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Cílem práce bylo vyvinutí dvou HPLC metod. Jedna metoda vhodná pro stanovení 

obsahu cinchokainu hydrochloridu a druhá pro hodnocení nečistoty dexamethasonu v 

přípravku s obsahem těchto dvou látek.

Přípravek  měl  charakter  ušních  kapek,  jedná  se  o  otorinolaryngologikum 

používané  k  léčbě  zánětlivých  onemocnění  zevního  ucha  a  jako  pomocný  lék  při 

akutním  zánětu  zvukovodu.  Obsahuje  cinchokain  hydrochlorid,  dexamethason, 

butandiol a glycerol. [1]

Cinchokain je velmi účinné dlouze působící lokální anestetikum amidového typu. 

Působí přímou interakcí s napěťově závislými sodíkovými kanály a tlumí až blokuje 

vedení vzruchu. [2]

Dexamethason  je  syntetický  kortikosteroid  s  protizánětlivými  a 

imunosupresivními  účinky. V přípravu je využíváno jeho protizánětlivého působení. [3]

HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) je moderní analytická metoda, 

která nachází stále větší uplatnění v oblasti léčiv. Využití HPLC v analýze léčiv zahrnuje 

kontrolně  analytickou  problematiku  (identifikace,  stanovení  obsahu  a  čistoty), 

problematiku  stability  léčiv  a   monitorování  léčiv  a  jejich  metabolitů  v  tělních 

tekutinách. Je široce využívána ve všech moderních lékopisných monografiích. [4]

Pro separaci byla zvolena monolitická kolona Chromolith Speed ROD RP-18e 50-

4.6  od  firmy  Merck  naplněná  monolitickou  stacionární  fází  na  bázi  silikagelu. 

Monolitické kolony díky velké propustnosti poskytují vysokou separační účinnost při 

nízkém zpětném tlaku a umožňují analýzu  při vysoké  průtokové rychlosti. [5]
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TEORETICKÁ ČÁST
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 1.1. SEPARAČNÍ METODY

Separace je  operace,  při  které  se  vzorek dělí  alespoň na dva podíly odlišného 

složení. Separační metody rozdělujeme na:

 1. metody založené na rovnovážné distribuci složek mezi dvě fáze

• plyn-kapalina (destilace, plynová chromatografie)

• plyn-pevná látka (plynová chromatografie, sublimace)

• kapalina-kapalina (extrakce, kapalinová chromatografie)

• kapalina -pevná látka (frakční krystalizace, kapalinová chromatografie)

 2. membránové separace (ultrafiltrace)

 3. separace polem (elektroforéza, izotachoforéza, hmotnostní spektrometrie) [6]

CHROMATOGRAFICKÉ METODY

Chromatografie  je  separační  metoda,  tedy metoda,  při  které  se separují  složky 

obsažené ve vzorku. Svým určením je to především metoda kvantitativní a kvalitativní 

analýzy  vzorku.  Chromatografické  separační  metody  jsou  vícestupňové  separační 

metody, kde složky vzorku jsou rozdělovány mezi 2 fáze, z nichž jedna je stacionární a 

druhá mobilní. Stacionární fází může být pevná látka nebo kapalina nanesená na tuhý 

nosič nebo gel. Stacionární fáze se může naplnit do kolon, rovnoměrně rozprostřít do 

vrstvy nebo filmu. [4, 7]

Podle mobilní fáze můžeme metody rozdělit na:

• plynovou chromatografii - mobilní fáze je plynná 

• kapalinovou chromatografii - mobilní fáze je kapalná

Stacionární  fáze  může  být  naplněna  do  kolony  (například  u  HPLC).  Plošné 

uspořádání má tenkovrstvá (TLC) a papírová chromatografie (PC). [4, 7]
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KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE (HPLC)

Kapalinová chromatografie je separační metoda založená na rozdílu v distribuci 

látek mezi  mobilní fází,  která je kapalná a  stacionární fází  naplněnou do kolony.  V 

HPLC  (High  performance  liquid  chromatography)  je  kapalný  vzorek  nebo  pevný 

vzorek,  rozpuštěný  ve  vhodném  rozpouštědle,  nesen  na  chomatografickou  kolonou 

pomocí mobilní fáze. [7]

Separace se uskutečňuje prostřednictvím:

− Interakce dělené látky a stacionární fáze

• adsorpcí kapalina-pevná fáze

• rozdělením kapalina-kapalina (je založeno na rozdílné rozpustnosti dělených 

látek ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách)

• iontovou  výměnou  (stacionární  fází  jsou  iontoměniče  -  iontově  výměnná 

chromatografie)

• separací na základě velikosti

− Interakce dělené látky a mobilní fáze [4, 8]

Hlavními přednostmi HPLC jsou rychlost analýzy, citlivost stanovení (v závislosti na 

použitém detektoru),  možnost automatizace a potřeba minimálního množství vzorku. 

Nejdůležitějšími  oblastmi  využití  HPLC  v  analýze  léčiv  jsou  kontrolně  analytická 

problematika  (identifikace,  stanovení  obsahu  a  čistoty),  problematika  stability  léčiv, 

analýza přírodních léčiv v rostlinném materiálu a problematika monitorování léčiv a 

jejich metabolitů v tělních tekutinách. [4]
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CHROMATOGRAF

Přístroj se skládá z čerpacího systému, dávkovacího zařízení, chromatografické 

kolony, detektoru a zařízení na zpracování dat (nebo integrátoru či zapisovače). Mobilní 

fáze  je  do  systému  přiváděna  z  jednoho  nebo  více  zásobníků  a  protéká  obvykle 

konstantní rychlostí kolonou a poté detektorem. [7]

Schéma kapalinového chromatografu je znázorněno na obrázku (obr.č.1).

Obr. č. 1 Schéma kapalinového chromatografu [9] 

Z- zásobník mobilní fáze

Č- vysokotlaké čerpadlo

DZ- dávkovací zařízení

K- chromatografická kolona

D- detektor

P- počítač (zpracuje signál z detektoru, umožní vstup na tiskárnu a řídí chod celého  

chromatografu) [4, 9]

ČERPACÍ SYSTÉMY

Čerpací systémy jsou potřebné pro přivádění mobilní fáze konstantní průtokovou 

rychlostí. Kapalina se do kolony čerpá pístovými nebo membránovými (prostor s pístem 

naplněný hydraulickou kapalinou je oddělen od prostoru pro mobilní fázi membránou) 

čerpadly.  Protože jednočinné pístové čerpadlo by způsobovalo rušivé tlakové nárazy, 

používají se dvojčinná čerpadla, v sérii zapojená čerpadla a čerpadla využívající dvou 

nebo více pístů. Kolísání tlaků má být co nejmenší, čehož se dosahuje např. průtokem 

tlakovaného rozpouštědla zařízením na tlumení pulzů. Dobré čerpadlo dociluje průtoků 
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v rozsahu od mikrolitrů do desítek mililitrů za minutu s méně než 1% kolísáním průtoku 

při tlaku až 35MPa. Materiál čerpadla nesmí být narušován mobilní fází a nesmí do ní 

uvolňovat  žádné  látky.  Čerpací  systémy  mohou  být  vybaveny  zařízením  pro 

odstraňování uvolněných bublin vzduchu. [6, 7]

DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

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

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

Dávkování  injekční  stříkačkou přináší  nevýhody z hlediska těsnosti,  udržení  tlaku a 

zejména  vnášení  stop  materiálu  injekční  stříkačky.  Techniky  označované  jako 

dávkování  při  zastavení  toku  (stop-flow-injection),  které  odstraňují  některé  tyto 

nedostatky a injekční dávkování se v nich provádí za běžného tlaku při přerušení toku 

eluentu,  byly  v  současnosti  již  opuštěny.  Injekční  systémy  bývají  nahrazovány 

dávkovaním  obtokovým  dávkovacím  kohoutem.  Používají  se  zařízení  s  dávkovací 

smyčkou  o  konstantním  nebo  proměnném  objemu  pro  ruční  nebo  automatické 

dávkovače. V dnešní době je běžnou součástí HPLC autosampler, který je obvykle řízen 

počítačem společně  s  celým chromatografem a  který  zajišťuje  dávkování  vzorků  v 

programovatelných sekvencích bez zásahu operátora. [6, 7]

CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY

Mnoho  rozličných  aplikací  kapalinové  chromatografie  podmiňuje  existenci 

velkého množství kolon různých rozměrů. Pro analytické účely jsou kolony nejčastěji 

