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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biofyziky a fyzikální chemie 

Autor: Magdaléna Pleváková 

Školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 

Název diplomové práce: Stanovení lipofility léčiv pomocí HPLC 

 

V práci byla navržena a vyzkoušena RP-HPLC metoda pro rychlé a spolehlivé 

stanovení lipofility látek. 

Náplň kolony byla zvolena na základě výpočtu pomocí hydrophobic-substraction 

model (dále jen H-S model). Stanovení kapacitních faktorů vybraných látek bylo 

provedeno nejprve na koloně Zorbax ECLIPSE XDB C18 250x4,6 mm, 5µm, která svým 

charakterem odpovídá k tomuto účelu doposud používaným kolonám.  Následně byly 

určeny kapacitní faktory stejných látek za pomoci další kolony Zorbax ECLIPSE XDB-C18 

50x4,6 mm, 1,8µm, která byla vybrána za účelem výrazného zkrácení retenčních časů. 

Testování bylo provedeno na skupině nově syntetizovaných léčiv na bázi pyrazinu. Byla 

porovnána opakovatelnost měření kapacitních faktorů na obou kolonách a ověřena 

nezávislost hodnoty kapacitního faktoru látky na průtoku mobilní fáze. 

Stanovení kapacitních faktorů členů dvou homologických řad potenciálních léčiv 

a skupiny šesti benzimidazolů bylo následně provedeno na koloně Zorbax ECLIPSE XDB-

C18 50x4,6 mm, 1,8µm při několika poměrech obsahu složek MF. Byly vyzkoušeny 

různé postupy extrapolace na nulovou koncentraci MeOH v MF a vybrán postup 

doporučený pro praktické využití. Zjištěné hodnoty lipofilit byly porovnány 

s hodnotami ClogP spočítanými programem ChemDraw Ultra 12.0. Hodnoty lipofolit 

získané ve skupině benzimidazolů byly navíc porovnány s publikovanými hodnotami 

rozdělovacích koeficientů v systému oktanol-voda. 

 

Klíčová slova: lipofilita, HPLC, kapacitní faktor, léčivo 
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ABSTRACT 

 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of biophysics and physical chemistry 

Author: Magdaléna Pleváková 

Supervisor: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 

Thesis title: Determination of Lipophilicity of Drugs by HPLC 

 

 In this thesis a RP-HPLC method for fast and reliable determination of 

lipophilicity was proposed and tested.  

Stationary phase was selected by using hydrophobic substraction model. 

Capacity factors of the chosen substances were initially measured on Zorbax ECLIPSE 

XDB C18 250x4,6 mm, 5µm column, which exhibits almost identical retention 

characteristics as the column used for this purpose until now. Then the capacity factors 

of the same substances were determined by using Zorbax ECLIPSE XDB-C18 50x4,6 

mm, 1,8µm column that was selected to reduce retention times significantly. A group 

of newly synthesised drugs based on structure of pyrazine served as samples for the 

measurement. The reproducibility of the capacity factor values determined using both 

columns was compared and the independence of the capacity factor on the mobile 

phase flow was confirmed. 

The capacity factors of two homologous series and a group of benzimidazols 

were consequently determined on Zorbax ECLIPSE XDB-C18 50x4,6 mm, 1,8µm column 

using various compositions of mobile phases. Several various approaches of 

extrapolation to zero content of MeOH in the mobile phase were tested and one of 

them was recommended for practical use. The measured values of lipophilicity were 

compared to the values of ClogP calculated by computer program ChemDraw Ultra 

12.0. In addition the lipophilicity values of benzimidazols were extra compared to 

published values of partition coefficient obtained in octanol-water system. 

