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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Bc. Kateřina Lidvinová 

Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Hodnocení vlivu rozpouštědel na uchovávání kolon 

pro superkritickou fluidní chromatografii 

 Diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu rozpouštědel na uchovávání 

kolon pro superkritickou fluidní chromatografii. Práce byla zaměřena zejména na 

stárnutí kolon, které se projevuje zkrácením retence, popřípadě změnou selektivity 

kolony při jejím skladování. 

 Experimenty byly prováděny na SFC přístroji ACQUITY UPC2 s PDA detektorem a 

detekce probíhala při vlnové délce 225 nm pro směs neutrálních látek a při 230 nm pro 

směs látek s acidobazickou aktivitou. Jako stacionární fáze byly použity kolony 

ACQUITY UPC2 BEH 1,7 µm a ACQUITY UPC2 BEH 2-EP 1,7 µm o rozměrech 3,0 x 

100 mm (Waters, USA). Tyto kolony byly vždy po separaci uloženy do různých 

rozpouštědel, konkrétně do CO2, isopropanolu, acetonitrilu a hexanu, ve kterých byly 

skladovány až do dalšího použití. Jako mobilní fáze byl pro směs neutrálních látek 

použit CO2, do nějž byl přidáván organický modifikátor metanol. Pro směs látek s 

acidobazickou aktivitou byl také použit CO2 s metanolem a navíc bylo přidáno aditivum 

20 mM mravenčan amonný. Rychlost průtoku mobilní fáze byla 2,5 ml/min a separace 

analytů probíhala gradientovou elucí. Teplota na koloně byla udržována na 40°C a tlak 

na ABPR byl nastaven na 2000 psi. 

 Při dlouhodobém používání a skladování kolon se efekt column agingu projevil 

na všech kolonách, ale docházelo k němu různou rychlostí a v různé míře. Z 

používaných rozpouštědel pro skladování kolon poskytoval nejlepší výsledky 

acetonitril, a to na obou typech stacionárních fází, protože při skladování v tomto 

rozpouštědle došlo k projevům column agingu pomaleji než u ostatních rozpouštědel. 

Klíčová slova: superkritická fluidní chromatografie; column aging; BEH; BEH 2-EP; CO2; 

acetonitril; isopropanol; hexan  



 

ABSTRACT 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Bc. Kateřina Lidvinová 

Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 

Title of Diploma Thesis: Evaluation of the influence of various solvents on column 

storage for supercritical fluid chromatography 

 The diploma thesis deals with the evaluation of the influence of various 

solvents on column storage for supercritical fluid chromatography. It is focused 

especially on column aging which is manifested as reduced retention time and the 

change in selectivity of a stationary phase when stored for a certain period of time. 

 The experiments were performed using the ACQUITY UPC2 SFC system with the 

PDA detector. The detection took place at wavelength of 225 nm for the mixture of 

neutral compounds and at wavelength of 230 nm for the mixture of ionisable 

compounds. The ACQUITY UPC2 BEH 1.7 µm and the ACQUITY UPC2 BEH 2-EP 1.7 µm 

columns with dimensions of 3.0 x 100 mm (Waters, USA) were used as stationary 

phases. After the separation, these columns were always flushed with different 

solvents and stored, namely in CO2, isopropanol, acetonitrile and hexane in which they 

were stored until the next use. CO2 with methanol as an organic modifier was used as 

a mobile phase for the mixture of neutral compounds. CO2 and methanol with the 

addition of 20 mM ammonium formate was used for the mixture of ionisable 

compounds. The flow rate of mobile phase was 2.5 ml/min and the separation of 

analytes was performed by gradient elution. The column temperature was maintained 

at 40°C and the ABPR pressure was set to 2000 psi. 

 Column aging was manifested on all columns, when they were used and stored 

long-term, but this effect was manifested in a different extent and speed. Among the 

solvents used for the column storage, acetonitrile showed the best results on both 

stationary phases, because when columns were stored in this solvent, the column 

aging was manifested more slowly than with other solvents. 

Key words: supercritical fluid chromatography; column aging; BEH; BEH 2-EP columns; CO2; 

acetonitrile; isopropanol; hexane 



 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura a další 

zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a 

v práci řádně citovány. Práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

V Hradci Králové dne 12.5. 2015 

 

 

……………………………… 

podpis studentky 

  



 

OBSAH 

SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................. 7 

I. ÚVOD......................................................................................................................... 9 

II. CÍL A ZADÁNÍ PRÁCE ............................................................................................... 10 

III. TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................................... 11 

1. Superkritická fluidní chromatografie .................................................................. 11 

1.1. Počátky, vývoj a budoucnost SFC ..................................................................... 11 

1.2. Superkritická mobilní fáze ............................................................................... 15 

1.3. Stacionární fáze používané v superkritické fluidní chromatografii ................. 17 

1.4. Instrumentace v superkritické fluidní chromatografii ..................................... 19 

1.4.1. Celostní systém pro SFC ............................................................................ 19 

1.4.2. Hybridní systém SFC/UHPLC ..................................................................... 23 

2. Stárnutí kolon...................................................................................................... 24 

2.1. Doporučení pro skladování kolon .................................................................... 25 

2.2. Regenerace kolon ............................................................................................ 25 

2.3. Teorie stárnutí kolon v praxi ............................................................................ 26 

3. Použité analyty .................................................................................................... 27 

3.1. Estrogeny ......................................................................................................... 27 

3.2 Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAIDs) ........................................................ 29 

3.3. β-blokátory ....................................................................................................... 30 

3.4. Kortikoidy ......................................................................................................... 31 

IV. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST ........................................................................................... 33 

4. Použité chemikálie .............................................................................................. 33 

4.1. Analyty ............................................................................................................. 33 

4.2. Mobilní fáze ..................................................................................................... 33 

4.3. Ostatní rozpouštědla........................................................................................ 33 



 

5. Stacionární fáze ................................................................................................... 34 

6. Přístroje a pomůcky ............................................................................................ 34 

7. Příprava mobilní fáze .......................................................................................... 34 

8. Příprava roztoků .................................................................................................. 34 

8.1. Příprava roztoků standardů ............................................................................. 34 

8.2. Příprava zásobních roztoků a vzorků k analýze ............................................... 35 

9. Podmínky separace ............................................................................................. 35 

10. Postup analýzy.................................................................................................. 36 

V. VÝSLEDKY A DISKUZE .............................................................................................. 37 

11. BEH kolony ............................................................................................................ 37 

11.1. Vliv podmínek uchovávání kolon na separaci směsi neutrálních látek ......... 38 

11.2. Vliv podmínek uchovávání kolon na separaci látek s acidobaz. aktivitou ..... 47 

12. BEH 2-EP kolony .................................................................................................... 58 

12.1. Vliv podmínek uchovávání kolon na separaci směsi neutrálních látek ......... 59 

12.2. Vliv podmínek uchovávání kolon na separaci směsi látek s acidobazickou 

aktivitou .................................................................................................................. 71 

VI. ZÁVĚR ...................................................................................................................... 83 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ....................................................................................... 84 

SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................................... 88 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................... 90 

SEZNAM GRAFŮ .............................................................................................................. 92 

  



7 

SEZNAM ZKRATEK 

ABPR  aktivní regulátor zpětného tlaku 

ACN  acetonitril 

A-EST   α-estradiol 

APCI  chemická ionizace za atmosférického tlaku 

BEH  hybridní sorbent s etylenovými můstky 

B-EST  β-estradiol 

BET   betamethason 

BPR  regulátor zpětného tlaku 

C18  stacionární fáze s navázanými osmnáctiuhlíkovými řetězci 

C5  stacionární fáze s navázanými pětitiuhlíkovými řetězci 

CSH  hybridní povrchově nabitá fáze 

DMBA  N-N-dimetylbutylamin 

ELSD  odpařovací detektor rozptylu světla  

EP  etylpyridin 

ESI  ionizace elektrosprejem 

ESN  estron 

EST-AC  β-estradiol-17-acetát 

EST-ME  17-β-estradiol-3-metylether 

ESTRI  estriol 

ET-EST  ethinylestradiol 

FID  plameno-ionizační detektor 

FLURBI  flurbiprofen 

GC  plynová chromatografie 

HDL  lipoprotein o vysoké hustotě 

HILIC  hydrofilní interakční chromatografie 

HPGC  vysokotlaká plynová chromatografie 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
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HSS  vysoce odolný silikagel 

IBU  ibuprofen 

IPA  isopropanol 

KETO   ketoprofen 

LC  kapalinová chromatografie 

LDL  lipoprotein o nízké hustotě 

MET   metoprolol 

MF  mobilní fáze 

MS  hmotnostní spektrometrie 

NSAIDs nesteroidní protizánětlivé látky 

ODS  oktadecylsiloxan 

PAR   paracetamol 

PDA  detektor diodového pole 

PFP  pentafluorofenyl 

PIN   pindolol 

RP  reverzní fáze 

RPLC  kapalinová chromatografie na reverzních fázích 

SB  stabilní vazba 

SEF  silyletherové formace 

SFC  superkritická fluidní chromatografie 

SFE-SFC kombinace superkritické fluidní extrakce se superkritickou fluidní  

  chromatografií 

THF  tetrahydrofuran 

TOF  analyzátor doby letu 

UHPLC  ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

UHPSFC ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie 

UPC2  ultra-účinná konvergenční chromatografie 

UV/VIS  ultrafialová/viditelná oblast světla 
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I. ÚVOD 

 Superkritická fluidní chromatografie je separační metoda využívající jako 

mobilní fázi tekutinu v nadkritickém nebo podkritickém stavu. Tato metoda je známá 

více než 50 let, nicméně její používání bylo potlačeno metodami kapalinové nebo 

plynové chromatografie. Důvodem jsou instrumentální omezení a používání čistého 

superkritického CO2, který má velmi slabou polaritu. Tím byl značně omezen rozsah 

analyzovatelných sloučenin a technologie v té době dostupné nebyly schopny tyto 

problémy překonat. 

 Dnes je tomu již jinak. SFC je prováděna na náplňových kolonách s použitím 

binární mobilní fáze, která je tvořena CO2 s přídavkem organického modifikátoru. 

Původní spektrum analyzovaných látek (těkavé, tepelně nestabilní sloučeniny a 

molekuly s vysokou molekulární hmotností, tj. polymery, vosky, dehty, léčiva, vitamíny, 

steroidy a další) bylo tak rozšířeno o analýzu polárních a iontových sloučenin. 

 Mezi výhody superkritické fluidní chromatografie patří rychlost separace, 

vysoká účinnost a selektivita a také vysoká citlivost při použití hmotnostně-

spektrometrické detekce. Další výhodou je používání ekologického CO2 a menších 

objemů organických rozpouštědel, což je šetrné k životnímu prostředí. 

 Hlavní oblastí využití SFC je dnes farmaceutický průmysl, zejména pro účinné 

chirální separace léčiv. Dále je pak tato metoda uplatňována v potravinářském 

průmyslu, v zemědělství k analýze pesticidů a k separaci přírodních produktů nebo v 

petrochemickém průmyslu pro separaci pohonných hmot. 
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II. CÍL A ZADÁNÍ PRÁCE 

 Cílem diplomové práce bylo hodnocení vlivu rozpouštědel na uchovávání kolon 

pro superkritickou fluidní chromatografii. Práce byla zaměřena zejména na jev zvaný 

column aging, který se projevuje změnou retenčních časů, popřípadě změnou 

selektivity kolony při jejím skladování. Kolony byly skladovány ve čtyřech různých 

rozpouštědlech (CO2, isopropanol, acetonitril a hexan) a bylo hledáno to nejvhodnější z 

nich, u kterého by ke sledovanému jevu nedocházelo anebo by k němu docházelo 

velice pomalu, či v menší míře. 

 Teoretická část je zaměřena na popis superkritické fluidní chromatografie, na 

její historii a instrumentaci, a také na použití vhodné mobilní a stacionární fáze pro 

tuto metodu. Dále je v této části vysvětlen jev nazývaný column aging, a je pojednáno 

o možné regeneraci kolon, která by měla tento jev zvrátit a navrátit vlastnosti kolony k 

původnímu stavu. Poslední část teorie je věnována vlastnostem analytů, které byly 

použity při vypracování experimentální části diplomové práce. 
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III. TEORETICKÁ ČÁST  

1. Superkritická fluidní chromatografie 

 Superkritická fluidní chromatografie (SFC) je separační metoda, pro níž je 

typické použití superkritické mobilní fáze. To znamená, že separace probíhá při vyšším 

tlaku a teplotě, než jsou pro danou látku její kritické hodnoty, čímž je dosaženo 

požadované hustoty mobilní fáze. Změny v hustotě ovlivňují separaci látek a to tak, že 

zvýšení hustoty mobilní fáze vede k nižší retenci látky na koloně a k její rychlejší eluci 

[1]. Dodržení obou podmínek, tedy kritického tlaku i teploty, ale není nezbytně nutné, 

protože lze pracovat i v tzv. podkritickém stavu, kdy je dodržena pouze jedna z těchto 

dvou podmínek [2]. 

 Mezi výhody superkritické fluidní chromatografie patří rychlost separace v 

porovnání s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC), dále pak vysoká 

citlivost při použití MS detekce, vysoká účinnost (nízká viskozita CO2 dovoluje použití 

delších kolon s malými částicemi) a vysoká selektivita (je k dispozici velký výběr 

stacionárních fází a organických modifikátorů) této metody. Tato separační metoda je 

také řazena mezi tzv. "green chromatography", což znamená, že je šetrná k životnímu 

prostředí, protože CO2 používaný jako mobilní fáze je ekologický. Jsou také používány 

menší objemy organických rozpouštědel, čímž dochází ke snížené produkci odpadu, a 

to má za následek méně nákladný provoz [1, 3]. 

 Superkritická fluidní chromatografie je vhodná pro analýzu málo těkavých nebo 

tepelně labilních látek, a také vysokomolekulárních látek, kde nelze použít plynovou 

chromatografii (GC). Je využívána při analýze polymerů, vosků, dehtů, fosilních paliv, 

vitamínů, lipidů, steroidů, léčiv a mnoha dalších látek. Pokud je do mobilní fáze přidán 

modifikátor, rozšiřuje se použití SFC o analýzu polárních nebo iontových sloučenin  [2, 

3]. 

1.1. Počátky, vývoj a budoucnost SFC 

 Počátky superkritické fluidní chromatografie se dají datovat od 60. let 20. 

století, kdy v roce 1962 Ernst Klesper poprvé použil tekutinu v superkritickém stavu k 

oddělení směsi tepelně nestabilních derivátů porfyrinu. Jako stacionární fázi využil 

polyetylenglykol a jako mobilní fázi dichlordifluormetan a monochlordifluormetan. 
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I přes nízkou separační účinnost, předpověděl možnost preparativní SFC [4, 5, 6]. V 

letech 1966 a 1967 Sie, Beersum a Rijnders publikovali články "o vysokotlaké plynové 

chromatografii (HPGC) se superkritickými tekutinami" používající CO2 jako mobilní fázi 

a studovali jeho chování jak teoreticky, tak prakticky [6]. O rok později skupina kolem 

Klespera představila nový SFC systém. Novinka spočívala v mechanickém regulátoru 

zpětného tlaku, který byl v regulaci nezávislý na rychlosti průtoku. Jako detektor byl 

použit fotometr s celou odolnou proti vysokému tlaku, který v té době nebyl používán 

ani u vysokoúčinné kapalinové chromatografie [7]. V roce 1969 Giddings, Myers a King 

publikovali článek, v němž poukázali na to, že superkritická fluidní chromatografie 

(tehdy označovaná ještě jako vysokotlaká plynová chromatografie HPGC) by mohla 

znamenat sblížení plynové a kapalinové chromatografie. V textu je dále zmíněno, že 

kapalina má asi 1000x větší hustotu než plyn, ale při vysokém tlaku je i plyn schopen 

vyextrahovat velké molekuly ze stacionární fáze, protože v něm působí 

mezimolekulární síly jako v kapalině [6]. 

 V 70. letech Jentoft a Gouw přišli s novým SFC systémem s nastavitelnou 

hodnotou tlaku, a také sběračem frakcí z rozdělených směsí a potvrdili tak Klesperovu 

předpověď, že superkritická fluidní chromatografie může být využita pro preparativní 

účely. V podstatě SFC systém pokládali za rovnocenný systému HPLC [6, 8].  

 V 80. letech se již vědělo, že superkritický CO2 je nejvýhodnější mobilní fází pro 

superkritickou fluidní chromatografii díky jeho nízké ceně, nehořlavosti a snadno 

dosažitelným kritickým hodnotám tlaku a teploty. Výzkum se tak zaměřil na oblast 

chromatografických kolon. Milton Lee a Miloš Novotný v roce 1981 poprvé popsali 

kapilární SFC. Pracovali s kapilárou z křemičitého skla o průměru 50 µm, jejíž vnitřní 

stěna byla potažena dimetylpolysiloxanem, který představoval stacionární fázi. Tímto 

vyřešili ztráty tlaku, ke kterým docházelo při průtoku kolonou, což s sebou neslo i 

pokles účinnosti, když byly používány náplňové kolony [6]. Brzy byl tedy na trh uveden 

kapilární SFC s plameno-ionizačním detektorem (FID), který vznikl úpravou plynového 

chromatografu díky možnosti využití stejného typu detektoru. Schéma tohoto přístroje 

je na obrázku č. 1. 
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Obrázek č. 1: Schéma SFC přístroje vycházejícího z plynového chromatografu [9]. 

 

1 - tlaková láhev s CO2; 2 - pumpa; 3 - regulátor tlaku; 4 - filtry; 5 - kontrolní manometr; 

6 - hlavní ventil/odtlakování systému; 7 - dávkovací ventil; 8 - kolona; 9 - restriktor; 10 - 

FID detektor; 11 - počítač pro sběr dat; 12 - zapisovač 

 

 Problémem se však stal tlak, který nemohl být řízen jinak, než změnou rychlosti 

průtoku, což omezovalo plné využití potenciálu superkritické fluidní chromatografie. 