10-25 cm dlouhé o vnitřním průměru 3-5 mm, jsou zpravidla zhotoveny z nerezové 

oceli nebo ze skla. Kolony jsou naplněny vhodnými sorbenty. V HPLC se nejčastěji 

používají  tzv.  chemicky  vázané  stacionární  fáze  na  bázi  silikagelu,  na  jehož 

hydroxylovou skupinu jsou vhodnou chemickou reakcí navázány různé radikály:

• uhlovodíkové řetězce obsahující zpravidla 18 nebo 8 uhlíkových atomů- jde o 

tzv. reverzní fáze (nepolární chemicky vázané fáze)

• tříuhlíkatý řetězec zakončený skupinami -NH2, -CN a jiné- jde o středně polární 

fáze

Jako  HPLC  sorbenty  se  používají  rovněž  silikagel  a  oxid  hlinitý  (polární 

sorbenty). Dálší možností jsou stacionární fáze na bázi oxidu zirkoničitého (jsou stabilní 
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v celém rozmezí pH a také teplotně stabilní, nevýhodou je omezení pracovního tlaku), 

monolitické, polymerní a hybridní stacionární fáze. V iontově výměnné chromatografii 

se  jako  sorbenty  používají  vhodné  ionexy.  Chirální  stacionární  fáze  umožňují 

chromatografickou analýzu enantiomerů léčiv. [4, 6]

DETEKTORY

Nejběžněji používanými detektory jsou spektrofotometry pro měření v ultrafialové 

a  viditelné  oblasti,  včetně  detektorů  s  diodovým  polem.  Mohou  se  použít  také 

fluorescnční  spektrofotomety,  diferenční  refraktometry,  elektrochemické  detektory, 

hmotnostní spektrometry, detektory na bázi rozptylu světla, měření radioaktivity nebo 

jiné  speciální  detektory.  Citlivost  a  selektivita  chromatografické  analýzy  závisí  na 

použitém detektoru. [4]

Spektrofotometrické detektory

Spektrofotometrické detektory proměřují absorbanci elektromagnetického záření 

určité vlnové délky složkami eluátu protékajícího celou detektoru. Vyznačují se značnou 

citlivostí (10-9 až 10-10 g/ml) a lze je používat při gradientové eluci. [4, 6]

Mezi nejužívanější detektory patří:

• UV detektor s fixní vlnovou délkou (nejjednodušší, měří při jedné vlnové délce)

• UV-VIS detektor s proměnnnou vlnovou délkou

• scanning  UV detektor  (snímá  během několika  sekund  absorpční  spektrum v 

maximu píku)

• diode array detektor (proměří absorpční spektrum v určité oblasti a uloží jej do 

paměti, je řízený počítačem a umožňuje trojrozměrnou projekci) [4, 6]

Fluorimetrické detektory

Jsou založeny na prinicpu fluorescence- schopnosti látek absorbovat ultrafialové 

záření a pak vysílat záření o vyšší vlnové délce, které se měří fotonásobičem kolmo na 

směr vstupujícího záření. Jsou vysoce selektivní. Látky, které nefluoreskují, lze mnohdy 

derivatizací vhodnými činidly převést na fluoreskující deriváty.Fluorimetrické detektory 

jsou méně univerzální než UV detektory, ale citlivější (10-9 až 10-12 g/ml) a jsou rovněž 

použitelné při gradientové eluci. [4, 6]
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Elektrochemické detektory

Proměřují  elektrochemickou  veličinu,  jejíž  hodnota  je  závislá  na  koncentraci 

analyzované  látky.  Schopnost  elektrochemické  redukovatelnosti  a  oxidovatelnosti 

využívá  voltametrický,  amperometrický  a  polarografický  detektor. Elektrochemické 

detektory jsou značně citlivé (10-9 až 10-12 g/ml), ale většinu z nich nelze použít  při 

gradientové eluci. [4, 6]

Refraktometrické detektory

Refraktometrický detektor měří rozdíly mezi indexem lomu eluátu a čisté mobilní 

fáze. Obsahuje-li eluát složku, objeví se výchylka. Jsou prakticky univerzální, ale při 

analytickém hodnocení se používají ojediněle pro poměrně velké nevýhody- především 

výrazně menší citlivost (10-6 g/ml), nutnost termostatování (je třeba přísně dodržovat 

konstantní teplotu) a nemožnost použití při gradientové eluci. [4, 6]

Hmotnostní spektrometrie (MS)

Po výstupu z HPLC kolony je nutno z eluentu odstanit 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. Spojení HPLC-MS je vysoce selektivní a citlivé. [4]
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 1.2. MONOLITICKÉ KOLONY

Monolity jsou separační média, která lze přirovnat k jediné velké  částici mající 

tvar i objem zcela zaplňující vnitřek separační kolony. Proti typickým kolonám plněným 

drobnými  částicemi,  monolity  neobsahují  mezičásticové  prostory,  kterými  se  v 

klasických kolonách uskutečňuje valná  část průtoku. Proto musí veškerá mobilní fáze 

nutně protékat póry monolitu. [10, 11]

Monolitické kolony mají dva typy pórů: 

a) velké póry (makropóry)  zajišťují  rychlý konvektivní  tok mobilní  fáze skrz  

monolit a významně zrychlují přenos hmoty mezi mobilní a stacionární fází 

b) středně velké póry (mesopóry) poskytují monolitu dostatečně veliký povrch, a 

tím vysokou separační kapacitu. [10]

Makropóry a mesopóry u kolony Chromolith jsou zobrazeny na obrázku (obr.č.2).

Obr. č.2: Obrázek makropórů a mesopórů u kolony Chromolith [12]

makropóry 2 μm mesopóry 13nm

V  experimentální  části  diplomové  práce  byla  používána  kolona  Chromolith 

SpeedROD RP-18e 50-4.6 naplněná monolitickou stacionární fází na bázi silikagelu. 

Chromolith  SpeedROD kolony díky velké  propustnosti  poskytují  vysokou separační 

účinnost  při  nízkém  zpětném  tlaku  a  mohou  být  použity  ve  spojení  s  vysoce 

selektivními detektory- například MS. [5]

Podle chemické podstaty a způsobu přípravy se mohou monolitické stacionární 

fáze rozdělit na:

• anorganické monolity 
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• makroporézní polymerní monolity 

• stlačitelné monolity (komprimované gely) [10]

Anorganické monolity (silikagelové)

První monolitické stacionární fáze na bázi silikagelu připravili a popsali profesoři 

Nakanashi,  Soga a  Tanaka.  V současné  době  jsou  komerčně  dostupné  pod značkou 

Chromolith  od  firmy  Merck  nebo  v  licenci  Merck  od  firmy  Phenomenex,  kolony 

Onyx™.  Připravují  se  hydrolytickou  polymerací  tetramethoxysilanu  nebo 

tetraethoxysilanu ve vodném roztoku kyseliny octové v přítomnosti polyethylenglykolu. 

Technologie výroby umožňuje přípravu monolitů s přesně definovanou strukturou, kdy 

vznikají výhradně mesopóry a makropóry vhodných a nastavitelných rozměrů. [10]

Z důvodu objemové kontrakce při zrání monolitu se tyčinky vyrábějí odděleně 

(nemohou být  připravovány  in  situ) a  poté  uzavřou do smrštivé  trubice  z  materiálu 

PEEK  (poly(ether-ether-keton)),  která  pak  tvoří  tělo  kolony.  Interaktivní  skupiny, 

většinou C18, se navazují známými reakcemi na silikagelový monolit již  umístěný v 

koloně. [11]

Porézní  struktura  silikagelových monolitů  je  odlišná  od  organických monolitů. 

Zatímco  struktura  organických  polymerů  se  skládá  z  pospojovaných  skupin  málo 

uspořádaných mikroglobulí s makropóry mezi nimi, silikagelové monolity se skládají z 

dobře  uspořádaných  přibližně  stejně  velikých  skeletů  prostoupených  téměř 

monodisperzními  póry.  Nízký odpor  k  toku typický pro  všechna monolitická  média 

umožňuje  použití  kolony o  vnitřním průměru 4,6  mm při  průtokové  rychlosti  až  9 

ml.min−1, aniž by tlak přesáhl hodnotu 8 MPa, což jsou podmínky zcela nepředstavitelné 

pro stejnou kolonu naplněnou 5 μm částicemi. Na rozdíl od organických monolitických 

kolon,  které  se  mimořádně  osvědčily při  separacích  velkých molekul,  většina  zatím 

popsaných separací používajících silikagelové monolity se týká malých molekul. [11]
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 1.3. VALIDACE A VALIDAČNÍ PARAMETRY

Validační  program  slouží  ke  statistickému  prokázání  spolehlivosti  analytické 

metody  včetně  celého  obslužného  analytického  systému  (proces  určení  vhodnosti 

měření  a  získávání  dat  v  celém  analytickém  systému),  kdy  proces  získávání  a 

zpracování experimentálních dat má významný vliv na konečný analytický výsledek. 

