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ABSTRAKT  

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra analytické 
chemie 

Kandidát: Vojtěch Martinek 

Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Porovnání separace na různých typech stacionárních fází 

 

  Cílem této práce bylo pomocí HPLC metody porovnat účinnost separace na dvou 

různých typech stacionárních fází. Testována byla kolona naplněná částicemi s pevným 

jádrem Ascentis Express C18 (Supelco Analytical) a monolitická kolona Chromolith High 

Resolution RP-18 endcapped (Merck). Jako mobilní fáze byla pouţita směs acetonitrilu a 

vody a jako modelový vzorek byla zvolena směs α-estradiolu, β-estradiolu, estronu, estriolu, 

ethinylestradiolu a ethylparabenu, který byl pouţit jako vnitřní standard. Nejprve byly 

úpravou podmínek separace zjištěny pro kaţdou analytickou kolonu optimální podmínky 

separace, jejichţ výsledné parametry byly porovnány a na jejich základě byl vyvozen závěr 

o účinnosti kolon. Na základě získaných výsledků bylo zjištěno, ţe efektivnější separace je 

schopna dosáhnout kolona Chromolith High Resolution, na jejímţ chromatogramu byly píky 

lépe rozlišeny a která v průběhu analýzy generovala menší zpětný tlak neţ kolona Ascentis 

Express C18 a tím pádem umoţňuje zvýšením průtokové rychlosti mobilní fáze zkrátit čas 

analýzy.  
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ABSTRACT  

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

Analytical Chemistry 

Candidate: Vojtěch Martinek 

Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.  

Title of Diploma Thesis: Comparison of separation using different types of stacionary 

phases 

 

  The goal of this diploma thesis was to compare two different stationary phases's 

efficiency of separation using HPLC method. Tested columns were a column filled with 

fused-core particles Ascentis Express C18 (Supelco Analytical) and a monolithic column 

Chromolith High Resolution RP-18 endcapped (Merck). As a mobile phase a mixture of 

acetonitrile and water was used and as a model sample a mixture of α-estradiol, β-estradiol, 

estrone, estriol, ethinylestradiol and ethylparaben as an internal standard was tested. Firstly 

modifications of the conditions of the separation process were discovered and optimal 

conditions of the separation for each analytical column were compared. According to them a 

conclusion of the efficiency of the columns was made. Based on the obtained results it was 

discovered that better results were achieved using the Chromolith High Resolution column, 

on which chromatograms with more resolved peaks and generating a lower back pressure 

than the Ascentis Express C18 column were found and so shorter analysis time using higher 

flow rate of the mobile phase can be achieved.   
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ACN  Acetonitril 

GC Plynová chromatografie (Gas Chromatography) 

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid 

 Chromatography)  

HTLC Kapalinová chromatografie za vysoké teploty (High Temperature  

 Liquid Chromatography) 

LC Kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography) 

PC Papírová chromatografie 

SIA Sekvenční injekční analýza 

SIC Sekvenční injekční chromatografie 

TLC Chromatografie na tenké vrstvě (Thin Layer Chromatography) 

UHPLC Ultravysokoúčinná kapalinová chromatografie (Ultra High 

Performance Liquid Chromatography) 

UV Ultrafialová oblast spektra 

Vis   Viditelná oblast spektra 
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  Pro analýzu směsi látek je velice často vyuţívána vysokoúčinná kapalinová 
chromatografie. Je to metoda separační, která umoţňuje z malého mnoţství vzorku stanovit 

jak kvalitativně, tak i kvantitativně obrovské spektrum látek od anorganických přes 

organické, aţ po látky s velmi sloţitou strukturou, jako jsou peptidy. Jedinou nevýhodou 

této metody je značná finanční náročnost (2). 

  Jistou alternativu přináší sekvenční injekční chromatografie (SIC). Jedná se o 

poměrně novou metodu, jejímţ principem je zapojení chromatografické kolony do systému 

sekvenční injekční analýzy (SIA). Tato metoda přináší do chromatografické analýzy také 
výhody SIA jako je automatizace, nízká spotřeba činidel a vzorku a také niţší finanční 
nároky na analýzu (7), (8).  



13 
 

 

 

 

 

 

2. Cíl a popis zadání práce  
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  Cílem práce je porovnání separace směsi látek na různých typech stacionární fáze při 

pouţití vysokoúčinné kapalinové chromatografie. 

  Testovány jsou dvě chromatografické kolony, monolitická a částicová. Konkrétně se 

jedná o částicovou kolonu Ascentis Express C18 a monolitickou kolonu Chromolith High 

Resolution. Jako testovaná směs je pouţita směs estrogenů α-estradiolu, β-estradiolu, 

estronu, estriolu a ethinylestradiolu. Jako vnitřní standard je použit ethylparaben.  

  Pro porovnání účinnosti kolon je nejprve nutné zjistit optimální podmínky separace 

pro každou kolonu zvlášť a poté jednotlivé výsledky vzájemně porovnat.  
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3. Teoretická část  
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3.1 Chromatografické separační metody a jejich rozdělení 

  Chromatografie je velmi často pouţívaná analytická separační metoda, pomocí které 
můţeme separovat a kvalitativně i kvantitativně stanovovat široké spektrum organických a 

anorganických látek. Za objevitele chromatografických metod je povaţován ruský botanik 

Michail Semionovič Cvět, který roku 1906 rozdělil extrakt listové zeleně na různobarevné 
frakce za pouţití sloupce naplněného práškovým uhličitanem (3) (4). 

 

3.1.1 Princip chromatografické separace 

  Principem chromatografické separace je rozdělování látek mezi mobilní a 

stacionární fázi. Jedná se o opakované kontinuální ustalování rovnováhy mezi látkou v 

mobilní fázi a vhodným pevným nosičem. Částice látky jsou povrchem stacionární fáze 

zadrţeny a následně jsou mobilní fází eluovány. Jelikoţ mají částice různých látek různou 

afinitu ke stacionární fázi, probíhá také jejich eluce z povrchu stacionární fáze různou 

rychlostí. Tím dochází k jejich separaci a poté je moţné takto rozdělené látky analyzovat 

(1). 

 

3.1.2 Rozdělení chromatografických metod podle fází 

  Stacionární fáze chromatografického systému můţe být tvořena kapalinou nebo 

tuhou látkou. Mobilní fáze pak bývá tvořena kapalinou nebo plynem. Podle skupenství 
mobilní fáze můţeme chromatografii rozdělit na kapalinovou chromatografii (liquid 

chromatography - LC) a na plynovou chromatografii (gas chromatography - GC). Podle 

uspořádání stacionární fáze pak chromatografii dělíme na kolonovou chromatografii, kde je 

stacionární fáze umístěna ve sloupci a na chromatografii planární, kde je stacionární fáze 

umístěna plošně. Planární chromatografické metody můţeme dále rozdělit na chromatografii 

papírovou (paper chromatography - PC), kde je stacionární fáze přítomna přímo v 

chromatografickém papíru a na chromatografii tenkovrstvou (thin layer chromatography - 

TLC), kde je stacionární fáze nanesena na ploše inertního podkladu (4).  
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3.1.3 Rozdělení chromatografických metod podle povahy separačního děje 

  Povaha interakcí probíhajících mezi mobilní a stacionární fází bývá různého 

fyzikálně-chemického původu. Dle charakteru těchto interakcí můţeme rozdělit 

chromatografické metody na několik typů. Adsorbční chromatografie spočívá ve schopnosti 

molekul látky adsorbovat se různou měrou na aktivní povrch stacionární fáze. Stacionární 
fáze je tvořena nejčastěji silikagelem, oxidem hlinitým nebo různými skupinami látek 

zakotvených na silikagelovém nosiči. Při iontově-výměnné chromatografii hrají zásadní roli 

elektrostatické síly mezi kladně a záporně nabitými ionty. Afinita látek (iontů) vzorku ke 

stacionární fázi (iontoměnič) závisí na velikosti iontu, disociační konstantě a mocenství 
iontu. Rozdělovací chromatografie separuje látky pomocí jejich rozdílné rozpustnosti v 

mobilní fázi, kterou můţe tvořit kapalina nebo plyn a stacionární fází, která je tvořena 

kapalinou zakotvenou na vhodném tuhém nosiči. U gelové chromatografie dochází k 

rozdělení látek na základě velikosti molekul dané látky. Stacionární fází je zde pórovitý gel 

tvořící tzv. molekulové síto. Tvořen bývá nejčastěji agarosou nebo dextranem. Při průchodu 

stacionární fází jsou menší molekuly více zadrţovány v pórech (nepřímo úměrně své 
velikosti), kdeţto molekuly větší jsou mobilní fází takřka okamţitě eluovány. Při pouţití 
afinitní chromatografie se látky vzorku (nejčastěji bílkoviny) specificky váţí na stacionární 
fázi tvořenou ligandy zpravidla zakotvenými na tuhém nosiči. Interakcí vznikají komplexy 

enzym-substrát, protilátka-antigen, hormon-receptor aj. Separace jsou vysoce selektivní a 

lze tak rozdělit i velmi sloţité směsi bílkovin (1), (2), (4), (5). 

