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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  

 

Kandidát: Pavla Vinšová 

Školitel: PharmDr. Petr Kastner, PhDr. 

Název diplomové práce: Vývoj stabilitu indikující metody pro vybraný 

přípravek IV. 

 

 

 Byla vyvinuta a validována jednoduchá, selektivní, senzitivní a robustní 

metoda pro stanovení neznámé nečistoty dexamethasonu s využitím 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Separace nečistoty od 

dexamethasonu a betamethasonu bylo dosaženo na koloně Lichrospher 100 

RP-18 (250 × 4 nm, 5 µm) s použitím gradientové eluce a UV detekce při 

238 nm. Mobilní fáze A se skládala z vody:acetonitrilu (75:25) a mobilní fáze 

B acetonitril:TEA 30mmol/l (75:25), pH bylo upraveno kyselinou fosforečnou na 

7,0. Teplota kolony byla 30°C, nástřik 50 µl a průtok byl nastaven na 2 ml/min. 

Metoda prokázala adekvátní opakovatelnost s relativní směrodatnou odchylkou 

3,32 %. Zde jsou udány ostatní parametry validace – linearita (r>0,995), 

výtěžnost 94,25 %, limit detekce (17 ng/ml) a limit kvantifikace (56 ng/ml).  
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ABSTRACT 

 

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

 

Candidate : Pavla Vinšová  

Supervisor : PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

Title of diploma thesis : Development of the Stavility Indicating Method for 

the Selecled Preparation IV. 

 

 

 A simple, selective, sensitive and robust method was developed and 

validated for analysis of unknown impurity of dexamethasone using high 

performance liquid chromatography. Separation of impurity from 

dexamethasone and betamethasone was achiewed on Lichrospher 100 RP-18 

(250 × 4 nm, 5 µm) column using gradient elution and UV detection on 238 nm. 

A mobile phase system consisted of (A) water:acetonitrile (75:25) and 

(B) acetonitrile:TEA 30mmol/l (75:25), pH was adjusted to 7.0 with phosphoric 

acid. A temperature of column was 30°C, an injection volume was 50 µl and 

a flow-rate was set up at 2 ml/min. The method showed adequate repeatability 

with relative standard deviation 3,32 %. The other parameters of validation are 

reported – linearity (r>0,995), recovery 94,25 %, limit of detection (17 ng/ml) 

and limit of quantification (56 ng/ml).  
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ÚVOD 

 

 Farmacie je vědecký i praktický obor zabývající se zajištěním potřebných 

léčiv pro celou populaci za ekonomicky přijatelných podmínek. Farmaceutický 

výzkum je odvětví farmacie, které se snaží přinést a zefektivnit nové poznatky 

vědy a pomoci nalézt nové léky, indikace či způsoby léčby.  

 

 Všechna odvětví farmacie mají za úkol zajistit tři základní požadavky na 

lék – kvalitu, účinnost a bezpečnost. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

je separační metoda používající se pro hodnocení léčiv a jiných substancí. Je 

široce využívána ve všech moderních lékopisných monografiích pro identifikaci 

a hodnocení obsahu léčiv a také pro kontrolu jejich čistoty. Možnosti využití 

HPLC jsou velice široké a neustále dochází modernizaci této metody.  

 

 V této diplomové práci byla metoda HPLC využita k optimalizaci 

chromatografických podmínek a validaci metody pro hodnocení vybraných 

nečistot dexamethasonu. Dexamethason je syntetický glukokortikoid 

s metabolickými, protizánětlivými a imunosupresivními účinky, který má ve 

farmacii a medicíně široké uplatnění. 
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CÍL PRÁCE 

 

 Cílem této práce je optimalizace HPLC podmínek pro stanovení 

neznámé nečistoty dexamethasonu s pracovním názvem RSX. Budou hledány 

takové podmínky, za kterých bude tato nečistota dobře separována od 

dexamethasonu a také od lékopisné nečistoty B – betamethasonu, eluující se 

v těsné blízkosti těchto dvou látek. K jednotlivým analýzám bude použit 

modelový přípravek obsahující dexamethason a lékopisný referenční standard 

– dexamethason pro identifikaci píků CRS obsahující nečistoty B, F a G. [1] 

 

 Dále bude metoda validována. V rámci validace bude určen limit detekce 

a kvantifikace, dále bude hodnocena linearita, selektivita a správnost metody. 

Také bude prozkoušena opakovatelnost a vyhodnocena robustnost metody.
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1.1 VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie – High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) je progresivní analytická separační metoda mající 

široké uplatnění v analýzách všech druhů. Vyvinula se z plynové chromatografie 

na počátku 70. let. K separaci dochází na základě interakcí mezi mobilní 

a stacionární fází. [2] 

 Separační účinnosti metody se dosahuje použitím stacionárních fází, 

které obsahují malé částice pravidelného tvaru a jednotné hmotnosti, které 

homogenně vyplňují kolonu. Čím menší jsou částice, tím větší je účinná plocha 

pro separaci. Pro zajištění dostatečně rychlého průtoku mobilní fáze se 

používají vysokotlaká čerpadla. [3,4] 

Výhody HPLC spočívají především v rychlosti, potřebě malého množství 

vzorku, vysoké citlivosti metody, možnosti kvalitativního i kvantitativního 

hodnocení, všestrannému využití vzhledem k nenáročnosti na vlastnosti vzorku 

a značnému vývoji v rámci této oblasti. Metodou HPLC lze analyzovat ionty, 

látky polární i nepolární, málo těkavé, tepelně nestabilní i vysokomolekulární. 

[2,3] 

  

 

1.1.1 SCHÉMA CHROMATOGRAFU 

 Kapalinový chromatograf je tvořen:  

▪ zásobníky mobilní fáze 

▪ degaséry 

▪ směšovačem 

▪ čerpadly 

▪ dávkovacím zařízením 

▪ chromatografickou kolonou (případně předkolonou) 

▪ detektorem  

▪ vyhodnocovacím zařízením – PC. 
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Obr. 1: Schéma kapalinového chromatografu [5] 

 

 

 

1.1.2 CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY 

Chromatografické kolony jsou zhotoveny ze skla, nerezové oceli, popř. 

z titanu a jsou naplněny různými sorbenty – kolony náplňové. Pro analytické 

účely se používají kolony délky 10 – 25 cm o průměru 3 – 5 mm. Preparativní 

kolony mohou mít délku 50 cm i více a jejich průměr dosahuje 8 – 10 mm. 

Kolony, jejichž vnitřní průměr je pod 2 mm jsou označované jako mikrokolony. 

Velikost zrn analytických kolon bývá 5 – 10 μm. Dnes je tendence kolony 

i velikost zrn zmenšovat, tím lze docílit vyšší separace, vyšší citlivosti detektoru, 

sníží se spotřeba rozpouštědel a pro analýzu je potřeba menší množství vzorku. 

Během analýzy je nutno dodržovat konstantní teplotu mobilní fáze a kolony, 

většinou je udržována pokojová teplota. Kolony je možno zahřívat i na vyšší 

teplotu pro zvýšení účinnosti analýzy. Maximální teplota bývá 60°C, při vyšších 

teplotách hrozí degradace stacionární fáze a změna složení mobilní fáze. 

[2,6,7] 
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Silikagel, oxid hlinitý, oxid zirkoničitý nebo oxid titaničitý jsou polární 

sorbenty, které se používají u chromatografie na tzv. normálních fázích. Tento 

typ analýzy je vhodný pro separaci izomerů nebo látek s různými funkčními 

skupinami. Jako mobilní fáze se používají nepolární rozpouštědla (heptan, 

hexan) ve směsi s polární složkou (dichlormethan, isopropylalkohol, acetonitril). 

[2,7] 

Nejčastějšími sorbenty bývají chemicky vázané fáze. Volné silanolové 

skupiny silikagelu ( –Si–OH) jsou substituované různými funkčními skupinami, 

nejčastěji uhlovodíkovými řetězci (butyl, oktyl, oktadecyl nebo fenylem), 

tzv. nepolární reverzní fáze. Mobilní fáze je silně polární. Na reverzních fázích 

je možno analyzovat velké množství látek různé polarity. Umožňují analýzu 

vodných vzorků – především biologických tekutin. Problémem je stabilita 

sorbentu, která je omezena na pH 2 – 8. [2,3,7] 

Dalšími substituenty bývají kratší uhlovodíkové řetězce (ethyl, propyl) 

substituované aminoskupinou, nitrilovou skupinou, karboxylovou funkcí nebo je 

zde hydroxylová skupina. Jedná se o středně polární fáze. [2,8] 

Iontovýměnná chromatografie používá vhodné anexy nebo katexy. 

U chirální chromatografie jsou to chirální sorbenty, dále se také používá 

modifikovaný oxid zirkoničitý.  

Monolitické kolony na rozdíl od náplňových nemají zrnitý sorbent, ale 

kolona je vyplněna kompaktním polymerem o definované pórovitosti. Polymer je 

vytvořen uvnitř kolony vhodnou polymerační reakcí z roztoku. Tyto kolony se 

vyznačují vysokou pórovitostí, umožňují vysoké průtoky, mají velkou 

mechanickou stabilitu a odolnost vůči změnám pH. Hlavní předností je vysoká 

účinnost separace. Tento typ kolon je používán pro analýzu biopolymerů často 

metodou UPLC. [3,8,9] 

Nový typ stacionární fáze představují vtištěné polymery, kde je do kolony 

vytvořena charakteristická dutina pro analyt, který chceme separovat. Tyto 

vtištěné polymery jsou vhodné pro obtížné separace – např. chirální separace. 

[3] 
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1.1.3 MOBILNÍ FÁZE A DRUHY ELUCE  

Mobilní fáze zajišťuje eluci analytu z fáze stacionární. Dle metody se 

používají voda, organická rozpouštědla, pufry, iontové sloučeniny a další, dle 

druhu chromatografie viz kap. 1.1.8. Součástí chromatografického systému je 

degasér, který zajišťuje odplynění mobilní fáze. Pro odstranění plynů lze použít 

vakuum, probublávání heliem nebo ultrazvukovou lázeň. Mobilní fáze musí být 

před použitím důkladně přefiltrována, aby nedošlo k ucpání kolony. [9] 

Dle složení mobilní fáze v průběhu analýzy rozlišujeme dva druhy eluce.  

Při dělení směsi látek, jejichž eluční parametry se příliš neliší, se používá 

isokratická eluce jedinou mobilní fází. Jestliže se však jednotlivé složky směsi 

v těchto parametrech výrazně liší, lze s výhodou použít gradientovou eluci. 

K jedné mobilní fázi se přidává rostoucí množství druhé mobilní fáze s větším 

elučním účinkem. Podle rostoucí eluční účinnosti jsou rozpouštědla seřazena 

do elutropní řady: heptan < cyclohexan < tetrachlormethan < toluen < ether 

< chloroform < aceton < acetonitril < ethanol < methanol < kyselina octová. 

Vytváří se tak koncentrační gradient mobilní fáze. Obdobným způsobem lze pro 

eluci využít i gradient pH. [4] 

Gradientová eluce tak umožňuje rychlejší separaci látky s delším 

retenčním časem. Rozlišujeme gradient nízkotlaký a vysokotlaký. 