Validace  je  zjednodušeně  řečeno  ověření  platnosti  zvoleného  analytického  postupu 

(metody). Validace se provádí při vývoji nové metody, jestliže byla metoda změněna, 

má-li být přenesena do jiné laboratoře, nebo při průkazu rovnocennosti dvou metod. 

Cílem validace je demonstrovat a dokumentovat kvalitu analytické metody ustanovením 

definovaných kriterií a měřením hodnot těchto kriterií. Vlastnost, která je předmětem 

validace, se nazývá validovaná vlastnost. [9, 13]

SPRÁVNOST

Správnost (accuracy) vyjadřuje shodu mezi nalezenou hodnotou a hodnotou, která 

je  považována  za  správnou.  Je  mírou  exaktnosti  analytické  metody.  Správnost  se 

obvykle zjistí analýzou šesti vzorků a vyjádří se jako rozdíl správné a získané hodnoty 

nebo jako výtěžnost. [13, 14]

[13]

PŘESNOST

Přesnost (precision) analytického postupu definuje stupeň shody mezi opakovaně 

získanými  výsledky  s  použitím  jednoho  homogenního  vzorku.  Vzorky  pro  určení 

přenosti  by  měly  být  analyzovány  (obvykle  alespoň  šestkrát)  za  podmínek  přesně 

požadovaných  metodou  a  měly  by  projít  kompletním  analytickým  procesem  (od 

přípravy vzorku po konečný výsledek). [13, 15]
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Přesnost se vyjádří pomocí relativní směrodatné odchylky všech (alespoň šesti) 

stanovení:

yi -  jednotlivé  hodnoty  vyjádřené  jako  plocha  píku,  výška  píku  nebo  poměr  plochu  metody 

vnitřního standardu, 

y- průměr jednotlivých hodnot 

n - počet jednotlivých hodnot [7]

Rozlišují se tři úrovně přesnosti:

Opakovatelnost  (repeatability) vyjadřuje  přesnost  za  stejných  podmínek  v 

krátkém časovém úseku. Metoda se opakuje se stejnými činidly jedním pracovníkem na 

tomtéž přístroji.

U mezilehlé přesnosti (intermediate precision) se metoda provádí v různé dny, 

různými analytiky i přístroji, ale ve stejné laboratoři.

Reprodukovatelnost (reproducibility) je mírou variability metody v různé dny, s 

různými analytiky i přístroji, v různých laboratořích. [13, 15, 16]

SELEKTIVITA 

Selektivita  (specificity)  je  schopnost  jednoznačně  stanovit  látku  v  přítomnosti 

jiných složek.  To mohou být  přidané  nečistoty,  degradační  produkty,  příbuzné látky 

nebo pomocné  látky či  zbytková rozpouštědla.  Selektivitu  zjistíme  analýzou vzorků 

obsahujících potenciálně rušivé látky. Dokáže se, že metoda dává spolehlivé informace i 

v přítomnosti těchto látek. Tento parametr se doloží výsledky analýzy standardu a dále 

např. vzorků bez analyzované látky a vzorků s analyzovanou látkou obsahující všechny 

složky přípravku, rozkladné podukty, nečistoty. [13, 14]

DETEKČNÍ A KVANTIFIKAČNÍ LIMIT

Detekční a kvantitativní limit vyjadřují citlivost metody. Zjistí se analýzou vzorku 
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o nízké koncentraci. [13, 14]

Detekční limit (LOD) je nejnižší koncentrace látky ve vzorku, jejíž přítomnost 

lze  zjistit  stanoveným  experimentálním  postupem.  U  neinstrumentálních  metod  se 

detekční  limit  hledá  exprimentálně.  U instrumentálních  metod  se  může  určit  jako 

koncentrace analyzované látky s poměrem signálu k šumu s hodnotou 3. [13, 14]

Kvantitativní limit (LOQ) je nejnižší  koncentrace látky ve vzorku, kterou lze 

kvantitativně  stanovit  s  přijatelnou  přesností  a  správností.  Často  se  vyjadřuje  jako 

koncentrace s poměrem signálu k šumu s hodnotou 10. Obvykle to bývá trojnásobek 

detekčního limitu. [13]

LINEARITA

Linearita je schopnost metody získat výsledky přímo úměrné koncentraci látky ve 

vzorku. Obvykle se stanovuje minimálně pět různých koncentrací v rozmezí 50-150% 

deklarovaného obsahu.  Může se pracovat  s  roztoky standardů,  neboť rušivé  vlivy u 

reálných  vzorků  jsou  hodnoceny  jinými  parametry  validace.  Metody  určené  ke 

stanovení  nečistot  či  degradačních produktů by měly být  lineární  od kvantitativního 

limitu  po  alespoň  desetinásobnou  koncentraci  kvantitativního  limitu.  Nejčastěji  se 

linearita  vyjadřuje  korelačním  koeficientem,  který  by  měl  být  co  nejblíže  1,0000. 

Metoda s korelačním koeficientem menším než 0,99 nebo větším než 1,01 může být 

nedostatečně přesná nebo nelineární. [13, 16]

ROZSAH

Rozsah  (range)  analytické  metody  je  rozmezí  mezi  horní  a  dolní  hodnotou 

koncentrace při které je metoda dostatečně přesná, správná a lineární. [14]

ROBUSTNOST

Robustnost  (robustness)  analytického  postupu  je  mírou  jeho  schopnosti  zůstat 

neovlivněn malými změnami v podmínkách analýzy a poskytuje náznak spolehlivosti 

metody  v  běžné  praxi.  U  metody  využívající  vysokoúčinnou  kapalinovou 

chromatografii  se sledují  tyto vlivy:  složení  mobilní  fáze,  pH vodné složky mobilní 

fáze, teplota na koloně, rychlost průtoku, stabilita analyzovaných vzorků, rozdíl mezi 
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kolonami různých šarží případně i výrobců... [13, 15]

TEST ZPŮSOBILOSTI SYSTÉMU

Test způsobilosti  systému (system suitability test)  představuje nedílnou součást 

metody  a  slouží  k  zajištění  přiměřené  účinnosti  chromatografického  systému.  Při 

každém novém použití metody se neopakuje celá validace, ale jsou definována určitá 

kriteria, která musí být splněna a která se obecně nazývají test způsobilosti analytického 

systému. Pro hodnocení účinnosti kolony se používají následující parametry: zdánlivá 

účinnost, hmotnostní distribuční poměr (kapacitní faktor), rozlišení, relativní retence a 

faktor symetrie, které musí odpovídat předepsaným hodnotám. Toto se ještě doplňuje 

podle  potřeby  hodnocením přesnosti  nástřiku  (RSD)  nebo  citlivosti  (Poměr  signálu 

k šumu). [7, 13]
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 1.4. PŘÍPRAVEK

Přípravek  je  otorinolaryngologikem  s  obsahem  lokálního  anestetika  a 

antiflogistika.  Jde o ušní  kapky (čirý  bezbarvý viskozní  roztok,  bez zápachu),  které 

obsahují  cinchocaini  hydrochloridum  5  mg,  dexamethasonum  0,2  mg,  butandiolum 

479,8  mg  v  1  g  (=  23  kapek)  roztoku  a  glycerol.  1,3-butandiol  působí  lokálně 

dehydratačně.  Působí  i  proti  mikrobům způsobujícím zánět. Je  často  používán  jako 

pomocná látka bez dráždivého působení. [1, 17]

TERAPEUTICKÉ INDIKACE

Léčba  zánětlivých  onemocnění  ucha,  především zánětu  a  ekzému  zvukovodu, 

zánětlivých onemocnění boltce bakteriálního původu; pomocný lék při akutním zánětu 

středního  ucha  (zároveň  s  antibiotiky  a  nosními  kapkami  pro  dekongesci  sliznic). 