 

3.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - HPLC 

3.2.1 Charakteristika a výhody 

  HPLC (high-pressure liquid chromatography) je kolonová kapalinová 
chromatografie charakteristická přítomností vysokotlakého čerpadla, které umoţňuje tok 

mobilní fáze pod větším tlakem a větší rychlostí na rozdíl od klasické sloupcové 
chromatografie, kde se mobilní fáze pohybuje pouze prostřednictvím gravitační síly. Pouţití 
vysokého tlaku umoţňuje zmenšit velikost separační kolony (stacionární fáze), sníţit objem 

mobilní fáze a pro analýzu také stačí pouţít menší mnoţství vzorku. Celkově se tak celý 
separační proces výrazně urychlí a zefektivní. Navíc je moţné HPLC pouţít jak pro 
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adsorbční chromatografii, tak i pro iontově-výměnnou, rozdělovací, gelovou a afinitní 
chromatografii. Spektrum látek, které je moţno separovat a následně analyzovat je tím 

pádem opravdu velké (1), (2). 

  V dnešní době jsou jiţ k dispozici UHPLC (ultra high-pressure liquid 

chromatography) přístroje. Ty umoţňují ještě více zefektivnit a zrychlit separaci a následnou 

analýzu. I přes daleko menší spotřebu mobilní fáze a vzorku, jsou UHPLC přístroje 

několikanásobně efektivnější neţ běţné HPLC přístroje. Je to dáno tím, ţe kolony pouţívané 

v UHPLC přístrojích jsou kratší a jsou plněny menšími částicemi (zpravidla s rozměrem 

menším neţ 2µm) oproti kolonám pouţívaných při klasické HPLC analýze. Výhodou takto 

malých částic je vyšší účinnost kolony a to i při pouţití vyšších průtokových rychlostí, coţ 

umoţňuje značně zrychlit celou analýzu a tím ušetřit jednak čas, a jednak i sníţit spotřebu 

mobilní fáze. Částice menší neţ 2µm však generují velice vysoký zpětný tlak, proto UHPLC 

přístroje musí být uzpůsobeny tak, aby byly schopny pracovat při tlacích okolo 100 MPa 

(21), (22). 

 

3.3 Rozdělení HPLC 

3.3.1 Rozdělení HPLC podle typu fázových systémů 

  Při pouţití HPLC rozlišujeme podle typu systému fází dva základní druhy 

chromatografie.  

 

a) Chromatografie na normální fázi 

  Jedná se o základní chromatografickou metodu. Stacionární fáze je tvořena 

polárními skupinami zakotvenými na povrchu sorbentu, zatímco mobilní fáze je nepolární. 

Jde vlastně o adsorbční chromatografickou metodu, kde dochází k interakcím polárních 

látek zkoumaného vzorku s polárními skupinami stacionární fáze.  

  Stacionární fáze je nejčastěji tvořena silikagelem nebo oxidem hlinitým. Částice 

obou těchto látek mají vhodné fyzikálně-chemické vlastnosti pro pouţití v HPLC kolonách. 

Jsou pevné, vysoce polární, chemicky stabilní, odolné vůči vysokým tlakům, ale na druhou 

stranu méně odolné vůči změnám pH (silikagel je stálý v rozpětí pH 2-8). Mobilní fáze je 
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pak tvořena nepolárními kapalinami. Nejčastěji se pouţívá chloroform, heptan, pentan nebo 

jejich směsi (1), (22). 

b) Chromatografie na reverzní fázi 

  Jedná se o nejpouţívanější HPLC metodu a jak uţ název napovídá, u chromatografie 

na reverzní fázi je stacionární fáze tvořena nepolárními skupinami a mobilní fáze je 

polárního charakteru. 

  Stacionární fázi tvoří alifatické uhlovodíkové řetězce o různé délce, které jsou 

zakotvené na povrchu silikagelu. V praxi se nejčastěji pouţívají řetězce C8-C18 nebo 

fenylová skupina a další. Jako mobilní fáze se pak pouţívá směs vody a organických 

rozpouštědel jako jsou například aceton, acetonitril, methanol aj. (1). 

 

3.3.2 Rozdělení podle typu eluce 

  Je-li po celou dobu analýzy sloţení mobilní fáze stálé, hovoříme o isokratické eluci. 

Tato metoda je v HPLC analýze nejpouţívanější. V některých případech, jsou-li eluční 
parametry jednotlivých látek velmi rozdílné je však výhodnější sloţení mobilní fáze v 

průběhu chromatografického měření měnit. Máme-li například jako mobilní fázi směs dvou 

látek o rozdílné polaritě, můţeme průběţnou změnou jejich poměrného zastoupení výrazně 
ovlivnit rychlost separace. Jelikoţ tím vytváříme určitý koncentrační gradient mobilní fáze, 

hovoříme o gradientové eluci (1). 

  Stejným způsobem se dá také měnit na příklad pH mobilní fáze.  
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3.4 Součásti HPLC systému 

 

3.4.1 Čerpadla 

  Nejčastěji pouţívanými čerpadly jsou pístové pumpy. Tyto pumpy umoţňují tok 

mobilní fáze pod dostatečně vysokým tlakem, který je pro průchod mobilní fáze kolonou 

nezbytný. Jejich nevýhodou je pulsní čerpání. To neumoţňuje konstantní tok mobilní fáze. 

Proto se pouţívá větší počet čerpadel najednou, nejčastěji dvě. Jejich chod není souměrný, 

ale posunutý o určitou dobu tak, aby se navzájem překrývaly a umoţnily tak stabilní 
proudění mobilní fáze. Jinou moţností je pouţití takzvaného tlumiče pulzů (anglicky pulse 

damper). Ten je umístěn mezi pumpou a kolonou a je tvořen komůrkou s prostorem 

naplněným snadno stlačitelnou kapalinou a volným prostorem, který je od kapaliny oddělen 

pruţnou membránou. Pumpuje-li čerpadlo mobilní fázi, je volný prostor tlumiče naplněn 

mobilní fází, která stlačí kapalinu v tlumiči a vytvoří tak rezervoár mobilní fáze. Nasává-li 

čerpadlo mobilní fázi, pak kapalina v tlumiči naopak vytlačuje mobilní fázi směrem ke 

koloně. Tímto je eliminován pulzní tok (1). 

 

3.4.2 Dávkovače 

  Dávkujeme-li roztok vzorku na kolonu, můţeme k tomu pouţít několik mechanismů. 

Starší způsoby dávkování jsou moţné buď pomocí injekční mikrostříkačky, nebo pomocí 
dávkovacího kohoutu. Výhodou dávkování pomocí mikroinjekční stříkačky je moţnost 

dávkovat různé objemy vzorku, kdeţto dávkovací kohout je předem nastaven na určitý 
objem. Dávkování pomocí dávkovacího kohoutu je však mnohem přesnější.  

  Moderní dávkování roztoku vzorku probíhá v dnešní době prakticky pouze pomocí 
dávkovacích vysokotlakých ventilů, jinak také smyčkových injektorů. Tyto ventily jsou 

vícecestné (nejčastěji třícestné) a mechanismus dávkování spočívá v tom, ţe během prvního 

kroku je do výměnné smyčky nastříknut daný objem vzorku, který se můţe pohybovat v 

rozmezí od 0,5 μl do 5 ml. V další fázi je ventil pootočen a vnitřní prostor ventilu, který byl 

předtím naplněn vzorkem je nadávkován do mobilní fáze (1). 

 



21 
 

 

 

 

 

 

  Celý proces se dá značně zjednodušit pouţitím automatických dávkovačů, 

takzvaných autosamplerů. Ty se skládají ze zásobníku a dávkovací jehly. V zásobnících jsou 

umístěny uzavřené vialky se vzorkem. Způsobů dávkování je několik. Buď je zásobník 

pohyblivý a posunuje vialky postupně směrem k jehle, která je statická nebo je pohyblivá 
jehla, která se pohybuje nad statickým zásobníkem s vialkami anebo je statický jak 

zásobník, tak jehla a vialka je pomocí robotického mechanismu přenesena ze zásobníku k 

dávkovací jehle. U všech výše zmíněných způsobů je po kaţdém nadávkování vzorku jehla 

automaticky opláchnuta, aby se tak zamezilo moţné kontaminaci ostatních vzorků (17). 

 

3.4.3 Předkolona 

  Ţivotnost analytických kolon je omezená a hlavní podíl na tom mají dvě věci. 

Zaprvé to jsou neţádoucí látky z matrice vzorku, které mají schopnost vázat se ireversibilně 
na částice stacionární fáze, tím sniţovat její funkční povrch a celkově účinnost analýzy.  