 

Key words: lipophilicity, HPLC, capacity factor, drug 
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Seznam zkratek 
 

ACN acetonitril 

ADME systém systém zahrnující děje: absorpce, distribuce, metabolismus, 

exkrece 

CHI   chromatographic hydrophobicity index 

DMSO   dimethylsulfoxid 

H-S model  hydrophobic-substraction model 

K1   kolona Zorbax ECLIPSE XDB C18, 250x4,6 mm, 5µm 

K2   Zorbax ECLIPSE XDB-C18, 50x4,6 mm,1,8µ 

KFCHKL Faf UK katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické 

fakulty Univerzity Karlovy 

logP   logaritmus rozdělovacího koeficientu 

MeOH:H2O  methanol:voda 

MF   mobilní fáze 

RP-HPLC  reverzní uspořádání stacionární a mobilní fáze v systému HPLC 

S-P model  solvation-parameter model 

UHPLC   ultra účinná kapalinová chromatografie 
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1. Úvod 

 
Lipofilita ovlivňující propustnost léčiv i ostatních biologicky aktivních látek patří 

mezi jednu z nejvýznamnějších fyzikálně-chemických vlastností. Odborná literatura je 

zahlcena pokusy o její co možná nejpřesnější stanovení. Jako základní parametr musí 

totiž být stanovena při screeningu potencionálních léčiv u preklinických studií. 

Dokážeme-li úspěšně stanovit lipofilitu, dokážeme i predikovat chování léčiva 

v organismu. Je tedy jasné, že rychlá a přesná metoda stanovení je dnes velmi 

hodnotná.  

Původní metoda stanovení rozdělovacího koeficientu v systému oktanol-voda je 

velice náročná jednak časově, jednak i na schopnosti daného laboratorního pracovníka. 

Navíc je zde naneštěstí potřeba velké množství vzorku, které obvykle při syntetizování 

nových léčiv ani nebývá dostatečné. Z těchto důvodů byly snahy o zavedení nových 

metod značné. Namísto přímého stanovení v systému oktanol-voda se proto 

v současnosti hojně využívá stanovení nepřímých, například pomocí výpočetních 

postupů či chromatografie.  

Využití kapalinové chromatografie je považováno za velice příhodné, neboť jsou 

zapotřebí pouze nepatrná množství vzorku. Pro zjištění lipofility je stanovován 

kapacitní faktor k v systému RP-HPLC, kde stacionární fáze je nepolární, zatímco 

mobilní polární. Lipofilita je následně vyjádřena buď přímo hodnotou samotného 

retenčního faktoru, nebo je hodnota retenčního faktoru dále zpracována, například 

extrapolací na nulový obsah organické složky mobilní fáze1. 
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2. Zadání a cíl práce 
 

Zaměřením této diplomové práce je vývoj a optimalizace metody pro stanovení 

lipofility různých substancí, především léčiv, pomocí RP-HPLC s UV detekcí. 

Cílem této práce bylo nalézt a ověřit takovou RP-HPLC metodu, která by 

umožňovala rychlé a spolehlivé stanovení lipofility látek. 

Zadáním práce bylo nalézt k tomuto účelu vhodnou chromatografickou kolonu 

pomocí modelu pro určení selektivity kolon2, otestovat přesnost stanovení kapacitních 

faktorů na této koloně a porovnat tuto přesnost s přesností dosahovanou na doposud 

užívaných kolonách a vytipovat vhodné poměry obsahu složek MF MeOH:H2O pro 

extrapolaci kapacitních faktorů na nulovou koncentraci MeOH v MF. Testování metody 

mělo být provedeno na vybrané skupině nově syntetizovaných léčiv a na skupině látek, 

u nichž jsou známy experimentální hodnoty rozdělovacích koeficientů v systému 

oktanol-voda3. 
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3. Teoretická část 

 

3.1. Fyzikálně-chemické vlastnosti léčiv 
 

Léčivo jako takové není pouze strukturálně specifická látka, která se naváže na 

receptor a vyvolá daný účinek. Po podání do organismu jsou to právě fyzikálně-

chemické vlastnosti, které rozhodují o tom, zda bude léčivo absorbováno či doputuje 

ke svému cílovému receptoru. Výsledný účinek tedy závisí na mnoha faktorech.  