Přípravek se může používat u dospělých, mladistvých i dětí. [1]

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A KONTRAINDIKACE

Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost na některou ze složek přípravku, která 

se projeví zarudnutím, svěděním či zduřením pokožky v místě aplikace a dále se mohou 

vyskytnout atrofie kůže a teleangiektasie (tvorba podkožních žilek). [1, 18]

Přípravek je  kontraindikován při  přecitlivělosti  na kteroukoli  složku přípravku, 

specifickém kožním zánětlivém onemocnění (tuberkulóza, syfilis), herpes zoster oticus, 

rosacea a kožních mykózách. [1]

V těhotenství,  a  to  zvláště  v  1.  trimestru  a  v  období  kojení  má být  přípravek 

používán  pouze  tehdy,  jestliže  předpokládaný  přínos  pro  ženu  jasně  převažuje  nad 

potenciálními riziky pro plod nebo kojence. [1]
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CINCHOKAINI HYDROCHLORIDUM

[19]

Sumární vzorec: C20H30ClN3O2

Jde o 2-butoxy-N-[2-(diethylamino)ethyl]chinolin-4-karboxamid-hydrochlorid

Mr 379,93 [7]

Bílý  nebo  téměř  bílý  krystalický  prášek  nebo  bezbarvé  krystaly,  hygroskopický.  Je 

velmi  snadno rozpustný ve vodě,  snadno rozpustný v acetonu,  v  ethanolu  96% a v 

dichlormethanu. Velmi snadno tvoří aglomeráty. [7]

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Cinchokain je chinolinový derivát s amidově navázaným postranním řetězcem a 

patří mezi nejúčinnější a nejdéle působící lokální anestetika. Používá se většinou pouze 

k povrchovému znecitlivění.  Povrchový anestetický účinek  cinchokainu je 30-50krát 

vyšší  než  účinek  kokainu.  Cinchokain  má  delší  účinek  než  jiná  lokální  anestetika, 

včetně  tetrakainu,  protože  není  degradován  esterázami.  Vzácně  vyvolává  alergické 

(včetně fotoalergické) reakce. [1, 20]

Působí přímou interakcí s napěťově závislými sodíkovými kanály. Zde postupně 

redukcí průchodu iontů Na+ zvyšují práh excitability a snižují rychlost vzestupu akčního 

potenciálu, čímž klesá až zaniká vedení vzruchu. [2]

NEČISTOTY CINCHOKAINU

Český lékopis 2009 udává následující nečistoty cinchokainu:
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R1  =  Cl;  R2  =  NH(CH2)2N(C2H5)2:  2-chlor-N-(2-diethylaminoethyl)-4-

chinolinkarboxamid

R1 = OH; R2 = OH: kyselina 2-hydroxy-4-chinolinkarboxylová

R1  =  OH;  R2  =  NH(CH2)2N(C2H5)2:  2-hydroxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-

chinolin-karboxamid

R1 = O(CH2)3CH3; R2 = OH: kyselina 2-butoxy4-chinolinkarboxylová. [7]

STANOVENÍ CINCHOKAINU

Americký lékopis uvádí  pro stanovení cinchokainu HPLC metodu za použití C18 

kolony  a  mobilní  fáze  methanol–voda  s  obsahem  lauryl  sulfátu  sodného,  octanu 

sodného, triethylaminu a ledové kyseliny octové,  pH 5,6. [21] 

Článek z Journal  of  Pharmaceutical  and Biomedical  Analysis  popisuje  metodu 

použitou  pro  současné  stanovení  cinchokainu,  methylparabenu  a  propylparabenu: 

mobilní  fáze  s  acetonitrilem  (45:55,  v:v),  s  obsahem  0,06%  (w:v)  heptylsulfonátu 

sodného,  upravená  na  pH  4,5  pomocí  kyseliny  octové,  průtok 2 ml min- 1. Pro 

kvantifikaci se použila UV detekce při 254 nm,  kolona mBondapak C18. [22]

Další  články  se  zabývají  stanovením  cinchokainu  v  moči  za  použití 

Cosmosil 5C18 kolony a mobilní fáze složené z 60% methanolu s  obsahem 30 mM 

triethylaminu (pH 7,5) nebo ve spinálních anesteticích s použitím ODS kolony. [22, 23]

V kůži morčat a potkanů se stanovil cinchokain za pomocí HPLC. Mobilní fáze 

osahovala  směs acetonitrilu  a  fosfátového pufru s  triethylaminem (pH 2,8;  0,04 M) 

(60:40, v/v), UV detekce při 247 nm. Vzorky se separovaly na koloně Spheri-5, RP18, 

5 µm, 220 mm × 4,6 mm. [24]

Pro stanovení cinchokainu a nafazolinu v lidském séru se použilo reverzní fáze 

C18 a gradientu.  Mobilní  fáze A: 10 mM  mravenčanu amonného a Mobilní  fáze B: 

acetonitril; průtok 0,2 ml/min. [25]
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Pro  současné  stanovení  crotamitonu,  prednisolonu,  glycyrrhizinová  kyselina, 

cinchokainu a chlorhexidinu v masti se zkoušela reverzní  C8  kolona a mobilní fáze s 

obsahem sodium dodecyl sulfátu (SDS) and 2-propanolu. [26]

Oficiální  metoda  pro  stanovení  cinchokainu  (ČL 2009)  nevyužívá  HPLC,  ale 

nevodnou titraci kyselinou chloristou za potenciometrické indikace. [7]
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DEXAMETHASONUM

[27]

Sumární vzorec: C22H29FO5

Je to 9-fluor-11β,17,21- trihydroxy-16αmethylpregna-1,4-dien-3,20-on

Mr 392,47 [7]

Jde o bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, který je prakticky nerozpustný ve vodě, 

mírně rozpustný v ethanolu bezvodém, těžce rozpustný v dichlormethanu. [7]

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Glukokortikoidy  působí  ve  vyšších  dávkách  antirevmaticky,  antialergicky, 

imunosupresivně. Kortikoidy typu dexamethasonu mají již jen slabý nebo vůbec žádný 

mineralokortikoidní  účinek.  Protizánětlivý  účinek glukokortikoidů spočívá v inhibici 

tvorby cytokinů (např.  interleukinů, TNFα, faktoru stimulující  kolonie granulocytů a 

makrofágů).  Potlačují  i  syntézu  některých  receptorů  pro  cytokiny.  Inhibují  syntézu 

některých mediátorů zánětu lipidové povahy (prostaglandinů, leukotrienu, PAF- faktoru 

aktivujícího destičky). Tento efekt je vyvolán redukcí syntézy enzymů, které katalyzují 

tvorbu těchto mediátorů. Kromě toho glukokortikoidy katalyzují syntézu lipokortinu-1 a 

tím inhibují uvolování kyseliny arachidonové. Antiflogistický účinek dexamethasonu je 

přibližně  30krát  vyšší  než  účinek  hydrokortisonu.  Dexamethason  lokálně  nedráždí, 

ojediněle byly popsány alergie. Dexamethason při lokální aplikaci proniká do středouší. 

Koncentrace dexamethasonu, zjištěné u pokusných psů ve středouší, prokázaly průnik 

terapeuticky významného množství dexamethasonu neperforovaným bubínkem. Již za 

10  minut  po  aplikaci  byly naměřeny hodnoty,  které  po  1  hodině  od  aplikace  měly 
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terapeutický účinek. [1, 3]

NEČISTOTY  A DEGRADAČNÍ PRODUKTY DEXAMETHASONU

V článku  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis z roku 2008 byly 

vzorky vystaveny stresovým podmínkám (kyselé prostředí, alkalické, teplo, světlo, 30% 

H2O2). [28]

Příklad  nalezených možných nečistot a degradačních produktů dexamethasonu:

(A) betamethason (epimer dexamethasonu)

(B) dexamethason-acetát

(C) dexamethason-21-ová kyselina

(D) 6-hydroxydexamethason

(E) 17-oxodexamethason

(F) 16,17-nenasycený dexamethason [28]
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Problematikou nečistot a degradačních produktů se zabývá i starší článek z roku 

2001. [29]

Český lékopis 2009 neudává u monografie dexamethasonu žádné nečistoty. [7]

Český lékopis uvádí zkoušku na příbuzné látky za použití HPLC. Mobilní fází A 

je 25% acetonitril a mobilní fází B acetonitril R. Jedná se o gradientovou eluci. Průtok 

je uváděn 2,5 ml min−1, nástřik 20 μl, UV detekce při 254 nm a teplota 45 °C. Kolona 

má  být  0,25 m  dlouhá  s  vnitřním  průměrem  4,6 mm;  silikagel  pro  chromatografiii 

oktadecyl- silylovaný R (5 μm). [7]

Evropský lékopis PhEur 7.0 ovšem uvádí následující nečistoty: 

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

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

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

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

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

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

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

(dexamethason acetát)

17-hydroxy-16α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-yl acetát [30]

V  doplňku  Evropského  lékopisu  7.2  s platností  od  07/2011  nebyl  článek  o 

dexamethasonu aktualizován. [31]

Americký  lékopis  udává  metodu  HPLC  pro  stanovení  dexamethasonu  a  jeho 

příbuzných  látek  s  použitím  detekce  254 nm  a  mobilní  fáze  s  obsahem  670  ml 

mravenčanového pufru, pH 3,6 a 330 ml acetonitrilu, průtok 1,0 ml min−1. [21] 