Dalším problémem se ukázalo být přidávání organického modifikátoru do mobilní fáze 

kvůli plameno-ionizační detekci, protože vedlo k vysokému šumu pozadí [6, 10]. V roce 

1982 Gere, Board a McManigill vydali článek o superkritické fluidní chromatografii s 

kolonami naplněnými malými částicemi. Kolony byly plněny částicemi o velikostech 

3 µm, 5 µm a 10 µm, čímž bylo dosaženo lepších výsledků separací. Dalším vylepšením 

bylo přidání vyhřívaného mechanického regulátoru zpětného tlaku (BPR) vedoucího ke 

zvýšení účinnosti [6, 11]. V roce 1983 firma Hewlett-Packard uvedla na trh přístroj 

využívající náplňové kolony pro superkritickou fluidní chromatografii (packed-column 

SFC system), který se od systému používající kapilární kolony lišil tím, že se do mobilní 

fáze (do superkritické tekutiny) mohl přidat organický modifikátor, čímž se zvýšila její 

polarita a rozšířilo se tak spektrum analyzovatelných sloučenin [12]. V roce 1985 se 

objevil systém kombinující superkritickou fluidní extrakci se superkritickou fluidní 

chromatografií (SFE-SFC), která byla použita pro extrakci a následnou analýzu kofeinu z 

kávových zrn s využitím detektoru diodového pole (PDA). Tento detektor je nyní 

nejpoužívanějším detektorem v SFC s náplňovými kolonami [6]. Ve 2. polovině 80. let 

se začaly objevovat chirální kolony, které umožňovaly chirální analýzu pomocí 
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superkritické fluidní chromatografie a ukázalo se, že SFC je velmi vhodnou metodou 

pro chirální separace jak v analytickém, tak v preparativním měřítku [6, 13]. 

 V 90. letech Hewlett-Packard představil druhou generaci SFC přístrojů s 

náplňovými kolonami využívající dynamické stlačitelnosti, což znamenalo, že rychlost 

průtoku je mnohem přesnější než u dřívějších přístrojů. Standardem se také staly 

elektronické regulátory zpětného tlaku u všech superkritických fluidních 

chromatografů [5]. 

 Od roku 2000 byly na trh postupně uváděny nové stacionární fáze jako 

monolitické stacionární fáze na bázi oxidu křemičitého, kolony plněné plně porézními 

částicemi o velikosti < 2 µm nebo povrchově porézními částicemi o velikosti < 3 µm. To 

umožnilo velký rozvoj UHPLC technologie a superkritická fluidní chromatografie tak 

byla opomíjena. V roce 2008 se ale kapalinová chromatografie musela vypořádat s 

celosvětovým nedostatkem acetonitrilu, což představovalo problém hlavně v 

kapalinové chromatografii na reverzních fázích (RPLC), protože zde je acetonitril 

nejvíce používaným organickým rozpouštědlem. Bylo třeba zvážit další alternativní 

separační metody, a tak se v souvislosti s tímto problémem opět dostala do popředí 

zájmu superkritická fluidní chromatografie [14]. 

 V současnosti jsou na trhu k dispozici dva typy moderních SFC přístrojů, které 

umožňují pracovat s částicemi menšími než 2 µm, a to ACQUITY UPC2 systém firmy 

Waters a 1260 Infinity Hybrid SFC/UHPLC systém firmy Agilent Technologies, který 

umožňuje jak superkritické fluidní separace, tak separace pomocí ultra-vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie. Tyto přístroje můžeme zařadit ke třetí generaci SFC 

přístrojů s vynikající účinností. Ve spojení s hmotnostním spektrometrem se pak 

superkritická fluidní chromatografie stává metodou, která je vhodná pro stopovou 

analýzu, a tím se také rozšířila oblast jejího použití [5, 10].  

 V budoucnosti lze očekávat, že superkritická fluidní chromatografie bude i 

nadále dominovat v chirálních separacích, hlavně ve farmaceutickém průmyslu, a 

vzhledem k rychlosti analýz by se měla stát preferovanou metodou pro rutinní QC 

analýzy. Také je očekáváno využití v mnohem širší míře v potravinářském průmyslu, v 

zemědělství k analýze pesticidů a v separaci pohonných hmot či přírodních produktů, 

jak v oblasti výzkumu, tak v rutinní analýze [5]. 
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1.2. Superkritická mobilní fáze 

 Nadkritickou tekutinu lze definovat jako sloučeninu ve stavu nad její kritickou 

hodnotou tlaku a teploty (viz. obrázek č. 2). To znamená, že je v kondenzovaném stavu, 

nevykazuje žádné povrchové napětí a neexistuje rozhranní mezi plynnou a kapalnou 

fází. Nadkritické tekutiny disponují vlastnostmi typickými jak pro kapalinu, tak pro plyn 

[15]. Její vodivost a viskozita je podobná jako u látek plynných, naopak hustota a 

solvatační schopnosti odpovídají kapalným látkám, což jim umožňuje difundovat skrz 

pevnou látku jako plyn a dobře rozpouštět a transportovat analyzované látky jako 

kapalina [10, 15]. 

Obrázek č. 2: Fázový diagram CO2 [16]. 

 

 

 Jako mobilní fáze lze v superkritické fluidní chromatografii používat lehké 

uhlovodíky (metan, etan, propan), chlorofluorované uhlovodíky, alkoholy či aceton. 

Problémem ale je jejich nevhodnost pro analýzu tepelně labilních sloučenin, poškození 

hardwaru přístroje nebo jejich nepříznivý vliv na životní prostředí. Proto je nejčastěji 

jako mobilní fáze využíván CO2, zejména kvůli jeho přijatelným kritickým podmínkám 

(viz. tabulka č.1), kterých lze snadno dosáhnout [10]. 
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Tabulka č. 1: Kritické hodnoty tlaku a teploty pro různé látky [15]. 

Rozpouštědlo 
Kritická teplota 

[°C] 

Kritický tlak 

[bar] 

Oxid uhličitý 31 74 

Metan -83 46 

Etan 32 49 

Propan 97 43 

Trifluormetan (fluoroform) 26 49 

Chlorotrifluorometan 29 39 

Trichlorofluorometan 198 44 

Metanol 239 81 

Etanol 247 61 

Aceton 235 47 

 

 Použití superkritického CO2 má spoustu výhod. Je netoxický, jednoduše 

odstranitelný, nehořlavý, dobře mísitelný s plyny a dobře se v něm rozpouští malé 

polární molekuly jako je např. metanol. Nevýhodou může být vysoká reaktivita s 

nukleofily (aminy), nízká polarita, která je nedostatečná pro eluci polárnějších látek a 

látek s vysokou molekulární hmotností [15]. 

 Problém nízké polarity CO2 je řešen přidáním určitého množství polárnějšího 

rozpouštědla, tj. organického modifikátoru. Nejčastěji využívanými modifikátory bývají 

metanol, etanol, acetonitril a další. Kromě zvýšení polarity mobilní fáze mají organické 

modifikátory ještě další účinky, a to deaktivaci aktivních míst na povrchu stacionární 

fáze v koloně a změnu hustoty mobilní fáze. Modifikátorem první volby pro eluci 

polárních sloučenin je metanol. Je zcela mísitelný s CO2 v širokém rozsahu teplot i tlaků 

a při gradientové eluci je obvykle využíván jeho přídavek od 2 do 40 %. Dalšími 

používanými alkoholy v roli modifikátorů jsou etanol nebo isopropanol. Jejich použití 

však prodlužuje dobu analýzy a zvětšuje šířku píků. Čistý acetonitril je jako organický 

modifikátor v superkritické fluidní chromatografii používán spíše výjimečně, protože při 

analýzách bylo pozorováno prodloužení retenčních časů, snížení kapacity separace a 

nedostatečná symetrie píků. Proto bývá použití acetonitrilu obvykle kombinováno s 

dalšími alkoholy pro získání odlišné selektivity [10, 17].  

 Kromě modifikátorů jsou do mobilní fáze přidávána různá aditiva, jejichž 

úkolem je vazba na zbytkové silanolové skupiny stacionární fáze, a tak změna její 
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polarity stejně jako změna polarity mobilní fáze. Jako aditiva jsou využívány kyseliny 

nebo báze, které mají za následek umožnění eluce a zlepšení tvaru píků organických 

kyselin nebo bází. Kyselými aditivy jsou kyselina mravenčí, kyselina trifluoroctová, 

kyselina octová nebo kyselina citronová, zatímco mezi bazická aditiva patří alifatické 

aminy, jako je isopropylamin, dietylamin, etyldimetylamin nebo trietylamin [18, 19]. 

Pro analýzu bazických sloučenin lze použít i soli, např. octan litný nebo chlorid amonný 

a hodí se i těkavé pufry jako octan amonný či mravenčan amonný, jejichž hlavní 

výhodou je dobrá kompatibilita s hmotnostním detektorem [10, 20, 21]. Také bylo 

zjištěno, že i voda může být vhodné aditivum, i když má v superkritickém CO2 velmi 

malou rozpustnost. V kombinaci s organickým modifikátorem ale už s CO2 mísitelná je 

a v kontaktu s ním se stává kyselou, protože dochází k tvorbě a disociaci kyseliny 

uhličité [10, 21]. 

1.3. Stacionární fáze používané v superkritické fluidní 

chromatografii 

 V superkritické fluidní chromatografii mohou být použity všechny stacionární 

fáze, které jsou používány v HPLC, protože kolony použitelné výhradně pro SFC jsou 

vyráběny jen několika výrobci. V důsledku nedostatku vody v mobilní fázi je 

superkritická fluidní chromatografie jednotnou separační metodou umožňující použití 

jak nepolárních, tak polárních stacionárních fází se stejnou mobilní fází. Používané 

stacionární fáze mohou být založeny na bázi silikagelu, chemicky vázané, 

enkapsulované nebo polymerní [2, 10]. 

 Obecně lze stacionární fáze rozdělit na 3 skupiny, a to nepolární, mírně polární 

a polární stacionární fáze. Nepolární stacionární fáze obsahují navázané alkylové 

skupiny (C5 - C18), které neobsahují žádné polární skupiny. Druhou skupinou jsou 

polární stacionární fáze obsahující fluoroalkylovou fázi potaženou polymerem, 2-

etylpyridin navázaný na silikagelu, silikagel na kterém je navázán 3-aminopropyl, 3-

kyanopropyl nebo propandiol, a také čistý silikagel. Třetí skupinu pak tvoří stacionární 

fáze střední polarity zahrnující aromatické stacionární fáze (fenyl, pentafluorofenyl) a 

ODS fáze nepatřící do první skupiny, tj. reverzní fáze s vloženou polární skupinou a ODS 

fáze založené silikagelu typu C [2, 10]. 
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 V poslední době bylo firmou Waters uvedeno 5 stacionárních fází s různými 

chemickými modifikacemi, a to BEH, BEH 2-etylpyridin, XSelect CSH Fluorofenyl, HSS 

C18 SB a BEH Shield RP18. Chemie těchto 5 fází je znázorněna na obrázku č. 3. Tyto 

stacionární fáze mohou dobře posloužit pro prvotní screening separace neznámých 

analytů, protože zastupují všechny tři skupiny stacionárních fází a vykazují různou 

selektivitu [10, 22]. 

Obrázek č. 3: Chemie pěti stacionárních fází pro SFC [22]. 

 

 

 Stacionární fáze BEH a BEH 2-etylpyridin jsou představitelé polárních fází, u 

kterých platí, že se zvyšující se polaritou analytů se zvyšuje jejich retence. Látky typu 

alkoholů a fenolů jsou více zadržovány na BEH 2-EP koloně, jenž ale vykazuje slabé 

interakce s bazickými sloučeninami, na rozdíl od BEH kolony, kde dochází k větší 

retenci těchto látek. Co se týká kyselých látek, na BEH 2-EP koloně vykazují větší 

retenci než na koloně BEH [22]. 

 Zástupcem mírně polární stacionární fáze je XSelect CSH PFP, jehož hybridní 

povrch nese pozitivní náboj. Tento náboj umožňuje zadržování kyselých sloučenin a 

omezuje interakce s bazickými sloučeninami, které způsobují zbytkové silanolové 

skupiny na povrchu BEH kolon. Tato mírně polární stacionární fáze obsahuje 

aromatický kruh, který umožňuje větší retenci aromatických sloučenin ve srovnání s 

BEH fází [22, 23]. 
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 Stacionární fáze HSS C18 SB a BEH Shield RP 18 jsou představitelé nepolárních 

chemicky vázaných fází C18. Retenční pořadí hydrofobních sloučenin odpovídá nárůstu 

délky uhlovodíkového řetězce (CH2, CH3, CH4) díky disperzní interakci s C18 vázanou 

fází. Co se týká retence bazických sloučenin, tyto látky jsou více zadržovány na koloně 

BEH Shield RP 18 ve srovnání s HSS C18 SB fází. Je třeba říci, že i když původní účel 

navazování polárních skupin na alkylové řetězce nepolárních fází sloužil pro omezení 

interakcí s bazickými sloučeninami (při HPLC separaci na reverzních fázích), tento typ 

interakce v SFC nemusí vždy platit [22]. 

 Kromě kolon naplněných plně porézními částicemi < 2 µm, jsou k dispozici také 

kolony s povrchově porézními částicemi. Tyto částice jsou tvořeny z pevného 

neporézního jádra obklopeného porézní vrstvou oxidu křemičitého. V provedené studii 

byl ukázán velký potenciál těchto kolon při použití v ultra-vysokoúčinné superkritické 

fluidní chromatografii (UHPSFC), kdy se prokázalo zvýšení účinnosti o 50 % ve srovnání 

s kolonami plněnými plně porézními částicemi [24]. V budoucnu tedy lze očekávat 

zájem o použití náplňových kolon s povrchově porézními částicemi < 2 µm (dnes jsou k 

dispozici i kolony s 1,3 µm, 1,6 µm a 1,7 µm částicemi), což povede k vyšší účinnosti a 

zkrácení doby analýzy v UHPSFC [14]. 

1.4. Instrumentace v superkritické fluidní chromatografii 

 V dnešní době existují dva typy systémů SFC vyráběné různými firmami. První je 

tzv. celostní systém pro superkritickou fluidní chromatografii a druhý je označován jako 

hybridní systém LC/SFC [10]. 

1.4.1. Celostní systém pro SFC 

 V roce 2012 byl poprvé představen přístroj ACQUITY UPC2 (Ultra Performance 

Convergence Chromatography) systém vyráběný firmou Waters (USA). Tento přístroj je 

určený pouze pro analytické SFC separace a jeho design vychází z celostního 

uspořádání (obrázek č. 4). Hlavními částmi přístroje jsou binární čerpadlo, automatický 

dávkovač vzorků, konvergenční modul, vyhřívaný prostor pro kolony (termostat) a 

detektor. Přístroj lze ovládat pomocí programu Empower nebo MassLynx, které 

poskytuje výrobce [3, 10, 25].  
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Obrázek č. 4: ACQUITY UPC2 systém firmy Waters [3]. 

 

 

a) Binární čerpadlo 

 Binární čerpadlo se skládá ze dvou částí, přičemž jedno čerpadlo čerpá kapalný 

oxid uhličitý a druhé slouží k čerpání modifikátoru. Čerpadlo pro CO2 musí být 

chlazeno, což je důležité pro udržení oxidu uhličitého v kapalném stavu. Druhé 

čerpadlo je napojeno na čtyřcestný ventil, který umožňuje zvolit jeden ze čtyř 

organických modifikátorů, a pak v místě zvaném mixer ho smíchat s CO2. Čerpadla jsou 

vysokotlaká a umožňují průtok až 4 ml/min při maximálním tlaku 413 bar. Maximální 

tlak se bude snižovat od 413 do 293 bar s rostoucím průtokem v rozsahu 3,25 - 

4 ml/min  [3, 10, 25]. 

b) Automatický dávkovač vzorků 

 Automatický dávkovač vzorků neboli autosampler je tvořen dvěma zásobníky 

pro vzorky, které lze otáčet. Prostor je možné vytemperovat na požadovanou teplotu a 

vzorky se do zásobníku umísťují ve vialkách uzavřených víčky s perforovaným septem a 

jsou zde chráněny před světlem. Při nasávání vzorků z vialek se zásobník nepohybuje, 

ale pohybuje se rameno, na kterém je umístěna injekční stříkačka. Rameno je schopné 
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pohybu ve směrech po osách x, y i z. K nasátí vzorku do jehly a následně do dávkovací 

smyčky je využíván krokový motor ovládající píst injekční stříkačky. Aby se zabránilo 

kontaminaci následujícího vzorku vzorkem předchozím, je důležité dávkovací jehlu 

opláchnout z vnějšku i propláchnout zevnitř [25, 26]. 

c) Konvergenční modul 

 Konvergenční modul plní v systému tři funkce, a to přívod CO2, regulaci tlaku 

pomocí aktivního regulátoru zpětného tlaku (ABPR) a odtlakování nástřikové smyčky 

pro nástřik vzorku. Na vstupu oxidu uhličitého do přístroje je umístěn senzor tlaku a 

uzavírací ventil. Dále se zde nachází výstupní ventil, přes který oxid uhličitý proudí do 

binárního čerpadla pro CO2. Přesné ovládání tlaku je umožněno díky ABPR, který se 

skládá ze statické a dynamické části. Statická část je zodpovědná za vytváření stálého 

zpětného tlaku v rozmezí 75 - 90 bar s hrubou regulací. Dynamická část pak vytváří 

další tlak, který doplní hodnotu tlaku na požadovanou hodnotu, tedy je-li požadován 

tlak 130 bar, bude dynamický regulátor generovat tlak mezi 40 až 55 bary. Mezi těmito 

dvěma regulátory je ještě umístěn termostat, který ohřívá proud oxidu uhličitého, aby 

nedošlo k jeho vysrážení v podobě suchého ledu. Schéma ABPR je uvedeno na obrázku 

č. 5. Tlak v systému je tedy velmi přesně udržován na požadované hodnotě, což je 

důležité pro dobrou separaci analytů a zejména pro opakovatelnost metody. Tlak je 

pak postupně pak uvolňován až na hodnotu atmosférického tlaku, kdy dojde k 

odpaření oxidu uhličitého v plynné formě [1, 3, 10]. 