U vysokotlakého gradientu je nutné mít v sestavě dvě čerpadla, ke smísení 

mobilních fází dochází až za čerpadly. Výhodou toho typu je rychlejší změna 

gradientu a lepší separace. Nízkotlaký gradient využívá pouze jedno čerpadlo, 

které přivádí na kolonu již připravenou směs mobilních fází. [8] 

Na rychlosti a kvalitě separace mimo jiné závisí výběr mobilní fáze. 

Faktory ovlivňující výběr jsou kompatibilita rozpouštědel a jejich polarita, aby 

dobře rozpouštěly stanovované látky. Propustnost pro světlo je důležitá pro UV 

detekci. Dále závisí na stabilitě, viskozitě, pH rozpouštědel, protože mnoho 

organických sloučenin obsahuje ionizovatelné funkční skupiny. Pro kontrolu pH 

se používají pufry. ph pufrů fosfátových a acetátových není významně ovlivněno 

změnou teploty, ostatní pufry jsou poměrně citlivé. [10] 
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1.1.4 ČERPADLA 

Čerpadla neboli HPLC pumpy zajišťují přivádění mobilní fáze na kolonu 

konstantní průtokovou rychlostí. Kolísání tlaku by mělo být co nejmenší, čehož 

se dosahuje průchodem tlakovaného rozpouštědla zařízením na tlumení pulzů. 

Čerpadla jsou schopna pracovat do pracovních tlaků 50 MPa (neplatí pro  

UPLC). Obvyklé průtokové rychlosti jsou 0,1 – 10 ml/min. [6,8] 

 

 

1.1.5 DÁVKOVÁNÍ VZORKU 

Z čerpadla je vedena mobilní fáze do dávkovacího zařízení. Téměř 

výhradně se používají šesticestné ventily s vyměnitelnou smyčkou, která je 

plněna injekční stříkačkou. Jedna možnost dávkování je pomocí externí 

výměnné smyčky. Objem smyčky bývá 0,2 – 2000 μl, jedná se tedy o maximální 

nástřik. Další způsob využívá pouze vnitřní prostor ventilu. Maximální objem 

vzorku je omezen objemem prostoru ventilu. Ventily mohou být elektricky nebo 

pneumaticky ovládané. 

Dnes je již ve většině případů používán autosampler – automatický 

dávkovač, který umožňuje dávkování velkého množství vzorků a automatické 

přednastavení programu analýz. Stříkačka autosampleru je spojena se 

zásobníkem vzorků – ten je nejčastěji fixní. Před každým novým nástřikem je 

jehla opláchnuta, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku. Při dávkování je ideální 

zachovat stálý průtok mobilní fáze kolonou. [3,9] 

 

 

1.1.6 CHROMATOGRAFICKÉ DETEKTORY 

Detektory slouží k určení množství analytu, které je eluováno v průběhu 

času. Jednotlivé detektory se liší citlivostí a selektivitou analýzy. Z vlastností 

detektoru je důležitá univerzálnost – pro které druhy analýz lze detektor použít, 

citlivost – jak malé množství analytu je schopen zaznamenat (mez detekce) 

a linearita – je-li odezva detektoru přímo úměrná koncentraci analytu v celém 
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koncentračním rozmezí. Dále je také posuzována možnost využití gradientové 

eluce. [4,11]  

Základní rozdělení detektorů je na koncentrační a hmotnostní. Koncentrační 

detektory měří změnu hmotnosti látky vzhledem k eluovanému objemu – tedy 

koncentraci. Hmotnostní detektory zaznamenávají změnu hmotnosti za 

jednotku času. [8] Následuje přehled jednotlivých druhů detektorů a jejich 

porovnání viz tabulka č. 1. 

 

Druhy detektorů: [2,3,4,7,8,9] 

a) Spektrofotometrické:  

Tyto detektory jsou nejčastěji používány při HPLC analýzách. Jsou 

jednoduché, spolehlivé, umožňují detekci velkého množství látek. Vycházejí 

z principu absorpce záření látkou v UV-VIS oblasti (190 – 800 nm) 

a proměřují absorbanci eluátu. Koncentrace látky je pak určena dle 

Lambert-Beerova vztahu:  

 

A  absorbance 
ε  molární absorpční koeficient 
c  molární koncentrace 
l  délka kyvety 

 

Citlivost tohoto detektoru se pohybuje okolo 10-10 g/ml, nejcitlivější jsou 

v maximu absorpční křivky.  

 

Jednotlivé druhy spektrofotometrických detektorů:  

▪ s fixní vlnovou délkou: nejčastěji 254 nm nebo 280 nm, při této vlnové 

 délce absorbuje většina léčiv 

▪ s proměnnou vlnovou délkou: vlnovou délku je možno libovolně měnit 

▪ diode array detektory: tyto detektory snímají celé absorpční spektrum 

a léčivo hodnotí současně na několika vlnových délkách, výsledkem je 

 trojrozměrná projekce 

▪ scanning detektory: mají programovatelnou vlnovou délku, která se 

v průběhu analýzy mění, snímají vždy absorbanci v maximu píku látky 
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b) Fluorimetrické: 

Fluorimetrické detektory jsou vysoce selektivní a citlivé – až  10-12 g/ml. 

Jsou vhodné pro látky, které vykazují fluorecescenci – po absorpci 

primárního excitačního záření emitují sekundární záření o větší vlnové 

délce. Některé látky, které tuto vlastnost nemají lze vhodnými činidly 

převést na fluoreskující deriváty. Díky vysoké citlivosti se používají při 

stopových analýzách, sledování metabolitů léčiv nebo analýze složek 

nukleových kyselin. 

 

c) Elektrochemické:  

Tyto detektory jsou používány u elektroaktivních látek – oxidovatelných 

nebo redukovatelných, které vyvolají elektrochemickou reakci na rozhraní 

elektrody a eluentu. Mají dobrou citlivost (10-12 g/ml), ale jejich nevýhodou 

je, že je nelze použít při gradientové eluci. Je nutno použít vodivou mobilní 

fázi.  

Druhy elektrochemických detektorů:  

▪ amperometrické: měří proud vyvolaný průchodem látky celou detektoru 

 při stabilním napětí, měrná elektroda je zhotovena z grafitu, platiny, mědi 

 zlata nebo jiného kovu 

▪ polarografické: také měří vznikající proud, jako měrné elektroda se 

 používá rtuťová kapková elektroda  

▪ coloumetrické: měří náboj potřebný k oxidaci nebo redukci látky při 

 průchodu celou, pro zvýšení účinnosti se používá porézní grafitová 

 pracovní elektroda  

 

d) Refraktometrické:  

Jedná se o univerzální detektory, které porovnávají index lomu samotné 

mobilní fáze a mobilní fáze se stanovovanou koncentrací eluentu. Prakticky 

se však používají výjimečně, protože mají nízkou citlivost  10-6 g/ml, jsou 

velice citlivé na změnu teploty a nedají se použít při gradientové eluci. 
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e) Hmotnostní:  

Kombinace HPLC-MS je vysoce efektivní a často používaná. Hmotnostní 

detektor má vysokou citlivost i selektivitu. Pro detekci je však nutno 

odstranit kapalnou mobilní fázi a molekuly ionizovat. Tyto nabité částice 

(molekuly i fragmenty) jsou pak v magnetickém nebo vysokofrekvenčním 

poli separovány podle náboje a hmotnosti. Výsledkem analýzy je 

hmotnostní spektrum, které slouží jako důležitý identifikační údaj látky. 

Nevýhodou je finanční náročnost. 

 

f) Vodivostní:  

Vodivostní detektory měří elektrickou vodivost eluátu mezi elektrodami, na 

něž je vkládáno střídavé napětí. Použitá mobilní fáze musí dostatečně 

rozpouštět látku, ale být zároveň nevodivá. Nejčastěji se tyto detektory 

používají v iontové chromatografii. 

 

g) ELSD (Evaporative Light-Scattering Detectors):  

Tyto detektory je možno použít při analýzách málo těkavých látek – jsou 

vhodné pro detekci makromolekul, aminokyselin, mastných kyselin nebo 

fosfolipidů. Mobilní fáze musí být těkavá, aditivem je octan amonný. Eluát je 

nejprve nebulizován, pak vstupuje do evaporační komůrky, kde je odpařena 

mobilní fáze. Vzorek je přiváděn do cely se zdrojem záření a je detekován 

rozptyl světla na částicích látky, který je přímo úměrný hmotnosti. Použití 

gradientové eluce je možné.  

 

h) CAD – koronové (Charged Aerosol Detectors):  

Koronové detektory pracují na principu detekce kladně nabitých částic 

s rozdílnou hmotností a tedy i pohyblivostí. Opět je zde nebulizace roztoku 

a následně evaporace mobilní fáze. Dále jde vzorek do kolizní komůrky 

s elektrodou, na níž je vkládáno vysoké napětí a vzniká zde koronový výboj. 

Do komůrky je současně přiváděn nosný plyn (dusík), který se na elektrodě 

kladně nabije a svůj náboj předá aerosolu. Tento náboj je dále předáván 
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kolektoru a měřenou veličinou je proud, který je přímo úměrný množství 

látky. 

 

Tab. č. 1: Porovnání HPLC detektorů [8] 

Druh detektoru Zkratka Měřená veličina Citlivost Gradient. 
eluce 

Spektrofotometrický UV-VIS absorbance ng ano 

Fluorimetrický FLD fluorescence pg ano 

Elektrochemický ECD elektrický proud pg ne 

Refraktometrický RI index lomu µg ne 

Vodivostní CONDUCT vodivost ng ano 

ELSD ELSD rozptyl světla µg ano 

Koronový CAD elektrický proud ng ano 

 

 

1.1.7 VYHODNOCENÍ CHROMATOGRAMU 

 Základním kvalititativní charakteristikou v HPLC je retenční čas. Je to čas 

od nástřiku vzorku na kolonu po maximum chromatografického píku a je 

charakteristický pro danou látku v přesně definovaných podmínkách. Pro 

identifikaci porovnáváme retenční čas vzorku s retenčním časem standardu. 

Dalším pomocným identifikačním důkazem je UV spektrum látky. 

 Kvantitativně charakterizuje záznam plocha případně výška 

chromatografického píku, která odpovídá koncentraci vzorku. Problémem je 

přesné určení základní linie a s tím i plochy píku. [2,4,9] 

 

 

1.1.8 VARIANTY KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE 

Hydrofilní interakční chromatografií (Hydrophilic Interaction 

Chromatography – HILIC) se stanovují velmi polární a hydrofilní látky, jejichž 

separace na reverzní fázi je obtížná. Sorbentem jsou polární fáze (silikagel, 

polární chemické fáze), mobilní fází je voda, vysoký obsah organického 
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rozpouštědla a pufr. [7] 

 

Hydrofobní interakční chromatografie (Hydrophobic Interaction 

Chromatography – HIC) je metoda používaná pro separaci biopolymerů. 