Byla  vyvinuta  metoda  pro  stanovení  příbuzných  látek  dexamethasonu  na 

dexamethasonem  potažených  stentech.  Separace  dexamethasonu  od  jeho  nečistot  a 

degradačních produktů bylo dosaženo na C8 koloně Zorbax Eclipse XDB za pomocí 

gradientové eluce a UV detekce 239 nm, průtok 1,5 ml min−1, teplota 45 ◦C. [28]

Kolona  Zorbax  Eclipse  XDB  byla  použita  i  ve  studii,  která  se  zabývala 

rozdělením dexamethasonu a bethamethasonu a jejich produktů esterifikace. Rovněž šlo 

o gradientovou metodu. [32]
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Další odborný článek se zabývá vývojem metody ke stanovení dexamethasonu a 

jeho  nečistot  za  pomoci  gradientové  eluce  (mobilní  fáze  A acetonitril:voda:kyselina 

fosforečná  v poměru 100:900:0.5,  v/v/v  a  u  mobilní  fáze  B v  poměru 900:100:0.5, 

v/v/v).  Byla použita kolona YMC J'sphere,  ODS-H80, 250  4,6mm. UV detekce při 

240 nm. [29]
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
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 1.5. MATERIÁL A POMŮCKY

CHEMIKÁLIE

• Triethylamin (= TEA), PENTA, Česká Republika

• Acetonitril Lichrosolv, Merk, Damstadt, Německo

• Methanol Lichrosolv, Merk, Damstadt, Německo

• Kyselina fosforečná 85%, ČL 2002, Kulich s.r.o., Česká republika

• Voda čištěná reverzní osmózou

• Cinchokain, ČL 2009

• Dexamethason, ČL 2009

• Butandiol, Celanese, USA

• Glycerol, ČL 2009

• Jodid draselný, ČL 2009

SESTAVA PRO HPLC S UV-VIS DETEKTOREM

• Kontrolní jednotka: CTO-20AC VP Shimadzu 

• Čerpadlo: LC-20AD VP Shimadzu

• Termostat kolony: CTO-20AS VP Shimadzu

• PC Program: Shimadzu-LCsolution Ver.1.2

• UV-VIS detektor: SPD-20A VP Shimadzu

• Autosampler: SIL-20AC VP Shimadzu

PŘÍSTROJE

• Digitální váhy, Sartorius analytic A200, Německo

• Digitální váhy, Sartorius CPA225D-OCE, Německo

• pH-metr SCHOTT CG 843, Schott Instruments GmbH

• vakuová sušárna
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POMŮCKY

• kádinky, odměrné baňky, odměrné válce, dělené pipety, nedělené pipety, balónek 

k pipetě,  membránový nylonový filtr  0,45 µm – Whatman – 47mm/0,45 µm, 

nálevky, střička, laboratorní lžička, alobal, zátky se zábrusem, vialky 

ROZPIS UŠNÍCH KAPEK 

Na 25 g přípravku:

Dexamethasonum (dexamethason) 0,005 g

Cinchocaini hydrochloridum (cinchokain) 0,125 g

Směs rozpouštědel (základ) 24,87 g

Podle rozpisu se připravily modelové přípravky:

A) Základ: základ ve výše uvedeném množství

B) Dexamethason  se  základem: dexamethason  a  základ  ve  výše  uvedeném 

množství

C) Cinchokain se základem: cinchokain a základ ve výše uvedeném množství

D) Model: dexamethason, cinchokain a základ ve výše uvedeném množství
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CINCHOKAIN

 1.6. PŘÍPRAVA VZORKU

Vzorek č.1 (standard): asi  50mg cinchokainu se v odměrné baňce na 100ml rozpustilo 

v methanolu a doplnilo po značku

Vzorek č.2:  asi 500mg základu  se v odměrné baňce na 5ml rozpustilo v methanolu a 

doplnilo po značku

Vzorek č.3: asi 500 mg  modelu se v odměrné baňce na 5ml rozpustilo v methanolu a 

doplnilo po značku

Vzorek  č.4: asi  500mg dexamethasonu  se  základem  se  v  odměrné  baňce  na  5ml 

rozpustilo v methanolu a doplnilo po značku

Vzorek  J:  asi  20mg  jodidu  draselného  se  v  odměrné  baňce  na  20ml  rozpustilo 

v methanolu a doplnilo po značku
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 1.7. OPTIMALIZACE CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK

Nejprve se dle rady školitele pracovalo s mobilní fází složené z vody, acetonitrilu 

v poměru 75:25; 1,05ml triethylaminu na 250 ml vody. pH mobilní fáze bylo nastaveno 

kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0 (mobilní fáze č.1). Průtok byl 1 ml/min a nástřik 

20 µl. Poté se zkoušely různé mobilní fáze s cílem dosáhnout co nejlepší symetrie píku 

cinchokainu  a  co  nejlepší  separace  (jako  referenční  vzorek  se  použil  vzorek  J). 

Pracovalo se se vzorkem č.1.

Mobilní fáze se připravila do kádinky. Odměrným válcem se odměřilo příslušné 

množství  vody  a  poté  se  pipetou  přidal  triethylamin.  Kádinka  se  umístila  na 

magnetickou  míchačku,  vložilo  se  míchadlo  a elektrody  pH  metru.  Za soustavného 

míchání se pomocí pipety přikapávala kyselina fosforečná 85%, až pH roztoku dosáhlo 

požadované  hodnoty.  Poté  se  obsah  kádinky  přefiltroval  přes membránový  filtr 

za podtlaku  pomocí  vývěvy.  Nakonec  se  odměrným  válcem  odměřilo  příslušné 

množství pufru a acetonitrilu a vše se důkladně promísilo.

Měnila se koncentrace pufru, pH mobilní fáze, poměr acetonitrilu a vody.

Pracovalo se s monolitickou kolonou Chromolith Speed ROD RP-18e 50-4.6, UV 

detekce se nastavila na 325 nm, teplota kolony na 25 °C. 
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Mobilní  fáze  č.1:  Voda,  acetonitril  v poměru 75:25;  1,05ml  triethylaminu  na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní  fáze  č.2:  Voda,  acetonitril v poměru 75:25;  1,05ml  triethylaminu na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní  fáze  č.3: Voda,  acetonitril  v poměru  60:40;  1,26ml  triethylaminu  na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní  fáze  č.4:  Voda,  acetonitril v poměru  50:50;  1,26ml  triethylaminu  na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní  fáze  č.5:  Voda,  acetonitril v poměru  40:60;  1,26ml  triethylaminu na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní fáze č.6:  Voda, acetonitril v poměru 40:60; 1,575ml triethylaminu na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní fáze č.7:  Voda, acetonitril v poměru 40:60; 1,575ml triethylaminu na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 6,0

Mobilní fáze č.8:  Voda, acetonitril v poměru 40:60; 1,575ml triethylaminu na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 5,0

Mobilní fáze č.9:  Voda, acetonitril v poměru 40:60; 1,575ml triethylaminu na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 4,0

Mobilní fáze č.10:  Voda, acetonitril v poměru 40:60; 1,575ml triethylaminu na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 3,0

Mobilní fáze č.11:  Voda, acetonitril v poměru 30:70; 1,575ml triethylaminu na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 3,0
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Mobilní fáze č.12:  Voda, acetonitril v poměru 50:50; 1,575ml triethylaminu na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Poté se u mobilní fáze č. 12 zvyšoval průtok z původního 1 ml/min až na 3 ml/min a 

snížil se nástřik z 20 µl na 5 µl.
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 1.8. LINEARITA

Při stanovení linearity se použila mobilní fáze č. 12, průtok 3 ml/min, nástřik 5 µl.

Do 50ml odměrné baňky se navážilo 0,0501g cinchokainu a doplnilo methanolem 

(roztok  S).  Následně  se  tento  roztok  zředil  methanolem na  80% (roztok  č.1),  90% 

(roztok č.2),  100% (roztok  č.3),  110% (Roztok  č.4) a  120% (Roztok  č.5) původního 

standardu (vzorek č.1).

Příprava pracovních roztoků pro linearitu:

Roztok č.1 (c = 0,40 mg/ml),:  2,0 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 

5 ml a doplnilo methanolem

Roztok č.2 (c = 0,45 mg/ml): 2,25 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 

5 ml a doplnilo methanolem

Roztok č.3 (c = 0,50 mg/ml): 2,5 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 

5 ml a doplnilo methanolem

Roztok č.4 (c = 0,55 mg/ml): 2,75 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 

5ml a doplnilo methanolem

Roztok č.5 (c = 0,60 mg/ml): 3,0 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 

5ml a doplnilo methanolem
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 1.9. PŘESNOST A SELEKTIVITA

Použila se mobilní fáze č. 12, průtok 3 ml/min, nástřik 5 µl.