Obrázek č. 5: Princip regulace zpětného tlaku v systému ACQUITY UPC2 [1]. 
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d) Vyhřívaný prostor pro kolony 

 Při základním uspořádání systému lze do přístroje vložit dvě kolony, mezi nimiž 

lze přepínat, ale při připojení dalších komor je možné počet kolon navýšit až na šest 

bez nutnosti dalších přídavných ventilů. Prostor pro kolony je neustále vyhříván a 

uzpůsoben pro kolony o délce 150 mm. Před kolonami je umístěn předehřívač, který 

slouží pro ohřev mobilní fáze na vhodnou teplotu před jejím vstupem na kolonu. Každá 

kolona speciálně určená pro superkritickou fluidní chromatografii v systému UPC2 má 

navíc čip, který slouží pro uchování dat o analýzách, které již na koloně proběhly 

(obrázek č. 6) [10]. 

Obrázek č. 6: Kolona speciálně určená pro SFC s čipovou technologií [25]. 

 

 

e) Detektor 

 Výstup z kolony je připojen na detektor. U superkritické fluidní chromatografie 

lze využít několik možností detekce. Mezi ty nejčastěji používané patří detektor 

diodového pole (PDA), odpařovací detektor rozptylu světla (ELSD) nebo hmotnostně-

spektrometrický detektor (MS) [10]. 

 Detektor diodového pole patří mezi UV/VIS detektory, které jsou založeny na 

principu absorpce záření v oblasti vlnových délek od 190 do 800 nm [27]. Odpařovací 

detektor rozptylu světla je univerzální detektor zaznamenávající rozptyl světla na 

částicích analytu, které vznikají po zmlžení eluentu a následném odpaření rozpouštědla 

[28]. Hmotnostně-spektrometrický detektor detekuje ionty vznikající ionizací analytů a 

umožňuje tak identifikaci analytů na základě jejich hmotnostních spekter [29]. 

 

 



23 

1.4.2. Hybridní systém SFC/UHPLC 

 V roce 2012 představila firma Agilent Technologies (Německo) svůj hybridní 

systém 1260 Infinity Hybrid SFC/UHPLC (obrázek č. 7), který umožňuje provádět 

separace pomocí superkritické fluidní chromatografie nebo separace založené na 

principu ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie [10]. 

 Tento přístroj obsahuje dvě čerpadla - jedno pro SFC a druhé pro UHPLC, mezi 

kterými lze přepínat pomocí ventilu a uživatel si tak může zvolit typ chromatografie dle 

požadované separace. Je ovšem důležité vždy přístroj dobře promýt, pokud je přepínán 

z jednoho chromatografického režimu do druhého [10, 30].  

 Všechna zařízení, která souvisí s provozem superkritické fluidní chromatografie, 

jsou umístěna ve 1260 SFC Controler modulu, který je umístěn v blízkosti 1260 Infinity 

systému. Tento modul odpovídá za stlačení vstupujícího plynného CO2 s regulací 

teploty přes chlazení kapalinou a zpětný tlak je zde regulován pomocí vyhřívaného 

jednostupňového zařízení [10, 30].  

 Při základním uspořádání systému je k dispozici pouze jeden organický 

modifikátor, ale při rozšíření o přepínací ventily je možné vybírat až z dvanácti 

modifikátorů. Podobně je tomu i u přepínání kolon, kdy mohou být použity čtyři kolony 

o délce 250 mm nebo osm kolon o délce 50 mm. Maximální rychlost průtoku je 

5 ml/min a maximální tlak dosažený v systému je 600 bar. Maximální objem nástřiku je 

15 µl. 

 Pro detekci lze využít detektor diodového pole, odpařovací detektor rozptylu 

světla, hmotnostní spektrometr, a také plameno-ionizační detektor, podobně jako v 

případě celostního systému [10]. 

 Přístroj 1260 Infinity Hybrid SFC/UHPLC lze ovládat pomocí programu 

ChemStation nebo OpenLab poskytovaných výrobcem [10, 30]. 
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Obrázek č. 7: Přístroj 1260 Infinity Hybrid SFC/UHPLC [30]. 

 

 

 

2. Stárnutí kolon 

 Column aging, neboli stárnutí kolony, je proces, při kterém v průběhu času 

dochází ke změnám retence a selektivity stacionární fáze. Předpokládá se, že za tyto 

změny je zodpovědný vznik silyletherů na povrchu částic stacionární fáze, čímž dojde 

ke snížení hydrofility. A právě vznik silyletherů je problémem při reprodukovatelnosti v 

bezvodých separacích jako je superkritická fluidní chromatografie. Silylethery se 

mohou objevovat na jakýchkoliv chromatografických částicích obsahujících silanolové 

skupiny (např. kolony na bázi oxidu křemičitého), nicméně jev způsobující změnu je 

relativně pomalý, hlavně při správném skladování. Neočekává se tedy, že posuny 

retence budou pozorovány na chirálních stacionárních fázích potažených polysacharidy 

nebo v separačních režimech, kde je používáno významné množství vody, např. u 

hydrofilní interakční chromatografie (HILIC). Zde silylethery sice vznikat budou, ale 
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právě díky vodě budou rychle odstraňovány. Reverzní stacionární fáze bývají často 

"end-cappovány", což způsobuje pokrytí silanolových skupin, a tak je změna celkové 

hydrofobicity kvůli tvorbě silyetherů zanedbatelná [31].  

Obrázek č. 8: Tvorba silyletherů na povrchu částic se silanolovými skupinami [31]. 

 

 

2.1. Doporučení pro skladování kolon 

 Bylo zjištěno, že podmínky skladování kolon mohou proces tvorby silyletherů 

buď urychlit, nebo mu zabránit. Pokud kolony nejsou používány více než 72 hodin, 

měla by být dodržena následující doporučení. Po každé analýze je třeba kolonu 

propláchnout mobilní fází o vysoké eluční síle - pro reverzní fáze je to metanol nebo 

acetonitril a pro normální fáze je to hexan a acetonitril. Kolona nikdy nesmí vyschnout, 

to znamená, že musí být uchovávána v doporučené mobilní fázi. Pro SFC kolony je 

doporučováno skladování v CO2, aby se zabránilo změnám chemie na povrchu částic a 

nedocházelo tak k tvorbě silyletherových formací (SEF), či se neměnila jejich současná 

úroveň, a tím byly minimalizovány rozdíly mezi jednotlivými použitími. Důležité je také 

kolonu skladovat uzavřenou originálními těsnícími šrouby na suchém a ne příliš teplém 

místě chráněném před nárazy a vibracemi [31, 32]. 

2.2. Regenerace kolon 

 Vzhledem k tomu, že silyletherové formace existují jako rovnováha mezi 

kapalnou fází a povrchem částic, je jejich tvorba reverzibilní. Přidáním vody do mobilní 

fáze lze tvorbu silyletherů zvrátit či zmírnit a silanoly jsou tak regenerovány 

(hydroxylovány) do jejich původního stavu nebo alespoň do jeho blízkosti a selektivita 

a retence jsou navráceny k počátečním hodnotám. Regenerace je také dobrou 

metodou pro zjištění hladiny silyletherů v koloně, protože někteří výrobci kolon své 

kolony testují v SFC podmínkách a skladují je v čistém metanolu až do doručení ke 

konečnému uživateli. Výrobci tak odstartují proces tvorby silyletherových formací a 
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uživateli je pak dodána kolona se změněnou retencí i o několik procent. Regenerace je 

pak použita pro návrat kolony do původního stavu a uživatel tak může určit relativní 

úroveň přítomnosti silyletherů v koloně při jejím obdržení [31]. 

2.3. Teorie stárnutí kolon v praxi 

 Tyto teorie potvrdila nedávná studie, která se zabývala právě vlivem vzniku 

silyletherů na změny selektivity a retence. Ve studii byly použity BEH i BEH 2-

etylpyridinové kolony různých výrobců, na kterých bylo testováno celkem 11 analytů 

(flavon, thymin, papaverin, ketoprofen, prednisolon, sulfanilamid, 3-benzoylpyridin, 

kumarin, kofein, prednison a N-N-dimetylbutylamin). Pravděpodobným zdrojem 

interakcí s povrchovými silanoly je mobilní fáze, a protože směs oxidu uhličitého s 

metanolem je nejpoužívanější mobilní fází v superkritické fluidní chromatografii, je 

třeba jí věnovat zvýšenou pozornost. Oxid uhličitý se silanoly reaguje neochotně, ale 

polární charakter metanolu způsobuje přímé interakce s povrchovými silanoly za 

vzniku metylsilyletherů (obrázek č. 8). Studie se nejvíce soustředila na dvě látky, a to 

flavon a 3-benzoylpyridin, které při použití nových kolon, nikdy nevystavených 

metanolu, ko-eluovaly. Po šesti nástřicích byla kolona naplněna čistým metanolem a 

uložena do druhého dne, což se opakovalo 12 dní a výsledkem bylo, že na rozdíl od 

prvního dne, kdy látky ko-eluovaly, ve dvanáctém dni už byly rozlišitelné, což ukazuje 

na změnu selektivity kolony [31].  

 Kromě čistého metanolu byla kolona uložena i v metanolu s 0,1% N-N-

dimetylbutylaminem (DMBA). Přídavek dimetylbutylaminu způsobil úplné rozlišení 

dvou zkoumaných analytů již po 2 dnech, což bylo důkazem přítomnosti většího 

množství silyletherů díky přídavku zásaditého aditiva [31].  

 Dále byla kolona uložena v n-propanolu s 0,1% DMBA, který tvoří delší řetězce 

silyletherů, což znamená, že tvorba propylsilyletherů z propanolu je pomalejší, než  ta u 

tvorby krátkých řetězců silyletherů z metanolu. Důkazem byla změna selektivity, ale ani 

po deseti dnech nedošlo k úplnému rozdělení flavonu a 3-benzoylpyridinu [31].  

 Výsledky získané těmito experimenty ukázaly, že u všech testovaných kolon 

došlo ke zkrácení retenčních časů vzhledem k jejich počáteční retenci při prvním 

nástřiku, ale rychlost změn retence byla u každé z testovaných kolon různá [31].  
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 Také byla zkoumána regenerace kolon. Stejné kolony byly dva dny skladovány v 

metanolu s 0,1% DMBA, pak byly v krátkém časovém úseku proplachovány čistou 

vodou (průtok 1 ml/min), naplněny čistým isopropanolem a následně testovány v SFC 

podmínkách. Došlo k odstranění silyletherů a selektivita kolony byla navrácena do 

původního stavu. To znamená, že flavon a 3-benzoylpyridin opět ko-eluovaly. Už po 30 

minutách proplachování čistou vodou byly viditelné výsledky, ale až po nejméně třech 

hodinách byl povrch částic zregenerován do původního stavu bez silyletherů [31].  

 Zmírnění tvorby silyletherových formací vede k výraznému zlepšení 

superkritické fluidní chromatografie. Budoucí SFC kolony by tedy měly zahrnovat buď 

efektivní využití SEF, nebo omezení jejich vzniku prostřednictvím částic s novou chemií, 

což by dokonce mohlo vést k upuštění od používání kolon na bázi oxidu křemičitého v 

bezvodých separacích [31]. 

 

3. Použité analyty 

3.1. Estrogeny 

 Mezi estrogeny patří estradiol, estriol a estron, což jsou pohlavní hormony 

produkované vaječníky. Estrogeny jsou nezbytné pro psychický i fyzický vývoj ženy, 

neboť stimulují vývoj reprodukčních orgánů a sekundárních pohlavních znaků. Dále 

zajišťují normální strukturu a funkci kůže, mají tlumící vliv na činnost osteoklastů a 

příznivě ovlivňují metabolismus lipoproteinů, a to tak, že zvyšují koncentraci HDL-

cholesterolu a mírně snižují koncentraci LDL-cholesterolu. Estrogeny jsou využívány u 

plodných žen jako antikoncepce a u žen po menopauze jako substituční terapie k 

potlačení obtíží spojených s úbytkem estrogenů a jako prevence osteoporózy. 

Estrogeny bývají podávány i mužům k potlačení růstu karcinomu prostaty [33].  

 V této práci bylo použito několik estrogenů a jejich derivátů, jejichž fyzikálně-

chemické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 2 a struktury těchto analytů jsou na 

obrázku č. 9.  
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Tabulka č. 2: Fyzikálně-chemické vlastnosti použitých estrogenů [34, 35, 36, 37]. 

Analyt Latinský název Zkratka Vzorec Mol. hmotnost LogP pKa 

α-estradiol α-estradiolum A-EST C18H24O2 272,38 3,91 10,33 

β-estradiol β-estradiolum B-EST C18H24O2 272,38 4,01 10,33 
β-estradiol-17-
acetát 

Estradiolum 
acetatum 

EST-AC C20H26O3 314,42 3,91 19,38 

17-β-estradiol-3-
metylether 

17-β-estradiolum-
3-metylaether 

EST-ME C19H26O2 286,42 5,03 15,07 

Ethinylestradiol Ethinylestradiolum ET-EST C20H24O2 296,41 3,67 10,33 
Estriol Estriolum ESTRI C18H24O3 288,39 2,45 10,33 

Estron Estronum ESN C18H22O2 270,37 3,13 10,33 

 

 Všechny použité estrogeny a jejich deriváty patří mezi neutrální látky. Jedná se 

o bílé nebo téměř bílé krystalické prášky, bez zápachu, které jsou nerozpustné ve vodě, 

ale jsou rozpustné v alkoholu, acetonu, chloroformu, dioxanu nebo etheru. 

 Všechny musí být uchovávány v dobře uzavřeném obalu při teplotě 15 - 30°C a 

chráněné před světlem. 

Obrázek č. 9: Struktury estrogenů 
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3.2 Nesteroidní protizánětlivé látky (NSAIDs) 

 Nesteroidní protizánětlivé látky jsou látky s účinkem antipyretickým, 

antiflogistickým, analgetickým eventuelně antiuratickým. Jsou indikovány u akutní 

bolesti slabší intenzity (bolesti hlavy, zad, kloubů, atd.) nebo k úlevě od chronické 

bolesti. Antipyretický účinek je využíván při potlačení horečky u různých onemocnění. 

Ve vyšších dávkách se pak uplatňují protizánětlivé účinky u artritid nebo revmatoidní 

artritidy. Do této skupiny látek patří salicyláty, paracetamol, deriváty kyseliny octové 

(diklofenak, indometacin) nebo deriváty kyseliny propionové (ibuprofen, flurbiprofen, 

ketoprofen) [33]. 

 Některé z výše uvedených látek byly použity při praktickém vypracování této 

práce a jejich fyzikálně-chemické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 3. Struktury 

použitých NSAIDs jsou na obrázku č. 10. 

Tabulka č. 3: Fyzikálně-chemické vlastnosti použitých NSAIDs [34, 35, 36, 37]. 

Analyt Latinský název Zkratka Vzorec 
Mol. 

hmotnost 
LogP pKa 

Paracetamol Paracetamolum PAR C8H9NO2 151,16 0,46 9,38 

Ibuprofen Ibuprofenum IBU C13H18O2 206,28 3,97 4,85 
Flurbiprofen Flurbiprofenum FLURBI C15H13FO2 244,26 4,16 4,42 

Ketoprofen Ketoprofenum KETO C16H14O3 254,28 3,12 4,45 

 

 Paracetamol je představitelem neutrální látky, zatímco ibuprofen, ketoprofen a 

flurbiprofen patří mezi slabé kyseliny. Všechny výše uvedené analyty jsou ve formě 

bílého nebo téměř bílého krystalického prášku, bez zápachu. Paracetamol je mírně 

rozpustný ve vodě, ostatní látky jsou ve vodě nerozpustné. Naopak jsou dobře 

rozpustné v acetonu, etheru, alkoholu, dichlormetanu nebo acetonitrilu, paracetamol 

je velmi těžce rozpustný v etheru a dichlormetanu. 

 Tyto látky je nutné uchovávat v dobře uzavřených obalech, chráněné před 

světlem, teplem a vlhkostí. 
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Obrázek č. 10: Struktury NSAIDs použitých v diplomové práci. 

 

 

3.3. β-blokátory 

 β-blokátory neboli betalytika jsou látky, které působí jako antagonisté β-

receptorů adrenergního systému. Tyto receptory se nachází v různých orgánech a 

tkáních lidského těla a jejich blokace se projevuje různými účinky. Nejvýznamnější je 

účinek na kardiovaskulární systém, kde způsobují pokles srdečního minutového výdeje. 

Proto jsou využívány v terapii vysokého krevního tlaku a dále jako antiarytmika u 

pacientů s chronickým srdečním selháváním. V bronších způsobují bronchokonstrikci, v 

oku působí snížení nitroočního tlaku a mezi metabolické účinky patří redukce 

glykogenolýzy a dostupnosti glukózy jako reakce na sekreci adrenalinu. Mezi β-

blokátory patří např. propanolol, atenolol, labetalol, metoprolol, pindolol a další [33].  

 Poslední dva uvedené byly použity při experimentální části této práce, a tak 

budou níže uvedeny jejich fyzikálně-chemické vlastnosti (tabulka č. 4). Struktura 

metoprolol vínanu a pindololu je uvedena na obrázku č. 11. 

Tabulka č. 4: Fyzikálně-chemické vlastnosti použitých β-blokátorů [34, 35, 36, 37]. 

Analyt Latinský název Zkratka Vzorec Mol. hmotnost LogP pKa 

Metoprolol 
vínan 

Metoprololium 
tartaricum 

MET C34H56N2O12 684,82 1,88 9,67 

Pindolol Pindololum PIN C14H20N2O2 248,32 1,75 9,25 
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 Metoprolol vínan i pindolol patří mezi bazické látky. Jsou to bílé nebo téměř 

bílé krystalické prášky. Metoprolol je nerozpustný v etheru, těžce rozpustný v acetonu, 

snadno rozpustný v alkoholu, chloroformu a dichlormetanu a velmi lehce rozpustný ve 

vodě. Naopak pindolol je prakticky nerozpustný ve vodě, velmi málo rozpustný v 

chloroformu a těžce rozpustný v metanolu . 