Dochází zde k adsorpci proteinů na hydrofobní stacionární fázi. Mobilní fáze je 

bez obsahu organických rozpouštědel, pouze vodná s vysokých obsahem 

pufrů. Používá se zde gradientová eluce, kdy se snižuje iontová síla mobilní 

fáze. [8] 

 

Ion-párová chromatografie (Ion – Pair Chromatography – IPC) umožňuje 

nebo zlepšuje separaci sloučenin iontové povahy vytvořením iontového páru 

mezi analytem a ionty z mobilní fáze. Je vytvořen neutrální iontový komplex 

a s rostoucí koncentrací činidla se retence látky zvyšuje. K separaci kationtů 

jsou nejčastěji používány alkylsulfonové kyseliny, aminokyseliny nebo 

karboxylové kyseliny. Pro separaci sloučenin charakteru aniontů jsou vhodné 

kvartérní amoniové soli nebo katecholaminy. Stejná činidla se používají také 

u iontovýměnné chromatografie. [12]  

 

Iontově výměnná chromatografie (Ion – Exchange Chromatography – IEC) 

je používána pro separaci iontů a snadno ionizovatelných substancí, nejčastěji 

k analýze aminokyselin nebo při čištění peptidů a proteinů. Principem jsou silné 

elektrostatické interakce mezi ionty v mobilní fázi a ionizovatelnými funkčními 

skupiny iontoměniče. Iontoměničem je makromolekulární matrice (dextran, 

celulosa, polystyren…) nesoucí vhodné funkční skupiny kyselé (katexy) nebo 

zásadité (anexy) povahy. [11,12] 

 

UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) je separační technika 

probíhající za vysokých tlaků 100 MPa i více. Z tohoto důvodu jsou používány 

sorbenty vysoké mechanické pevnosti. Kolony jsou speciálně přizpůsobeny, aby 

odolaly tak vysokému tlaku. Velikost zrn sorbentu je 1,5 μm a je zde mimořádná 

separační účinnost a navíc kratší doba analýzy. [7] 
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HTLC (High Temperature Liquid Chromatography) se od ostatních technik 

vyznačuje používáním vysokých teplot na kolonách (50 – 150°C). [7] 

 

Afinitní chromatografie je založena na interakci analytu s komplementárním 

ligandem, který je součástí stacionární fáze. V případě enzymů se jako ligandy 

používají inhibitory, substráty, kofaktory nebo efektory. Často se tato metoda 

používá pro analýzu komplexu antigen – protilátka apod. Látka je z vazby 

uvolněna pomocí speciálních činidel, změnou teploty, změnou koncentrace soli 

nebo jiným pH. [3,8] 

 

Chirální chromatografie (Chiral Chromatography) slouží k separaci 

stereoizomerů – látek se stejnou strukturou, které se liší v konfiguraci na 

chirálním centru molekuly. K separaci je použita opticky aktivní stacionární fáze, 

která interaguje s chirálním analytem. Často se používají přírodní polysacharidy 

– celulosa, škrob, cyklodextriny apod. U této techniky lze použít i mobilní fázi 

s přídavkem chirálního selektoru. [3] 

 

Superkritická kapalinová chromatografie (Supercritical-Fluid 

Chromatography – SFC) je metoda kombinující výhody plynové a kapalinové 

chromatografie. Používá superkritické podmínky – zvláštní skupenský stav, kdy 

jsou vlastnosti kapalin podobné vlastnostem plynů. Jako mobilní fáze se 

používají oxid uhličitý (31°C), ethan (32°C) nebo oxid dusný (37°C). Oxid 

uhličitý, teplota 31°C a tlak 73 atm jsou nejčastěji používané podmínky. 

V superkritickém stavu je výhodná dobrá rozpouštěcí schopnost mobilní fáze 

a pozitivem je kratší doba analýzy. [13] 

 

U vylučovací chromatografie (Size – Exclusion Chromatogramy – SEC) jsou 

molekuly děleny podle své velikosti a separace je dále závislá na velikosti pórů 

sorbentu. Ty molekuly, které mají větší velikost než póry, jsou eluovány. Menší 

molekuly pronikají do stacionární fáze a eluují se s delším retenčním časem. 

SEC je používána hlavně pro analýzy vysokomolekulárních látek v biochemii 
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a polymerní chemii. Na stejném principu je založena i gelová permeační 

chromatografie (GPC), kde se jako stacionární fáze používají zesíťované gely. 

[2,3] 

 

 

1.1.9 VYUŢITÍ HPLC 

Tato metoda má v oblasti analytické chemie velmi široké uplatnění. Je 

využívána v průmyslových laboratořích ke stanovení obsahu, čistoty 

a identifikaci léčiv. V oblasti klinické medicíny se používá k monitorování 

lékových hladin a metabolitů v tělních tekutinách. Další uplatnění nachází 

při  testování stability léčiv, stanovení rozkladných produktů nebo v analýzách 

přírodních látek v rostlinném materiálu. Také je používána při sledování 

množství pesticidů, herbicidů, v oblasti ochrany životního prostředí nebo ve 

forenzní toxikologii k analýzám narkotik, drog či jedů. 

Všestrannost jejího využití spočívá v možnosti analyzovat anorganické 

ionty až polymerní sloučeniny, také látky termolabilní a netěkavé. [2,4,11,13] 

 

 

1.2 VALIDACE METODY 

 

1.2.1 VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD A SYSTEM SUITABILITY TEST 

Cílem validace je prokázat vhodnost metody k zamýšlenému použití 

vyhodnocením jednotlivých validačních parametrů. Určit, za jakých podmínek je 

postup použitelný, prokázat jeho použitelnost při opakovaném použití ve stejné 

nebo i v různých laboratořích. Při vytvoření nové metody jsou jednotlivé 

výsledky zpracovány do validačního protokolu a ten je schválen příslušnou 

autoritou. Parametry validace a jejich rozmezí je dáno podle použití – zda se 

jedná o stanovení obsahu, identifikaci látek nebo testování nečistot a také dle 

koncentrační úrovně. [14,15] 
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System suitability test (SST) je test způsobilosti chromatografického 

systému. Je součástí metody a slouží k zajištění přiměřené účinnosti 

chromatografického systému. Pro hodnocení účinnosti kolony se používají 

následující parametry: zdánlivá účinnost, retenční faktor/hmotnostní distribuční 

objem, rozlišení, relativní retence a faktor symetrie píku. Jedná se o validační 

parametry, které je nutno ověřit při opětovném použití metody. Není potřeba 

znovu opakovat celý postup validace. [16] 

Povolené úpravy chromatografických podmínek: 

 složení mobilní fáze: jedna složka ± 30 %, každá další složka ± 10 % 

 hodnota pH vodné složky: ± 0,2 od určené hodnoty pH 

 koncentrace soli v tlumivém roztoku: ± 10 % 

 vlnová délka detektoru: není povolena žádná změna 

 stacionární fáze: délka kolony ± 70 %, průměr kolony ± 25 %, velikost  

částic – dovoleno pouze zmenšení max. o 50 %  

 průtoková rychlost: ± 50 % 

 teplota kolony: ± 10 %, max. 60°C 

 nástřik: možno zmenšit, je-li vyhovující opakovatelnost a mez detekce 

 gradientová eluce: nutno revalidovat metodu, pokud byly změněny  

parametry kolony nebo průtoková rychlost [16] 

 

 

1.2.2 PŘESNOST 

Přesnost (Precision) je míra shody mezi výsledky získanými při práci 

s jedním homogenním vzorkem. Pro určení přesnosti bývá nejčastěji provedeno 

šest stanovení a přesnost je vyjádřena jako relativní směrodatná odchylka. Ta je 

definována jako rozptyl jednotlivých hodnot od průměru a vypočítá se ze 

vztahu: [14,17] 
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n  počet měření 
(xi – x)  rozdíl naměřené hodnoty od průměru 
 

Dle pracovních podmínek rozlišujeme:  

- Opakovatelnost (Repeatability): metoda je opakována stejným 

pracovníkem, na tomtéž pracovišti, při použití stejných činidel jakožto 

v předchozím případě. 

- Mezilehlou přesnost (Intermediate precision): metoda je opakována ve 

stejné laboratoři se stejným vzorkem, ale provádí ji jiný pracovník, na 

jiném přístroji, v jiný den, s použitím jiných činidel. 

- Reprodukovatelnost (Reproducibility): celý proces je realizován v jiné 

laboratoři. [14,17] 

 

 

1.2.3 SPRÁVNOST 

Správnost (Accuracy) je míra shody mezi hodnotou skutečně naměřenou 

a hodnotou správnou. Správnost je obvykle určena jedním je čtyř způsobů :  

1) Porovnáním výsledků s analýzou vzorku o známé koncentraci metodou, 

která byla již validována. 

2) Porovnáním výsledků s analýzou vzorku jiným postupem s definovanou 

správností.  

3) Další způsob je založen na porovnání výtěžnosti analýzou vzorků 

o známé koncentraci v rozsahu 50 – 150 % deklarovaného obsahu. 

4) Technikou standardního přídavku pokud není možno použít blank. [15] 

 

Pro výpočet lze použít modelový vzorek ze všech složek přípravku 

a  přesně přidaného množství standardu. Pokud nejsou k dispozici všechny 

složky, je možno použít přímo přípravek. [14] 
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Pro určení správnosti je provedeno minimálně šest analýz. Správnost je 

vypočítána jako podíl správné a získané hodnoty nebo procentuálně jako 

výtěžnost. [8]   

 

 
 

 

 

1.2.4 SELEKTIVITA 

Selektivita (Specificity) je schopnost chromatografického systému odlišit 

od sebe rozdílné analyty i v přítomnosti interferujících složek. Je vymezena jako 

poměr retenčních časů analytů nebo poměr redukovaných retenčních časů. 

Čím větší vzdálenost mezi maximy píků, tím větší selektivita. [10] 

 Analýzu může ovlivnit celá řada látek. Před provedením je proto nutné 

mít znalosti o degradačních cestách léčiva, zda mohou interferovat rozkladné 

produkty, prekurzory, látky použité při přípravě nebo excipienty, které jsou 

součástí přípravku. Ohledně degradačních produktů je potřeba vědět, zda 

vznikají kyselou/bazickou hydrolýzou, oxidací, působení UV záření, zvýšením 

teploty, za přítomnosti světla atd. [15] Selektivitu metody je možno doložit 

analýzami standardu vzorku a blanku tj. všech složek přípravku bez 

stanovované látky a následným porovnáním. [14]  

 

 

1.2.5 LIMIT DETEKCE A LIMIT KVANTIFIKACE 

Detekční limit (Limit of detection, LOD) je definován jako nejnižší 

koncentrace analytu, která může být detekována za definovaných podmínek, 

jedná se o odlišení signálu analytu od šumu základní linie. U instrumentálních 

metod je možno ho určit jako koncentraci analytu, který má poměr signálu 

k šumu roven třem. [10,14] 
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Kvantitativní limit (Limit of Quantitation, LOQ) je definován jako nejnižší 

koncentrace analytu, která může být měřena za akceptovatelných hodnot 

správnosti a přesnosti. I tento limit lze určit jako poměr signálu k šumu – 10 : 1. 