Pro stanovení přesnosti se připravil vzorek č.1

Při důkazu selektivity se pracovalo se vzorky č.1 až 4.
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 1.10. SPRÁVNOST

Pro stanovení správnosti se připravilo 6 pracovních roztoků.:

Roztok A: do 10 ml odměrné baňky se navážilo  0,00555 g cinchokainu a 0,99619 g 

placeba a doplnilo methanolem

Roztok B:  do 10 ml odměrné baňky se navážilo  0,00505 g cinchokainu a 1,01155 g 

placeba a doplnilo methanolem

Roztok C: do 10 ml odměrné baňky se navážilo  0,00509 g cinchokainu a 1,02085 g 

placeba a doplnilo methanolem

Roztok D: do 10 ml odměrné baňky se navážilo  0,00560 g cinchokainu a 1,01969 g 

placeba a doplnilo methanolem

Roztok E: do 10 ml odměrné baňky se navážilo  0,00544 g cinchokainu a 1,04481 g 

placeba a doplnilo methanolem

Roztok F: do 10 ml odměrné baňky se navážilo  0,00518 g cinchokainu a 1,00872 g 

placeba a doplnilo methanolem

Dále se připravil standard. Navážilo se 0,04940g cinchokainu do 100ml odměrné 

baňky a doplněnilo po rysku methanolem. 
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DEXAMETHASON

 1.11. PŘÍPRAVA VZORKU

Vzorky č.5-8 byly v sušárně vystaveny teplotě asi 90°C po dobu 19-ti hodin a teprve pak 

se do každé dovážilo asi 0,8 g mobilní fáze A.

Vzorek č.5: asi 0,8 g dexamethasonu se základem se navážilo do vialky a po vyjmutí ze 

sušárny se dovážilo asi 0,8 g mobilní fáze A

Vzorek č.6: asi 0,8 g základu se navážilo do vialky a po vyjmutí ze sušárny se dovážilo 

asi 0,8 g mobilní fáze A

Vzorek č.7: asi 0,8 g cinchokainu se základem se navážilo do vialky a po vyjmutí ze 

sušárny se dovážilo asi 0,8 g mobilní fáze A

Vzorek č.8: asi 0,8 g  modelu se navážilo do vialky a po vyjmutí ze sušárny se dovážilo 

asi 0,8 g mobilní fáze A
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 1.12. OPTIMALIZACE CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK

Na začátku  se  použila  mobilní  fáze  A  složená  z  vody,  acetonitrilu  (75:25)  a 

mobilní  fáze B v poměru 93:7 (mobilní  fáze č.1)  a  mobilní  fáze B složená z vody, 

acetonitrilu,  TEA v poměru 75:25:0,105.  pH mobilní  fáze bylo nastaveno kyselinou 

fosforečnou na hodnotu 7,0 . Jednalo se o gradientovou eluci. 

Mobilní fáze se připravily do kádinek. 

Mobilní fáze B: Odměrným válcem se odměřilo příslušné množství vody a poté se 

pipetou přidal triethylamin. Kádinka se umístila na magnetickou míchačku, vložilo se 

míchadlo a elektrody pH metru. Za soustavného míchání se pomocí pipety přikapávala 

kyselina fosforečná 85%, až pH roztoku dosáhlo požadované hodnoty. Poté se obsah 

kádinky přefiltroval  přes membránový  filtr  za podtlaku  pomocí  vývěvy.  Nakonec  se 

odměrným válcem odměřilo příslušné množství pufru a acetonitrilu a vše se důkladně 

promísilo.

Mobilní  fáze  A:  Odměrným  válcem  se  odměřilo  příslušné  množství  vody, 

přefiltrované  přes membránový  filtr  za podtlaku  pomocí  vývěvy.  Poté  se  přidalo 

příslušné množství acetonitrilu a mobilní fáze B a vše se důkladně promísilo.

Nejprve  se  pracovalo  pouze  se  vzorky obsahující  dexamethason  a  základ  a  s 

mobilní fází  A.  Měnil  se poměr acetonitrilu a vody s cílem dosáhnout co nejlepšího 

oddělení píku nečistoty dexamethasonu od píku dexamethasonu.

Později  se  přistoupilo  ke  gradientové  eluci  a  pracovalo  se  také  se  vzorky  s 

obsahem cinchokainu. Stanovil se ideální přechod z mobilní fáze A na mobilní fázi B a 

zpět, aby došlo k dostatečnému vymytí cinchokainu.

Použila  se  monolitická  kolona  Chromolith  Speed  ROD  RP-18e  50-4.6,  UV 

detekce se nastavila na 238 nm, teplota kolony na 25 °C a nástřik na 50 µl.
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Mobilní fáze č.1: 

Mobilní  fáze A:  Voda,  acetonitril  (75:25) a  mobilní  fáze B v poměru 93:7; pH 

mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní  fáze  B:  Voda,  acetonitrilu  v  poměru  75:25;  1,05ml  triethylaminu 

na 250 ml vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní fáze č.2: 

Mobilní  fáze A:  Voda,  acetonitril  (80:20) a  mobilní  fáze B v poměru 93:7; pH 

mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní  fáze  B:  Voda,  acetonitrilu  v  poměru  75:25;  1,05ml  triethylaminu 

na 250 ml vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní fáze č.3: 

Mobilní  fáze A:  Voda,  acetonitril  (85:15) a  mobilní  fáze B v poměru 93:7; pH 

mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní  fáze  B:  Voda  R,  acetonitrilu  v  poměru  75:25;  1,05ml  triethylaminu 

na 250 ml vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní fáze č.4: 

Mobilní  fáze A:  Voda,  acetonitril  (82:18) a  mobilní  fáze B v poměru 93:7; pH 

mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Mobilní fáze B:  Voda, acetonitrilu, TEA v poměru 75:25; 1,05ml triethylaminu 

na 250 ml vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0

Poté se postupně u mobilní fáze č.2 zvyšoval průtok z 1 ml/min na 4 ml/min.

Schéma gradientové eluce je popsáno v tabulce č.1.

Tabulka č.1
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Čas (min)

0 – 3,0 100 0
3,0 – 3,2 100 0
3,2 – 5,5 0 100
5,5 – 5,8 0 100
5,8 – 7,0 100 0

Mobilní fáze 
A % (V/V)

Mobilní fáze 
B % (V/V)



 1.13. LOQ A LINEARITA

Při hodnocení  LOQ a linearity se použila  mobilní  fáze č.  2,  průtok 4 ml/min, 

nástřik 50 µl.

Do odměrné baňky na 5 ml se navážilo 0,00999 g standardu dexamethasonu a 

doplnilo  acetonitrilem po rysku.  0,5 ml  tohoto  roztoku se napipetovalo do odměrné 

baňky na 10 ml a doplnilo acetonitrilem (roztok D). 1 ml roztoku D se napipetoval do 

odměrné baňky na 100 ml a doplnil acetonitrilem (c = 1,0 μg/ml). 0,5ml tohoto roztoku 

se napipetovalo do odměrné baňky na 10 ml a dopnilo acetonitrilem (c = 0,05 μg/ml). Z 

chromatogramu získaného roztoku se vypočetl LOQ.

0,5  ml  roztoku  D se  napipetovalo  do  odměrné  baňky  na  10  ml  a  doplnilo 

acetonitrilem (roztok S).  Tento roztok se použil pro přípravu pracovních roztoků pro 

linearitu.

Příprava pracovních roztoků pro linearitu:

Roztok č.1 (c = 0,5 μg/ml): 0,5 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 5 ml 

a doplnilo acetonitrilem

Roztok č.2 (c = 1,0 μg/ml): 1,0 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 5 ml 

a doplnilo acetonitrilem

Roztok č.3 (c = 1,5 μg/ml): 1,5 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 5 ml 

a doplnilo acetonitrilem

Roztok č.4 (c = 2,0 μg/ml): 2,0 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 5 ml 

a doplnilo acetonitrilem

Roztok č.5 (c = 2,5 μg/ml): 2,5 ml roztoku S se napipetovalo do odměrné baňky na 5 ml 

a doplnilo acetonitrilem
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 1.14. PŘESNOST A SELEKTIVITA

Použila se mobilní fáze č. 12, průtok 4 ml/min, nástřik 50 µl

Ke stanovení přesnosti se 6x připravil vzorek A.