 Tyto látky je vhodné uchovávat v dobře uzavřeném obalu, na místě chráněném 

před světlem. Optimální teplota pro skladování metoprolol vínanu je 15 - 30°C a pro 

skladování pindololu to je 2 - 8°C. 

Obrázek č. 11: Struktury β-blokátorů využitých v této diplomové práci. 

 

 

3.4. Kortikoidy 

 Kortikoidy jsou syntetické látky svou strukturou podobné kortizolu, což je 

endogenní glukokortikoid produkovaný kůrou nadledvin. Mezi hlavní účinky na úrovni 

organismu patří zajištění reakce na stres a aktivace glukoneogeneze. Ve farmakoterapii 

se také uplatňují jejich protizánětlivé a imunosupresivní účinky, pro které jsou 

využívány u autoimunitních nebo alergických onemocněních, před transplantací jako 

prevence odmítnutí štěpu nebo při různých zánětech. Mezi syntetické kortikoidy patří 

prednison, prednisolon, metylprednisolon, triamcinolon, betamethason nebo 

dexamethason [33]. 

 Při experimentech byl používán betamethason, proto budou jeho fyzikálně-

chemické vlastnosti uvedeny podrobně v tabulce č. 5 a jeho struktura je na obrázku 

č. 12.  
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Tabulka č. 5: Fyzikálně-chemické vlastnosti betamethasonu [34, 35, 36, 37]. 

Analyt Latinský název Zkratka Vzorec Mol. hmotnost LogP pKa 

Betamethason Betamethasonum BET C22H29FO5 392,47 1,94 12,42 

 

 Betamethason patří mezi neutrální látky. Jedná se o bílý nebo téměř bílý 

krystalický prášek, bez zápachu, prakticky nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v 

etanolu, velmi těžce rozpustný v dichlormetanu a etheru. 

 Musí být uchováván v dobře uzavřeném obalu, při teplotě 2 - 30°C, chráněn 

před světlem. 

Obrázek č. 12: Struktura betamethasonu. 
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IV. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4. Použité chemikálie 

V experimentální části této práce byly použity níže vyjmenované chemikálie. 

4.1. Analyty 

 17-α-ethinylestradiol, > 85% (Sigma Aldrich, Německo) 

 17-β-estradiol-3-metylether, 98,3% (Riedel-de Haën, Německo) 

 α-estradiol, 99,8% (Fluka Analytical, Německo) 

 β-estradiol, min 98% (Sigma Aldrich, Německo) 

 β-estradiol-17-acetát, 99,2% (Fluka Analytical, Německo) 

 Estriol, 99,3% (Fluka Analytical, Německo) 

 Estron, min 99% (Sigma Aldrich, Německo) 

 Ibuprofen, min 98% (Sigma Aldrich, Německo) 

 Flurbiprofen, min 99% (Sigma Aldrich, Německo) 

 Ketoprofen, min 99% (Sigma Aldrich, Německo) 

 Paracetamol, min 99% (Balex, Česká republika) 

 Metoprolol vínan, > 98% (Sigma Aldrich, Německo) 

 Pindolol, > 98% (Sigma Aldrich, Německo) 

 Betamethason, min 98% (Sigma Aldrich, Německo) 

4.2. Mobilní fáze 

 Metanol pro HPLC, > 99,9% (Fluka Analytical, Německo) 

 Mravenčan amonný pro HPLC, min 98% (Riedel-de Haën, Německo) 

 Oxid uhličitý, > 99,995% (Messer, Česká republika) 

4.3. Ostatní rozpouštědla 

 Isopropanol pro LC-MS, > 99,9% (Fluka Analytical, Německo) 

 Acetonitril pro LC-MS, > 99,9% (Sigma Aldrich, Německo) 

 Hexan pro HPLC, > 97,0% (Sigma Aldrich, Německo) 

 Tetrahydrofuran pro HPLC, > 99,9% (Sigma Aldrich, Německo) 
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5. Stacionární fáze 

Separace byly prováděny pomocí uvedených SFC stacionárních fází: 

 ACQUITY UPC2 BEH (Waters, USA) 

o velikost částic: 1,7 µm 

o rozměry kolony: 3,0 x 100 mm 

 ACQUITY UPC2 BEH 2-EP (Waters, USA) 

o velikost částic: 1,7 µm 

o rozměry kolony: 3,0 x 100 mm 

6. Přístroje a pomůcky 

 ACQUITY UPC2 systém s PDA detektorem (Waters, USA) 

 Analytické váhy Sartorius Genius (Sartorius, Německo) 

 Automatické pipety Biohit 200 µl a 1000 µl (Sartorius, Německo) 

7. Příprava mobilní fáze 

Jako mobilní fáze byl používán 20 mM mravenčan amonný (CH5NO2) v metanolu. 

 MCH5NO2 63,06 g/mol 

 c  20 mmol/l = 0,020 mol/l 

 V  0,5 l 

 mCH5NO2  ? g 

 m = c * V * M 

 m = 0,020 mol/l * 0,5 l * 63,06 g/mol 

 m = 0,6306 g CH5NO2 

 Požadované množství mravenčanu amonného bylo naváženo na analytických 

vahách a rozpuštěno v malém množství metanolu. Následně byl tento roztok 

kvantitativně převeden do 500 ml odměrné baňky a doplněn metanolem až po rysku. 

8. Příprava roztoků 

8.1. Příprava roztoků standardů 

 Všechny standardy byly v práškové formě a bylo třeba je rozpustit v organickém 

rozpouštědle, kterým byl tetrahydrofuran (THF). Analyty v něm byly dobře rozpustné a 
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THF je kompatibilní s SFC mobilní fázi, a tak poskytuje dobré tvary píků. Na 

analytických vahách by navážen přibližně 1 mg každého analytu a k tomuto množství 

byl napipetován 1 ml tetrahydrofuranu, s výjimkou metoprololu a pindololu, kterých 

bylo naváženo po 2 mg a ke každému bylo pipetováno 2 ml tetrahydrofuranu. 

8.2. Příprava zásobních roztoků a vzorků k analýze 

 Nejprve bylo třeba připravit zásobní roztoky, a to zásobní roztok směsi A a 

zásobní roztok směsi B. Směs A obsahovala neutrální látky, a to estron, estriol, α-

estradiol, β-estradiol, β-estradiol-17-acetát, 17-β-estradiol-3-metylether a 

ethinylestradiol a směs B obsahovala acidobazicky aktivní látky ibuprofen, flurbiprofen, 

ketoprofen, paracetamol, metoprolol vínan, pindolol a neutrální betamethason. Do 

směsi A bylo od každého standardu přidáno 400 µl, celkem tedy 2800 µl, a tento objem 

byl následně doplněn 1200 µl tetrahydrofuranu do celkových 4 ml. Směs B obsahovala 

po 800 µl metoprololu a pindololu a po 400 µl zbylých standardů, celkem tedy 3600 µl, 

a následně byla směs doplněna 400 µl tetrahydrofuranu také do celkových 4 ml. Z 

těchto zásobních roztoků pak byly do vialek napipetovány vzorky pro analýzu o objemu 

asi 1 ml. 

9. Podmínky separace 

 Kolony uložené v CO2: ACQUITY UPC2 BEH 1,7 µm (3,0 x 100 mm) 

    ACQUITY UPC2 BEH 2-EP 1,7 µm (3,0 x 100 mm) 

Stejné kolony byly uloženy i v isopropanolu, acetonitrilu a hexanu. 

 Mobilní fáze: pro směs A - CO2, MeOH 

   pro směs B - CO2, MeOH + 20 mM mravenčan amonný 

 Průtoková rychlost MF: 2,5 ml/min 

 Nástřik:   1 µl 

 Typ eluce:  gradientová eluce 

 pro směs A  3 - 30% metanolu 

 pro směs B  5 - 30% metanolu  

 Teplota na koloně: 40°C 

 Vlnová délka detekce: λ = 225 nm pro směs A, λ = 230 nm pro směs B 

 Tlak na ABPR:  2000 psi 
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 Doba analýzy: 3 minuty 

10. Postup analýzy 

 Všechny analýzy byly provedeny na přístroji ACQUITY UPC2 s PDA detektorem a 

tabulka č. 6 ukazuje postup jednotlivých analýz obou směsí látek na všech kolonách. 

Tabulka č. 6: Postup analýz obou směsí látek. 

Kolona Směs Nástřik Počet opakování Počet cyklů měření na koloně 

BEH v CO2 
A 1 µl 15x 8 (duben - prosinec) 

B 1 µl 20x 8 (duben - prosinec) 

BEH v IPA 
A 1 µl 15x 8 (duben - prosinec) 
B 1 µl 20x 8 (duben - prosinec) 

BEH v ACN 
A 1 µl 15x 8 (duben - prosinec) 
B 1 µl 20x 8 (duben - prosinec) 

BEH v hexanu 
A 1 µl 15x 8 (duben - prosinec) 

B 1 µl 20x 8 (duben - prosinec) 

BEH 2-EP v CO2 
A 1 µl 15x 8 (duben - prosinec) 

B 1 µl 20x 8 (duben - prosinec) 

BEH 2-EP v IPA 
A 1 µl 15x 6 (červenec - prosinec) 

B 1 µl 20x 6 (červenec - prosinec) 

BEH 2-EP v ACN 
A 1 µl 15x 6 (červen - listopad) 

B 1 µl 20x 6 (červen - listopad) 

BEH 2-EP v hexanu 
A 1 µl 15x 6 (červen - listopad) 
B 1 µl 20x 6 (červen - listopad) 
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V. VÝSLEDKY A DISKUZE 

11. BEH kolony 

 Všechny používané BEH kolony byly před prvním použitím úplně nové. Jak již 

bylo zmíněno výše, jednotlivé testované kolony byly uloženy v různých organických 

rozpouštědlech. Jednalo se o oxid uhličitý (CO2), isopropanol (IPA), acetonitril (ACN) a 

hexan. Byl zkoumán vliv těchto jednotlivých rozpouštědel na retenční časy a na 

selektivitu při separaci analytů ve dvou různých směsích. 

 Pořadí eluujích látek na BEH kolonách pro směs neutrálních látek je uvedeno na 

obrázku č. 13 a pro směs acidobazicky aktivních látek na obrázku č. 14. 

Obrázek č. 13: Chromatogram pro směs neutrálních látek na BEH kolonách (směs A). 

 

Obrázek č. 14: Chromatogram pro směs acidobazicky aktivních látek na BEH kolonách (směs B). 
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11.1. Vliv podmínek uchovávání kolon na separaci směsi 

neutrálních látek 

 Všechny BEH kolony uložené v příslušných rozpouštědlech byly pro měření 

směsi A použity celkem 8x vždy jednou za měsíc v období od dubna do prosince. 

Veškerá měření prováděná na těchto kolonách probíhala za stejných podmínek, které 

jsou uvedeny v kapitole 9. Při vyhodnocování dat bylo zjištěno, že měření, jež proběhla 

v září a v říjnu na všech kolonách, je nutné vyloučit, protože naměřené hodnoty 

retenčních časů byly velice odlišné od dalších naměřených hodnot na jednotlivých  

kolonách. Na kolonách došlo k prodloužení retence o 8 - 11 % a na koloně ukládané v 

hexanu dokonce k prodloužení retenčního času o až 24 %, což bylo způsobeno chybou 

měření nebo závadou v instrumentaci, protože tento jev je proti očekávaným 

výsledkům vlivu column agingu a nelze vysvětlit s využitím námi dostupných znalostí a 

zkušeností. 
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 Níže v tabulkách č. 7 - 10 jsou uvedeny průměrné retenčními časy z jednotlivých 

měření směsi neutrálních látek, která proběhla na příslušných BEH kolonách. Dále jsou 

pak uvedeny obrázky chromatogramů (Obr. č. 15 - 18) vycházející z výše uvedených 

tabulek, a které poskytují pohled na posuny retenčních časů a změny selektivity při 

jednotlivých měsíčních měřeních.  

Tabulka č. 7: Kolona BEH uložená v CO2 - průměry retenčních časů z jednotlivých měření pro 

analyty ze směsi neutrální látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

EST-ME  
Průměr 0,8227 0,8185 0,8109 0,8247 0,8175 0,7623 

 100,00% 99,49% 98,57% 100,24% 99,37% 92,66% 

EST-AC  
Průměr 0,8618 0,8699 0,8675 0,8807 0,8704 0,8129 

 100,00% 100,94% 100,66% 102,19% 101,00% 94,33% 
ESN  

Průměr 1,0141 1,0218 1,0269 1,0392 1,0193 0,9526 

 100,00% 100,76% 101,26% 102,48% 100,51% 93,94% 
ET-EST  

Průměr 1,3511 1,3538 1,3577 1,3853 1,3613 1,2873 
 100,00% 100,20% 100,49% 102,53% 100,75% 95,28% 

A-EST  

Průměr 1,4357 1,4241 1,4287 1,4527 1,4265 1,3535 
 100,00% 99,19% 99,51% 101,18% 99,36% 94,27% 

B-EST  
Průměr 1,4805 1,4668 1,4724 1,4947 1,4705 1,3981 

 100,00% 99,07% 99,45% 100,96% 99,32% 94,43% 
ESTRI  

Průměr 2,1383 2,0679 2,0669 2,0724 2,0696 2,0258 

 100,00% 96,71% 96,66% 96,92% 96,79% 94,74% 

  

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (označeno tučně) a jako významný posun pak ± 5% od prvního měření (v 

tabulce označeno červeně). Jak je možné vidět z výsledků, změny retence u 

jednotlivých analytů na BEH koloně uložené v CO2 nebyly příliš významné v průběhu 7 

měsíců skladování. U 17-β-estradiol-3-metyletheru došlo k mírnému zkrácení ve 3. 

měsíci, u analytů β-estradiol-17-acetátu, estronu, ethinylestradiolu a α-estradiolu 

naopak došlo k prodloužení času ve 4. měsíci. Nejdříve se změny retence projevily u 

estriolu, kde k prvnímu zkrácení retence o 3 % došlo již ve druhém měsíci a pak i v 

každém dalším. V posledním 8. měsíci došlo k významnému zkrácení retence vzhledem 
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k jejich původní retenci u všech analytů směsi A, což znamená, že po více než 

půlročním používání kolony lze pozorovat tzv. column aging, jehož projevem jsou právě 

významné změny retence. 

Obrázek č. 15: Kolona BEH skladovaná v CO2 - chromatogramy pro směs neutrálních látek. 

 

  

 Na obrázku č. 15 jsou uvedeny reprezentativní chromatogramy z jednotlivých 

měsíčních měření směsi A na koloně BEH uchovávané v CO2. Posuny retenčních časů 

jednotlivých píků potvrzují přítomnost jevu zvaného column aging.  
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Tabulka č. 8: Kolona BEH uložená v IPA - průměry retenčních časů z jednotlivých měření pro 

analyty ze směsi neutrálních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

EST-ME  
Průměr 0,8251 0,8181 0,8095 0,7992 0,7939 0,7901 

 100,00% 99,15% 98,11% 96,86% 96,22% 95,76% 
EST-AC  

Průměr 0,8251 0,8181 0,8095 0,8485 0,8372 0,8394 

 100,00% 99,15% 98,11% 97,84% 96,54% 96,79% 
ESN  

Průměr 1,0137 1,0171 1,0168 1,0054 0,9728 0,9898 
 100,00% 100,34% 100,31% 99,18% 95,97% 97,64% 

ET-EST  
Průměr 1,3425 1,3468 1,3635 1,3549 1,313 1,3184 

 100,00% 100,32% 101,56% 100,92% 97,80% 98,20% 

A-EST  
Průměr 1,4251 1,425 1,4378 1,4303 1,393 1,3983 

 100,00% 99,99% 100,89% 100,36% 97,75% 98,12% 
B-EST  

Průměr 1,4681 1,4673 1,4785 1,4726 1,4368 1,4418 

 100,00% 99,95% 100,71% 100,31% 97,87% 98,21% 
ESTRI  

Průměr 2,1179 2,1028 2,0741 2,0773 2,0453 2,0392 
 100,00% 99,29% 97,93% 98,08% 96,57% 96,28% 

  

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (označeno tučně) a jako významný posun retenčního času bylo určeno ± 5% od 

prvního měření. Z tabulky č. 8 je patrné, že BEH kolona uložená v isopropanolu 

vykazuje dříve změny retence, než kolona uložena v CO2, ale tyto změny nepřekročily 5 

% ani v 8. měsíci. Pouze u ethinylestradiolu došlo k mírnému prodloužení retenčního 

času ve 3. měsíci, jinak docházelo ke zkrácení retenčních časů. U estronu, 

ethinylestradiolu, α-estradiolu a β-estradiolu bylo možné zkrácení retence pozorovat 

až od 7. měsíce, u β-estradiol-17-acetátu od 4. měsíce a u 17-β-estradiol-3-metyletheru 

a estriolu již od 3. měsíce. Z výsledků je tedy patrné, že ke column agingu dochází u 

různých látek různou rychlostí, celkově se projevil dříve než u kolony uchovávané v 

CO2, ale ve výsledku v menší míře, protože u žádného měření zkrácení retence 

nepřesáhlo 5 %. 
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Obrázek č. 16: Kolona BEH skladovaná v IPA - chromatogramy pro směs neutrálních látek. 

 

  

 Obrázek č. 16 ukazuje chromatogramy z měření směsi A na BEH koloně 

skladované v isopropanolu. Posuny retenčních časů píků jednotlivých analytů 

způsobených změnami retence potvrzují přítomnost column agingu, což potvrzují i 

výsledky z tabulky č. 8. 