Někteří analytici preferují odlišný způsob určení těchto validačních 

parametrů. Ten spočívá v nástřiku pěti až šesti vzorků a určení relativní 

směrodatné odchylky. Tato by pro limit detekce měla být maximálně 20 % a pro 

kvantitativní limit nejvýše 10 %. Obvyklý poměr těchto limitů (LOD/LOQ) by se 

měl pohybovat v rozmezí 0,01 – 0,2 pro látky neproteinové povahy. [10] 

 

 

1.2.6 LINEARITA 

 Linearita (Linearity) je schopnost dávat výsledky odpovídající přímkové 

závislosti. Linearita metody je demonstrována jako přímá úměrnost signálu ke 

koncentraci analytu v použitém rozsahu. Pro hodnocení je doporučeno proměřit 

minimálně pět koncentračních stupňů v průběhu použitého rozsahu. Pro 

analýzy je specifikován minimální rozsah 80 – 120 % cílové koncentrace. Jako 

minimální koncentrace analytu bývá zvolen limit kvantifikace. Linearita je 

posuzována podle korelačního koeficientu, který určuje míru shody výsledku 

s ideálním výsledkem určeným z rovnice kalibrační křivky. Dle Shabira a kol. je 

při hodnotách korelačního koeficientu nejméně 0,998 linearita uspokojivě 

prokázána. [14,15] 

 

 

1.2.7 ROZSAH 

Rozsahem (Range) metody rozumíme koncentrační rozmezí, v němž 

může být daná metoda používána, tak abychom získali přesné a správné 

výsledky. Nejnižší koncentrací může být detekční limit a horním limitem 

maximální odezva detektoru. [8,14] 
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1.2.8 ROBUSTNOST 

Robustnost (Robustness) je schopnost metody dávat reprodukovatelné 

výsledky při změně podmínek analýzy. Je to míra vlivu mírného kolísání úrovně 

jednotlivých parametrů na výsledek analytického stanovení. Naším cílem je 

určit, jaké parametry mají na výsledek zásadní vliv a které změny jsou ještě 

vyhovující, abychom získali správné a přesné hodnoty. [8,14]  

Nejčastěji sledované faktory, které ovlivňují metodu, jsou složení mobilní 

fáze, pH vodné složky mobilní fáze, rychlost průtoku, změna gradientu, teplota 

na koloně, jiná šarže kolon nebo chemikálií a samozřejmě i lidský faktor, jsou-li 

tyto podmínky vždy stejné.  

Experimentálně se robustnost určuje změnou jednotlivých faktorů 

analýzy a sledováním následků této změny. Existují však různé statistické 

postupy, které se zabývají zjednodušením této práce, aby bylo možné hodnotit 

změnu více parametrů najednou. Jedná se o testování malých změn faktorů 

pomocí plánovaných pokusů s validovanou přesností. [18] 

 

1.3 DEXAMETHASON  

 

1.3.1 DEXAMETHASON  

 Dexamethason je klasický zástupce syntetických glukokortikoidů. Tyto 

byly získány modifikací struktury přirozených adrenálních hormonů. Tato 

analoga mají sníženou mineralokortikoidní aktivitu, zvýšenou lipofilitu a tedy 

delší biologický poločasem. Mezi základní farmakologické účinky 

glukokortikoidů patří ovlivnění celkového metabolismu, tlumení zánětlivé reakce 

a modulace imunologické odpovědi. 

 9-fluor-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion je 

chemická struktura dexamethasonu viz obr. 2. Jeho biologický poločas je 

36-72 hod. Je součástí léčivých přípravků perorálních, lokálních i injekčních, 

samostatně i v kombinaci. [19,20] 
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Obr. 2: Struktura dexamethasonu [21] 

 

1.3.2 NEČISTOTY DEXAMETHASONU 

 V monografii dexamethasonu lékopis [1] předepisuje zkoušky na 

příbuzné látky s využitím kapalinové chromatografie. Popis přípravy 

zkoušeného roztoku je uveden v kapitole 2.2.1 Vzorky.  

 Specifikované jsou pouze nečistoty B, F a G. K identifikaci těchto nečistot 

se použije chromatogram standardu dexamethasonu pro identifikaci píků CRS 

dodávaný pro test způsobilosti.  

 Pro tuto diplomovou práci je důležitá hodnota relativní retence 

nečistoty B (betamethasonu) 0,94. Ta vztažená na dexamethason, ten má 

retenční čas asi 15 min.  

 Lékopis dále uvádí pět nespecifikovaných nečistot, které mohou být 

detekovány. Předpokládáme, že analyzovaná nečistota RSX je pravděpodobně 

jednou z nich. Limit pro specifikované nečistoty je 0,10 %, je hodnocen podle 

plochy hlavního píku chromatogramu porovnávacího roztoku. Porovnávací 

roztok má být vytvořen rozpuštěním 5 mg dexamethasonu CRS v 0,5 ml 

acetonitrilu a 1 ml mobilní fáze A. [1] 
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Přehled nečistot dexamethasonu:  

▪ Nečistota A 

14-fluor-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion 

▪ Nečistota B (betamethason) 

9-fluor-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion 

▪ Nečistota C 

9-fluor-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-4-en-3,20-dion 

▪ Nečistota D 

17,21-dihydroxy-16α-methyl 9β,11β-epoxypregna-1,4-dien-3,20-dion 

▪ Nečistota E 

17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion 

▪ Nečistota F 

9-fluor-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion 

▪ Nečistota G (dexamethason-acetát) 

9-fluor-11β,17-dihydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl-    

acetát 

▪ Nečistota H 

17-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-yl-acetát. 

 

  

1.3.3 VYUŢITÍ DEXAMETHASONU V PRAXI 

 Dexamethason má stejně jako ostatní kortikosteroidy v medicíně velice 

široké uplatnění. Je součástí injekčních přípravků pro systémovou aplikaci, 

intramuskulárních i intravenózních, lokální použití je také velice časté.  

 Díky protizánětlivé a imunosupresivní aktivitě je dexamethason využíván 

v lokální terapii zánětů probíhajících na kůži, v oku, uchu a nose. Je důležitým 

léčivem při léčbě autoimunitních onemocnění jako Crohnova choroba, 

revmatoidní artritida, některé formy hemolytické anémie atd. Díky svým 

imunosupresivním účinkům je používán jako prevence odvržení štěpu po 

transplantacích. Využívá se v terapii hypersenzitivních reakcí či anafylaktickém 

šoku.  
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 Dále je indikováno jeho použití u onkologických onemocnění 

krvetvorného systému, především u různých typů leukémií. Je součástí 

antiemetické léčby související s protinádorovou chemoterapií. Také má 

nezbytné místo v léčbě mozkového edému často souvisejícího s nádory mozku, 

v terapii roztroušené sklerózy, nefrotického syndromu. Velmi často je používán 

v oftalmologii a otologii. 

Při dlouhodobém užívání se vyskytují četné nežádoucí účinky. Patří mezi 

ně dekompenzace diabetu, poruchy hojení ran, kožní atrofie, sklon k infekcím, 

zvýšená sekrece kyseliny chlorovodíkové a riziko žaludečního vředu, 

hypokalémie, hyperurikémie, katarakta, osteoporóza, poruchy menstruace. Ve 

vyšších dávkách se může vyvinout Cushingův syndrom, insuficience kůry 

nadledvin po náhlém vysazení. [19,20]  

 

 Přehled ATC klasifikací dexamethasonu: [22] 

A01AC02 lokální léčba v dutině ústní 

C05AA09 antihemoroidika pro lokální aplikaci 

D07AB19 dermatologické přípravky se středně účinnými kortikosteroidy 

D07XB05 kombinovaná dermatologika se středně účinnými kortikosteroidy 

D10AA03 lokální terapie akné 

H02AB02 samotné glukokortikoidy pro systémovou aplikaci 

R01AD03 dekongescenční a nosní léčiva k lokální aplikaci 

S01BA01 kortikosteroidy jako protizánětlivá oftalmologika 

S01CB01 kombinace kortikosteroidů, antiinfektiv a mydriatik  

S02BA06 otologika 

S03BA01 oftalmologika a otologika 

D07CB04 kombinace dexamethasonu s antibiotiky 

S01CA01 kombinace dexamethasonu s antiinfektivy 

S02CA01 kombinace dexamethasonu s antiinfektivy 

S03CA06 kombinace dexamethasonu s antiinfektivy 

R01AD53 dexamethason v ostatních kombinacích 
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2.1 MATERIÁL A POMŮCKY 

 

2.1.1 CHEMIKÁLIE 

 Dexamethason pro SST CRS, š. 1.0, ELK, Strasbourg, Francie 

obsahuje nečistoty B, F, G 

 Cinchokain, š. 948699, Tamda a.s. Olomouc, Česká republika 

 Acetonitril Lichrosolv, Merk, Damstadt, Německo 

 Triethylenamin (TEA), Penta, Chrudim, Česká republika 

 Kyselina fosforečná 85%, Kulich, Hradec Králové, Česká republika 

 Voda čištěná reverzní osmózou 

 

 

2.1.2 POMŮCKY 

 kádinky, odměrné válce, dělené a nedělené pipety, balónky, laboratorní 

lžičky, tyčinky, kapátka, mikropipeta, odměrné baňky se zátkami, střička, 

alobal, vialky, Büchnerovy nálevky, membránové filtry 

 

 

2.1.3  HPLC SESTAVA 

 Kontrolní jednotka: CTO-20AC VP Shimadzu 

 Čerpadlo: LC-20AD VP Shimadzu 

 Autosampler: SIL-20AC VP Shimadzu 

 UV-VIS detektor: SPD-20A VP Shimadzu 

 Termostat kolony: CTO-20AS VP Shimadzu 

 PC Program: Shimadzu-CLASS-VP 5 

 Kolona č. 1: LichroCART 250-4, Lichrospher 100, RP-18 endcapped (5μm),  

Lot. L303733, Cartridge No. 746929 

 Kolona č. 2: LichroCART 250-4, Lichrospher 100, RP-18 endcapped (5μm),  

Lot. L57016933, Cartridge No. 740013 
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2.1.4 PŘÍSTROJE 

 Digitální váhy, Sartorius CPA22D-0CE, Sartorius AG, Německo 

 pH-metr SCHOTT CG 843, Schott Instruments GmbH 

 Ultrazvuková lázeň K10, Kraintek, Slovensko 

 Vodní vývěva 

 

 

2.2 PŘÍPRAVA VZORKŮ 

 

2.2.1 VZORKY 

 Vzorky byly připraveny tak, aby obsah účinných látek odpovídal 

použitému modelovému přípravku. Tento přípravek obsahuje 

0,2 mg dexamethasonu a 5 mg cinchokainu hydrochloridu v 1g roztoku. 

Všechny vzorky byly naředěny 1 : 1 mobilní fází MFA 1. Navážky vzorků byly 

zaznamenány do tabulky č. 2. 

 

 Vzorek č. 1: Roztok dexamethasonu CRS  

Navážka dexamethasonu byla rozpuštěna v 5,15 ml 50% acetonitrilu a dále 

byl roztok naředěn mobilní fází MFA 1. 

 Vzorek č. 2 – 4 : Přípravek  

 Vzorek č. 5: Blank (roztok cinchokainu hydrochloridu ve směsi 

rozpouštědel) 

 Vzorek č. 6: Roztok dexamethasonu CRS s cinchokainem 

hydrochloridem a směsí rozpouštědel 

 Vzorek č. 7 – 9 : Roztok dexamethasonu CRS připraven dle Ph. Eur. 