Obr. 1: Dávkování vzorku vícecestným ventilem (1) 
(Z leva do prava: Výstup do kolony, Smyčka obsahující vzorek, Vstup dávkovací jehly (nahoře), 
Vstup čarpadla (dole), Výstup odpadu) 
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  Druhým případem jsou nerozpustné nečistoty ve vzorku, které se můţou v koloně 
zaklínit, zmenšit tak průtok mobilní směsi kolonou nebo jí úplně ucpat. Těmto problémům 

se dá částečně zamezit přefiltrováním vzorku, pravidelným promýváním kolony, ale hlavně 
také pouţitím předkolony. 

  Předkolona, jak uţ název napovídá, je umístěna těsně před analytickou kolonou a 

jejím účelem je pouze chránit kolonu před poškozením. Předkolona bývá zpravidla naplněna 

stejným materiálem jako kolona, je však daleko kratší a tím pádem také levnější. 

Předkolony lze chápat jako spotřební zboţí a jednou za čas je potřeba je vyměnit, pořád se 

to však vyplatí více, neţ kdyby bylo potřeba pořídit úplně novou analytickou kolonu (1). 

 

3.4.4 Analytické kolony 

  Klasické analytické kolony pro HPLC systémy jsou zpravidla tvořeny nerezovou 

trubicí o délce 3-30 cm a vnitřním průměru 2-5 mm. Tato trubice je rovnoměrně naplněna 

částicemi stacionární fáze o velikosti 3-10 μm, které mohou být buď sférického tvaru anebo 

nepravidelné. Oba konce kolony jsou uzavřeny porézní membránou, která umoţňuje 

mobilní fázi průchod kolonou, ale zabraňuje uvolňování stacionární fáze z trubice. Dále je 

na kaţdém konci závit s otvorem pro kapiláru, který umoţňuje pevné a těsné zapojení k 

chromatografickému systému.  

  U monolitických kolon není trubice naplněna částicemi stacionární fáze, ale 

stacionární fáze je tvořena celistvým kusem porézního materiálu. Monolitické kolony bývají 
zpravidla při analýzách efektivnější a také odolnější vůči tlaku, coţ umoţňuje pouţití vyšší 
průtokové rychlosti (1). 

 

3.4.5 Detektory 

  Poté co je vzorek na analytické koloně rozdělen na jednotlivé látky, je potřeba tyto 

látky identifikovat a rozlišit. K tomu slouţí detektory, které jsou umístěny za kolonou. 

Detektorů je několik druhů, všechny však musí splňovat několik poţadavků. Mezi ty hlavní 
patří citlivost, rozsah a odezva.  
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a) Spektroskopické detektory 

  Spektroskopické detektory jsou nejpouţívanějšími detektory v HPLC analýze. Tyto 

detektory měří absorbanci analyzovaných látek v absorpčním spektru UV/Vis. K měření 
absorbance slouţí průtokové cely o délce 0,2-1 cm a vnitřním objemu 1-10 μl. Starší 
jednodušší detektory fungovaly na principu, který vyuţíval soustavu optických filtrů, a byla 

vţdy vybrána určitá vlnová délka pro měření. Novější přístroje typu diode array 

spetrometer (detektor s diodovým polem) pak jsou schopny snímat celé absorpční spektrum 

a mohou dokonce poskytnout trojrozměrné chromatogramy. Jedinou nevýhodou těchto 

detektorů je to, ţe mobilní fáze pouţitá při analýze nesmí absorbovat záření v měřeném 

spektru.  

  Detekční limit UV/Vis spektrofotometrů se pohybuje řádově od 100 pg do 1 ng 

hmotnosti dané látky.  

  

  Máme-li ve vzorku látky schopné fluorescence nebo látky, které je moţné převést na 

fluoreskující deriváty, pak můţeme k detekci těchto látek vyuţít také spektrofluorimetr. 

Tyto přístroje jsou zpravidla citlivější (detekční limit se pohybuje v rozmezí 1-10 pg 

hmotnosti látky ve vzorku) a také selektivnější, protoţe mnoţství látek schopných 

fluorescence je omezené (1), (2). 

 
b) Elektrochemické detektory  

  Další, v HPLC analýze běţně pouţívanou skupinou detektorů, jsou detektory 

pracující na principu měření elektrochemických dějů. Detektor se vţdy skládá ze dvou 

elektrod, jedné měrné a druhé srovnávací, mezi kterými protéká eluent. Na elektrodách 

následně probíhají oxidačně-redukční děje a pro samotné měření hodnot se vyuţívá 
amperometrie, voltametrie, coulometrie nebo konduktometrie. 

  Detekční limit elektrochemických detektorů se pohybuje od 10 pg do 1ng (1). 
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c) Refraktometrické detektory  

  Refraktometrické detektory pracují na principu měření rozdílného lomu světla 

analyzované látky oproti mobilní fázi. Tyto detektory jsou univerzální a jsou schopny změřit 

téměř jakoukoliv látku, jejich nevýhodou je však relativně vysoký detekční limit, který se 

pohybuje v rozmezí 100 ng – 1 μg analyzované látky a také potřeba termostatu, jelikoţ je 

nezbytné pracovat za konstantní teploty. Tyto detektory prakticky také není moţné pouţít 

při gradientové eluci. Jedinou výjimkou je taková gradientová eluce, kde mají všechny 

komponenty mobilní fáze stejný index lomu (1). 

 

d) Hmotnostní spektrometry  

  V dnešní době se jiţ k detekci jednotlivých látek analyzovaného vzorku vyuţívá 
také hmotnostní spektrometrie. Princip je následující. Po průchodu vzorku kolonou je od 

eluentu oddělena mobilní fáze. Poté je vzorek dopraven do iontového zdroje spektrometru, 

kde je pomocí dopadajících elektronů, chemické reakce, elektrické energie, laseru nebo 

indukčně vázané plasmy ionizován a rozbit na fragmenty, které jsou následně pomocí 
magnetického pole separovány. Detektor následně zaznamená počet iontů, jejich hmotnost a 

velikosti nábojů a výsledkem je hmotnostní spektrum.  

  Výhodou hmotnostních spektrometrů je detekční limit 100 pg - 1 ng (v některých 

případech dokonce 1 - 10 pg) a moţnost získat informace o struktuře, které mohou 

napomoci identifikaci jednotlivých látek. Nevýhodou je však vysoká pořizovací cena 

přístroje i provozní náklady (1). 

 

3.5 Moderní trendy v HPLC 

  Přestoţe je vysokoúčinná kapalinová chromatografie pouţívána jiţ více neţ padesát 

let, stále se tato metoda vyvíjí. Hlavním cílem vývoje HPLC je snaha dosáhnout co moţná 
nejefektivnější separace za nejkratší moţnou dobu. Toho lze dosáhnout buď vývojem 

nových analytických kolon s lepšími vlastnostmi nebo celkovou instrumentální úpravou 

klasického HPLC systému (21). 
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3.5.1 Kolony s povrchově porézními částicemi 

  Povrchově porézní částice (angl. fused-core nebo core-shell) jsou sférické částice o 

velikosti 1,3 - 5 μm, které jsou tvořeny pevným jádrem a porézním silikagelovým obalem, 

jehoţ tloušťka bývá zpravidla 0,5 μm.  Na rozdíl od klasických porézních částic zde analyt 

nemusí difundovat skrze celou částici, tím pádem se zvýší rychlost průchodu vzorku 

kolonou. Malá tloušťka porézního obalu rovněţ vykazuje podobnou účinnost separace jako 

kolony naplněny částicemi menšími neţ 2 μm, které však vyţadují pro práci daleko větší 
tlak, neţ při kterém je schopen pracovat klasický HPLC přístroj (21). 

 

3.5.2 Monolitické kolony 

  Monolitické kolony jsou moderní alternativou k běţným částicovým kolonám. Jsou 

tvořeny jediným kusem porézního silikagelu. V monolitických kolonách najdeme dva druhy 

pórů. Zaprvé jsou to větší, takzvané makropóry o velikosti okolo 2 μm, které umoţňují 
rychlý průtok mobilní fáze kolonou za malého zpětného tlaku a zadruhé pak menší 
mesopóry o velikosti okolo 13 nm, které koloně poskytují dostatečně velký povrch pro 

účinnou separaci. Oproti klasickým částicovým kolonám tak lze docílit mnohem rychlejší 
separace bez potřeby pouţití vyšších tlaků. 

  Během procesu výroby monolitu je také moţné přesně ovlivnit velikost makropórů a 

mesopórů a tím získat kolonu optimálních vlastností (21), (22). 

 

3.5.3 Ultra účinná kapalinová chromatografie (UHPLC) 

  Obecně platí, ţe se zmenšováním částic stacionární fáze v koloně roste efektivnost a 

rozlišovací schopnost během separace. Nevýhodou pouţití částic menších neţ 2 μm je to, ţe 

kolona naplněna těmito částicemi generuje daleko vyšší zpětný tlak neţ kolony běţně 
pouţívané při HPLC analýzách. To vedlo k nutnosti úpravy klasického HPLC zařízení tak, 

aby bylo schopno pracovat i za potřebných tlaků okolo 150 MPa.  