Tabulka č. 9: Kolona BEH uložená v ACN - průměry retenčních časů z jednotlivých měření pro 

analyty ze směsi neutrálních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

EST-ME  

Průměr 0,8185 0,8125 0,8151 0,8263 0,8331 0,7636 
 100,00% 99,27% 99,58% 100,95% 101,78% 93,29% 

EST-AC  
Průměr 0,8614 0,8619 0,8645 0,8736 0,8786 0,8061 

 100,00% 100,06% 100,36% 101,42% 102,00% 93,58% 

ESN  
Průměr 1,0128 1,014 1,0294 1,0363 1,035 0,9467 

 100,00% 100,12% 101,64% 102,32% 102,19% 93,47% 
ET-EST  

Průměr 1,3396 1,3416 1,3689 1,3785 1,3776 1,2737 
 100,00% 100,15% 102,19% 102,90% 102,84% 95,08% 

A-EST  

Průměr 1,4195 1,4162 1,4465 1,4539 1,4522 1,3489 
 100,00% 99,77% 101,90% 102,42% 102,30% 95,03% 

B-EST  
Průměr 1,4599 1,4582 1,4875 1,4948 1,4929 1,394 

 100,00% 99,88% 101,89% 102,39% 102,26% 95,49% 

ESTRI  
Průměr 2,1101 2,0782 2,1064 2,1156 2,1 2,0518 

 100,00% 98,49% 99,82% 100,26% 99,52% 97,24% 
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 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (v tabulce označeno tučně) a jako významný posun retence bylo určeno ± 5% 

od prvního měření (v tabulce označeno modře). Výsledky obdržené při měřeních na 

BEH koloně uložené v acetonitrilu ukazují, že u všech analytů ze směsi A docházelo 

spíše k prodlužování retenčních časů (pravděpodobně dáno chybou měření), jen u 

estriolu došlo ke zkrácení retence. U estronu, ethinylestradiolu, α-estradiolu a β-

estradiolu se retenční časy prodloužily již od 3. měsíce, u β-estradiol-17-acetátu se 

prodloužily od 4. měsíce a u 17-β-estradiol-3-metyletheru se retence prodloužila jen v 

7. měsíci. Nakonec ale u všech látek došlo v 8. měsíci ke zkrácení retenčních časů. Na 

koloně uchovávané v acetonitrilu ke column agingu dochází velice pomalu, a to až po 

více než půlročním používání kolony. 

Obrázek č. 17: Kolona BEH skladovaná v ACN - chromatogramy pro směs neutrálních látek. 

 

 

 Na obrázku č. 17 jsou zobrazeny reprezentativní chromatogramy z jednotlivých 

analýz směsi A provedených na koloně BEH ukládané v acetonitrilu. U všech píků došlo 

k posunu doprava ve smyslu prodloužení retenčních časů, pouze v posledním 6. měsíci 

se retenční časy všech analytů zkrátily. Chromatogramy látek tak odpovídají výsledkům 

v tabulce č. 9 a potvrzují přítomnost column agingu v malé míře. 
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Tabulka č. 10: Kolona BEH uložená v hexanu - průměry retenčních časů z jednotlivých měření 

pro analyty ze směsi neutrálních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

EST-ME  
Průměr 0,8187 0,8034 0,7913 0,7737 0,7854 0,7543 

 100,00% 98,13% 96,65% 94,50% 95,93% 92,13% 
EST-AC  

Průměr 0,8632 0,8565 0,847 0,8294 0,8423 0,8112 

 100,00% 99,22% 98,12% 96,08% 97,58% 93,98% 
ESN  

Průměr 1,0145 1,0107 1,0054 0,9826 0,987 0,9555 
 100,00% 99,63% 99,10% 96,86% 97,29% 94,18% 

ET-EST  
Průměr 1,3406 1,3415 1,3526 1,335 1,3287 1,288 

 100,00% 100,07% 100,90% 99,58% 99,11% 96,08% 

A-EST  
Průměr 1,4206 1,4165 1,4224 1,4094 1,3957 1,3589 

 100,00% 99,71% 100,13% 99,21% 98,25% 95,66% 
B-EST  

Průměr 1,4617 1,4588 1,4631 1,4538 1,4377 1,4033 

 100,00% 99,80% 100,10% 99,46% 98,36% 96,00% 
ESTRI  

Průměr 2,1073 2,0632 2,0362 2,0324 2,0052 1,9952 
 100,00% 97,91% 96,63% 96,45% 95,15% 94,68% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (v tabulce označeno tučně) a jako významný posun pak ± 5% od prvního měření 

(v tabulce označeno fialovou barvou). Při měření na BEH koloně, která byla skladována 

v hexanu, docházelo u všech látek ze směsi A ke zkracování retenčních časů. U 17-β-

estradiol-3-metyletheru a estriolu se zkrácení retence dostavilo již ve 2. měsíci, u β-

estradiol-17-acetátu se časy zkrátily od 3. měsíce, ve 4. měsíci došlo ke zkrácení 

retence u estronu, v 7. měsíci se projevilo zkrácením retence u α-estradiolu a β-

estradiolu a u ethinylestradiolu se zkrácení retenčního času projevilo až v posledním 8. 

měsíci. Z výsledků je tedy patrné, že ke column agingu dochází, ale u každého analytu 

jinou rychlostí. Významná změna retence > 5 % byla pozorována u β-estradiol-17-

acetátu, estronu a estriolu jen v 8. měsíci a u 17-β-estradiol-3-metyletheru ve 4. a 

8. měsíci. 
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Obrázek č. 18: Kolona BEH skladovaná v hexanu - chromatogramy pro směs neutrálních látek. 

 

 

 Obrázek č. 18 ukazuje vybrané chromatogramy z jednotlivých analýz směsi A 

prováděných na BEH koloně uložené v hexanu. U všech píků reprezentujících jednotlivé 

látky došlo k posunu doleva, tedy ke zkrácení retenčních časů. U různých analytů došlo 

ke zkrácení retence při různých měřeních, ale výsledkem je, že při používání kolony 

skladované v hexanu dochází k jevu zvanému column aging. 

 

 V grafech č. 1 - 3 jsou uvedeny tři příklady, které ukazují vývoj retenčních časů 

pro jednotlivá měření směsi neutrálních látek na kolonách BEH skladovaných v 

příslušných organických rozpouštědlech. 

Graf č. 1: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH pro 17-β-

estradiol-3-metylether - první eluovaný analyt ve směsi neutrálních látek. 
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Graf č. 2: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH pro 

ethinylestradiol - prostřední eluovaný analyt ve směsi neutrálních látek. 

 

 

Graf č. 3: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH pro estriol - 

poslední eluovaný analyt ve směsi neutrálních látek. 

 

 

 Grafy č. 1, č. 2 a č. 3 vychází z tabulek č. 7 – 10 a ukazují vývoj změn retenčních 

časů pro analyty 17-β-estradiol-3-metylether, ethinylestradiol a estriol eluovaných v 

různých časech na 4 BEH kolonách uložených v CO2, isopropanolu, acetonitrilu a 

hexanu. Vodorovné čáry v grafech znázorňují hladinu významnosti ± 5 %. 

U kolony skladované v CO2 se změny retenčních časů pohybovaly v rozmezí 

96,66 % - 102, 53 % u všech měření, tyto změny ale nelze považovat za významné, 
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neboť nepřekročily hladinu významnosti 5 %. V posledním 8. měsíci však byl pokles 

retenčního času u všech analytů významný (92,66 % pro 17-β-estradiol-3-metylether a 

94,74 % pro estriol) s výjimkou ethinylestradiolu, kde byl pokles pouze na 95,28 %. 

U kolony skladované v isopropanolu nebyly pozorovány významné posuny 

retence, neboť naměřené retenční časy se pohybovaly v rozmezí od 95,76 % do 

101,56 % a hladiny významnosti ± 5 % nedosáhly ani v posledním 8. měsíci. 

U kolony skladované v acetonitrilu zpočátku nebyly pozorovány u 17-β-

estradiol-3-metyletheru a estriolu žádné zaznamenatelné změny retence, avšak u 

ethinylestradiolu byl retenční čas prodloužen, což bylo způsobeno chybou měření, 

protože column aging se projevuje poklesem retence. V posledním 8. měsíci byly 

retenční časy zkráceny u všech analytů a u 17-β-estradiol-3-metyletheru bylo zkrácení 

retence dokonce významné, a to o 6,71 % od prvního měření. 

U kolony skladované v hexanu nebyl u ethinylestradiolu po celou dobu měření 

zaznamenatelný posun retenčních času, až v 8. měsíci došlo ke zkrácení retence, což 

ale nebylo významné. U 17-β-estradiol-3-metyletheru a estriolu bylo zaznamenáno 

zkrácení retenčních časů ve všech měsících a v 8. měsíci bylo dokonce významné (u 17-

β-estradiol-3-metyletheru byl pokles o 8,78 % a u estriolu o 5,32 % od prvního měření). 

11.2. Vliv podmínek uchovávání kolon na separaci látek s 

acidobazickou aktivitou 

 BEH kolony uložené v organických rozpouštědlech byly pro měření směsi látek s 

acidobazickou aktivitou použity celkem 8x. Měření na kolonách probíhala v době od 

dubna do prosince zhruba v měsíčních intervalech dle podmínek uvedených v kapitole 

9. Při zpracování naměřených výsledků bylo zjištěno, že naměřené retenční časy v září 

a v říjnu na všech kolonách jsou značně odlišné od ostatních naměřených hodnot, a tak 

byla tato měření vyloučena. V těchto měsících došlo k prodloužení retenčních časů až o 

17 % způsobených chybou měření, nebo závadou v instrumentaci, protože tento jev je 

proti očekávaným výsledkům vlivu column agingu a nelze vysvětlit s využitím námi 

dostupných znalostí a zkušeností. 
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 Tabulky č. 11 - 14 obsahují průměry retenčních časů z jednotlivých měření 

směsi látek s acidobazickou aktivitou na každé BEH koloně. Dále jsou zde uvedeny 

obrázky chromatogramů (Obr. č. 19 - 22) z jednotlivých měsíčních měření, které 

poskytují pohled na posuny retenčních časů, ke kterým při měřeních došlo. 

Tabulka č. 11: Kolona BEH uložená v CO2 - průměry retenčních časů z jednotlivých měření pro 

analyty ze směsi acidobazicky aktivních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

IBU  

Průměr 0,6776 0,6285 0,6461 0,6288 0,6303 0,5987 
 100,00% 92,75% 95,35% 92,80% 93,02% 88,36% 

FLURBI  
Průměr 1,0826 1,0327 1,0388 1,0375 1,0032 0,9315 

 100,00% 95,39% 95,95% 95,83% 92,67% 86,04% 

KETO  
Průměr 1,3381 1,2761 1,2802 1,2831 1,2391 1,1597 

 100,00% 95,37% 95,67% 95,89% 92,60% 86,67% 
PAR  

Průměr 1,6592 1,6176 1,6239 1,6293 1,6099 1,5579 
 100,00% 97,49% 97,87% 98,20% 97,03% 93,89% 

BET  

Průměr 1,7356 1,6998 1,7084 1,7144 1,7013 1,656 
 100,00% 97,94% 98,43% 98,78% 98,02% 95,41% 

MET  
Průměr 2,2379 2,1173 2,1073 2,0997 2,0682 2,0096 

 100,00% 94,61% 94,16% 93,82% 92,42% 89,80% 

PIN  
Průměr 2,8215 2,7137 2,7026 2,6991 2,6705 2,6147 

 100,00% 96,18% 95,79% 95,66% 94,65% 92,67% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (označeno tučně) a jako významný posun retenčního času bylo určeno ± 5% od 

prvního měření (v tabulce zvýrazněno červeně). Z výsledků uvedených v tabulce č. 11 

je zcela jasné, že při měření směsi B na BEH koloně uchovávané v CO2 došlo ke zkrácení 

retence u všech analytů, a to už od 2. měsíce. Efekt column agingu je zde významný, 

protože minimálně ve 46 % případů měření posun retence překročil 5 %. 
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Obrázek č. 19: Kolona BEH skladovaná v CO2 - chromatogramy pro směs acidobazicky aktivních 

látek. 

 

 

 Obrázek č. 19 ukazuje chromatogramy z jednotlivých měsíčních měření směsi B 

na BEH koloně skladované v CO2. Od 2. měsíce lze u všech látek z této směsi pozorovat 

posun retenčních časů ve smyslu zkrácení stejně tak, jak je uvedeno v tabulce č. 11. 

Opět byl potvrzen jev zvaný column aging, projevující se právě zkracováním retence a 

také to, že se zde tento efekt projevuje velice významně, protože v některých 

případech bylo zkrácení retence větší než 5 %. Největší zkrácení retenčního času bylo 

pozorováno u flurbiprofenu, a to 13,96 %, naopak nejmenší posuny retence, které 

nedosáhly ani hladiny významnosti, vykazoval betamethason, který je zástupcem 

neutrálních látek v této směsi. Metoprolol vykazoval významné změny retence hned od 

2. měsíce měření (zkrácení retence bylo od 5,39 % až do 10,20 % v posledním 8. 

měsíci). 

 Výrobce kolon v doporučeních pro skladování BEH kolon uvádí, že nejvhodnější 

je skladování kolon v CO2. Při skladování v CO2 se zkrácení retence téměř u všech 

analytů ze směsi neutrálních projevilo až při posledním měření (výjimkou byl estriol, u 

kterého se retenční časy zkracovaly už od 2. měsíce), ale u analytů ze směsi látek s 

acidobazickou aktivitou se retenční časy zkracovaly již od 2. měsíce, což není žádoucí. 

K významnému posunu retence (>5 %) došlo v případě směsi A v 17 % případů měření, 

zatímco u směsi B to bylo ve 46 % případů měření. 
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Tabulka č. 12: Kolona BEH uložená v IPA - průměry retenčních časů z jednotlivých měření pro 

analyty ze směsi acidobazicky aktivních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

IBU  
Průměr 0,6636 0,6213 0,64 0,6529 0,5888 0,6023 

 100,00% 93,63% 96,44% 98,39% 88,73% 90,76% 
FLURBI  

Průměr 1,0638 1,0127 1,045 1,0439 0,9666 0,9872 

 100,00% 95,20% 98,23% 98,13% 90,86% 92,80% 
KETO  

Průměr 1,31 1,2506 1,2798 1,2745 1,2233 1,2324 
 100,00% 95,47% 97,69% 97,29% 93,38% 94,08% 

PAR  
Průměr 1,6522 1,6161 1,6295 1,6345 1,6013 1,6009 

 100,00% 97,82% 98,63% 98,93% 96,92% 96,90% 

BET  
Průměr 1,7251 1,6924 1,7031 1,7076 1,6773 1,6737 

 100,00% 98,10% 98,72% 98,99% 97,23% 97,02% 
MET  

Průměr 2,2467 2,1097 2,1278 2,1377 2,0771 2,0756 

 100,00% 93,90% 94,71% 95,15% 92,45% 92,38% 
PIN  

Průměr 2,8248 2,698 2,7192 2,7271 2,6654 2,6585 
 100,00% 95,51% 96,26% 96,54% 94,36% 94,11% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (v tabulce označeno tučně) a posun ± 5% od prvního měření byl určen jako 

významná změna retence (v tabulce označeno zeleně). Při měření na BEH koloně, která 

byla skladována v isopropanolu, docházelo u všech látek ze směsi B ke zkracování 

retenčních časů. Stejně jako u kolony skladované v CO2 došlo ke zkracování retence již 

od 2. měsíce. Efekt column agingu se na této koloně významně uplatňuje přibližně ve 

40 % případů měření, kdy zkrácení času překročilo 5 %. Největší zkrácení retence, a to 

11,47 %, bylo pozorováno u ibuprofenu naopak u paracetamolu a betamethasonu sice 

ke zkrácení retenčního času došlo, nebylo však významné. Významné zkrácení 

retenčních časů již od 2. měsíce vykazoval také metoprolol, u kterého se změny 

pohybovaly od 5,29 % do 7,62 %. 
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Obrázek č. 20: Kolona BEH skladovaná v IPA - chromatogramy pro směs acidobazicky aktivních 

látek. 

 

  

 Na obrázku č. 20 jsou uvedeny reprezentativní chromatogramy z jednotlivých 

analýz směsi B na BEH koloně ukládané v isopropanolu. Jak je z obrázku patrné, efekt 

column aging se zde uplatňuje velice významně, protože u všech látek docházelo ke 

zkracování retenčních časů, a to již od 2. měsíce a u 40 % případů bylo zkrácení retence 

dokonce větší než 5 %. 