Řetězec dějů, které musí každá léčivá látka v organismu podstoupit, byl ve 

farmakokinetice definován systémem ADME4 – absorpce, distribuce, metabolismus a 

eliminace. Zatímco jsou tělní tekutiny z velké části tvořeny vodou, pro penetraci do 

buňky je nutný přestup přes lipofilní membránu. Z druhé strany věci, pokud se látka 

nachází ve své disociované formě, která závisí na pH prostředí, nemůže přes 

membrány projít. Je tedy jisté, že pro predikci účinku a chování léčiva v organismu je 

nutné stanovit všechny fyzikálně-chemické parametry.  

Mezi ty základní patří bazicita a kyselost, schopnost adsorpce, molekulová 

hmotnost, tvar molekuly, ale především rozpustnost. Rozpustnost je pro účinek 

každého léku určující vlastností. 

 

3.1.1. Rozpustnost léčiv 

 

O rozpustnosti léčiv rozhoduje především jejich struktura. Rozpustnost ve vodě 

a v lipidech od sebe nelze separovat. Jsou to fyzikálně-chemické veličiny, které působí 

současně a platí mezi nimi nepřímá úměra. Poměr obou těchto veličin lze vyjádřit 

rozdělovacím koeficientem5 P, pomocí podílu koncentrace látky rozpuštěné v lipidech 

(cl) a ve vodné fázi (cv):  

� = ��
��

 

Prostup látek přes biologické membrány, který je uskutečňován prostou difúzí, 

přímo závisí na hodnotě rozdělovacího koeficientu P. Logaritmus rozdělovacího 

koeficientu (logP) je jedním z nejdůležitějších parametrů při stanovování vztahu mezi 

strukturou a aktivitou (QSAR modely).  

 

3.2. Stanovení rozdělovacího koeficientu 

 

3.2.1. Přímé metody  
 

Dříve se pro zjištění hodnoty logP používaly tradiční metody, kde bylo nutné 

vytřepat látku mezi lipofilní a hydrofilní fázi. Tyto postupy jsou ovšem velmi náročné 

(1) 
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na opakovatelnost, náchylné k emulgacím a především je třeba velkého množství 

vzorku.  

Při vytřepávání je nutné dodržet určitá pravidla, aby výsledek byl co možná 

nejpřesnější – kompletně oddělit vrstvy obou fází, koncentrace vzorku musí být pod 

kritickou micelární koncentrací aj. Přes velké snahy proces vytřepávání zkrátit, 

pohybuje se čas potřebný pro stanovení jednoho vzorku v řádu až několika desítek 

hodin. 

 Použitím mikro-extrakce ve vialce6 se čas potřebný ke stanovení vzorku velmi 

zkrátil. Touto metodou je možno stanovit 24 vzorků za den. Metoda je postavena na 

použití 4 vialek – první obsahuje pouze vodnou fázi se vzorkem, zbylé tři obsahují různé 

poměry oktanolu a vody se vzorkem. Po protřepání vialek jsou vzorky stanoveny 

kapalinovou chromatografií za použití gradientové eluce a UV detekce. Rozdělovací 

koeficient je určen na základě poměru mezi plochou píku stanovované látky 

a poměrem koncentrace obou fází. Ovšem i zde nalézáme výraznou limitaci využití, 

neboť vzorek musí mít dostatečnou rozpustnost ve vodné fázi (>10µg/ml), což celá 

řada léčiv nesplňuje. 

 Časem došlo k automatizaci a zvýšení počtu vzorků a to díky 96místné desce, 

kde je využívána robotická obsluha pro přípravu vzorků. Po ustanovení rovnováhy jsou 

přesně definovaná množství obou fází analyzována gradientovou elucí s UV detekcí7 

nebo detekcí hmotnostní spektrometrií8. Tímto postupem byla doba potřebná pro 

stanovení jednoho vzorku zkrácena na 5 – 10 min. Problém s kontaminací mezi 

jednotlivými vzorky byl vyřešen proplachováním jehly autosampleru. Bohužel však 

situace zůstává nedořešená u látek, jejichž logP se pohybuje okolo hodnoty 2 – 4, 

neboť se koncentrace analyzované látky dostává pod limit detekce.  