  Výhodou UHPLC oproti klasickému HPLC je sníţení času analýzy, lepší rozlišovací 
schopnost a niţší spotřeba vzorku i mobilní fáze (21), (22). 
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3.5.4 Kapalinová chromatografie za vysoké teploty (HTLC) 

  Zvýšením teploty dojde ke sníţení viskozity kapalných fází chromatografického 

systému a tudíţ k zrychlení difúze stacionární fází. To umoţňuje pouţití menších částic a 

vyšších průtoků, coţ má za následek kratší dobu analýzy a zlepšení účinnosti. 

  Nevýhodou této metody je potřeba speciálního přístrojového vybavení a pouţití 
takové stacionární fáze, která je schopna odolat vysokým teplotám. Také není moţné 
analyzovat termolabilní látky, které se při pouţívaných teplotách rozkládají (23). 

 

3.5.5 Chromatografie na čipech 

  Neustálá snaha o miniaturizaci HPLC systému vedla aţ k vývoji čipů s 

integrovaným miniaturním chromatografickým systémem. Ten se skládá z mikro-analytické 
kolony, spojovací kapiláry a nanoelektrospreje. Stacionární fáze můţe být tvořena jak 

sorbentem, tak i monolitem. Mobilní fáze je čerpána buďto externí pumpou nebo je moţné 
vyuţít elektrokinetického čerpání. Tyto čipy je poté moţné zapojit přímo do hmotnostního 

spektrometru, kde dojde k detekci jednotlivých látek (24). 

  

3.6 Chromatogram 
 
  Výsledkem HPLC analýzy je chromatogram. Chromatogram je záznamem závislosti 

odezvy detektoru na čase a jednotlivé látky, které byly předtím separovány a analyzovány 

jsou zobrazeny ve formě píků, kde kaţdý pík odpovídá jedné látce. Ideálním tvarem píku je 

vysoký symetrický  pík, takzvaný Gaussovský pík (1), (5). 

  Jednotlivé píky by také měly být úplně odděleny jeden od druhého. Oddělení píku se 

vyjadřuje jako rozlišení a je popsáno vztahem: 
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kde Rab je rozlišení píků látek a a b, tRa je retenční čas látky a, tRb je retenční čas látky b, wa 

je šířka píku látky a a wb pak šířka píku látky b. Je-li hodnota Rab vyšší neţ 1,5, jsou píky 

povaţovány za rozdělené na základní linii (5). 

 

3.5.1 Účinnost kolony 

  Schopnost kolony separovat jednotlivé látky se posuzuje podle počtu teoretických 

pater kolony. Teoretické patro je pomyslná část kolony, na níţ dochází k rovnováţnému 

rozdělení analyzované látky mezi mobilní a stacionární fázi. Výpočet se provádí podle 

vzorce: 

        (
  

  
 ⁄
)

 

    (
  
 )

 
 

 

kde N je počet teoretických pater, tR je retenční čas analyzované látky, w1/2 je šířka píku v 

polovině jeho výšky a w je šířka píku na základní linii (5). 

  Srovnáváme-li účinnost více kolon o různé délce, pak pouţijeme výškový ekvivalent 

teoretického patra, který nám udává hodnotu počtu teoretických pater vztaţenou k délce 

kolony. Vypočítá se ze vzorce:  

  
 
  

 
      (

  
 ⁄

  
)

 

 
 
   (

 
  

)
 

 

 

 

kde H je výškový ekvivalent teoretického patra a L je délka kolony (5). 
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3.7 HPLC analýza 

a) Kvalitativní analýza 

Charakteristickými veličinami pro kvalitativní stanovení látek při pouţití HPLC systému je 

retenční čas a retenční objem.  

• Retenční čas (tR) je doba, která uplyne od nadávkování vzorku aţ do dosaţení maximální 
hodnoty eluční křivky.  

• Retenční objem (VR) je objem, který za tuto dobu proteče analytickou kolonou.   

Čím je látka více zadrţována stacionární fází, tím později je také eluována a hodnoty 

retenčního času a retenčního objemu jsou vyšší. Mezi retenčním časem a retenčním 

objemem platí následující vztah:  

         

 

kde VR je retenční objem v cm3, Fm je objemová rychlost v cm3/s a tR je retenční čas v s. 

Objemová rychlost je součinem rychlosti toku mobilní fáze a průřezu kolony.  

  Samotné stanovení totoţnosti látky pak probíhá srovnáním retenčních časů (nebo 

také retenčních objemů) jednotlivých látek ve vzorku s retenčními časy standardů. Je-li 

retenční čas neznámé látky stejný jako retenční čas standardu (analyzovaného za stejných 

podmínek) můţeme předpokládat, ţe se jedná o stejnou látku (5), (14). 

 
b) Kvantitativní analýza  

  Pouţití HPLC nám umoţňuje stanovovat také mnoţství dané látky ve vzorku. Pro 

kvantitativní stanovení látky se pouţívá plocha pod píkem, která je přímo úměrná 
koncentraci dané látky. V některých případech můţeme ke kvantitativnímu stanovení látky 

pouţít také výšku píku. Podmínkou pro pouţití výšky píku je však to, ţe píky musí být 

naprosto symetrické. Ke kvantitativnímu stanovení látek se pouţívají čtyři základní metody 

(5), (14). 
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• Metoda vnějšího standardu 

  U této metody se vzájemně porovnávají plochy pod píkem zkoumané látky a 

standardu dané látky o známé koncentraci. Pro výpočet slouţí vztah:  

  
  

 
  
  

 

 

kde cl je koncentrace látky ve vzorku, cs je koncentrace látky standardu, Al je plocha pod 

píkem vzorku a As je plocha pod píkem standardu. 

  Při pouţití metody vnějšího standardu můţeme také postupovat tak, ţe změříme sérii 

roztoků standardů o různé koncentraci, sestrojíme kalibrační křivku, a od té potom můţeme 

odečíst poţadované hodnoty vzorku pomocí klasické lineární rovnice.  

         

  

  Nevýhodou této metody je potřeba přesného dávkování jednotlivých objemů. V 

opačném případě je do měření vnášena chyba (14). 

 
• Metoda vnitřního standardu 

  Pouţitím metody vnitřního standardu jsou odstraněny chyby v přesnosti dávkování. 

K roztokům vzorku a standardu je přidána ještě jiná látka o známé koncentraci, která 
normálně není součásti vzorku, její retenční čas je blízký retenčnímu času zkoumané látky a 

obě látky jsou dokonale separovány. Jedná se o takzvaný vnitřní standard. Pro přímé 
porovnání ploch pod píky potom slouţí vztah: 
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kde cl je koncentrace látky ve vzorku, cs je koncentrace látky standardu, Al je plocha pod 

píkem vzorku, As je plocha pod píkem standardu, Aiss je plocha pod píkem vnitřního 

standardu v roztoku standardu a Aisl je plocha pod píkem vnitřního standardu v roztoku 

vzorku. 

 

  Stejně jako při pouţití metody vnějšího standardu i zde můţeme sestrojit kalibrační 
křivku a z ní pak odečítat příslušné hodnoty (14). 

 

• Metoda vnitřní normalizace 

  Při pouţití metody vnitřní normalizace porovnáváme pouze poměrné zastoupení 
jednotlivých ploch píků ve vzorku k celkové ploše pod píky. Výsledkem tak není konkrétní 
hodnota, ale jen procentuální zastoupení určité látky ve směsi. Pro výpočet slouţí vztah: 

   
  

              
     

 

 

Kde Al je plocha pod píkem zkoumané  látky a A1 aţ An jsou plochy pod 

jednotlivými píky ve vzorku (14). 

 

• Metoda standardního přídavku 

  U této metody nejprve analyzujeme samotný vzorek a poté k určitému objemu 

vzorku přidáme definovaný objem standardního roztoku analyzované látky. Je potřeba dbát 
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na přesné dávkování objemů, v opačném případě by měření bylo zatíţeno chybou. Výpočet 

se provádí podle rovnice:  

   
        

[                 ]
 

 

kde cl je koncentrace látky ve vzorku, cs je koncentrace látky standardu, Al je plocha pod 

píkem vzorku, Asp je plocha pod píkem standardu látky spolu se standardním přídavkem, Vl 

je objem stanovované látky a Vs je objem standardu (14). 

 

3.8 Estrogeny 

  Na základě článku (7) zabývajícího se aplikací částicových a monolitických kolon v 

metodě SIC, byla pro měření v rámci této práce zvolena stejná směs látek jako v onom 

článku. Konkrétně se jedná o směs estrogenů α-estradiolu, β-estradiolu, estronu, estriolu a 

ethinylestradiolu.  

  Estrogeny jsou ţenské pohlavní hormony patřící do skupiny steroidních látek. 

Syntetizují se ve vaječnících, ţlutém tělísku a placentě odvozením od androgenů. Jsou 

nezbytné pro vývoj reprodukčních orgánů, rozvoj sekundárních pohlavních znaků ţen a 

regulaci změn děloţní sliznice v průběhu menstruačního cyklu (13). 

  Estrogeny jsou vyuţívány v terapii dívčího hypogonadismu, dále jako prevence 

atrofie rodidel u ţen po menopauze a také při léčbě osteoporózy. Estrogeny jsou (spolu s 

gestageny) rovněţ součástí hormonální antikoncepce (13). 