 Při skladování BEH kolony v isopropanolu se změny retence u všech analytů 

směsi neutrálních látek projevily od 7. měsíce (výjimkou byl 17-β-estradiol-3-

metylether a estriol, u kterých ke zkrácení retenčního času došlo již ve 3. měsíci), ale u 

analytů směsi acidobazicky aktivních látek ke změnám retence docházelo už od 

2. měsíce, což opět není vhodné. Při posuzování významnosti posunu retence, bylo 

významné zkrácení retenčního času (>5 %) pozorováno pouze při analýze směsi látek s 

acidobazickou aktivitou, a to ve 40 % případů měření. Maximální pokles retence 

vykazoval ibuprofen. Zde se retenční čas zkrátil na 88,73 % vzhledem k prvnímu 

měření.  
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Tabulka č. 13: Kolona BEH skladovaná v ACN - průměry retenčních časů z jednotlivých měření 

pro analyty ze směsi acidobazicky aktivních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

IBU  
Průměr 0,6745 0,6373 0,6776 0,6601 0,6339 0,6131 

 100,00% 94,48% 100,46% 97,87% 93,98% 90,90% 
FLURBI  

Průměr 1,0733 1,0334 1,0713 1,0683 1,0407 0,9474 

 100,00% 96,28% 99,81% 99,53% 96,96% 88,27% 
KETO  

Průměr 1,3081 1,2695 1,3118 1,3088 1,2874 1,1774 
 100,00% 97,05% 100,28% 100,05% 98,42% 90,01% 

PAR  
Průměr 1,6462 1,6319 1,6518 1,6546 1,6519 1,5807 

 100,00% 99,13% 100,34% 100,51% 100,35% 96,02% 

BET  
Průměr 1,7154 1,7051 1,7239 1,7284 1,728 1,6644 

 100,00% 99,40% 100,50% 100,76% 100,73% 97,03% 
MET  

Průměr 2,223 2,1546 2,2005 2,2086 2,1683 2,0993 

 100,00% 96,92% 98,99% 99,35% 97,54% 94,44% 
PIN  

Průměr 2,8045 2,742 2,7899 2,8053 2,7646 2,7104 
 100,00% 97,77% 99,48% 100,03% 98,58% 96,64% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (v tabulce zvýrazněno tučně) a jako významný posun retence bylo určeno ± 5% 

od prvního měření (v tabulce zvýrazněno modře). Z tabulky č. 13 je patrné, že BEH 

kolona skladovaná v ACN vykazuje menší změny v retenci, než obě předchozí BEH 

kolony. U všech analytů ze směsi B došlo ke zkrácení retenčních časů. U ibuprofenu, 

flurbiprofenu, ketoprofenu, metoprololu a pindololu se retenční časy zkrátily ve 2. 

měsíci, při dalších měřeních pak došlo k návratu k původním hodnotám, ale od 

7. měsíce došlo k opětovnému zkrácení retence. Ovšem u ibuprofenu se retenční čas 

opět zkrátil již ve 4. měsíci. U paracetamolu a betamethasonu došlo ke změně retence 

až v posledním 8. měsíci, ale posun nebyl významný. Mohou za to acidobazické 

vlastnosti těchto látek, protože tyto látky patří neutrální analyty. Z výsledků je tedy 

patrné, že ke column agingu dochází, ale u různých látek různou rychlostí. Celkově se 

ale tento efekt na koloně skladované v acetonitrilu projevil až po více použitích (téměř 

po půlročním používání). 



53 

Obrázek č. 21: Kolona BEH skladovaná v ACN - chromatogramy pro směs acidobazicky aktivních 

látek. 

 

 

 Na obrázku č. 21 jsou uvedeny chromatogramy z měření směsi B na BEH koloně 

uchovávané v acetonitrilu. Posuny jednotlivých píků ve smyslu zkrácení retenčních časů 

dokazují, že zde dochází ke column agingu, ale tento jev je výraznější až při delším 

používání kolon, tedy u posledního 8. měření.  

 Při srovnání směsi neutrálních látek se směsí látek s acidobazickou aktivitou 

jsou patrné tyto rozdíly. Při analýze směsi neutrálních látek došlo ke zkrácení 

retenčních časů až v posledním měsíci (v dřívějších měsících se retenční časy spíše 

prodlužovaly), ale u analytů ze směsi acidobazicky aktivních látek se retenční časy 

zkracovaly až od předposledního nebo posledního měsíce, což je lepší výsledek než u 

CO2 nebo isopropanolu. Co se týká významnosti zkrácení retenčního času, u směsi A 

bylo zkrácení retence větší než 5 % pozorováno v 9 % případů a u směsi B to bylo 17 % 

případů měření. 
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Tabulka č. 14: Kolona BEH skladovaná v hexanu - průměry retenčních časů z jednotlivých 

měření pro analyty ze směsi acidobazicky aktivních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

IBU  
Průměr 0,6684 0,6276 0,6085 0,5977 0,5587 0,5398 

 100,00% 93,90% 91,04% 89,42% 83,59% 80,76% 
FLURBI  

Průměr 1,0657 1,0245 1,0093 0,9809 0,9278 0,907 

 100,00% 96,13% 94,71% 92,04% 87,06% 85,11% 
KETO  

Průměr 1,3018 1,2616 1,2521 1,2267 1,1678 1,1544 
 100,00% 96,91% 96,18% 94,23% 89,71% 88,68% 

PAR  
Průměr 1,6432 1,6203 1,6073 1,6015 1,569 1,557 

 100,00% 98,61% 97,82% 97,46% 95,48% 94,75% 

BET  
Průměr 1,7145 1,6939 1,6842 1,6807 1,6572 1,6438 

 100,00% 98,80% 98,23% 98,03% 96,66% 95,88% 
MET  

Průměr 2,2217 2,116 2,0609 2,0394 1,9599 1,9293 

 100,00% 95,24% 92,76% 91,79% 88,22% 86,84% 
PIN  

Průměr 2,8039 2,7041 2,6537 2,6227 2,5405 2,5045 
 100,00% 96,44% 94,64% 93,54% 90,61% 89,32% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (zvýrazněno tučně) a jako významný posun retenčního času bylo určeno ± 5% 

od prvního měření (v tabulce označeno fialovou barvou). Jak je patrné z výsledků v 

tabulce č. 14, při používání BEH kolony skladované v hexanu, docházelo ke změnám 

retenčních časů ve smyslu zkrácení již od 2. měsíce, stejně jako u BEH kolon ukládaných 

v CO2 a v isopropanolu. Opět se zde tedy uplatňuje efekt column agingu, a to velice 

významně, protože ve více než polovině případů měření zkrácení retence přesáhlo 5 %. 

Nejvýznamnější posun byl zaznamenán u ibuprofenu, a to 19,24 %, naopak 

betamethason opět nevykazoval změny retence přesahující 5 %. 
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Obrázek č. 22: Kolona BEH skladovaná v hexanu - chromatogramy pro směs acidobazicky 

aktivních látek. 

 

 

 Obrázek č. 22 uvádí vybrané chromatogramy z jednotlivých analýz směsi B 

prováděné na BEH koloně skladované v hexanu. Stejně jako u kolon uložených v CO2 a 

v isopropanolu se na této koloně efekt column agingu uplatňuje velice významně, 

protože ke zkracování retenčních časů, a tedy k posunu píků všech látek, dochází již od 

2. měsíce a pokračuje během všech následujících měsíců. Významné zkrácení retence 

je pozorováno u 60 % proběhlých měření. 

 U kolon skladovaných v hexanu se při analýzách směsi neutrálních látek dostavil 

posun retenčního času v předposledním měsíci (výjimku opět tvořily 17-β-estradiol-3-

metylether a estriol, protože ke zkrácení retence došlo již ve 2. měsíci) a při analýzách 

směsi látek s acidobazickou aktivitou se u všech látek retenční časy opět zkracovaly už 

ve 2. měsíci, což opět bylo považováno za nežádoucí. Při analýze látek z této směsi byl 

zaznamenám významný posun nad 5 % (až 19,24 % u ibuprofenu) více než u poloviny 

měření, zatímco při analýze směsi neutrálních látek to bylo jen ve 14 % měření. 

 

 Na závěr jsou uvedeny tři příklady grafů (graf č. 4 - 6), které demonstrují vývoj 

retenčních časů pro jednotlivá měření směsi látek s acidobazickou aktivitou na 

kolonách BEH skladovaných v příslušných organických rozpouštědlech. 
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Graf č. 4: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH pro ibuprofen - 

první eluovaný analyt ve směsi acidobazicky aktivních látek. 

 

 

Graf č. 5: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH pro paracetamol 

- prostřední eluovaný analyt ve směsi acidobazicky aktivních látek. 
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Graf č. 6: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH pro pindolol - 

poslední eluovaný anlyt ve směsi acidobazicky aktivních látek. 

 

 

 Grafy č. 4, č. 5 a č. 6 vycházející z tabulek č. 11 – 14 ukazují vývoj změn 

retenčních časů, konkrétně pro analyty ibuprofen, paracetamol a pindolol eluovaných 

v různých časech, na 4 BEH kolonách uložených v CO2, isopropanolu, acetonitrilu a 

hexanu. Vodorovné čáry v grafech znázorňují hladinu významnosti ± 5 %. 

 Na koloně skladované v CO2 byla u ibuprofenu téměř všechna zkrácení 

retenčního času významná a v posledním 8. měsíci byl čas zkrácen až o 11,64 % od 

prvního měření. U paracetamolu a pindololu byly posuny ve všech měsících pouze 

zaznamenatelné (v rozmezí 95,66 % - 98,20 %) a až v 8. měsíci přesáhly hladinu 

významnosti 5 %. 

 Na koloně skladované v isopropanolu byly zaznamenány velice podobné 

výsledky jako u kolony skladované v CO2, tedy významné zkrácení retenčního času u 

ibuprofenu ve více než polovině měsíců a pouze zaznamenatelné posuny retence u 

paracetamolu a pindololu, i když u pindololu byl nakonec v 8. měsíci zaznamenán 

významný pokles retenčního času o necelých 6 % od počátečního měření. 

 Kolona skladovaná v hexanu poskytovala nejhorší výsledky, jak pro ibuprofen, 

tak pro pindolol, protože všechna zkrácení retenčního času byla významná již od 2. 

měsíce a v 8. měsíci se pohybovala okolo 19 % pro ibuprofen a 11 % pro pindolol od 

prvního měření. Jediný paracetamol (jako zástupce acidobazicky neutrální látky) 
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vykazoval pouze zaznamenatelné posuny v retenčních časech a až v posledním 8. 

měsíci byl pokles retence významný (5,25 % od prvního měření). 

 Na koloně skladované v acetonitrilu lze pozorovat lepší výsledky ve srovnání 

s předchozími rozpouštědly. Kromě ibuprofenu, kde opět byly zaznamenány významné 

změny retence (v 8. měsíci až o 9 % od počátečního měření), nedocházelo ke 

zkracování retence vůbec nebo byly posuny pouze zaznamenatelné, tj. do 5 %. 

12. BEH 2-EP kolony 

 Všechny testované BEH 2-EP kolony byly před prvním měřením úplně nové a 

stejně jako kolony BEH byly mezi jednotlivými měřeními ukládány v oxidu uhličitém, 

isopropanolu, acetonitrilu a hexanu. Stejně tak byl posuzován vliv rozpouštědel na 

retenci a selektivitu separovaných analytů. 

 Pořadí eluujích látek na BEH 2-EP kolonách pro směs neutrálních látek je 

uvedeno na obrázku č. 23 a pro směs acidobazicky aktivních látek na obrázku č. 24. 

Obrázek č. 23: Chromatogram pro směs neutrálních látek na BEH 2-EP kolonách. 

 

 Ko-eluce látek ethinylestradiolu a β-estradiolu byla záměrně ponechána z 

důvodu možného pozorování změny selektivity. 
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Obrázek č. 24: Chromatogram pro směs acidobazicky aktivních látek na BEH 2-EP kolonách. 

 

 

12.1. Vliv podmínek uchovávání kolon na separaci směsi 

neutrálních látek  

 BEH 2-EP kolona uložená v oxidu uhličitém byla pro měření směsi A použita 8x 

v období od dubna do prosince, na rozdíl od BEH 2-EP kolon uložených v isopropanolu, 

acetonitrilu a hexanu, které byly použity jen 6x. Měření na těchto kolonách byla 

zahájena později, a to v červnu (kolona v ACN a v hexanu) nebo v červenci (kolona 

v IPA), protože šarže kolon se lišily permeabilitou, což neumožnilo aplikace zvolených 

podmínek metody z důvodu přetlakování systému. Tyto kolony musely být nahrazeny 

jinou šarží, a pak již byla veškerá měření na těchto kolonách prováděná za stejných 

podmínek, které jsou uvedeny v kapitole 9. Na konci studie se ale u těchto 3 kolon 

opět objevil problém s přetlakováním kolon, proto již nemohla být prováděna další 

měření. Při vyhodnocování dat bylo zjištěno, že měření, jež proběhla v září a v říjnu na 

všech kolonách, je nutné vyloučit, protože naměřené hodnoty retenčních časů byly 

velice odlišné od dalších naměřených hodnot na jednotlivých kolonách. Posuny 

retenčních časů dosahovaly 7 - 12 %, na koloně uložené v hexanu dokonce až 23 % od 

prvního měření. Toto prodloužení retence bylo způsobeno chybou měření, nebo 

závadou v instrumentaci, protože tento jev je proti očekávaným výsledkům vlivu 

column agingu a nelze vysvětlit s využitím námi dostupných znalostí a zkušeností. 
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 V tabulkách č. 15 - 18 jsou uvedeny průměrné retenčními časy z jednotlivých 

měření směsi neutrálních látek, která proběhla na příslušných BEH 2-EP kolonách. Dále 

jsou pak uvedeny obrázky chromatogramů (obrázek č. 25 - 29) vycházející z těchto 

tabulek, a které poskytují pohled na posuny retenčních časů při jednotlivých měsíčních 

měřeních. 

Tabulka č. 15: Kolona BEH 2-EP skladovaná v CO2 - průměry retenčních časů z jednotlivých 

měření pro analyty ze směsi neutrálních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

EST-ME  
Průměr 0,9717 0,9662 0,9553 0,9478 0,9237 0,8547 

 100,00% 99,45% 98,33% 97,56% 95,08% 87,97% 

EST-AC  
Průměr 1,2678 1,2857 1,287 1,3132 1,2698 1,1881 

 100,00% 101,41% 101,51% 103,58% 100,16% 93,71% 
ESN  

Průměr 1,3785 1,3832 1,3852 1,3987 1,3636 1,2804 

 100,00% 100,34% 100,49% 101,47% 98,92% 92,88% 
A-EST  

Průměr 1,8295 1,8004 1,7993 1,8061 1,7903 1,7207 
 100,00% 98,41% 98,35% 98,72% 97,86% 94,05% 

ET-EST+B-EST  

Průměr 1,8783 1,8615 1,8601 1,8705 1,8708 1,7857 
 100,00% 99,11% 99,03% 99,58% 99,60% 95,07% 

ESTRI  
Průměr 2,3568 2,2767 2,2688 2,2579 2,248 2,1886 

 100,00% 96,60% 96,27% 95,80% 95,38% 92,86% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (v tabulce označeno tučně) a jako významný posun bylo určeno ± 5% od 

prvního měření (v tabulce je tento posun zvýrazněn červeně). Z tabulky č. 15, kde jsou 

uvedeny výsledky měření na BEH 2-EP koloně uložené v CO2, lze pozorovat, že došlo ke 

změnám retence. Pouze u β-estradiol-17-acetátu se změna retence projevila 

prodloužením retenčního času od 2. měsíce, ale nakonec stejně jako u dalších analytů 

ze směsi A došlo v posledním 8. měsíci k významnému zkrácení retenčního času. U α-

estradiolu se retenční časy začaly zkracovat již od 2. měsíce, u 17-β-estradiol-3-

metyletheru a estriolu zkracování retence začalo od 3. měsíce a u estronu ke zkrácení 

došlo až od 7. měsíce. U ethinylestradiolu a β-estradiolu, které spolu ko-eluují, se 
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zkrácení retenčního času projevilo až v posledním 8. měsíci, toto zkrácení ale nebylo 

významné. Největší pokles retence byl zaznamenám u 17-β-estradiol-3-metyletheru, a 

to o 12,03 %, u dalších analytů se významné zkrácení retenčních časů pohybovalo mezi 

5,95 % až 7,14 %. Na koloně uchovávané v CO2 tedy dochází ke column agingu, u každé 

látky ze směsi A však jinou rychlostí. 

Obrázek č. 25: Kolona BEH 2-EP skladovaná v CO2 - chromatogramy pro směs neutrálních látek. 

 

 

 Na obrázku č. 25 jsou uvedeny reprezentativní chromatogramy z jednotlivých 

měsíčních měření směsi A na koloně BEH 2-EP skladované v CO2. Posuny jednotlivých 

píků potvrzují přítomnost column agingu. 

 Column aging se však neprojevuje jen změnou retence, ale i změnou selektivity. 

Tuto změnu lze pozorovat u ko-eluujících látek ethinylestradiolu a β-estradiolu, 

protože při počátečních měřeních tyto dvě látky nebyly rozlišitelné, ale od 7. měsíce 

začalo docházet k jejich rozdělování projevující se dvojitým píkem (obrázek č. 26). 
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Obrázek č. 26: Detail změny selektivity u ethinylestradiolu a β-estradiolu na BEH koloně 

skladované v CO2 - A - měření 7. měsíc, B - měření 8. měsíc 

A 

 

B 

 

 

 Při porovnání výsledků z BEH a BEH 2-EP kolon skladovaných v CO2 lze u 

separace směsi neutrálních látek pozorovat podobné výsledky, protože k významnému 

zkrácení retenčních časů došlo až v posledním 8. měsíci. Na BEH 2-EP koloně však byly 

látky zadržovány méně, protože u všech analytů byly pozorovány kratší retenční časy. 

Výjimkou byl ethinylestradiol ko-eluující s β-estradiolem, kde bylo zkrácení retence 

pouze zaznamenatelné. 
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Tabulka č. 16: Kolona BEH 2-EP uložená v IPA - průměry retenčních časů z jednotlivých měření 

pro analyty ze směsi neutrálních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 

EST-ME  
Průměr 0,9888 0,9931 0,9612 0,9571 

 100,00% 100,43% 97,21% 96,79% 
EST-AC  

Průměr 1,3083 1,3119 1,2657 1,2703 

 100,00% 100,28% 96,74% 97,10% 
ESN  

Průměr 1,4118 1,4113 1,371 1,3708 
 100,00% 99,96% 97,11% 97,10% 

A-EST  
Průměr 1,8389 1,8399 1,8099 1,7993 

 100,00% 100,05% 98,42% 97,85% 

ET-EST+B-EST  
Průměr 1,8939 1,8972 1,8678 1,8573 

 100,00% 100,17% 98,62% 98,07% 
ESTRI  

Průměr 2,3556 2,3459 2,3137 2,2927 

 100,00% 99,59% 98,22% 97,33% 

  

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (zvýrazněno tučně) a jako významný posun retence bylo určeno ± 5% od 

prvního měření. Při měření na BEH 2-EP koloně, která byla skladovaná v isopropanolu, 

došlo u všech látek ze směsi A ke zkrácení retenčních časů. U všech analytů se zkrácení 

retence objevilo v 5. měsíci, což potvrdilo, že efekt column aging je přítomen. 