Navážky dexamethasonu CRS byly rozpuštěny v 0,2 ml acetonitrilu R a 

0,4 ml mobilní fáze A 1 za použití ultrazvukové lázně. Vzorek byl chráněn 

před světlem pomocí alobalu a po kompletním rozpuštění dexamethasonu 

byl doplněn mobilní fází MFA 1 na 0,8 ml. Vzorky č. 8 a 9 byly připraveny z 

polovičních množství výchozích látek. 
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 Vzorek č. 10 – 15: Vzorky přípravku pro stanovení správnosti 

 Vzorek č. 16 – 21: Vzorky přípravku pro stanovení opakovatelnosti 

 Vzorek č. 22: Vzorek přípravku pro stanovení robustnosti 

 

Tab. č. 2: Navážky vzorků 

Vzorek č. Navážka 

dex. [g] 

Navážka 

rozt. [g] 

1 0,00103 0,31246 

2 - 0,30663 

3 - 0,30844 

4 - 0,29919 

5 - 0,30610 

6 - 0,29890 

7 0,00206 0,30683 

8 0,00103 0,30711 

9 0,00105 0,30387 

- - - 

22 0,00000 1,35435 

 

Pozn.  Navážka dex. - navážka dexamethasonu CRS 
 Navážka rozt. - navážka připraveného roztoku dexamethasonu o koncetraci 0,2 mg/ml 
 Navážky vzorků č. 10 – 21 jsou uvedeny v části Výsledky a diskuze 

 

 

2.2.2 MOBILNÍ FÁZE  

 Při přípravě mobilních fází MFA 1, MFA 2 a MFB 1 byla použita 

destilovaná voda. Vytvořená mobilní fáze byla filtrována podtlakem pomocí 

vývěvy nejprve s použitím Büchnerovy nálevky a poté přes membránový filtr 
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45 µm, aby byla zajištěna dostačující čistota mobilní fáze.  

Složení používaných mobilních fází: 

 Mobilní fáze č. 1 (MFA 1): Acetonitril a voda R v poměru 1 : 3 

 Mobilní fáze A č. 2 (MFA 2): MFA 1 a MFB 1 v poměru 93 : 7. Kombinovaná 

mobilní fáze s využitím pouze pumpy A kapalinového chromatografu 

 Mobilní fáze B č. 1 (MFB 1): Acetonitril a TEA 30mmol/l v poměru 3 : 1, pH 

bylo nastaveno kyselinou fosforečnou na 7,0 

 Mobilní fáze B č. 2 (MFB 2): Acetonitril R 

 

 

2.3 OPTIMALIZACE CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK 

  

2.3.1 EXPERIMENTY S KOLONOU Č. 1 

 Byla vyvinuta metoda pro stanovení neznámé nečistoty RSX, 

rozkladného produktu dexamethasonu. Tato nečistota se eluuje v blízkosti 

dexamethasonu a jeho definované nečistoty betamethasonu (dále imp B). Byla 

použita gradientová eluce – schéma viz tabulka č. 3, teplota kolony 30°C, 

nástřik 50 μl, průtok 2 ml/min, UV detekce při 238 nm, mobilní fáze MFA 1, 

mobilní fáze MFB 1.  

 

Tab. č. 3: Schéma gradientu I   

Čas [min] Pumpa B [%] 

1 7 

14 7 

15 100 

21 100 

22 7 

31 Stop 
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 Byla provedena série experimentů se vzorkem č. 1 (dexamethason), 

vzorkem č. 2 (přípravek) a vzorkem č. 5 (blank). Porovnáním chromatogramů 

byl potvrzen původ látky jakožto rozkladného produktu dexamethasonu. K eluci 

substancí však docházelo až po 18. minutě, nikoli před změnou gradientu, jak 

bylo plánováno. Kolona č. 1 byla poškozena, počáteční experimenty nebyly 

považovány za dostačující. Byla použita kolona č. 2 a zvolen odlišný postup 

práce.   

 

 

2.3.2 EXPERIMENTY S KOLONOU Č. 2 

 Byl připraven nový vzorek dexamethasonu (vzorek č. 7) dle lékopisu [1] 

a vyzkoušena lékopisná metoda pro stanovení dexamethasonu a jeho nečistot.  

Gradientová eluce – schéma viz tabulka č. 4, teplota kolony 45°C, nástřik 20 μl, 

průtok 1,2 ml/min, UV detekce při 254 nm a navíc i při 238 nm, mobilní fáze 

MFA 1, mobilní fáze MFB 2.  

 

Tab. č. 4: Schéma gradientu II 

Čas [min] Pumpa A [%] Pumpa B [%] 

0 – 15  100 0 

15 – 40  100 → 0 0 → 100 

  

 

 Dále byl upraven průtok na 1,5 ml/min, jelikož použitá kolona měla jiné 

rozměry než ta požadovaná lékopisem. Stacionární fáze se nelišila 

(RP-18 endkapovaná 5 μm). Parametry obou kolony jsou uvedeny v tabulce 

č. 5. 
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Tab. č. 5: Porovnání použitých kolon 

 Kolona [mm] Objem [mm3] Průtok [ml/min] 

Ph. Eur. 150 x 4,6 2492 1,2 

Nová metoda 250 x 4 3140 1,5 

 

 

Metody byly odlišné ve většině parametrů, proto byly provedeny analýzy 

s proměnlivým průtokem, teplotou kolony a nástřikem. Detekce byla ponechána 

při obou vlnových délkách a mobilní fáze stejné. Schéma pokusů viz tabulka 

č. 6.  Se snižujícím se průtokem byla prodloužena doba analýzy.  

 

Tab. č. 6: Schéma pokusů s proměnlivým průtokem, teplotou kolony, nástřikem 

Pokus č. Průtok [ml] Čas [min] Teplota [°C] Nástřik [μl] 

1 1,0 60 30 10 

2   30 20 

3   45 10 

4   45 20 

5 1,2 50 30 10 

6   30 20 

7   45 10 

8   45 20 

9 1,5 40 30 10 

10   30 20 

11   45 10 

12   45 20 

  

 

 Lékopis [1] udává retenční čas dexamethasonu přibližně 15 min, relativní 

retence nečistoty B je 0,94. V blízkosti této nečistoty se eluuje také neznámá 

námi sledovaná nečistota RSX.  
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 Analýzy probíhající při 45°C nebylo možno hodnotit, nečistoty nebyly 

separovány. Za optimální podmínky byl stanoven průtok 1,0 ml/min, nástřik 

10 μl a teplota kolony 30°C. 

 V dalších experimentech bylo přistoupeno k využití stálé minimální 

koncentrace mobilní fáze MFB (7%) v celém průběhu analýzy. Gradient byl 

upraven viz tabulka č. 7. 

 

Tab. č. 7: Schéma gradientu III 

Čas [min] Pumpa B [%] 

0 – 35 7 

35 – 50 7 → 100 

50 – 60 7 

 

 

 Eluce dexamethasonu i nečistot byla uspokojivá, proto byla otestována 

další změna gradientu přibližující se nové metodě. Bylo pracováno se vzorkem 

č. 8, tabulka č. 8 znázorňuje změnu gradientu. 

 

Tab. č. 8: Schéma gradientu IV 

Čas [min] Pumpa B [%] 

0 – 20 7 

20 – 30 7 → 100 

30 – 35 100 → 7 

35 – 40 7 
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 Změna gradientu byla již považována za dostačující, bylo přistoupeno 

k úpravě mobilní fáze B. Nejprve byla vyzkoušena kombinovaná mobilní fáze B. 

Směs MFB 1 a MFB 2 v poměru 1 : 1, byla vyhovující. V následujících 

experimentech byla tedy využívána již  MFB 1.  

 

 Tímto způsobem bylo podloženo použití nové metody pro stanovení 

dexamethasonu. Konečné experimenty byly provedeny s gradientem V – viz 

tabulka č. 9. Teplota kolony 30°C, nástřik 50 μl, průtok 2 ml/min, UV detekce při 

238 nm, mobilní fáze MFA 1, mobilní fáze MFB 1). Byl používán vzorek č. 9. 

 

Tab. č. 9: Schéma gradientu V 

Čas [min] Pumpa B [%] 

1 7 

16 7 

17 100 

21 100 

22 7 

33 stop 

 

 

2.4 LIMIT DETEKCE, LIMIT KVANTIFIKACE A LINEARITA 

 Při stanovení limitu detekce (LOD), limitu kvantifikace (LOQ) a ověření 

linearity se vycházelo z lékopisu [1]. Z předchozích experimentů byla odhadnuta 

koncentrace dexamethasonu pro limit kvantifikace 50 μg/ml. Tento obsah 

odpovídá 0,05% koncentraci přípravku (již naředěného mobilní fází MFA 1 

1 : 1). Pro toho hodnocení byl použit vzorek č. 4 (přípravek). Z chromatogramu 

roztoku č. 1 byl vypočítán LOD a LOQ.  
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Pro posouzení linearity byly připraveny následující roztoky:  

 roztok č. 1 (0,05%):  

bylo odměřeno 0,5 ml 1% roztoku do 10 ml odměrné baňky 

 roztok č. 2 (0,5%):  

bylo odměřeno 5ml 1% roztoku do 10 ml odměrné baňky 

 roztok č. 3 (1%):  

ze vzorku č. 4 bylo odměřeno 0,1 ml do 10 ml odměrné baňky 

 roztok č. 4 (1,5%):  

bylo odměřeno 3,75 ml 2% roztoku do 5 ml odměrné baňky 

 roztok č. 5 (2%):  

ze vzorku č. 4 bylo odměřeno 0,1 ml do 5 ml odměrné baňky 

Roztoky v odměrných baňkách byly doplněny po rysku mobilní fází MFA 1.  

 

 

2.5 SELEKTIVITA 

 Pro hodnocení selektivity byl použit vzorek č. 3 (přípravek). 

Chromatogram toho vzorku byl porovnán se záznamem vzorku č. 5 (blank).  

 

 

2.6 SPRÁVNOST 

 Při hodnocení správnosti metody byla využita metoda normalizace. Tato 

technika kvantitativní analýzy spočívá v určení plochy všech píků, což 

představuje 100%. Plocha píku jednotlivé látky představuje procentuální část. 

[11]  

 Jelikož k těmto analýzám nebylo možno použít standardy nečistot, byl 

k ověření správnosti využit dexamethason. Látka má podobné chromatografické 

chování, obě nečistoty se eluují v její těsné blízkosti. K porovnání správnosti 

byly použity záznamy o linearitě. Jednotlivé navážky na přípravu vzorků jsou 

zaznamenány v tabulce č. 13 v části Výsledky. 
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2.7  OPAKOVATELNOST 

 Bylo připraveno šest vzorků přípravku (vzorek č. 16 – 21). Každý vzorek 

byl analyzován dvakrát a poté byla posouzena míra shody jednotlivých měření 

určením relativní směrodatné odchylky. Navážky vzorků jsou uvedeny 

v tabulce č. 14 v části Výsledky.  

 

 

2.8 ROBUSTNOST 

 Pro posouzení robustnosti metody v rámci optimalizace analytického 

postupu byl zvolen Plackettův-Burmanův plán. [18] Jedná se o tzv. neúplný 

vektorový plán, jehož zásadní odlišnost od plánu úplného spočívá především ve 

snížení počtu experimentů při sledování většího počtu proměnných veličin. 

Úplný vektorový plán by v našem případě předpokládal provedení 27 pokusů. 

