celkový čas analýzy téměř třikrát 

při zachování potřebného rozlišení mezi jednotlivými píky. Například 11 minut 

dlouhou analýzu je možno zkrátit až na 4 minuty se srovnatelnými výsledky. 

Literární rešerše je zaměřena na obecnou problematiku HPLC analýzy a na popis 

jednotlivých monolitických kolon zkoušených při přenosu metod stanovení 

Estrogel gelu a Aphlox-K pasty.  

 