  Jejich chemická struktura je tvořena tetracyklickým systémem tří šestičlenných 

kruhů a jednoho pětičlenného, přičemţ první šestičlenný kruh je vţdy aromatický. 

Konjugovaný systém dvojných vazeb aromatického kruhu umoţňuje estrogenům absorbovat 

záření UV spektra, čehoţ je moţné vyuţít při jejich analýze. Estrogeny jsou lipofilní látky 

rozpustné v organických rozpouštědlech, avšak jejich hydroxylové skupiny jim poskytují 
také omezenou rozpustnost ve vodě (6). 
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3.7.1 Estradiol 

  Estradiol je přírodní estrogen, který je v lidském těle syntetizován z testosteronu. Ve 

své struktuře obsahuje dvě hydroxylové skupiny, jednu v poloze 3 a druhou v poloze 17. 

Uhlík číslo 17 je chirální, tudíţ rozlišujeme dva stereoizomery estradiolu, α-estradiol a β-

estradiol. β-estradiol je v porovnání s α-estradiolem aktivnější, protoţe je schopen více se 

vázat na estrogenní receptory v těle. Estradiol je ze všech testovaných estrogenů nejméně 
lipofilní, hodnota LogP činí 3,75 (9), (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 Estron 

  Estron je přírodní estrogen a zároveň metabolit estradiolu obsahující ve své struktuře 

jednu hydroxylovou a jednu ketonickou skupinu. Vzniká buďto působením enzymu 

dehydrogenázy z estradiolu nebo působením aromatázy z androstendionu. Jeho 

Obr. 2: α-estradiol (25) 

Obr. 3: β-estradiol (25) 
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metabolickým produktem je estriol. Hodnota LogP estronu je 4,31, je tudíţ nejvíce lipofilní 
vzhledem k ostatním testovaným estrogenům (11), (20). 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3 Estriol 

  Třetí z hlavních estrogenů vyskytujících se v lidském těle je estriol. Jak uţ název 

napovídá, estriol obsahuje tři hydroxylové skupiny. Tvořen je hlavně v placentě hydroxylací 
dehydroepiandrosteron sulfátu v poloze 16. LogP je roven 2,67 (12), (18). 

 

 

 

 

 

3.7.4 Ethinylestradiol 

  Ethinylestradiol je syntetickým derivátem estrogenů. Vzniká alkylací estradiolu v 

poloze 17. Tato úprava sniţuje rychlost metabolizace, jelikoţ ethinylová skupina stericky 

brání v oxidaci hydroxylové skupiny. Ethinylestradiol je hlavní sloţkou perorální 
hormonální antikoncepce. Ethinylestradiol má hodnotu LogP rovnu 3,9 (10), (17). 

Obr. 5: Estriol (25) 

Obr. 4: α-estron (25) 
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Obr. 6: Ethinylestradiol (25) 
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4. Experimentální část  
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4.1 Chemikálie 
 

• β-estradiol (Sigma-Aldrich, Praha, ČR) 
• α-estradiol (Fluka, Sigma-Aldrich, Praha, ČR) 
• Estron (Sigma-Aldrich, Praha, ČR) 
• 17α-Ethinylestradiol (Fluka, Sigma-Aldrich, Praha, ČR) 
• Estriol (Fluka, Sigma-Aldrich, Praha, ČR) 
• Voda – ultrama-Al (Millipore, Merck, Praha , ČR) 
• Acetonitril gradient-grade (Sigma-Aldrich, Praha, ČR) 

 

 

4.2 Přístrojové vybavení 
 

x Analytická kolona Ascentis Express C18 (Supelco Analytical), 30 mm × 4,6 mm, velikost 

částic 2,7 µm 

x Analytická kolona Chromolith High Resolution RP-18 endcapped (Merck),  
100 mm × 4,6 mm 

x HPLC systém: 

Systém:   Waters 1525 

Autosampler:  Waters 717 

UV detektor:  Waters 2487 

x Vyhodnocení:  Chromatografická stanice Breeze, Waters 

x UHPLC systém:  Nexera X2, Schimadzu corp., Japonsko 
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4.3 Popis experimentů a jejich podmínek 
 
  Testována byla Core-Shell kolona Ascentis Express a monolitická kolona 

Chromolith High Resolution. Jako testovací vzorek byla pouţita směs estrogenů α-

estradiolu, β-estradiolu, estronu, estriolu a ethinylestradiolu v koncentraci 20,0 μg/ml. Jako 

vnitřní standard byl pouţit ethylparaben. 

 Jako výchozí podmínky pro analýzu byly pouţity stejné podmínky jako v článku Enhanced 

capabilities of separation in Sequential Injection Chromatography--fused-core particle 

column and its comparison with narrow-bore monolithic column (7), konkrétně tedy mobilní 

fáze acetonitril-voda v poměru 40:60, nastřikovaný objem 10 μl a průtoková rychlost 0,5 

ml/min. Detekce probíhala pomocí UV spektrofotometru a to při vlnové délce 225 nm. 

V kaţdém měření byly provedeny dva nástřiky. 

  Úpravou základních podmínek separace byla snaha dosáhnout takových podmínek, 

které by byly pro separaci optimální. Nástroji optimalizace byla změna průtokové rychlosti, 

změna velikosti nastřikovaného objemu a změna poměru sloţek mobilní fáze. Optimalizace 

průtokové rychlosti probíhala v rozsahu rychlostí od 0,5 ml/min do 1 ml/min pro částicovou 

kolonu a 0,5-1,7 ml/min pro monolitickou kolonu. U částicové kolony byly testovány 

objemy vzorku 10 µl, 5 µl a 2 µl, u monolitické kolony probíhala (po zkušenosteh 

z předchozích měření) veškerá měření při dávkování 2 µl objemu vzorku. Sloţení mobilní 

fáze bylo upravováno v rozsahu poměru ACN:Voda od 20:80 do 60:40 pro částicovou 

kolonu a od 25:75 do 60:40 pro kolonu monolitickou.  

  Vyhodnocení účinnosti obou kolon spočívalo v porovnání výsledků získaných při 

separaci za experimentálně zjištěných optimálních podmínek. Pro identifikaci látek slouţil 

naměřený retenční čas a pro ověření mnoţství látky ve vzorku pak poměr plochy pod píkem 

látky k ploše pod píkem vnitřního standardu. Schopnost separace jednotlivých látek byla 

hodnocena porovnáním rozlišení jednotlivých píků chromatogramu (aby píky mohly být 

povaţovány za rozlišené, musí být hodnota rozlišení větší neţ 1,5). Dále se porovnával 

faktor symetrie jednotlivých píků (hodnoty faktoru symetrie se podle lékopisu musí 

pohybovat v rozmezí 0,8 – 1,5) a jako ukazatel účinnosti kolon byl porovnáván výškový 

ekvivalent teoretického patra.  
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4.4 Výsledky a diskuze 
 
4.4.1 Kolona Core-Shell 
 
4.4.1.1 Ověření separace 

  

Nejprve byly změřeny retenční časy jednotlivých standardních roztoků, aby byla 

ověřena separační schopnost kolony a aby bylo později moţné identifikovat jednotlivé látky 

ve směsi. Koncentrace standardů byly pro estrogeny 20,0 μg/ml a pro ethylparaben (pouţitý 
jako vnitřní standard) 4,0 μg/ml. Sloţení mobilní fáze acetonitril-voda bylo v poměru 40:60. 

Nastřikovaný objem činil 10 μl a průtoková rychlost byla 0,5 ml/min. Detekce pomocí UV 

spektrofotometru probíhala při vlnové délce 225 nm. U kaţdého standardu byla provedena 

dvě měření a naměřené retenční časy byly zprůměrovány. 

 

Tab 1: Kolona Core-Shell – Ověření separace (ACN:H2O = 40:60, V = 10 μl, F = 0,5 
ml/min, λ =225 nm, cestrg = 20 μg/ml, cetpb = 4 μg/ml) 

Měřená látka Průměrný retenční čas (min) 

Estriol 1,250 

Ethylparaben 2,032 

β-estradiol 2,919 

α-estradiol 3,482 

Ethinylestradiol 3,915 

Estron 4,379 

 
 

 

4.4.1.2 Separace směsi 

 

 Bylo provedeno měření směsi, kde estrogeny byly zastoupeny kaţdý v koncentraci 20,0 

μg/ml a ethylparaben v koncentraci 4,0 μg/ml. Ostatní parametry byly stejné jako u měření 
jednotlivých standardů.  
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Tab 2:Kolona Core-Shell – Základní separace (ACN:H2O = 40:60, V=10μl, F=0,5ml/min, λ 
=225nm, cestrg=20μg/ml, cetpb=4μg/ml) 

Měřená látka Průměrný 
retenční čas 

(min) 

Průměr poměru 
plochy pod 

píkem látky k 
vnitřnímu 
standardu 

Průměrné 
rozlišení píků 

Průměrný 
faktor symetrie 

Výškový 
ekvivalent 

teoretického 
patra 
(µm) 

Estriol 1,259 2,455  1,88 225,0 

Ethylparaben 2,033  1,67  106,7 

β-estradiol 2,933 7,273 1,70  73,4 

α-estradiol 3,487     

Ethinylestradiol 3,880     

Estron 4,394    49,1 

 

 

 

 

Z chromatogramu je patrné, ţe poslední čtyři píky nebyly ani zdaleka odděleny na 

základní linii, tudíţ bylo nutné zoptimalizovat podmínky měření tak, aby bylo dosaţeno 

úplného oddělení jednotlivých látek. 