Pomocí série experimentů je možno vyhodnotit statistickou významnost 

zvolených parametrů, u nichž je předpokládán vliv na výsledek. [17]  

 Při hodnocení robustnosti byl použit vzorek č. 22. V tabulce č. 10 jsou 

uvedeny sledované proměnné a jejich nominální (-) a extrémní (+) hodnoty. 

 

Tab. č. 10: Sledované proměnné pro hodnocení robustnosti 

 pH 
[/] 

TEA 
[ml] 

Nástřik 
[μl] 

t 
[°C] 

MF B 
[%] 

MF A 
[%] 

Gradient 
[min] 

- 6,9 0,85 45 25 6 24 15 

Gradient 
I 

7,0 1,05 50 30 7 25 16 

+ 7,1 1,25 55 35 8 26 17 

 
Poznámky:  
TEA – koncentrace TEA v MF B je 30 mmol/l (1,05 ml TEA v 250 ml vody R) 
MF B – stabilní množství MF B, které je přítomno po celou dobu analýzy 
MF A – síla mobilní fáze daná obsahem acetonitrilu (gradient I – 25% ACN)   
Gradient – začátek změny gradientu 
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 Schéma pokusů, které byly provedeny podle Plackettova – Burmanova 

plánu pro sedm proměnných viz tabulka č. 11. 

 

Tab. č. 11: Schéma Plackettova-Burmanova plánu 

Pokus č. pH 
[/] 

TEA 
[ml] 

Nástřik 
[μl] 

t 
[°C] 

MF B 
[%] 

MF A 
[%] 

Gradient 
[min] 

1 + + + – + – – 

2 + + – + – – – 

3 + – + – – + + 

4 – + – – + + + 

5 + – – + + + – 

6 – – + + + – + 

7 – + + + – + – 

8 – – – – – – – 
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3.1 LIMIT DETEKCE, LIMIT KVANTIFIKACE 

 Z předchozích experimentů byla odhadnuta koncentrace dexamethasonu 

pro limit kvantifikace 50 ng/ml. Pro výpočty byl použit roztok dexamethasonu 

č. 1  o koncentraci 50 ng/ml (což odpovídá 0,05 % vzhledem k obsahu 

dexamethasonu) a z chromatogramu tohoto vzorku byl vypočítán poměr signálu 

k šumu viz obr. 3. 

 

Obr. 3: Chromatogram pro výpočet LOD a LOQ 

 

 
 

Pro limit detekce je udáván poměr S/N roven třem, pro limit kvantifikace 

je tento poměr deset. Limit detekce byl stanoven na 17 ng/ml a limit kvantifikace 

na 56 ng/ml viz následující výpočty. 
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3.2 LINEARITA 

 Pro ověření linearity bylo analyzováno pět vzorků s obsahem 

dexamethasonu 0,05 – 2% dle složení přípravku. Jako spodní hranice linearity 

byl zvolen limit kvantifikace. Linearita byla ověřena, hodnota korelačního 

koeficientu je 0,9995. Výsledky jsou vyhovující. Plochy píků jednotlivých roztoků 

jsou uvedeny v tabulce č. 12, graf lineární regrese – viz obr. 4. Chromatogramy 

roztoků pro hodnocení linearity znázorňuje obr. 5. 

 

Tab č. 12: Hodnoty pro posouzení linearity 

 Roztok č. 1 Roztok č. 2 Roztok č. 3 Roztok č. 4 Roztok č. 5 

Koncentrace 0,05% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 

1. nástřik 1851 24329 48456 71487 94509 

2. nástřik 1904 24770 48698 71556 93849 

Průměr 1878 24550 48582 71522 94179 
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Obr. 4: Graf lineární regrese 
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Obr. 5: Chromatogramy pracovních roztoků pro linearitu 
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Poznámky: hnědý chromatogram – roztok č. 1 (0,05 %) 
                   modrý chromatogram – roztok č. 2 (0,5 %) 
                   červený chromatogram – roztok č. 3 (1 %) 
                   černý chromatogram – roztok č. 4 (1,5 %) 
                   zelený chromatogram – roztok č. 5 (2 %) 

 

3.3 SELEKTIVITA 

 Selektivita metody byla podložena porovnáním chromatogramů 

vzorku č. 3 (přípravek) – obr. 7 a vzorku č. 5 (blank) – viz obr. 6.  

 

Obr. 6: Chromatogram blanku pro hodnocení selektivity 
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Obr. 7: Chromatogram přípravku pro hodnocení selektivity 
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Poznámky: retenční čas nečistoty RSX 9.173 
                   retenční čas betamethasonu 9.855 
                   retenční čas dexamethasonu 10.494 
 

 

3.4 SPRÁVNOST  

 K posouzení správnosti byl použit chromatogram 1% přípravku 

z hodnocení linearity – plocha  píku dexamethasonu byla  považována za 

správnou. Naměřená hodnota byla vypočítána z chromatogramů šesti vzorků, 

přičemž každý vzorek byl hodnocen dvakrát. Navážky jednotlivých vzorků 

a plochy píků jsou zaznamenány v tabulce č. 13. 

 Za správnou hodnotu byla dosazena plocha 48581,5. Údaje pro 

vyhodnocení správnosti jsou uvedeny v tabulce č. 13, následuje výpočet 

správnosti. 
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Tab. č. 13: Údaje pro hodnocení správnosti 

Vzorek č. Naváţka 
přípravku [g] 

Plocha 
1. Nástřik 

Plocha 
2. nástřik 

Průměr 

10 0,30461 45427 46296 45862 

11 0,30314 45935 45704 45820 

12 0,30931 45240 45900 45570 

13 0,33364 46103 45980 46042 

14 0,30177 45669 45852 45761 

15 0,30246 45692 45639 45666 

Celk. průměr    45786,4 

 

Výpočet správnosti:  

 
 

Správnost byla určena na 94,25 %. Požadované hodnoty jsou na koncentrační 

úrovni 1 % a výše 90 – 110 %. 

 

 

3.5 OPAKOVATELNOST 

 Pro podložení opakovatelnosti bylo proměřeno šest vzorků přípravku 

a spočítána relativní směrodatná odchylka. Opakovatelnost byla hodnocena pro 

obě sledované nečistoty – neznámou nečistotu RSX, tak betamethason. 

Navážky jednotlivých vzorků a plochy píků nutné pro vyhodnocení jsou uvedeny 

v tabulce č. 14. 
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Tab. č. 14: Údaje pro vyhodnocení opakovatelnosti  

Vzorek č. Naváţka 
přípravku [g] 

Nečistota Nástřik Plocha 
[%] 

16 0,30254 RSX 1 
2 

průměr 

0,220 
0,240 
0,230 

  Imp B 1 
2 

průměr 

0,030 
0,040 
0,035 

17 0,30221 RSX 1 
2 

průměr 

0,240 
0,240 
0,240 

  Imp B 1 
2 

průměr 

0,040 
0,040 
0,040 

18 0,30143 RSX 1 
2 

průměr 

0,230 
0,220 
0,225 

  Imp B 1 
2 

průměr 

0,040 
0,040 
0,040 

19 0,30807 RSX 1 
2 

průměr 

0,250 
0,230 
0,240 

  Imp B 1 
2 

průměr 

0,040 
0,040 
0,040 

20 0,30485 RSX 1 
2 

průměr 

0,220 
0,230 
0,225 

  Imp B 1 
2 

průměr 

0,030 
0,040 
0,035 

21 0,30381 RSX 1 
2 

průměr 

0,230 
0,220 
0,225 

  Imp B 1 
2 

průměr 

0,030 
0,030 
0,030 
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Průměrný obsah nečistoty RSX byl 0,23 %. Vypočtená relativní 

směrodatná odchylka má hodnotu 3,32 %. Na této koncentrační úrovni se 

obvykle požaduje RSD do 7 % 

 Obsah betamethasonu byl v průměru 0,04 %, RSD je 7,95%. Tato 

koncentrace byla pod LOQ, nicméně RSD byla určena je vyhovující – pro 

koncentrace LOQ až 0,1 % má být do 10 %. 

 

 

3.6 ROBUSTNOST 

 Robustnost byla hodnocena pomocí Plackettova-Burmanova plánu 

provedením osmi pokusů, v nichž byly měněny základní chromatografické 

parametry – pH, koncentrace TEA, nástřik, teplota na koloně, síla mobilní fáze, 

poměrné zastoupení MF B a také začátek gradientu. 

 Na chromatogramech byla sledována absence některé z nečistot, 

separace dexamethasonu a nečistot vzhledem k začátku gradientu, retenční 

čas všech substancí, kvalita záznamu – symetrie píků, kvalita základní linie 

a podobně. 

 Největším problémem metody bylo zajistit, aby se nečistoty separovaly 

odděleně od dexamethasonu a mimo začátek gradientu. Kvantitativně byly 

separace nečistot vyhodnoceny pomocí diskriminačního faktoru d0. Způsob 

výpočtu je znázorněn na obr. 8. 

 

Obr. 8: Výpočet diskriminačního faktoru  

 

 

 

                                                                                      

                                                                                         
 

 

 

 



Výsledky 

 52 

 Čím bližší je hodnota diskriminačního faktoru jedné, tím je separace 

dokonalejší. V řadě případů však byly podmínky pro metodu natolik zásadní, že 

nečistoty nebyly na chromatogramech vůbec detekovány.  

 

3.6.1 VYHODNOCENÍ POKUSU Č. 1 

1) Tab. č. 15: Parametry pokusu č. 1 

Pokus 
č. 

pH 
[/] 

TEA 
[ml] 

Nástřik 
[μl] 

T 
[°C] 

MF B 
[%] 

MF A 
[%] 

Grad. 
[min] 

1 + + + – + – – 

 7,1 1,25 55 35 8 24 15 

 

2) Tab. č. 16: Údaje pro vyhodnocení pokusu č. 1 

 Výška píku 
[Ө] 

Retenční čas 
[min] 

Plocha píku 
[Ө] 

Plocha  
[%] 

RSX 2890 15,462 57647 1,0903 

 2241 15,459 55743 1,0402 

Ø 2566 15,461 56695 1,0653 

Imp B - - - - 

DEX 355819 16,927 5229888 98,9097 

 353436 16,993 5223240 98,9441 

Ø 354628 16,960 5226564 98,9269 

  

3) Výpočet diskriminačního faktoru – nebylo možno hodnotit 

  

Komentář k pokusu č. 1 

 Chromatogram byl velice nekvalitní, píky nebyly separované a splývaly 

navzájem. K eluci docházelo na počátku gradientu, protože mobilní fáze měla 

nižší obsah ACN a gradient začínal dříve. Nečistoty nebylo možno analyzovat. 