Vzorek A: asi 0,4 g přípravku a stejné množství  mobilní fáze A se navážilo do 

vialky a promísilo

Pro stanovení selektivity se použily vzorky č.5, 6, 7 a 8.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
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CINCHOKAIN

 1.15. CHROMATOGRAFICKÉ PODMÍNKY

Dle  rady školitele  se  nejdříve  použila  mobilní  fáze  č.1.  Separace  však  nebyla 

dostatečná. Zvýšila se koncentrace triethylaminu v mobilní fázi na 1,260 ml TEA na 

250 ml vody (mobilní fáze č.2), což mělo za následek zlepšení symetrie.

Dále se zvýšil poměr vody v mobilní fázi (mobilní fáze č.3 až  mobilní fáze č.5). 

Tato změna vedla k lepší separaci. Zároveň se ovšem zhoršila symetrie píku.

Dalším přidáním triethylaminu (1,575 ml TEA na 250 ml vody) se mírně zlepšila 

separace a symetrie (mobilní fáze č.6).

U mobilní fáze č.6 se postupně měnilo pH  z původního pH = 7,0 až na pH = 3,0 

(mobilní fáze č.7 až  mobilní fáze č.10). Se snižením pH se velmi zhoršila separace a 

mírně se zlepšila symetrie.

Dalším zvýšením poměru vody při pH = 3,0 (mobilní fáze č.11) se separace velmi 

zlepšila, ale zároveň se asymetrie píku ještě prohloubila.

Nakonec jsem zkusila  mobilní  fázi  č.12,  kde jsem podle předchozích výsledků 

zvolila  poměr  acetonitril:voda 50:50;  1,575 ml  TEA na 250 ml  vody,  pH = 7,0.  Při 

těchto  podmínkách  se  jevila  být  separace  a  symetrie  nejpřijatelnější  (viz  obr.č.3  a 

tabulka č.2).

S touto mobilní  fází  se zvýšil  průtok až na 3 ml/min a snížil  nástřik  na 5 μl. 

Separace a symetrie zůstaly dobré.

Obr.č.3 Chromatogram vzorku č.1 (s cinchokainem)
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Tabulka č.2
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MF acetonitril:voda:triethylamin pH tailing f koeficient k´ nástřik průtok
1 75:25:0,1050 7 1,837 0,650 10 μl 1 ml/min
2 75:25:0,1260 7 1,458 0,654 1 ml/min
3 60:40:0,1260 7 1,662 1,242 10 μl 1 ml/min
4 50:50:0,1260 7 1,782 1,590 1 ml/min
5 40:60:0,1260 7 2,556 3,911 10 μl 1 ml/min
6 40:60:0,1575 7 2,487 4,185 10 μl 1 ml/min
7 40:60:0,1575 6 2,312 1,272 10 μl 1 ml/min
8 40:60:0,1575 5 2,211 1,342 10 μl 1 ml/min
9 40:60:0,1575 4 1,942 0,750 10 μl 1 ml/min
10 40:60:0,1575 3 1,866 0,701 10 μl 1 ml/min
11 30:70:0,1575 3 2,643 2,880 1 ml/min
12 50:50:0,1575 7 1,940 2,254 10 μl 1 ml/min
12 50:50:0,1575 7 1,840 2,104 5 μl 2 ml/min
12 50:50:0,1575 7 1,684 2,006 5 μl 3 ml/min

10 μl

10 μl

10 μl



 1.16. SELEKTIVITA

Pro důkaz selektivity se proměřily vzorky s obsahem cinchokainu (vzorek č. 1), 

dexamethasonu se základem (vzorek č.4),  základu (vzorek č.2) a modelu (vzorek č.3). 

Cinchokain má retenční čas kolem 1 min. Z výsledných chromatogramů (viz. obr.č.4 až 

7) je vidět, že metoda je selektivní.

Obr.č.4 vzorek č.1 (s cinchokainem)

Obr. č.5 vzorek č.2 (se základem)
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Obr.č.6 vzorek č.3 (s modelem)

Obr.č.7 vzorek č.4 (s dexamethasonem se základem)
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 1.17. LINEARITA

Pro  zjištění  lineární  závislosti  se  proměřilo  5  pracovních  roztoků 

s odstupňovanou  koncentrací  cinchokainu  0,40 mg/ml  až  0,60 mg/ml.  Z  naměřených 

ploch  (viz.  tabulka  č.3)  se  sestrojil  graf  (graf  č.1). Lineární  závislost  se  prokázala. 

Naměřený  korelační  faktor  linearity  (0,9994)  vyhovuje  požadavku,  který  udává, 

že hodnota pro účinnou látku v přípravku nesmí klesnout pod 0,999.

Tabulka č.3

Graf č.1: graf lineární regrese pro cinchokain
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vzorek plocha
1 2 průměr

1 452930 452803 452866,5
2 504132 504543 504337,5
3 563334 566126 564730
4 624530 623710 624120
5 679043 682293 680668



Obr.č.8: chromatogramy pracovních roztoků cinchokainu pro linearitu

světle modrý chromatogram: koncentrace cinchokainu 0,40 mg/ml

světle červený chromatogram: koncentrace dexamethasonu 0,45 mg/ml

tmavě modrý chromatogram: koncentrace dexamethasonu 0,50 mg/ml

zelený chromatogram: koncentrace dexamethasonu 0,55 mg/ml

tmavě červený chromatogram: koncentrace dexamethasonu 0,60 mg/ml
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 1.18. SPRÁVNOST

Připravilo  se  6  pracovních  roztoků  (roztok  A až  roztok  F)  a  standard.  Každý 

vzorek  se  proměřil  třikrát.  Z  výsledků  se  vypočítala  průměrná  výtěžnost  (99,89%) 

(viz. tabulka č.4).

Tabulka č.4
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vzorek A B C D E F
Navážka 1,00174 1,02594 1,02529 1,04985 1,01390 1,01660 
plocha 1 583471 548758 624602 520426 565363 527794
plocha 2 585331 549298 625897 519947 565360 528134
plocha 3 583323 548497 626210 520039 565210 527429

průměr 584041,67 548851 625569,67 520137,33 565311 527785,67

mg/100g 52,94 48,58 55,40 44,99 50,63 47,14
průměr 49,95
105,88 97,15 110,81 89,98 101,26 94,28
průměr 99,89

Navážky:
cinchokain: 0,00555 0,00509 0,00560 0,00504 0,00518 0,00505 
placebo: 0,99619 1,02085 1,01969 1,04481 1,00872 1,01155
součet: 1,00174 1,02594 1,02529 1,04985 1,01390 1,01660 

standard navážka plocha 1 plocha 2 plocha 3 průměr assay
šarže: 1107035 0,04940 542635 545621 543845 544033,67 100,00

% deklarovaného 
množství



 1.19. PŘESNOST

Pro  zjištění  přesnosti  metody  se  připravil  vzorek  č.1. Z  výsledků  měření  se 

vypočetla  relativní  směrodatná  odchylka  (  RSD%  =  0,322)  (viz.  tabulka  č.5),  která 

nepřekročila  maximální  povolenou  relativní  směrodatnou  odchylku  pro  cinchokain 

(RSDmax = 2).

Tabulka č.5
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měření plocha
1 608952
2 605121
3 603780
4 604945
5 605546

průměr 605668,8
0,322RSD%



DEXAMETHASON

 1.20. CHROMATOGRAFICKÉ PODMÍNKY

Nejprve se pracovalo pouze s mobilní fází A a vzorkem č.1.

Výchozí mobilní fází byla mobilní fáze č. 1. Nečistota dexamethasonu se eluovala 

před píkem dexamethasonu.  Separace však nebyla  dobrá,  neboť pík nečistoty téměř 

splýval s píkem dexamethasonu. Měnil se tedy poměr acetonitrilu a vody, aby došlo k 

co  nejlepší  separaci.  Se  vzrůstajícím poměrem vody se  prodlužoval  retenční  čas.  U 

mobilní fáze č. 2 se zlepšila separace píku nečistoty od píku dexamethsonu. S dalším 

zvyšováním poměru  acetonitril:voda  ve  prospěch  vody se  již  separace  nezlepšovala 

(mobilní fáze č. 3 a 4). Vrátila jsem se tedy k mobilní fázi č. 2 a zvýšila průtok až na 

4 ml/min. Retenční čas dexamethasonu a jeho nečistoty se tak zkrátil na méně než 3 

minuty (viz. obr.č.9).

Po optimalizaci mobilní fáze A se přistoupilo ke gradientu. Použila se  mobilní  

fáze č.2, průtok 4 ml/min, nástřik 50 µl. Složení mobilní fáze B se neměnilo.

Pro ilustraci je uveden celkový chromatogam ukazující průběh gradientové eluce i 

s píkem cinchokainu - retenční čas kolem 3,7 minut (obr.č.9).