Interpretace dat však může být nepřesná z důvodu vyloučení 2 měření, u kterých došlo 

k významnému prodloužení retence mezi 7 - 12 % u všech analytů ze směsi neutrálních 

látek. Toto prodloužení retence bylo způsobeno chybou měření, nebo závadou v 

instrumentaci, protože tento jev je proti očekávaným výsledkům vlivu column agingu a 

nelze vysvětlit s využitím námi dostupných znalostí a zkušeností. 
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Obrázek č. 27: Kolona BEH 2-EP skladovaná v IPA - chromatogramy pro směs neutrálních látek. 

 

 

 Obrázek č. 27 ukazuje chromatogramy z měření směsi A na BEH 2-EP koloně 

uskladněné v isopropanolu. Posuny píků jednotlivých analytů je možné pozorovat od 

5. měsíce stejně tak, jak ukazuje tabulka č. 16. Lze tedy potvrdit, že efekt column 

agingu je zde přítomen.  

 Při porovnání výsledků z BEH a BEH 2-EP kolon skladovaných v isopropanolu lze 

u separace směsi neutrálních látek pozorovat téměř shodné výsledky, protože ani na 

jedné z kolon nebylo v průběhu měření zaznamenáno významné zkrácení retenčních 

časů, změny byly pouze zaznamenatelné.  
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Tabulka č. 17: Kolona BEH 2-EP skladovaná v ACN - průměry retenčních časů z jednotlivých 

měření pro analyty ze směsi neutrálních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 6. měsíc 

EST-ME  
Průměr 0,9976 1,0096 0,9977 0,9944 

 100,00% 101,20% 100,01% 99,68% 
EST-AC  

Průměr 1,2897 1,3038 1,3086 1,3004 

 100,00% 101,09% 101,47% 100,83% 
ESN  

Průměr 1,394 1,4108 1,4145 1,4087 
 100,00% 101,21% 101,47% 101,05% 

A-EST  
Průměr 1,836 1,848 1,8443 1,8361 

 100,00% 100,65% 100,45% 100,01% 

ET-EST+B-EST  
Průměr 1,8892 1,9009 1,9006 1,8949 

 100,00% 100,62% 100,60% 100,30% 
ESTRI  

Průměr 2,3596 2,3656 2,348 2,3264 

 100,00% 100,25% 99,51% 98,59% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (v tabulce označeno tučně) a jako významný posun retenčního času bylo 

určeno ± 5% od prvního měření. Z výsledků měření na BEH 2-EP koloně uložené v 

acetonitrilu je patrné, že u většiny analytů ze směsi A došlo ke změnám retence ve 

smyslu prodloužení časů. Tyto změny však byly nevýznamné, protože nepřesáhly 5 %. 

U estriolu došlo v posledním 6. měsíci ke zkrácení retenčního času. Vzhledem k 

nedostatku dat u α-estradiolu a u ko-eluujících analytů ethinylestradiolu a β-estradiolu 

k zaznamenatelným změnám retenčních časů nedošlo vůbec (změna retence se 

pohybovala v rozmezí 0,30 - 0,65 %). Při skladování BEH 2-EP kolony v ACN jsou změny 

retence nevýznamné a column aging tedy nebyl v průběhu 6 měsíců pozorován. Je ale 

možné, že by se tento efekt mohl projevit až po delším používání kolony, což by 

muselo být ověřeno větším počtem měření. 
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Obrázek č. 28: Kolona BEH 2-EP skladovaná v ACN - chromatogramy pro směs neutrálních 

látek. 

 

 

 Obrázek č. 28 ukazuje vybrané chromatogramy z analýz směsi A na koloně 

BEH 2-EP uchovávané v acetonitrilu. Z chromatogramu lze vyčíst, že retenční časy u 

jednotlivých analytů se spíše prodlužovaly, což ukazuje mírný posun píků doprava. 

Nejvýraznější posun je u estronu, popřípadě u β-estradiol-17-acetátu, naopak u 

estriolu se retenční čas zkrátil a u α-estradiolu a ko-eluujících látek ethinylestradiolu a 

β-estradiolu změny retence nebyly zaznamenány vůbec. Efekt column agingu tedy na 

této koloně pozorován nebyl z důvodu vyhodnocení pouze 4 cyklů měření. 

 Při porovnání výsledků z BEH a BEH 2-EP kolon skladovaných v acetonitrilu lze u 

separace směsi neutrálních látek pozorovat tyto výsledky. Na BEH koloně došlo u 17-β-

estradiol-3-metyletheru, β-estradiol-17-acetátu a estronu v posledním měsíci k 

významnému zkrácení retenčních časů, je však otázkou, zda lze srovnání pokládat za 

relevantní, protože BEH 2-EP kolona byla používána o 2 měsíce kratší dobu. U ostatních 

analytů bylo zkrácení retence pouze zaznamenatelné nebo nebylo na BEH 2-EP koloně 

pozorováno vůbec. 
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Tabulka č. 18: Kolona BEH 2-EP skladovaná v hexanu - průměry retenčních časů z jednotlivých 

měření pro analyty ze směsi neutrálních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 6. měsíc 

EST-ME  
Průměr 1,0013 0,9627 0,9666 0,9382 

 100,00% 96,15% 96,53% 93,70% 
EST-AC  

Průměr 1,3027 1,2953 1,2884 1,2583 

 100,00% 99,43% 98,90% 96,59% 
ESN  

Průměr 1,4072 1,4021 1,3954 1,3601 
 100,00% 99,64% 99,16% 96,65% 

A-EST  
Průměr 1,8351 1,8281 1,8276 1,7966 

 100,00% 99,62% 99,59% 97,90% 

ET-EST+B-EST  
Průměr 1,889 1,8847 1,8872 1,8618 

 100,00% 99,77% 99,90% 98,56% 
ESTRI  

Průměr 2,3549 2,3234 2,317 2,2539 

 100,00% 98,66% 98,39% 95,71% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (označeno tučně) a jako významný posun retence bylo určeno ± 5% od prvního 

měření (v tabulce označeno fialovou barvou). Při měření na BEH 2-EP koloně, jež byla 

skladovaná v hexanu, docházelo u všech analytů ze směsi A ke zkracování retenčních 

časů. U 17-β-estradiol-3-metyletheru a estriolu se zkrácení retence objevilo již ve 

2. měsíci, u β-estradiol-17-acetátu bylo zaznamenáno ve 3. měsíci a u estronu, α-

estradiolu a ko-eluujících látek ethinylestradiolu a β-estradiolu se zkrácení retenčního 

času projevilo až v posledním 6. měsíci. I když je výsledků k interpretaci opět méně, lze 

říct, že column aging je zde patrný, ale u jednotlivých analytů k němu dochází různou 

rychlostí. 
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Obrázek č. 29: Kolona BEH 2-EP skladovaná v hexanu - chromatogramy pro směs neutrálních 

látek. 

 

 

 Na obrázku č. 29 jsou uvedeny chromatogramy z jednotlivých měsíčních analýz 

směsi A prováděné na koloně BEH 2-EP uložené v hexanu. Docházelo zde ke zkracování 

retenčních časů, ale u různých látek v různých měřeních, např. u estronu, α-estradiolu 

a ko-eluujících látek ethinylestradiolu a β-estradiolu došlo ke zkrácení retence až v 

posledním 6. měření. Z důvodu nedostatku dat je obtížné potvrdit přítomnost efektu 

column aging, ale je možné vidět, že ke zkracování retence dochází a v případě dalších 

měření by se tento jev pravděpodobně uplatnil. 

 Při porovnání výsledků separace směsi neutrálních látek na BEH a BEH 2-EP 

kolonách skladovaných v hexanu byly při porovnání retenčních časů zaznamenány větší 

rozdíly, zejména u β-estradiol-17-acetátu, estronu a estriolu na BEH koloně došlo k 

významnému zkrácení retence na rozdíl od BEH 2-EP kolony, kde bylo zkrácení retence 

pouze zaznamenatelné. Efekt column agingu se tedy na BEH koloně projevuje ve větší 

míře.  
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 Tři příklady grafů (graf č. 7 - 9) ukazují vývoj retenčních časů pro jednotlivá 

měření směsi neutrálních látek na kolonách BEH 2-EP uskladněných v příslušných 

organických rozpouštědlech. 

Graf č. 7: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH 2-EP pro 17-β-

estrdiol-3-metylether - první eluující analyt ve směsi neutrálních látek. 

 

 

Graf č. 8: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH 2-EP pro α-

estradiol - prostřední eluující analyt ve směsi neutrálních látek. 
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Graf č. 9: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH 2-EP pro estriol - 

poslední eluující analyt ve směsi neutrálních látek. 

 

 

 Grafy č. 7, č. 8 a č. 9 vychází z tabulek č. 15 – 18 a zachycují vývoj změn 

retenčních časů pro 4 BEH 2-EP kolony uskladněné v CO2, isopropanolu, acetonitrilu a 

hexanu. Pro představu jsou zde uvedeny grafy pro 17-β-estradiol-3-metylether, α-

estradiol a estriol, které eluují v různých časech. Vodorovné čáry v grafech znázorňují 

hladinu významnosti ± 5 %. 

 U kolony skladované v CO2 byly ve všech měsících u všech analytů posuny 

retence pouze zaznamenatelné (do ± 5 %) a až v posledním 8. měsíci bylo zkrácení 

retenčního času významné. U 17-β-estradiol-3-metyletheru o 12 %, u α-estradiolu o 

6 % a u estriolu o 7 % od prvního měření. 

 U kolony skladované v isopropanolu bylo zkrácení retenčních časů v průběhu 6 

měsíců u všech analytů pouze zaznamenatelné, hladina významnosti ± 5 % nebyla 

v žádném měsíci překročena. Zaznamenatelné posuny retence se pohybovaly v rozmezí 

96,74 % - 98,62 %. 

 U kolony skladované v hexanu byly u 17-β-estradiol-3-metyletheru a estriolu 

pozorovány zaznamenatelné změny retence již od 2. měsíce, hladina významnosti však 

byla překročena jen u 17-β-estradiol-3-metyletheru, a to až v posledním 6. měsíci 

(zkrácení retence bylo 6 % od počátečního měření). U α-estradiolu bylo první 
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zaznamenatelné zkrácení retence pozorováno až v 6. měsíci, a to o 2 % od prvního 

měření. 

 Kolona skladovaná v acetonitrilu poskytovala nejlepší výsledky ve srovnání 

s ostatními rozpouštědly. α-estradiol a 17-β-estradiol-3-metylether nevykazovaly 

během měření zaznamenatelné posuny retenčních časů (změny se pohybovaly jen 

v rozmezí 99,51 % až 100,65 %). Stejné výsledky byly zaznamenány i u estriolu 

s výjimkou posledního 6. měsíce, kde bylo zkrácení retenčního času o 1,4 % od prvního 

měření. Interpretace dat však může být nepřesná, protože pouze 4 vyhodnocená 

měření neposkytují dostatek dat. Tento nedostatek dat byl způsoben vyloučením dvou 

měření, u kterých došlo k významnému prodloužení retence mezi 6 - 20 % u všech 

analytů ze směsi neutrálních látek. Toto prodloužení retence bylo způsobeno chybou 

měření, nebo závadou v instrumentaci, protože tento jev je proti očekávaným 

výsledkům vlivu column agingu a nelze vysvětlit s využitím námi dostupných znalostí a 

zkušeností. 

12.2. Vliv podmínek uchovávání kolon na separaci směsi látek s 

acidobazickou aktivitou 

 BEH 2-EP kolona uložená v oxidu uhličitém byla pro měření směsi B použita 8x 

v období od dubna do prosince, na rozdíl od BEH 2-EP kolon uložených v isopropanolu, 

acetonitrilu a hexanu, které byly použity jen 6x. Měření na těchto kolonách byla 

zahájena později, a to v červnu (kolona v ACN a v hexanu) nebo v červenci (kolona 

v IPA), protože šarže kolon se lišily permeabilitou, což neumožnilo aplikace zvolených 

podmínek metody z důvodu přetlakování systému. Tyto kolony musely být nahrazeny 

jinou šarží, a pak již byla veškerá měření na těchto kolonách prováděná za stejných 

podmínek, které jsou uvedeny v kapitole 9. Na konci studie se ale u těchto 3 kolon 

opět objevil problém s přetlakováním kolon, proto již nemohla být prováděna další 

měření. Při zpracování naměřených výsledků bylo zjištěno, že naměřené retenční časy 

v září a v říjnu na všech kolonách jsou značně odlišné od ostatních naměřených hodnot, 

a tak byla tato měření vyloučena. Na kolonách uložených v CO2 a v IPA se prodloužení 

retence pohybovalo mezi 6 - 16 % od prvního měření, ale na kolonách v ACN nebo 

hexanu prodloužení retenčních časů dosahovalo až 24 %, či 30 %. Tyto změny retence 

byly způsobeny chybou měření, nebo závadou v instrumentaci, protože tento jev je 
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proti očekávaným výsledkům vlivu column agingu a nelze vysvětlit s využitím námi 

dostupných znalostí a zkušeností. 

 Tabulky č. 19 - 22 obsahují průměry retenčních časů z jednotlivých měření 

směsi látek s acidobazickou aktivitou na každé BEH 2-EP koloně. Dále jsou zde uvedeny 

obrázky chromatogramů (Obr. č. 30 - 33) z jednotlivých měsíčních měření, které 

poskytují pohled na posuny retenčních časů, ke kterým při měřeních došlo. 

Tabulka č. 19: Kolona BEH 2-EP uložená v CO2 - průměry retenčních časů z jednotlivých měření 

pro analyty ze směsi acidobazicky aktivních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 

IBU  
Průměr 0,6566 0,6274 0,6391 0,6334 0,6346 0,5915 

 100,00% 95,55% 97,33% 96,47% 96,65% 90,09% 

FLURBI  
Průměr 1,1476 1,0928 1,0992 1,0922 1,0417 0,9591 

 100,00% 95,22% 95,78% 95,17% 90,77% 83,57% 
KETO  

Průměr 1,2869 1,2188 1,224 1,2143 1,1631 1,0732 
 100,00% 94,71% 95,11% 94,36% 90,38% 83,39% 

MET  

Průměr 1,4233 1,2937 1,2925 1,2604 1,5512 1,4711 
 100,00% 90,89% 90,81% 88,55% 108,99% 103,36% 

PAR  
Průměr 1,7165 1,6545 1,6559 1,6523 1,6236 1,5539 

 100,00% 96,39% 96,47% 96,26% 94,59% 90,53% 

BET  
Průměr 1,7587 1,704 1,7022 1,7028 1,6822 1,6118 

 100,00% 96,89% 96,79% 96,82% 95,65% 91,65% 
PIN  

Průměr 2,2056 2,0535 2,04 2,0047 1,953 1,8741 

 100,00% 93,10% 92,49% 90,89% 88,55% 84,97% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (označeno tučně) a jako významný posun retenčního času bylo určeno ± 5% od 

prvního měření (v tabulce označeno červenou barvou). Z výsledků uvedených v tabulce 

č. 19 je zcela jasné, že při měření směsi B na BEH 2-EP koloně skladované v CO2 došlo 

ke změnám retence u všech analytů, a to již od 2. měsíce. Všechny retenční časy byly 

zkráceny, výjimkou byl pouze metoprolol, kdy nejprve docházelo ke zkracování 

retenčního času a od 7. měsíce se naopak retenční čas prodlužoval. Lze tedy říct, že 
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efekt column agingu se zde uplatňuje velice významně, protože ve více než polovině 

případů byly retenční časy zkráceny o více než 5 %. Největší zkrácení bylo pozorováno 

u ketoprofenu, konkrétně o 16,61 % v 8. měsíci, naopak nejmenší změny v retenci byly 

u betamethasonu, kdy k významnému zkrácení retence o 8,35 % došlo jen při 

posledním měření v 8. měsíci. 

Obrázek č. 30: Kolona BEH 2-EP skladovaná v CO2 - chromatogramy pro směs acidobazicky 

aktivních látek. 

 

 

 Obrázek č. 30 ukazuje chromatogramy z jednotlivých měsíčních měření směsi B 

na koloně BEH 2-EP skladované v CO2, jenž jsou v souladu s tabulkou č. 19 a přítomnost 

jevu column aging je zde potvrzena. 

 Pro skladování BEH 2-EP kolon výrobce opět doporučuje CO2, při jeho použití se 

však posun retenčních časů dostavil ve 3. měsíci pro látky ze směsi A (u α-estradiolu a 

estriolu dokonce i dříve) a ve 2. měsíci pro látky ze směsi B. Při analýze této směsi byly 

zjištěny i významnější (> 5%) posuny retence až v 54 % měření, zatímco u směsi 

neutrálních látek byl významný posun zaznamenám u 17 % měření. Byla zde také 

patrná změna selektivity, a to u látek ethinylestradiolu a β-estradiolu, které spolu ko-

eluovaly a jejichž pík se od 7. měsíce začal rozdělovat. Při skladování v ostatních 

rozpouštědlech změna selektivity zaznamenána nebyla. 

 Při porovnání výsledků z BEH a BEH 2-EP kolon skladovaných v CO2 lze u 

separace směsi látek s acidobazickou aktivitou pozorovat následující rozdíly. U kyselých 

látek (ibuprofen, flurbiprofen, ketoprofen) byly významné změny v retenci opačné, tzn. 

na BEH koloně došlo u ibuprofenu k významnému zkrácení retenčních časů již od 2. 
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měsíce a u ketoprofenu až u 7. měsíce, naopak na BEH 2-EP se retenční čas u 

ibuprofenu významně zkrátil jen v 8. měsíci, ale u ketoprofenu se významné zkrácení 

retence dostavilo už ve 2. měsíci. Významné zkrácení retence u flurbiprofenu bylo na 

obou kolonách zaznamenáno až v 7. měsíci. Bazické látky (metoprolol, pindolol) 

vykazovaly větší změny retence na koloně BEH 2-EP, kde se zkrácení projevilo již ve 

2. měsíci (u metoprololu se na konci studie časy prodloužily, což bylo způsobeno 

chybou měření), zatímco na BEH koloně se významné zkrácení retenčního času od 

2. měsíce projevilo jen u metoprololu. U acidobazicky neutrálních látek 

(betamethason, paracetamol) bylo významnější zkrácení retence pozorováno jen na 

BEH 2-EP koloně. 