Pro částečné vyhodnocení kvůli vzájemnému porovnání byly retenční časy 

odhadnuty dle předchozích zkušeností z neseparovaných píků.  
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3.6.2 VYHODNOCENÍ POKUSU Č. 2 

1) Tab. č. 17: Parametry pokusu č. 2 

Pokus 
č. 

pH 
[ / ] 

TEA 
[ ml ] 

Nástřik 
[ μl ] 

t 
[ °C ] 

MF B 
[ % ] 

MF A 
[ % ] 

Grad. 
[min] 

2 + + – + – – – 

 7,1 1,25 45 35 6 24 15 

 

2) Tab. č. 18: Údaje pro vyhodnocení pokusu č. 2  

 Výška píku 
[Ө] 

Retenční čas 
[min] 

Plocha píku 
[Ө] 

Plocha  
[%] 

RSX 300 13,466 10467 0,2381 

 300 13,457 10872 0,2473 

Ø 300 13,462 10670 0,2427 

Imp B - - - - 

DEX 186869 15,021 4386379 99,7619 

 186258 15,082 4384831 99,7527 

Ø 186564 15,052 4385605 99,7573 

 

3) Tab. č. 19: Výpočet diskriminačního faktoru pokusu č. 2 

 hp hv d0 

RSX 70 22 0,69 

 64 21 0,67 

Ø   0,68 

 

Komentář k pokusu č. 2 

 K eluci dexamethasonu docházelo těsně na začátku gradientu. Imp B 

nebyla separována, ale nečistota RSX ano. Separace byla relativně dobrá. 

Jedná se opět o pokus se slabou mobilní fází MF A. Obdobné podmínky byly 

stanoveny pro pokus č. 6 – záznamy obdobné, zde jsou kratší retenční časy. 

Bylo použito vyšší pH. 
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3.6.3 VYHODNOCENÍ POKUSU Č. 3 

1) Tab. č. 20: Parametry pokusu č. 3 

Pokus 
č. 

pH 
[ / ] 

TEA 
[ ml ] 

Nástřik 
[ μl ] 

t 
[ °C ] 

MF B 
[ % ] 

MF A 
[ % ] 

Grad. 
[min] 

3 + – + – – + + 

 7,1 0,85 55 25 6 26 17 

 

2) Tab. č. 21: Údaje pro vyhodnocení pokusu č. 3 

 Výška píku 
[Ө] 

Retenční čas 
[min] 

Plocha píku 
[Ө] 

Plocha  
[%] 

RSX 1253 8,649 35631 0,6629 

 1236 8,790 35571 0,6649 

Ø 1245 8,720 35601 0,6639 

Imp B 142 9,639 1933 0,0360 

 161 9,645 2302 0,0430 

Ø 152 9,642 2118 0,0395 

DEX 296852 10,563 5337595 99,3012 

 295822 10,562 5311871 99,2921 

Ø 296337 10,563 5324733 99,2967 

 

3) Tab. č. 22: Výpočet diskriminačního faktoru pokusu č. 3 

 hp hv d0 

RSX 91 4 0,95 

 82 5 0,94 

Ø   0,95 

Imp B 10 0 1,00 

 10 0 1,00 

Ø   1,00 
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Komentář k pokusu č. 3 

 Záznam byl velice kvalitní, píky byly separovány téměř na základní linii. 

Hodnoty diskriminačního faktoru jsou blízké 1 – ideální separace. Retenční 

časy se prodloužily oproti pokusům č. 4, 5 a 7 kvůli pozdějšímu začátku 

gradientu. 

 

 

3.6.4 VYHODNOCENÍ POKUSU Č. 4 

1) Tab. č. 23: Parametry pokusu č. 4 

Pokus 
č. 

pH 
[/] 

TEA 
[ml] 

Nástřik 
[μl] 

t 
[°C] 

MF B 
[%] 

MF A 
[%] 

Grad. 
[min] 

4 – + – – + + + 

 6,9 1,25 45 25 8 26 17 

 

2) Tab. č. 24: Údaje pro vyhodnocení pokusu č. 4 

 Výška píku 
[Ө] 

Retenční čas 
[min] 

Plocha píku 
[Ө] 

Plocha  
[%] 

RSX 325 8,848 7716 0,1604 

 306 8,304 6849 0,1270 

Ø 316 8,576 7283 0,1437 

Imp B 164 7,256 3593 0,0993 

 126 7,033 3150 0,0741 

Ø 145 7,145 3372 0,0867 

DEX 274747 9,593 4365311 99,7804 

 330439 9,336 5315401 99,6152 

Ø 302593 9,4645 4840356 99,6978 
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3) Tab. č. 25: Výpočet diskriminačního faktoru pokusu č. 4 

 hp hv d0 

RSX 58 22 0,62 

 70 0 1,00 

Ø   0,81 

Imp B 30 22 0,27 

 38 18 0,54 

Ø   0,40 

 

Komentář k pokusu č. 4 

 Byly detekovány obě nečistoty, separace RSX kvalitní, imp B méně. 

S pokusem č. 7 má tento pokus shodnou MF A, pH a obsah TEA.  

 

3.6.5 VYHODNOCENÍ POKUSU Č. 5 

1) Tab. č. 26: Parametry pokusu č. 5 

Pokus 
č. 

pH 
[ / ] 

TEA 
[ ml ] 

Nástřik 
[ μl ] 

t 
[ °C ] 

MF B 
[ % ] 

MF A 
[ % ] 

Grad. 
[min] 

5 + – – + + + – 

 7,1 0,85 45 35 8 26 16 

 

2) Tab. č. 27: Údaje pro vyhodnocení pokusu č. 5 

 Výška píku 
[Ө] 

Retenční čas 
[min] 

Plocha píku 
[Ө] 

Plocha  
[%] 

RSX 2183 7,174 34310 0,7698 

 2138 7,217 35606 0,8005 

Ø 2161 7,196 34958 0,7852 

Imp B - - - - 

DEX 327182 8,092 4422473 99,2302 

 326839 8,096 4412290 99,1995 

Ø 327011 8,094 4417382 99,2149 
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3) Tab. č. 28: Výpočet diskriminačního faktoru pokusu č. 5 

 hp hv d0 

RSX 99 9 0,91 

 99 9 0,91 

Ø   0,91 

 

Komentář k pokusu č. 5 

 Na tomto chromatogramu je obtížné nečistoty hodnotit. Imp B nebyla 

vůbec detekována a pík nečistoty RSX není dobře separovaný, splývá 

s předchozím. Ze skupiny pokusů 3, 4, 5 a 7 (silná MF A) jsou zde nejméně 

kvalitní výsledky. Většina hodnocených parametrů je opačná než v pokusu č. 7 

(nejlepší chromatogram). 

 

3.6.6 VYHODNOCENÍ POKUSU Č. 6 

1) Tab. č. 29: Parametry pokusu č. 6 

Pokus 
č. 

pH 
[ / ] 

TEA 
[ ml ] 

Nástřik 
[ μl ] 

t 
[ °C ] 

MF B 
[ % ] 

MF A 
[ % ] 

Grad. 
[min] 

6 – – + + + – + 

 6,9 0,85 55 35 8 24 17 

 

2) Tab. č. 30: Údaje pro vyhodnocení pokusu č. 6 

 Výška píku 
[Ө] 

Retenční čas 
[min] 

Plocha píku 
[Ө] 

Plocha  
[%] 

RSX 380 14,606 14074 0,2624 

 380 14,606 14074 0,2624 

Ø 380 14,606 14074 0,2624 

Imp B - - - - 

DEX 210466 16,384 5348989 99,7376 

 210466 16,384 5348989 99,7376 

Ø 210466 16,384 5348989 99,7376 
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3) Tab. č. 31: Výpočet diskriminačního faktoru pokusu č. 6 

 hp hv d0 

RSX 78 20 0,74 

 79 20 0,75 

Ø   0,75 

 

Komentář k pokusu č. 6 

 Pro tento pokus byla nastavena slabá mobilní fáze MF A, stejně jako pro 

pokusy č. 1, 2 a 8. U všech těchto pokusů nedošlo k separaci nečistoty imp B. 

K eluci docházelo až v oblasti gradientu.  

 

3.6.7 VYHODNOCENÍ POKUSU Č. 7 

1) Tab. č. 32: Parametry pokusu č. 7 

Pokus 
č. 

pH 
[/] 

TEA 
[ml] 

Nástřik 
[μl] 

t 
[°C] 

MF B 
[%] 

MF A 
[%] 

Grad. 
[min] 

7 – + + + – + – 

 6,9 1,25 55 35 6 26 15 

 

2) Tab. č. 33: Údaje pro vyhodnocení pokusu č. 7 

 Výška píku 
[Ө] 

Retenční čas 
[min] 

Plocha píku 
[Ө] 

Plocha  
[%] 

RSX 403 8,371 7662 0,1445 

 419 8,389 8436 0,1589 

Ø 411 8,380 8049 0,1517 

Imp B 154 8,802 2424 0,0457 

 153 8,813 1914 0,0361 

Ø 154 8,808 2169 0,0409 

DEX 339736 9,570 5292905 99,8098 

 337832 9,572 5297394 99,8050 

Ø 338784 9,571 5295150 99,8074 
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3) Tab. č. 34: Výpočet diskriminačního faktoru pokusu č. 7 

 hp hv d0 

RSX 111 33 0,70 

 65 20 0,69 

Ø   0,70 

 37 0 1,00 

 23 0 1,00 

Ø   1,00 

 

Komentář k pokusu č. 7 

 Jedná se o nejkvalitnější chromatogram ze všech pokusů. Je zde také 

dobrá symetrie píků.  

 

 

3.6.8 VYHODNOCENÍ POKUSU Č. 8 

1) Tab. č. 35: Parametry pokusu č. 8 

Pokus 
č. 

pH 
[ / ] 

TEA 
[ ml ] 

Nástřik 
[ μl ] 

t 
[ °C ] 

MF B 
[ % ] 

MF A 
[ % ] 

Grad. 
[min] 

8 – – – – – – – 

 6,9 0,85 45 25 6 24 15 

 

2) Tab. č. 36: Údaje pro vyhodnocení pokusu č. 8 

 Výška píku 
[Ө] 

Retenční čas 
[min] 

Plocha píku 
[Ө] 

Plocha  
[%] 

RSX 207 14,679 9615 0,2262 

 200 14,724 9079 0,2153 

Ø 204 14,702 9347 0,2080 

Imp B - - - - 

DEX 159753 16,808 4240925 99,7738 

 158732 16,856 4208120 99,7847 

Ø 159243 16,832 4224523 99,7793 
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3) Tab. č. 37: Výpočet diskriminačního faktoru pokusu č. 8 

 hp hv d0 

RSX 57 0 1,00 

 81 0 1,00 

Ø   1,00 

 

Komentář k pokusu č. 8 

 Záznam byl nekvalitní jako výsledek pokusu č. 1. Pro částečné 

hodnocení byly retenční časy odhadnuty. K eluci docházelo v průběhu 

gradientu. Záznamy pokusů č. 1 a 8 obdobné – měly shodné podmínky: 

především sílu MF A a dřívější začátek gradientu, dále byla shodná nižší teplota 

kolony.
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DISKUZE 

 

 Cílem této práce bylo optimalizovat chromatografické podmínky 

a validovat metodu pro stanovení neznámé nečistoty dexamethasonu 

v modelovém léčivém přípravku obsahujícím dexamethason a cinchokain 

hydrochlorid. Nečistota byla pojmenována pracovním názvem RSX a spolu s ní 

bylo dále sledováno chromatografické chování dexamethasonu a jeho 

specifikované nečistoty B – betamethasonu, protože mají velmi blízké retenční 

časy a často dochází k nedostatečné separaci při změně chromatografických 

podmínek. 

 

 Dexamethason a betamethason jsou epimery – liší se konfigurací 

methylové skupiny na uhlíku C16, proto je jejich chromatografické chování 

obdobné, eluují se v těsné blízkosti. Relativní retence nečistoty B je 0,94, [1] 

relativní retence nečistoty RSX je 0,91.  