  

Obr. 7: Základní separace – chromatogram (ACN:H2O = 40:60, V=10μl, 
F=0,5ml/min, λ =225nm, cestrg=20μg/ml, cetpb=4μg/ml) 
1. Estriol, 2. Ethylparaben, 3. β-estradiol, 4. α-estradiol, 5. Ethinylestradiol, 6. Estron 
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4.4.1.3 Optimalizace podmínek separace 
 

4.4.1.3.1 Změny nastřikovaného objemu a průtokové rychlosti 

 

  Jako první byl sníţen nastřikovaný objem z 10 μl na 5 μl. Došlo ke zlepšení 
separace, avšak píky se stále částečně překrývaly.  

 Následně byla zvýšena průtoková rychlost na 0,6 ml/min. Tvar jednotlivých píků se téměř 
nezměnil, zkrátily se retenční časy jednotlivých sloţek. 

  

  V dalším kroku byl ještě více sníţen nastřikovaný objem, konkrétně na 2 μl. 

Průtoková rychlost zůstala na hodnotě 0,6 ml/min. Výsledkem byla lepší separace, ale niţší 
symetrie píků. Bylo otestováno zvýšení průtokové rychlosti na 1 ml/min (nastřikovaný 
objem zůstal 2 μl). Tyto podmínky se ukázaly jako nejlepší a píky byly téměř úplně 
oddělené. Nedostatečně byly separovány α-estradiol, ethinylestradiol a estron. 

 

Tab 3: Kolona Core-Shell – Zvýšení průtokové rychlosti (ACN:H2O = 40:60, V=2μl, 
F=1ml/min, λ =225nm, cestrg=20μg/ml, cetpb=4μg/ml) 

Měřená látka Průměrný 
retenční čas 

(min) 

Průměr 
poměru plochy 

pod píkem 
látky k 

vnitřnímu 
standardu 

Průměrné 
rozlišení píků 

Průměrný 
faktor symetrie 

Výškový 
ekvivalent 

teoretického 
patra 
(µm) 

Estriol 0,710 2,949  1,30 67,1 

Ethylparaben 1,086  2,79 1,22 29,1 

β-estradiol 1,568 8,091 3,38 1,20 17,5 

α-estradiol 1,856 8,203 1,81  15,2 

Ethinylestradiol 2,082 7,435 1,33  13,4 

Estron 2,328 8,933 1,37  11,8 
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Jelikoţ byl při všech dosavadních měřeních pík ethylparabenu příliš malý, pro další 
měření byla zvýšena koncentrace ethylparabenu ve směsi na 20 μg/ml. 

 

 

4.4.1.3.2 Optimalizace sloţení mobilní fáze 

 

  Po zjištění moţné optimální průtokové rychlosti a nastřikovaného objemu byla 

testována úprava poměru jednotlivých sloţek mobilní fáze tak, aby se pokud moţno dosáhlo 

lepší separace neţ s původním poměrem acetonitril:voda 40:60.  

 Jako první bylo vyzkoušeno postupné zvyšování obsahu vodné fáze.  

 Nejdříve byla upravena mobilní fáze v poměru 35:65 (průtoková rychlost 1 ml/min, 

nastřikovaný objem 2 μl). Při pouţití tohoto poměru došlo k očekávanému prodlouţení 
retenčních časů všech sloţek směsi, přičemţ píky β-estradiolu a α-estradiolu (3 a 4) byly na 

chromatogramu lépe odděleny, avšak píky ethinylestradiolu a estronu se navzájem 

překrývaly. 

  Dále byl změněn poměr mobilní fáze na hodnotu 30:70. Došlo k dalšímu zvýšení 
retenčních časů a píky ethinylestradiolu a estronu se překryly ještě více. 

 U poměru 25:75 jiţ byl na konci chromatogramu patrný pouze jediný pík, jelikoţ se píky 

ethinylestradiolu a estronu úplně překryly.  

 Nakonec byl pouţit poměr 20:80. Zde jiţ bylo moţné opět rozlišit píky ethinylestradiolu a 

estronu, ale došlo k záměně pořadí a nejprve se eluoval estron a aţ následně 
ethinylestradiol. 

Obr. 8: Zvýšení průtokové rychlosti – chromatogram (ACN:H2O = 40:60, V=2μl, 
F=1ml/min, λ =225nm, cestrg=20μg/ml, cetpb=4μg/ml) 
1. Estriol, 2. Ethylparaben, 3. β-estradiol, 4. α-estradiol, 5. Ethinylestradiol, 6. Estron 
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  Relativní zlepšení výsledku bylo patrné pouze u poměru 35:65, jinak ale zvyšování 
podílu vodné sloţky mobilní fáze nevedlo k výraznému zlepšení separace. 

 
  
Tab 4: Kolona Core-Shell – Optimalizace složení mobilní fáze (ACN:H2O = 35:65, V=2μl, 
F=1ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

Měřená látka Průměrný 
retenční čas 

(min) 

Průměr poměru 
plochy pod 

píkem látky k 
vnitřnímu 
standardu 

Průměrné 
rozlišení píků 

Průměrný faktor 
symetrie 

Výškový 
ekvivalent 

teoretického 
patra 
(µm) 

Estriol 0,804 1,457  1,27 81,9 

Ethylparaben 1,365  3,07 1,22 39,4 

β-estradiol 2,412 1,572 3,90 1,19 37,2 

α-estradiol 2,946 1,606 1,45 1,23 34,0 

Ethinylestradi
ol 

3,488     

Estron 3,799     

 

 

 

 

  

Obr. 9: Optimalizace složení mobilní faze – Chromatogram (ACN:H2O = 35:65, 
V=2μl, F=1ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 
1. Estriol, 2. Ethylparaben, 3. β-estradiol, 4. α-estradiol, 5. Ethinylestradiol, 6. Estron 

 



43 
 

Při pouţití poměru acetonitril:voda 45:55 došlo ke zkrácení retenčních časů, avšak 

píky α-estradiolu a ethinylestradiolu  nebyly separovány. Obdobná situace byla i u poměrů 
50:50, 55:45 a 60:40, přičemţ u poměru 60:40 bylo moţné rozlišit pouze dva píky, jeden 

pro estriol a druhý pro ostatní sloţky.  

  

Zvyšování podílu acetonitrilu tudíţ nemělo smysl. 

 

 

  
 
 

 
 
Následující graf ukazuje závislost retenčních časů jednotlivých látek vzorku na změně 
poměru sloţek mobilní fáze.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Separace při složení mobilní faze ACN:Voda 60:40 - 
Chromatogram(ACN:H2O = 60:40, V=2μl, F=1ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 
1. Estriol, 2. Ostatní látky vzorku 

 

Obr. 11: Závislost retenčního času na složení mobilní fáze 
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Graf zobrazuje, jak se s postupným zvyšováním podílu vodné fáze zvyšoval retenční 
čas jednotlivých látek. Je to dáno tím, ţe při této separaci má voda daleko menší eluční sílu 

neţ acetonitril. A vzhledem k tomu, ţe látky ve vzorku jsou lipofilní, jsou tím pádem více 

zadrţovány stacionární fází. 

 Z grafu je také patrná záměna pořadí eluce ethinylestradiolu a estronu při pouţití poměru 

ACN:Voda=20:80 a to i přes to, ţe estron (LogP = 4,31) je lipofilnější látkou neţ 
ethinylestradiol (LogP = 3,9) a měl by být tudíţ více zadrţován stacionární fází. Důvod větší 
retence ethinylestradiolu bude nejspíše spočívat v alkynové skupině na uhlíku 17, která 
vykazuje velkou afinitu ke stacionární fázi a při sloţení mobilní fáze v poměru 20:80 je 

ethinylestradiol hůře vymýván z kolony neţ estron. 

 

 

4.4.1.3.3 Podrobná optimalizace 

  Jako nejlepší podmínky pro analýzu se zatím jevilo měření při sloţení mobilní fáze 

acetonitril:voda 40:60, průtokové rychlosti 1 ml/min a nastřikovaném objemu testované 
směsi 2 μl. Přesto bylo otestováno, zda by menší změna sloţení mobilní fáze mohla přinést 

lepší separaci.  

 Mobilní fáze byla nejprve smísena v poměru 37:63. Došlo k lepšímu oddělení píků pro α-

estradiol a ethinylestradiol (4 a 5). Píky ethinylestradiolu a estronu (5 a 6) se naopak více 

překrývaly. 