 

3.2.2. Nepřímé metody 
 

Použitím nepřímých metod pro stanovení rozdělovacího koeficientu lze 

snadněji a přesněji docílit kýžených výsledků. Oproti metodám přímým lze totiž použít 

velmi malá množství vzorku, a to dokonce ne zcela čisté látky, neboť většina nečistot 

výsledky zcela neovlivní. Nelze také opomenout možnost snadné automatizace a 

především rychlost analýzy, která se s přímými metodami prakticky srovnat nedá.  

Většina dnes používaných nepřímých metod je založena na principu sestavení 

korelačního modelu (rov. 2). Ten popisuje vztah mezi retenčními vlastnostmi dané 

látky a separačním systémem. Nejprve je provedena analýza vzorků se známými 

hodnotami logP. Tím jsou členy rovnice p a q zjištěny, což umožní stanovit logP i u 

ostatních vzorků1: 

 

���� = 	 + �log�. 

 

(2) 
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Ve výše zmíněné rovnici je k vyjádření pro kapacitní faktor nebo daný kapacitní faktor 

vyplývá z extrapolace stanovené hodnoty logk vztahující se k nulové koncentraci 

organické složky v mobilní fázi, jenž platí pro stanovení za použití kapalinové 

chromatografie.  

 V případě měření technikou chromatografie na tenké vrstvě se při výpočtu 

nahrazuje logk hodnotou RM, pro kterou platí následující: 

 

�� = �����1 − ���/���. 
 

 Každá mince má ovšem dvě strany. Nepřímé metody se zdají být nejvhodnějším 

způsobem, jak hodnotu logP stanovit. Nesmíme ovšem zapomínat, že mezimolekulové 

interakce, které jsou zodpovědné za zadržení látek v chromatografickém systému, 

porovnáváme s rozdělením látky mezi dvě nemísitelné fáze. Z tohoto důvodu většina 

prací, které byly na toto téma publikovány, uvádí problém s limitujícím uplatněním 

pouze pro určité skupiny látek.  

 

3.2.2.1. Výpočet logP 

 

Pokud se oprostíme od experimentálního stanovení logP, lze tuto hodnotu 

získat i za pomoci výpočtů. Zde jsou uplatňovány příspěvky jednotlivých substituentů či 

intramolekulárních interakcí pro výslednou hodnotu logP. Dnes je možnost využít 

nejrůznějších softwarů (pro příklad ACD/logP, ChemDraw), kde počítač po sestavení 

struktury dokáže vyhodnotit jednotlivé vlastnosti molekuly. Tato technologie je 

schopna určit i intramolekulární interakce, na jejichž základě upraví hodnotu logP. Díky 

této korekci docílíme přesnějšího stanovení rozdělovacího koeficientu9, jehož označení 

je ClogP. 

3.2.2.1.1. Solvatační model (Solvation parameter model) 

Solvatation parameter model (S-P model) popisuje podíl intramolekulárních 

interakcí zodpovědných za rozdělení látky v systému oktanol-voda. Shodné interakce 

jsou ovšem přítomny i při použití systému RP-HPLC10, lze tedy tento způsob výpočtu 

uplatnit pro obě metody stanovení logP. 

 S-P model reprezentuje jak základní vlastnosti látky i vlastnosti vedlejší, které 

spolu tvoří výsledný efekt. Každý prvek rovnice vystihuje a popisuje jeden z dějů, které 

přispívají k finální hodnotě logP či logk. Podíl elektronového páru, který není zapojen 

do struktury, vyjadřuje druhý člen eE. Interakce dipolového typu označují písmena sS, 

zatímco aciditu či bazicitu naleznete pod členy aA, bB. V tomto případě závisí hodnota 

a pro bazické nebo b pro kyselé látky na přítomnosti snadno odštěpitelného vodíku. 