Obr.č.9: chromatogram vzorku č. 8 s obsahem modelu
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 1.21. SELEKTIVITA

Pro důkaz selektivity se proměřily vzorky s obsahem dexamethasonu se základem 

(vzorek  č.5),  základu  (vzorek  č.6),  cinchokainu  se  základem  (vzorek  č.7),  modelu 

(vzorek  č.8).  Retenční  čas  2,2  odpovídá  nečistotě  dexamethasonu,  zatímco 

dexamethason má retenční čas 2,5 minut. Z výsledných chromatogramů  (obr.č.10 až 

obr.č.13) je vidět, že metoda je selektivní. 

Obr.č.10: chromatogram vzorku č.5 s obsahem dexamethasonu se základem

Obr.č.11: chromatogram vzorku č.6 s obsahem základu
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Obr.č.12: chromatogram vzorku č. 7 s obsahem cinchokainu se základem (blank)

Obr.č.13: chromatogram vzorku č.8 s obsahem modelu
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 1.22. LIMIT DETEKCE, LIMIT KVANTIFIKACE a LINEARITA

Připravil  se  roztok  o  koncentraci  c  =  0,05 μg/ml a  následně  se  z jeho 

chromatogramu  (obr.č.14)  vypočítala  hodnota  S/N  (S/N  =  2H/h  =  26).  Z tohoto 

chromatogramu se vypočítal limit kvantifikace (LOQ = 10*0,05/26 = 0,019). Jako limit 

kvantifikace se spočítala koncentrace dexamethasonu 0,019 μg/ml.

Obr.č.14: chromatogram pro výpočet  LOQ, c(dexamethason) = 0,05 μg/ml

Pro  zjištění  lineární  závislosti  se  proměřilo  5  pracovních  roztoků 

s odstupňovanou koncentrací dexamethasonu 0,5 μg/ml až 2,5 μg/ml (viz obr.č.15) Z 

naměřených ploch (viz. tabulka č.6) se sestrojil graf (viz graf č.2). Lineární závislost se 

prokázala.  Naměřený  korelační  faktor  linearity  (0,9975)  vyhovuje  požadavku  pro 

nečistoty v přípravku, který udává, že hodnota nesmí klesnout pod 0,99.
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Tabulka č.6

Graf č.2: graf lineární regrese pro dexamethason
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vzorek plocha
1 2 průměr

1 13442 12550 12996
2 26743 24876 25809,5
3 40781 37771 39276
4 53151 49222 51186,5
5 69230 65790 67510



Obr. č.15: chromatogramy pracovních roztoků dexamethasonu pro linearitu

světle modrý chromatogram: koncentrace dexamethasonu 0,5 μg/ml

světle červený chromatogram: koncentrace dexamethasonu 1,0 μg/ml

tmavě modrý chromatogram: koncentrace dexamethasonu 1,5 μg/ml

zelený chromatogram: koncentrace dexamethasonu 2,0 μg/ml

tmavě červený chromatogram: koncentrace dexamethasonu 2,5 μg/ml
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 1.23. PŘESNOST

Pro stanovení přesnosti se vzorek A připravil šestrkrát a pokaždé se provedla dvě 

měření. Vypočetla se relativní směrodatná odchylka ( RSD% = 4,755) (viz. tabulka č.7), 

která nepřekročila maximální povolenou relativní směrodatnou odchylku pro nečistotu v 

přípravku (RSDmax = 7%).

Tabulka č.7
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vzorek měření
a b průměr průměr Area %

1 0,935 0,856 0,896 0,867
2 0,887 0,922 0,905
3 0,871 0,787 0,829
4 0,880 0,810 0,845
5 0,860 0,780 0,820
6 0,920 0,900 0,910

4,755RSD%



ZÁVĚR
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1. Byla  zpracována teorie  týkající  se  vysokoúčinné  kapalinové  chromatografie, 

validace,  cinchokainu  a  dexamethasonu.  Dále  byla  prozkoumána literatura  s 

problematikou stanovení cinchokainu a čistoty dexamethasonu pomocí HPLC.

2. Byly  optimalizovány chromatografické  podmínky  vhodné  pro  stanovení 

cinchokainu.  Jako  mobilní  fáze  byla  zvolena směs  fosforečnanového  pufru, 

acetonitrilu v poměru 50:50; 1,575 ml triethylaminu na 250 ml vody; pH  7,0.

3. Byly  nalezeny vhodné  chromatografické  podmínky  pro  hodnocení  nečistoty 

dexamethasonu:

Mobilní fáze A: Voda R, acetonitril (80:20) a mobilní fáze B v poměru 93:7; pH 

mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0.

Mobilní fáze B: Voda R, acetonitrilu v poměru 75:25; 1,05 ml TEA na 250 ml 

vody; pH mobilní fáze nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0.

4. Byla provedena validace obou metod:

Pro cinchokain 

-  byla prozkoušena linearita metody (prokázala se lineární závislost v koncentračním 

rozmezí 0,40 mg/ml až 0,60 mg/ml; korelační koeficient je 0,9994)

-  byla  prokázána selektivita  a  přesnost  (RSD%  =  0,322  není  větší  než  povolená 

RSDmax = 2)

- byla zjištěna správnost metody (průměrná výtěžnost je 99,89%, což je v limitu – 98,0 

až 102,0 %)

Pro nečistotu dexamethasonu

- byla vypočtena koncentrace pro LOQ  (0,019 μg/ml)

- byla prokázána lineární závislost v koncentracích od 0,5 μg/ml do 2,5 μg/ml (korelační 

koeficient je 0,9975)

-  byla  zjištěna přesnost  metody (RSD%  = 4,755 není  větší  než  maximální  povolená 

směrodatná odchylka RSDmax = 7%)

- byla prokázána také selektivita metody
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SOUHRN
Hodnocení vybrané účinné látky v přípravku VII

Diplomová práce

Anna Šalamounová

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv

Byly hledány vhodné metody pro stanovení  cinchokainu hydrochloridu a   pro 

hodnocení  čistoty  dexamethasonu  v  tekutém  přípravku  za  použití  vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie. Použila se monolitická kolona Chromolith Speed ROD RP-

18e 50-4.6. 

Pro cinchokain se jako mobilní fáze zvolila směs vody, acetonitrilu, triethylaminu 

v poměru 50:50:0,1575; pH mobilní fáze se nastavilo kyselinou fosforečnou na hodnotu 

7,0. Průtoková rychlost byla 3 ml/min, teplota kolony 25 °C, nástřik 5 µl a UV detekce 

při  325  nm.  Za  těchto  podmínek  byla  prozkoušena  linearita,  selektivita,  přesnost  a 

správnost metody.

Pro  hodnocení čistoty  dexamethasonu  byla zvolena gradientová eluce  . Mobilní 

fáze A: Voda, acetonitril  (80:20) a mobilní  fáze B v poměru 93:7;  pH mobilní  fáze 

nastaveno kyselinou fosforečnou na hodnotu 7,0. Mobilní fáze B: Voda, acetonitril v 

poměru  75:25;  1,05 ml  triethylaminu  na  250ml  vody;  pH  mobilní  fáze  nastaveno 

kyselinou fosforečnou na  hodnotu  7,0.  Průtok  byl  4  ml/min,  teplota  kolony 25 °C, 

nástřik 50 µl a UV detekce při  238 nm. Prokázala se přesnost metody,  selektivita a 

linearita.
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ABSTRACT
Determination of Selected Active Substance in the 

Preparation VII

Thesis

Anna Šalamounová

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

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control

Suitable  HPLC  methods  for the  determination  of  cinchocaine  and  for  the 

determination of purity of dexamethasone in  liquid pharmaceutical preparation were 

searched. The monolithic column  Chromolith Speed ROD RP-18e 50-4.6 was used. 

A mixture of  water:acetonitrile;  50:50;  1,575 ml  of  triethylamine  in  250 ml  of 

water; was chosen as the mobile phase for cinchocaine hydrochloride; pH of the mobile 

phase was adjusted  to 7.0 by orthophosphoric acid. Flow rate was  3 ml/min, column 

temperature  25  ºC,  injected  volume  5  µl  and  UV  detection  at  325 nm.  Linearity, 

specificity, precision and accuracy were tested under these conditions.

For purity of dexamethasone gradient elution was chosen. Mobile phase A: water, 

acetonitrile (80:20) and mobile phase B in the rate of 93:7; pH of the mobile phase was 

adjusted  to 7.0 by orthophosphoric acid. Mobile phase B: water, acetonitrile (75:25); 

1,05 ml triethylamine in 250 ml water; pH of the mobile phase was adjusted to 7.0 by 

orthophosphoric acid.  Flow rate was  4 ml/min, column temperature 25 ºC, injected 

volume  50  µl  and  UV detection  at  238 nm.  The  method  was  found  to  be  precise, 

specific and linear.
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