  Při změně poměru na 38:62 byl výsledek podobný. V dalším kroku bylo vyzkoušeno 

sníţit průtokovou rychlost, aby se tak dosáhlo prodlouţení retenčních časů.  

 Vyzkoušeny byly průtokové rychlosti 0,9 ml/min a 0,8 ml/min. Nejlepších výsledků bylo 

dosaţeno při rychlosti 0,8 ml/min a tyto podmínky se ukázaly jako zatím nejoptimálnější. 

Přesto i za těchto podmínek byly hodnoty rozlišení píků ethinylestradiolu a estronu niţší neţ 
1,5 , tudíţ tyto píky nelze povaţovat za dokonale separované. 
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Tab 5: Kolona Core-Shell –  Podrobná optimalizace (ACN:H2O = 38:62, V=2μl, 
F=0,8ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

Měřená látka Průměrný 
retenční čas 

(min) 

Průměr 
poměru 

plochy pod 
píkem látky k 

vnitřnímu 
standardu 

Průměrné 
rozlišení píků 

Průměrný 
faktor symetrie 

Výškový 
ekvivalent 

teoretického 
patra 
(µm) 

Estriol 0,883 1,461  1,36 78,2 

Ethylparaben 1,418  2,88 1,34 34,4 

β-estradiol 2,188 1,56 3,58 1,27 22,4 

α-estradiol 2,629 1,578 1,74  19,9 

Ethinylestradi
ol 

3,000 1,427 1,30  18,6 

Estron 3,373 1,786 1,10  16,4 

 
 

 

  

  

Obr. 12: Podrobná optimalizace – chromatogram (ACN:H2O = 38:62, V=2μl, 
F=0,8ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

1. Estriol, 2. Ethylparaben, 3. β-estradiol, 4. α-estradiol, 5. Ethinylestradiol, 6. Estron 
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4.4.1.4 Další optimalizace 
 

1. Menší objem vzorku 

  Při pouţití nástřiku 1 μl a zachování poměru 38:62 a průtokové rychlosti 0,8 ml/min 

došlo pouze ke zmenšení píků. Výsledek se nijak nezlepšil a píky nebyly kompletně 
separovány. 

 

2. Menší koncentrace 

  Byla pouţita směs s menší koncentrací testovaných látek. Kaţdá látka byla ve směsi 

zastoupena v koncentraci 10 μg/ml. Mobilní fáze zůstala v poměrném sloţení 38:62, 

průtoková rychlost byla 0,8 ml/min a nastřikovaný objem činil 2 μl. Touto úpravou 

podmínek bylo dosaţeno prakticky stejných výsledků jako při předchozí analýze s menším 

nástřikem. 

 

3. Absence předkolony 

  Při provedení analýzy bez předkolony došlo pouze ke zkrácení jednotlivých 

retenčních časů, avšak jednotlivé látky byly hůře separovány.  

 

4. Testování metody na UHPLC přístroji 

  Průtoková rychlost při separaci na UHPLC přístroji musela být sníţena na 0,5 

ml/min, ostatní podmínky zůstaly stejné jako při HPLC měření. I bez další optimalizace 

však bylo dosaţeno lepších výsledků neţ za stejných podmínek na původním HPLC 

přístroji. 
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Tab 6: Kolona Core-Shell – Testování na UHPLC přístroji (ACN:H2O = 38:62, V=2μl, 
F=0,5ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

Měřená látka Průměrný 
retenční čas 

(min) 

Průměr 
poměru plochy 
pod píkem 
látky k 
vnitřnímu 
standardu 

Průměrné 
rozlišení píků 

Průměrný 
faktor symetrie 

Výškový 
ekvivalent 

teoretického 
patra 
(µm) 

Estriol 0,991 1,078  1,35 45,0 

Ethylparaben 1,877  5,39 1,39 16,7 

β-estradiol 3,025 1,120 5,38 1,26 12,9 

α-estradiol 3,701 1,140 2,50 1,18 11,8 

Ethinylestradiol 4,330 1,008 2,02 1,17 11,1 

Estron 4,941 1,196 1,74 1,15 10,6 

 

 
 
 
 
  

Obr. 13: UHPLC - Chromatogram (ACN:H2O = 38:62, V=2μl, F=0,5ml/min, λ =225nm, 
c=20μg/ml) 

1. Estriol, 2. Ethylparaben, 3. β-estradiol, 4. α-estradiol, 5. Ethinylestradiol, 6. Estron 
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4.4.2 Kolona Chromolith High Resolution 
 
4.4.2.1 Ověření separace (Měření retenčních časů standardů) 

  Stejně jako u Core-Shell kolony i zde byly nejprve změřeny retenční časy roztoků 
standardů jednotlivých látek. Koncentrace kaţdého standardu byla 20 μg/ml a měření 
probíhalo při nastřikovaném objemu 2 μl, průtokové rychlosti 0,5 ml/min a poměru sloţek 

mobilní fáze acetonitril:voda 40:60. U kaţdého standardu byla provedena dvě měření a 

naměřené retenční časy byly zprůměrovány. 

 

Tab 7: Kolona Chromolith High Resolution – Ověření separace (ACN:H2O = 40:60, 
V=2μl, F=0,5ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

Měřená látka Průměrný retenční čas (min) 

Estriol 2,324 

Ethylparaben 3,389 

β-estradiol 4,898 

α-estradiol 5,177 

Ethinylestradiol 5,905 

Estron 6,692 

 
 

 

4.4.2.2 Separace směsi 

  Základní měření směsi proběhlo za stejných podmínek jako měření jednotlivých 

roztoků standardů. Koncentrace kaţdé látky ve směsi byla 20 μg/ml, nastřikovaný objem 2 

μl, průtoková rychlost 0,5 ml/min a poměr sloţek mobilní fáze acetonitril:voda 40:60. Na 

výsledném chromatogramu jsou jasně viditelné oddělené píky jednotlivých látek, jen u 

ethinylestradiolu a estronu má rozlišení minimální (limitní) hodnotu. 
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Tab 8: Kolona Chromolith High Resolution – Separace směsi (ACN:H2O = 38:62, V=2μl, 
F=0,5ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

Měřená látka Průměrný 
retenční čas 

(min) 

Průměr 
poměru plochy 

pod píkem 
látky k 

vnitřnímu 
standardu 

Průměrné 
rozlišení píků 

Průměrný 
faktor symetrie 

Výškový 
ekvivalent 

teoretického 
patra 
(µm) 

Estriol 2,319 1,503  1,42 78,4 

Ethylparaben 3,383  4,05 1,32 38,8 

β-estradiol 4,791 1,613 4,87 1,28 26,7 

α-estradiol 5,521 1,636 2,25 1,28 23,3 

Ethinylestradiol 6,129 1,476 1,75 1,28 21,4 

Estron 6,688 1,784 1,53 1,16 19,5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14: Separace směsi – chromatogram (ACN:H2O = 38:62, V=2μl, 
F=0,5ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

1. Estriol, 2. Ethylparaben, 3. β-estradiol, 4. α-estradiol, 5. Ethinylestradiol, 6. Estron 
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4.4.2.3 Optimalizace podmínek měření 
 
4.4.2.3.1 Změny průtokové rychlosti 

  Nejprve byla zvýšena průtoková rychlost na 0,8 ml/min. Retenční čas jednotlivých 

látek se sníţil a všechny píky zůstaly oddělené. Obdobná situace pak byla i u rychlosti 

průtoku 1 ml/min.  

  U rychlosti 1,2 ml/min se situace zhoršila. Retenční časy byly sice výrazně kratší, 

ale píky ethinylestradiolu a estronu (5 a 6) nebyly odděleny aţ na základní linii. Totéţ se 

opakovalo i u rychlostí 1,5 ml/min a 1,7 ml/min. 

  Nejlepších výsledků tak zatím bylo dosaţeno při průtokové rychlosti 1 ml/min.  

 

 

Tab 9: Kolona Chromolith High Resolution – Změny průtokové rychlosti (ACN:H2O = 
40:60, V=2μl, F=1ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

Měřená látka Průměrný 
retenční čas 

(min) 

Průměr 
poměru plochy 

pod píkem 
látky k 

vnitřnímu 
standardu 

Průměrné 
rozlišení píků 

Průměrný 
faktor symetrie 

Výškový 
ekvivalent 

teoretického 
patra 
(µm) 

Estriol 1,207 1,472  1,38 75,7 

Ethylparaben 1,780 28673 4,25 1,31 37,5 

β-estradiol 2,486 1,632 4,76 1,30 25,7 

α-estradiol 2,857 1,664 2,25 1,32 22,8 

Ethinylestradiol 3,216 1,505 2,01 1,27 20,7 

Estron 3,536 1,823 1,71 1,24 18,1 
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4.4.2.3.1 Změny sloţení mobilní fáze 

 

  Další zlepšení metody bylo testováno pomocí změn poměrů sloţek mobilní fáze. 