 

 Byly provedeny analýzy jednotlivých substancí i pomocných látek, které 

jsou součástí přípravku a byl potvrzen původ nečistoty RSX jako látky příbuzné 

dexamethasonu. V lékopise jsou specifikovány pouze tři nečistoty – B, F, G viz 

kapitola 1.3. Dexamethason. My se domníváme, že nečistota RSX je 

pravděpodobně jednou z pěti nespecifikovaných nečistot uvedených v článku 

dexamethason. [1]  

 

 Prvním cílem práce bylo nalézt vhodné chromatografické podmínky pro 

stanovení nečistoty RSX. Při vývoji metody byla postupně transformována 

lékopisná metoda pro stanovení dexamethasonu – kolona C-18, 150 × 4,6 mm 

(5 μm), teplota kolony 45°C, nástřik 20 μl, mobilní fáze A – voda R a ACN 

(3 : 1), mobilní fáze B – acetonitril R, gradientová eluce se změnou gradientu 

z 0 % na 100 % v 15. minutě, průtok 1,2 ml/min, UV detekce při 254 nm. [1] 
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 Chromatografické podmínky byly optimalizovány a za vhodné byly 

zvoleny: gradientová eluce se stálým množstvím MF B (7 %) se začátkem 

gradientu v 16. minutě, byla použita kolona RP-18, 250 × 4 mm (5μm), teplota 

kolony 30°C, nástřik 50 μl, průtok 2 ml/min, UV detekce při 238 nm, mobilní 

fáze MFA – voda R a ACN (3 : 1), mobilní fáze MFB – ACN a TEA 30mmol/l  

(3 : 1), pH 7,0. 

 

 Předmětem mé práce byla dále validace této metody. Byl stanoven limit 

detekce 17 ng/ml a limit kvantifikace 56 ng/ml. Dále byla hodnocena linearita. 

V rozsahu 50 ng/ml – 2 μg/ml byla metoda prokázána za lineární s vyhovujícím 

korelačním koeficientem 0,9995. Také byla prokázána selektivita metody. 

 

 Správnost byla vyhodnocena na 94,25 %. Za správnou hodnotu 

k porovnání s nalezenou byly zvoleny údaje o ploše dexamethasonu 

z hodnocení linearity 1 % přípravku, jelikož nebylo možno hodnotit přímo 

správnost pro nečistotu RSX. Byla testována opakovatelnost určením relativní 

směrodatné odchylky – pro nečistotu RSX je 3,32 %, pro betamethason 7,95 %.  

 

 Velký prostor v rámci validace byl věnován posouzení robustnosti. Pro 

hodnocení významnosti jednotlivých chromatografických parametrů byl zvolen 

Plackettův-Burmanův plán. Bylo provedeno osm pokusů, v nichž byly dle tohoto 

plánu postupně měněny jednotlivé parametry – celkem bylo sledováno sedm 

faktorů.  

 

 Nejzásadnější podmínkou pro kvalitní separaci nečistot bylo složení 

mobilní fáze A. V rámci vyvinuté metody je používána směs vody a acetonitrilu 

(75 :25). Ve všech pokusech, kde byla použita mobilní fáze A s nižším obsahem 

acetonitrilu (24%) nebyla nečistota B detekována a kvalita separace 

dexamethasonu a nečistoty RSX byla velice špatná. Došlo totiž k eluci okolo 

16. minuty, kdy byla nastavena změna gradientu. Kvalita chromatogramů 

z pokusů s vyšší eluční silou mobilní fáze byla dobrá. 



Diskuze 

 63 

 Dalším velice významným faktorem byla změna gradientu. V rámci 

optimalizace metody byl zvolen začátek gradientu v 16. minutě. Posunutí 

gradientu do 15. minuty urychlilo eluci sledovaných látek. Zvlášť nevýhodné 

bylo spojení dřívějšího začátku gradientu se slabou mobilní fází A – k eluci 

dochází v době, kdy se mění složení mobilní fáze a chromatogramy jsou 

nekvalitní.  

 

 Další sledované faktory neměly na kvalitu separace tak markantní vliv, 

jako dva předchozí. Významněji byl v dřívějších analýzách prokázán negativní 

vliv zvyšující se teploty. V metodě je nastavena teplota kolony 30°C, zvýšení 

teploty nad 35°C činí záznamy nehodnotitelnými.  

 

Lékopis požaduje stanovení nečistot dexamethasonu od 04/2010, kdy 

vyšel doplněk Evropského lékopisu 6.7. V aktuálně platném Evropském 

lékopise 7.1 (od 04/2011) [23], ani v Evropském lékopise 7.2 [24], který bude 

platit od 07/2011 prozatím není žádná změna.  

  

 Separací betamethasonu a dexamethasonu je také zabývali Xiong a kol. 

[25] Vyvinuli a validovali metodu pro analýzu betamethasonu a ostatních 

příbuzných látek. Tato metoda je zaměřena především na důkladnou separaci 

betamethasonu od dexamethasonu.   Jako v našem případě byla použita 

gradientová eluce, mobilní fáze A - voda : ACN (90 : 10), mobilní fáze B 

ACN : isopropanol (80 : 20). Byla použita phenylovaná reverzní fáze, kolona 

100 × 4,6mm, 3μm, UV detekce při 240 nm. V blízkosti dexamethasonu nebyla 

kromě betamethasonu detekována žádná nečistota, kterou bychom mohli 

považovat za RSX. 

 

 Důkladné analýzy nečistot dexamethasonu dále provedli Chen a kol [26]. 

Zabývali se vývojem nové metody, poté co vyzkoušeli metody popsané 

v americkém, japonském a evropském lékopise. Americký a japonský lékopis 

požadují pro stanovení isokratickou eluci mobilní fází voda – acetonitril (2 : 1), 
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UV detekci 254 nm. Evropský lékopis preferuje gradientovou eluci popsanou 

dříve. Byla zvolena taktéž UV detekce při 254 nm, kterou hodnotí autoři jako 

nevhodnou pro separaci nečistot. Za optimální parametry metody autoři zvolili 

gradientovou eluci, vodná fáze obsahovala pufr – 20 mM mravenčan amonný, 

kolona Zorbax Eclipse C-8, 250 × 4 mm, 5 μm, teplota 45°C. Autoři uvádí, že po 

úpravě pH kyselinou mravenčí na 3,8 je šum základní linie menší.  

 Degradační produkty zde byly hodnoceny metodou HPLC-MS. V oblasti, 

kde bychom očekávali eluci nečistoty RSX (těsně před betamethasonem) se 

eluuje 6β-hydroxydexamethason. Autoři ji uvádí jako hlavní degradační produkt 

dexamethasonu. Látka je hodnocena v HPLC-MS poměrem m/z 333,1. Tato 

látka není definována mezi nespecifikovanými nečistotami dexamethasonu, do 

budoucna bylo by vhodné provést analýzu a zhodnotit, zda se nejedná o RSX.  

 

 Dexamethasonu a jeho nečistoty také studovali Spangler a Mularz. [27] 

Zde použitá metoda je velice podobná námi předložené metodě pro stanovení 

nečistoty RSX. Byla použita gradientová eluce: kolona J´Sphere ODS-H80, 

250 × 4,6 mm (4 μm), MF A voda – ACN (90 : 10, kyselina fosforečná), MF B 

ACN – voda (90 : 10, kyselina fosforečná), teplota kolony 25°C, UV detekce při 

240 nm. Také byla použita stálá minimální koncentrace MF B – 12,5 %, zvýšení 

na 18 % bylo nastaveno na 5. minutu. Nespecifikované nečistoty byly 

hodnoceny jako v předchozím případě HPLC-MS. Na hmotnostním spektru je 

zaznamenán degradační produkt s poměrem m/z 332. Jedná se o 17-keton: 

9-fluor-11-hydroxy-16-methylandrost-1,4-dien-3,17-dion, ale autoři neuvádí 

retenční čas této nečistoty, nemůžeme tedy posoudit shodu s pokusy Chena 

a kol. 

 

 Hodnocením nečistoty (G) – dexamethason acetátu se zabývali Urban 

a kol. [28] Z chromatogramu standardu dexamethasonu pro SST byl určen 

retenční čas 22 minut. Údaj je uveden z toho důvodu, že toto je jediná nečistota 

dexamethasonu, která bývá v literatuře stanovována metodou isokratické eluce. 

Ostatní metody zabývající se stanovením dexamethasonu nebo ostatních 
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nečistot používají jako v našem případě gradientovou eluci. Autoři zde použili 

jako mobilní fázi směs methanolu a vody R (65 : 35), průtok 1 ml/min, UV 

detekci při 239 nm, typ kolony a teplota jsou shodné s metodou pro RSX.  

 

 Byla vyvinuta metoda pro stanovení neznámé nečistoty dexamethasonu. 

Tato látka se eluuje v blízkosti betamethasonu. Jako v našem případě i jiné 

metody, které se již zabývaly stanovením nečistot dexamethasonu, použily 

gradientovou eluci. Pro dobrou separaci je podstatné zajistit eluci nečistot před 

změnou gradientu. Metoda je lineární, selektivní, robustní, vyhovuje 

požadavkům na správnost a opakovatelnost. Do budoucna by bylo vhodné 

nečistotu identifikovat pomocí hmotnostní spektrometrie. Původ nečistoty 

z dexamethasonu byl prokázán. Pravděpodobně se jedná o jednu 

z nespecifikovaných nečistot uvedených v lékopise. Po konfrontaci výsledků se 

závěry práce Chena a kol. by bylo vhodné zjistit, zda nečistota RSX není 

6β-hydroxydexamethason.
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ZÁVĚR  

 

1. Byly zpracovány literární zdroje týkající se kapalinové chromatografie, 

validace analytických metod a dexamethasonu a jeho nečistot. Citace literatury 

dle Boldiše. [29] 

 

2. Byly optimalizovány chromatografické podmínky pro hodnocení neznámé 

nečistoty dexamethasonu s pracovním názvem RSX. Byla použita kolona 

LichroCART 250-4, RP-18 endcapped (5μm), teplota kolony 30°C, nástřik 50 μl, 

průtok 2 ml/min, UV detekce při 238 nm, gradientová eluce s mobilní fází A 

voda R : acetonitril (3 : 1) a mobilní fází B acetonitril : TEA 30mmol/l  (3 : 1), pH 

upraveno kyselinou fosforečnou na 7,0. 

 

3. V rámci hledání vhodných chromatografických podmínek i v průběhu 

validace byla sledována separace nečistoty RSX, dexamethasonu a také jeho 

specifikované nečistoty B – betamethasonu.  

 

4. Byla provedena validace metody. Byl stanoven limit detekce 17 ng/ml  a limit 

kvantifikace 56 ng/ml. Byla prokázána linearita metody s korelačním 

koeficientem 0,9995 a doložena selektivita. Správnost byla vyhodnocena na 

94,25 %. Dále byla určena opakovatelnost: relativní směrodatná odchylka pro 

nečistotu RSX je 3,32 %, pro betamethason 7,95 %. Byla posouzena robustnost 

metody. Za kritické parametry byla určena především síla mobilní fáze A a čas 

začátku gradientu. 
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