Tabulka č. 20: Kolona BEH 2-EP skladovaná v IPA - průměry retenčních časů z jednotlivých 

měření pro analyty ze směsi acidobazicky aktivních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 

IBU  

Průměr 0,7026 0,7069 0,6486 0,6434 
 100,00% 100,61% 92,31% 91,57% 

FLURBI  

Průměr 1,2085 1,2001 1,1317 1,1333 
 100,00% 99,30% 93,65% 93,78% 

KETO  
Průměr 1,3362 1,325 1,2651 1,2613 

 100,00% 99,16% 94,68% 94,39% 

MET  
Průměr 1,4497 1,4331 1,3833 1,3681 

 100,00% 98,85% 95,42% 94,37% 
PAR  

Průměr 1,7199 1,7185 1,6844 1,6679 
 100,00% 99,92% 97,94% 96,98% 

BET  

Průměr 1,767 1,7663 1,7315 1,712 
 100,00% 99,96% 97,99% 96,89% 

PIN  
Průměr 2,2323 2,2195 2,171 2,135 

 100,00% 99,43% 97,25% 95,64% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (v tabulce označeno tučně) a jako významný posun retence bylo určeno ± 5% 

od prvního měření (v tabulce zvýrazněno zelenou barvou). Výsledky obdržené při 

měření na BEH 2-EP koloně uložené v isopropanolu ukazují, že u všech zkoumaných 
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analytů ze směsi B došlo ke zkrácení retenčních časů. U metoprololu ke zkrácení 

retence došlo již ve 2. měsíci, ale u ostatních látek se časy začaly zkracovat až od 5. 

měsíce. I při nedostatečném počtu vyhodnocovaných dat lze vidět, že se zde uplatňuje 

efekt column aging, dokonce ve 33 % měření se uplatňuje významně, protože zkrácení 

retence přesáhlo 5 %. Nejvýznamnější zkrácení retence bylo pozorováno u ibuprofenu, 

a to 8,43 %, naopak paracetamol a betamethason jako zástupci neutrálních látek sice 

zkrácení retence vykazovaly, nebylo však významné. 

Obrázek č. 31: Kolona BEH 2-EP skladovaná v IPA - chromatogramy pro směs acidobazicky 

aktivních látek. 

 

 

 Na obrázku č. 31 jsou uvedeny chromatogramy z měsíčních analýz směsi B 

prováděných na koloně BEH 2-EP skladované v isopropanolu. Z obrázku je zřejmé, že 

došlo k posunu píků způsobenému zkrácením retenčních časů od 5. měsíce, stejně jako 

ukazuje tabulka č. 20. Z vyhodnocených dat je možno konstatovat, že byl pozorován 

efekt column agingu a lze předpokládat, že při dalších analýzách na této koloně by se 

efekt dále prohluboval. 

 U BEH 2-EP kolony uložené v isopropanolu se zkracování retenčních časů 

jednotlivých analytů ze směsi neutrálních látek projevilo v 5. měsíci a u analytů ze 

směsi acidobazicky aktivních látek také v 5. měsíci. Protože toto měření proběhlo až v 

listopadu, lze to považovat za dobrý výsledek, protože ke column agingu došlo 

relativně pozdě, otázkou však je, zda-li bychom obdrželi stejné výsledky při větším 

počtu vyhodnocených dat. Z pohledu významnosti změn retence se u směsi 

acidobazicky aktivních látek projevilo zkrácení retenčního času nad 5 % (až 8,43 % u 
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ibuprofenu) od prvotního měření ve 33 % případů a u směsi neutrálních látek k 

významnému posunu nedošlo vůbec. 

 Při porovnání výsledků separace směsi acidobazicky aktivních látek na BEH a 

BEH 2-EP koloně skladovaných v isopropanolu, lze pozorovat podobné výsledky. U 

kyselých látek (ibuprofen, flurbiprofen, ketoprofen) bylo pozorováno zkracování 

retenčního času od předposledního měsíce a u neutrálních látek (paracetamol, 

betamethason) nebyly významné změny retence zaznamenány vůbec. Rozdíl byl u 

bazických látek (metoprolol, pindolol), protože na BEH koloně byly pozorovány 

významné změny retenčních časů, na rozdíl od BEH 2-EP kolony, kde bylo zkrácení 

retence pouze zaznamenatelné. Při separaci bazických látek se tedy efekt column 

agingu uplatňuje významněji na BEH koloně skladované v isopropanolu. 

Tabulka č. 21: Kolona BEH 2-EP skladovaná v ACN - průměry retenčních časů z jednotlivých 

měření pro analyty ze směsi acidobazicky aktivních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 6. měsíc 

IBU  

Průměr 0,6807 0,6963 0,673 0,6374 
 100,00% 102,29% 98,87% 93,64% 

FLURBI  
Průměr 1,1732 1,1859 1,164 1,1136 

 100,00% 101,08% 99,22% 94,92% 

KETO  
Průměr 1,3069 1,3197 1,2964 1,2551 

 100,00% 100,98% 99,20% 96,04% 
MET  

Průměr 1,4388 1,4559 1,4327 1,3818 

 100,00% 101,19% 99,58% 96,04% 
PAR  

Průměr 1,7238 1,7356 1,7331 1,708 
 100,00% 100,68% 100,54% 99,08% 

BET  
Průměr 1,7629 1,7716 1,7712 1,7467 

 100,00% 100,49% 100,47% 99,08% 

PIN  
Průměr 2,2175 2,237 2,2169 2,1722 

 100,00% 100,88% 99,97% 97,96% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (zvýrazněno tučně) a jako významný posun retenčních časů bylo určeno ± 5% 
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od prvního měření (v tabulce označeno modrou barvou). Jak je možné vidět z výsledků 

uvedených v tabulce č. 21, při používání BEH 2-EP kolony skladované v acetonitrilu 

docházelo ke změnám retenčních časů. U ibuprofenu, flurbiprofenu a metoprololu 

došlo ve 2. měsíci k prodloužení retence, ale v posledním 6. měsíci byly retenční časy 

všech analytů zkráceny pouze s výjimkou paracetamolu a betamethasonu, kde 

vzhledem k malému počtu měření nebyla žádná zaznamenatelná změna retence 

pozorována. Z tohoto důvodu je také obtížnější určit, zda došlo ke column agingu, ale 

určité projevy byly pozorovatelné a při větším počtu měření by jeho efekt byl jistě 

zřetelnější. 

Obrázek č. 32: Kolona BEH 2-EP skladovaná v ACN - chromatogramy pro směs acidobazicky 

aktivních látek. 

 

 

 Na obrázku č. 32 jsou uvedeny vybrané chromatogramy z jednotlivých měření 

na BEH 2-EP koloně ukládané v acetonitrilu, které jsou v souladu s tabulkou č. 21. 

Přítomnost column agingu je patrná až po delším používání kolony. 

 Kolona BEH 2-EP uložená v acetonitrilu poskytovala dobré výsledky, protože při 

analýzách směsi acidobazicky aktivních látek ke zkrácení retence došlo až v posledním 

měsíci nebo u některých látek nedošlo vůbec, významné zkrácení retence pak bylo 

pozorováno v 10 % případů měření. Při analýzách směsi neutrálních látek byly taktéž 

posuny retenčních časů nevýznamné nebo docházelo k jejích prodloužení. Tyto 

výsledky jsou ale pouze ze 4 měření, a tak vhodnost acetonitrilu pro skladování se dá 

pouze předpokládat a pro potvrzení by bylo vhodné provést ještě další měření.  
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 Při porovnání výsledků z BEH a BEH 2-EP kolon skladovaných v acetonitrilu lze u 

separace směsi látek s acidobazickou aktivitou zaznamenat tyto rozdíly. U všech 

kyselých látek (ibuprofen, flurbiprofen, ketoprofen) na BEH koloně došlo k 

významnému zkrácení retenčního času v posledním 8. měsíci, ale na BEH 2-EP bylo 

významné zkrácení retence pozorováno jen u flurbiprofenu. Všechny ostatní analyty ze 

směsi poskytovaly pouze zaznamenatelné rozdíly v retenčních časech. Efekt column 

agingu se tedy na kolonách skladovaných v acetonitrilu uplatňuje stejně, otázkou je 

relevantnost porovnání, protože BEH 2-EP kolona byla používána o 2 měsíce kratší 

dobu. 

Tabulka č. 22: Kolona BEH 2-EP skladovaná v hexanu - průměry retenčních časů z jednotlivých 

měření pro analyty ze směsi acidobazicky aktivních látek. 

Analyt 
Retenční čas 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc  6. měsíc 

IBU  

Průměr 0,6909 0,6718 0,6597 0,6001 

 100,00% 97,24% 95,48% 86,86% 
FLURBI  

Průměr 1,1846 1,1497 1,1222 1,0369 
 100,00% 97,05% 94,73% 87,53% 

KETO  
Průměr 1,3101 1,2786 1,2569 1,1648 

 100,00% 97,60% 95,94% 88,91% 

MET  
Průměr 1,4296 1,3719 1,3495 1,2107 

 100,00% 95,96% 94,40% 84,69% 
PAR  

Průměr 1,7196 1,7095 1,7007 1,6468 

 100,00% 99,41% 98,90% 95,77% 
BET  

Průměr 1,7566 1,7496 1,7445 1,6935 
 100,00% 99,60% 99,31% 96,41% 

PIN  

Průměr 2,2009 2,1391 2,1212 1,9985 
 100,00% 97,19% 96,38% 90,80% 

 

 Jako zaznamenatelný posun retenčního času bylo určeno ± 1% od prvního 

měření (v tabulce označeno tučně) a jako významný posun retence bylo určeno ± 5% 

od prvního měření (v tabulce uvedeno fialově). Při měření na koloně, která byla 

skladovaná v hexanu, docházelo u všech látek ze směsi B ke změnám retence ve smyslu 
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jejího zkrácení. U ibuprofenu, flurbiprofenu, ketoprofenu, metoprololu a pindololu se 

zkrácení retenčního času dostavilo již ve 2. měsíci, u paracetamolu se časy zkracovaly 

od 3. měsíce a u betamethasonu se retenční čas zkrátil až v posledním 6. měsíci. U 

posledních dvou uvedených látek nebylo pozorováno významné zkrácení retence, tyto 

látky patří k acidobazicky neutrálním látkám. I když je interpretováno pouze malé 

množství dat, z výsledků je patrné, že ke column agingu na této koloně začalo docházet 

brzy. Záleží také na analyzované látce, protože u každého analytu k efektu docházelo 

různou rychlostí. 

Obrázek č. 33: Kolona BEH 2-EP skladovaná v hexanu - chromatogramy pro směs acidobazicky 

aktivních látek. 

 

 

 Obrázek č. 33 uvádí chromatogramy z analýz směsi B prováděných na koloně 

BEH 2-EP uložené v hexanu. U všech píků, které představují jednotlivé látky ze směsi, 

došlo k posunu doleva, což značí zkrácení retenčních časů. U jednotlivých analytů se 

zkrácení retence projevilo po různé době, ale ve výsledku lze říci, že při používání této 

kolony je efekt column agingu zřejmý i při tak malém počtu vyhodnocených dat. 

 U BEH 2-EP kolony skladované v hexanu se při analýzách látek ze směsi A 

zkrácení retenčních časů dostavilo u všech látek v posledním měsíci (výjimkou opět 

byly analyty  17-β-estradiol-3-metylether a estriol, kdy se zkrácení retence objevilo již 

ve 2. měsíci) a při analýzách látek ze směsi B se retenční časy většiny látek zkrátily už ve 

2. měsíci (výjimkou byl betamethason, protože u něj se retenční čas zkrátil až v 

posledním měsíci). I když bylo k dispozici malé množství naměřených dat, hexan se jako 

vhodné rozpouštědlo pro skladování BEH 2-EP kolony v případě směsi acidobazicky 

aktivních látek neosvědčil, protože ve 33 % případů zkrácení retence přesáhlo 5 % od 
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prvního měření (maximální zkrácení retence vykazoval metoprolol, a to 15,31 % v 6. 

měsíci), zatímco u látek ze směsi A byl významný posun pozorován jen u 6 % měření. 

 Při srovnání výsledků separace směsi acidobazicky aktivních látek z BEH a BEH 

2-EP kolony skladovaných v hexanu lze pozorovat tyto výsledky. Významné zkrácení 

retence u kyselých látek (ibuprofen, flurbiprofen, ketoprofen) se projevilo až v 

posledním měsíci, zatímco na BEH koloně se projevilo již od 3. měsíce. U bazických 

látek bylo významné zkrácení retenčních časů na BEH koloně zaznamenáno ve 3. měsíci 

pro metoprolol i pindolol, ale na BEH 2-EP koloně bylo významné zkrácení retence u 

pindololu pozorováno až v posledním měsíci. Neutrální látky nevykazovaly významné 

změny retenčních časů ani na jedné z kolon.  

 

 Dále jsou uvedeny tři příklady grafů (graf č. 10 - 12), které ukazují vývoj 

retenčních časů pro jednotlivá měření směsi látek s acidobazickou aktivitou na 

kolonách BEH 2-EP uskladněných v příslušných organických rozpouštědlech. 

Graf č. 10: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH 2-EP pro 

ibuprofen - první eluovaný analyt ve směsi acidobazicky aktivních látek. 
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Graf č. 11: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH 2-EP pro 

ketoprofen - prostřední eluovaný analyt ve směsi acidobazicky aktivních látek. 

 

 

Graf č. 12: Vývoj změn retenčních časů pro jednotlivá měření na kolonách BEH 2-EP pro 

pindolol - poslední eluovaný analyt ve směsi acidobazicky aktivních látek. 

 

 

 Grafy č. 10, č. 11 a č. 12 vycházející z tabulek č. 19 – 22 zachycují vývoj změn 

retenčních časů pro 4 BEH 2-EP kolony uskladněné v CO2, isopropanolu, acetonitrilu a 

hexanu. Pro představu jsou zde uvedeny grafy pro ibuprofen, ketoprofen a pindolol, 

které eluují v různých retenčních časech. Vodorovné čáry v grafech znázorňují hladinu 

významnosti ± 5 %. 
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 Na koloně skladované v CO2 bylo u pindololu pozorováno významné zkrácení 

retenčních časů (nad 5 %) již od 2. měsíce a v posledním 8. měsíci byl retenční čas 

zkrácen až o 15,03 % oproti prvnímu měření. Podobně významné zkracování 

retenčních časů během měsíců bylo pozorováno i u ketoprofenu, kde maximální 

zkrácení času dosáhlo 16,61 % v posledním 8. měsíci. Naopak ibuprofen vykazoval 

pouze zaznamenatelné posuny retence a první významný posun o 10 % byl 

zaznamenán jen v posledním 8. měsíci. 

 U kolony skladované v isopropanolu docházelo u ibuprofenu a ketoprofenu od 

5. měsíce k významnému zkrácení retenčního času v rozmezí od 5,61 % do 8,43 %. 

Naopak pindolol vykazoval pouze zaznamenatelný posun retence i v posledním 

6. měsíci, a to o 4,36 % od prvního měření. 

 Na koloně skladované v hexanu bylo v průběhu 2. a 3. měsíce u téměř všech 

analytů pozorováno zkrácení retenčního času o méně než 5 %, tyto posuny byly tedy 

pouze zaznamenatelné. K významnému zkrácení pak došlo při měření v 6. měsíci, kde 

byl čas u ibuprofenu zkrácen o 13,14 %, u ketoprofenu o 11,09 % a u pindololu o 

9,20 % vzhledem k počátečnímu měření. 

 Na koloně skladované v acetonitrilu nebyly u ketoprofenu a pindololu 

v průběhu studie zaznamenány žádné posuny v retenčních časech a první 

zaznamenatelný posun byl pozorován až v posledním 6. měsíci (u ketoprofenu o 4 %, u 

pindololu o 2 %). Ibuprofen poskytoval zaznamenatelné změny retence již od 2. měsíce 

a v posledním 6. měsíci přesáhlo zkrácení retenčního času stanovenou hladinu 

významnosti ± 5 %, protože retence zde byla zkrácena o 6,36 % od prvního měření. 
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VI. ZÁVĚR 

 Tato diplomová práce byla zaměřena na sledování jevu nazývaného column 

aging projevujícího se změnami retence a selektivity kolony. Byly testovány 2 druhy 

kolon, a to ACQUITY UPC2 BEH (3,0 x 100 mm, 1,7 µm) a ACQUITY UPC2 BEH 2-EP (3,0 x 

100 mm, 1,7 µm) od firmy Waters (USA), které byly skladovány ve 4 různých 

rozpouštědlech (CO2, IPA, ACN a hexan).  

 Ze zpracovaných výsledků je patrné, že při dlouhodobém používání a skladování 

kolon se efekt column agingu projevil na všech kolonách, ale docházelo k němu různou 

rychlostí a v různé míře. 

 Jako nejvhodnější médium pro skladování BEH kolon se jeví acetonitril, 

popřípadě isopropanol, pokud se jednalo o analýzu neutrálních látek ze směsi A a v 

případě analýzy látek s acidobazickou aktivitou ze směsi B se taktéž dobře osvědčil 

acetonitril.  

 U kolon BEH 2-EP se nejlepším rozpouštědlem pro skladování ukázal acetonitril 

v případě analýz směsi neutrálních látek, a pokud se jednalo o analýzy směsi 

acidobazicky aktivních látek, byl z dostupných dat jako nejvhodnější opět určen 

acetonitril.  

 Při skladování v tomto rozpouštědle se efekt column agingu sice projevil, ale 

docházelo k němu pomaleji než u ostatních rozpouštědel. Možným řešením jak se 

tohoto efektu zbavit, a tím navrátit retenční časy a selektivitu k původním hodnotám, 

by bylo provádění regenerace kolon dle doporučených postupů od výrobce [31]. 
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