Nejdříve se opět začalo zvyšováním podílu vodné fáze. Jako první byl pouţit poměr 

acetonitril:voda 35:65. Látky byly více zadrţovány stacionární fází, tím pádem došlo k 

prodlouţení jednotlivých retenčních časů a většina píků byla lépe separována. Výjimkou 

byly píky ethinylestradiolu a estronu (5 a 6), které se naopak více přiblíţily. 

 Při pouţití poměru 30:70 se píky ethinylestradiolu a estronu navzájem překrývaly a nebylo 

moţné je rozlišit. Stejná situace nastala i u poměru 25:75. 

  

 

  

Obr. 16: Separace při složení mobilní faze ACN:Voda 30:70 – Chromatogram 
(ACN:H2O = 30:70, V=2μl, F=1ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

Obr. 15: Změny průtokové rychlosti – chromatogram (ACN:H2O = 40:60, V=2μl, 
F=1ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 
1. Estriol, 2. Ethylparaben, 3. β-estradiol, 4. α-estradiol, 5. Ethinylestradiol, 6. Estron 

 

1. Estriol, 2. Ethylparaben, 3. β-estradiol, 4. α-estradiol, 5. Ethinylestradiol a Estron 
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  Stejně jako u Core-Shell kolony, i zde se při pouţití poměru 45:55 píky α-estradiolu 

a ethinylestradiolu neseparovaly aţ na základní linii a částečně se překrývaly. Dále u 

poměru 50:50 se tyto dva píky překrývaly ještě více. Při pouţití poměru 55:45 se píky 

spojily v jeden.  

  Při poměru 60:40 pak vůbec nebyl separován β-estradiol, α-estradiol a 

ethinylestradiol a tyto látky se na chromatogramu spojily v jeden pík.  

 

 

 

 

  I zde tedy zvyšování podílu acetonitrilové sloţky mobilní fáze vedlo ke zhoršení 
separace.  

Následující graf zobrazuje závislost retenčních časů sloţek směsi na poměru mobilní fáze. 

 

 

Obr. 17: Separace při složení mobilní faze ACN:Voda 60:40 – Chromatogram 
(ACN:H2O = 40:60, V=2μl, F=1ml/min, λ =225nm, c=20μg/ml) 

1. Estriol, 2. Ethylparaben, 3. β-estradiol, α-estradio a, Ethinylestradiol, 4. Estron 
 

Obr. 18: Závislost retenčního času na složení mobilní fáze 
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Stejně jako v případě Core-Shell kolony i zde vidíme spolu s nárůstem poměru 

vodné sloţky mobilní fáze větší retenci látek v koloně, která se projeví zvýšením retenčních 

časů pro jednotlivé látky ve vzorku. 

 
 
 
 
4.5. Zhodnocení výsledků 
 
  Přestoţe se obě kolony ukázaly při separaci směsi estrogenů jako účinné, při pouţití 
monolitické kolony bylo dosaţeno daleko lepších výsledků.  Píky byly lépe separované a 

více symetrické neţ tomu bylo v případě kolony plněné částicemi s pevným jádrem a 

porézním povrchem. Nejpatrnější rozdíl v účinnosti obou kolon je moţno pozorovat při 

separaci látek s nejdelšími retenčními časy, α-estradiolu, ethinylestradiolu a estronu. 

Monolitická kolona dokázala bez problému rozdělit tyto tři látky aţ na základní linii 

chromatogramu, coţ se u kolony s částicemi s pevným jádrem nepodařilo ţádnou testovanou 

úpravou podmínek separačního procesu.  

  V následujících grafech je vyjádřena závislost rozlišení jednotlivých píků na sloţení 
mobilní fáze u obou kolon: 

 

  Obr. 19: Závislost rozlišení píků na složení mobilní fáze – Kolona Core-Shell 
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  Z grafů je patrné, ţe monolitická kolona dokázala lépe separovat jednotlivé látky neţ 
kolona s částicemi s pevným jádrem. V rozmezí poměrů sloţek mobilní fáze 45:55 - 35:65 

tato kolona dokázala navzájem rozlišit ethinyletradiol a estron, coţ kolona s částicemi 

s pevným jádrem zvládla pouze při optimálních podmínkách separace a i to ne zcela 

dokonale. Za optimálních podmínek byly u kolony Core-Shell hodnoty rozlišení píků pro 

ethinylestradiol a estron niţší neţ 1,5 , tudíţ tyto píky nelze povaţovat za rozlišené. Naopak 

u monolitické kolony byly za optimálních podmínek hodnoty rozlišení u všech látek vyšší 
neţ 1,5. 

  Porovnáme-li výškové ekvivalenty teoretického patra u obou kolon, můţeme vidět, 

ţe u obou kolon jsou hodnoty téměř totoţné. Tím pádem nelze na základě této veličiny určit, 

která kolona je při separaci účinnější. 

  Stejně tak při porovnání faktorů symetrie píků u obou kolon lze vidět, ţe hodnoty 

jsou si vzájemně velice podobné, tím pádem opět nelze jednoznačně říci, ţe při pouţití 
jedné nebo druhé kolony jsou výsledné píky chromatogramu symetričtější. 

  Výhodou monolitické kolony je však menší zpětný tlak oproti koloně s částicemi 

s pevným jádrem, u které byl při větších průtokových rychlostech zpětný tlak tak velký, ţe 

hrozilo riziko úniku mobilní fáze přes spoj mezi předkolonou a kolonou a tento spoj musel 

být pravidelně kontrolován. Menší zpětný tlak monolitické kolony tak umoţňuje pouţití 
větších průtokových rychlostí a tím i obecně zkrácení doby separace.   

Obr. 20: Závislost rozlišení píků na složení mobilní fáze – Kolona Chromolith High 

Resolution 
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5. Souhrn 
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  Cílem práce bylo porovnat separaci modelové směsi estrogenů pomocí 
vysokoúčinné kapalinové chromatografie na dvou vybraných typech stacionární fáze. Jako 

stacionární fáze s částicemi s pevným jádrem byla pouţita separační Core-Shell kolona 

Ascentis Express a jako monolitická kolona Chromolith High Resolution. Mobilní fáze pak 

byla tvořena směsí acetonitril:voda v různých testovaných poměrech. Testovaná směs 

obsahovala α-estradiol, β-estradiol, estron, estriol, ethinylestradiol a ethylparaben byl pouţit 

jako vnitřní standard. Detekce probíhala za pouţití UV spektrofotometru při vlnové délce 

225 nm. 

  V průběhu testování byly pomocí změny průtokové rychlosti, nastřikovaného 

objemu a sloţení mobilní fáze zkoumány nejoptimálnější podmínky pro separaci na 

uvedených kolonách.  

  Obě kolony umoţnily oddělit jednotlivé látky ve směsi estrogenů a je proto moţné je 

pro tuto analýzu pouţít. Na jednotlivých chromatogramech byly píky látek oddělené a 

symetrické. Při samotném porovnání výsledků separace obou kolon za optimálních 

podmínek však bylo zjištěno, ţe podstatně lepších výsledku je schopna dosáhnout 

monolitická kolona. Ta dokázala na rozdíl od kolony s částicemi s pevným jádrem 

kompletně separovat jednotlivé látky, coţ lze pozorovat na chromatogramu jako oddělené, 

dobře rozlišené píky, jejichţ hodnota rozlišení je větší neţ 1,5 (na rozdíl od kolony Core-

Shell) a píky lze proto povaţovat za dostatečně rozlišené. Při porovnání hodnot výškového 

ekvivalentu teoretického patra a faktoru symetrie píků, bylo zjištěno, ţe hodnoty jsou téměř 
totoţné a proto nelze na jejich základě rozhodnout, která kolona má vyšší účinnost. Zároveň 

však monolitická kolona vykazovala menší zpětný tlak, coţ umoţňuje pouţít při HPLC 

analýze vyšší průtokovou rychlost a tím sníţit celkový čas separace. 

  Při testování částicové kolony na UHPLC systému byly ovšem její výsledky 

nesrovnatelně lepší neţ při jejím zapojení do klasického HPLC systému. Píky byly dokonale 

separovány a také výškový ekvivalent teoretického patra byl niţší neţ v případě obou kolon 

zapojených do klasického HPLC přístroje. Lze tedy říci, ţe přestoţe ve srovnání s 

monolitickou High Resolution kolonou vykazuje testovaná částicová kolona menší účinnost, 

tak při jejím zapojení do UHPLC systému je schopna dosáhnout daleko lepších výsledků 

(projeví se uţší a kratší spoje UHPLC systému jako i detekční cela s menším objemem). 

Monolitická kolona v UHPLC systému testována nebyla.  
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6. Závěr  
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  Byla porovnána účinnost separace u částicové Core-Shell kolony Ascentis Express a  

monolitické kolony Chromolith High Resolution. Pomolith Highkolon do klasického HPLC 

systému se jako účinnější ukázala kolona Chromolith High Resolution, která lépe oddělila 

jednotlivé látky analyzované směsi a která vykazovala v průběhu analýzy menší zpětný tlak 

a je tak schopna pracovat i za vyšší průtokové rychlosti a tím zkrátit celkový čas analýzy.   
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