Nakonec hodnota vV odpovídá míře kohezních a disperzních interakcí, popřípadě závisí 

na přítomnosti dutin nebo jinak specifických rysů ve struktuře, které mohou ovlivnit 

přestup látky z jedné fáze do druhé.  

(3) 
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log� nebo log� = � + � + !" + #$ + %& + '( 

 

 Metody používané pro výpočet hodnoty rozdělovacího koeficientu, které se 

opírají o postup stanovení podílu jednotlivých druhů intramolekulárních interakcí, 

poskytují rozdílné informace. Schopnost nejpřesněji určit logP vždy závisí 

na komplikovanosti dané struktury, proto se od sebe výsledky často liší12.  Konstanty 

každého rozdělovacího systému jsou zjištěny lineární regresí pro různé skupiny látek. 

Tyto skupiny bývají zvoleny tak, aby zajistily statistické i chemické požadavky daného 

modelu13.  

 Pokud se jedná o homologické struktury, lze zde s poměrně vysokou přesností 

odhadnout jejich chování v rozdělovacím systému. Z důvodu snahy o urychlení a 

zjednodušení práce je metoda výpočtu dle S-P modelu často preferována. Zde je 

ovšem nutno upozornit, že není vhodná pro stanovení látek s různými strukturami. 

Výsledky bohužel bývají často odlišné a kvůli přesnosti je výhodnější zvolit 

experimentální metodu stanovení logP.  

 

3.2.2.1.2. Výpočet logP dle Rekkera 

Jedním z mnoha dalších přístupů ke zjištění hodnoty logP je výpočet podle 

Rekkera, který se řídil předpokladem, že výsledná hodnota rozdělovacího koeficientu je 

určena součtem všech hydrofobních fragmentů v molekule9.  

 Postup stanovení není nijak složitý, neboť se molekula rozloží na fragmenty a 

jejich hodnota se vyhledá v tabulce. Všechny vlivy, které by mohly hodnotu logP 

ovlivnit (např. kondenzace aromatických systémů, přítomnost snadno odštěpitelného 

vodíku aj.), se korigují tzv. „magickou konstantou“.  

 

log� = ) #*+* + ���
*,-

*,.
 

 

V předcházející rovnici je konstanta každého hydrofobního fragmentu i vyjádřena 

členem fi, zatímco ai značí počet příslušných fragmentů. Magické konstanty jsou 

označeny jako cM a jejich počet udává hodnota k.  

 K prvotnímu odhadu lipofility molekuly léčiva je tento typ výpočtu vhodný pro 

jeho jednoduchost a rychlost. Ale jak již bylo poznamenáno, pro přesné stanovení 

hodnoty logP se výpočtové metody nehodí a je třeba zaměřit se na experimentální 

postupy.  

3.2.2.2. Využití RP-TLC pro stanovení logP 

 

Při výběru metodiky pro stanovení rozdělovacího koeficientu se může zdát, že 

separační mechanismy u TLC i HPLC jsou shodné a tedy jejich výhody i nevýhody si 

(4) 

(5) 



 
15 

musí nutně odpovídat. Toto tvrzení je ovšem pravdivé jen z části, protože struktura a 

hustota vazeb stacionárních fází u TLC je konstruována jinak. Je zde totiž zajištěn 

přijatelný průtok mobilní fáze a to díky kapilárním silám14.  

Nejatraktivnějším rozdílem oproti systému HPLC je možnost stanovení a 

především detekce molekul, které postrádají chromofor. Časem byly vyvinuty způsoby, 

jak separační systém TLC i jeho detekci automatizovat a zvýšit tak množství 

stanovených vzorků za den. Na druhou stranu je třeba standardizovat veškeré 

parametry, které mohou danou separaci ovlivnit, abychom získali reprodukovatelná 

data. Mnohé z těchto metod jsou bohužel omezeny pouze na malé skupiny látek 

s takřka shodnými vlastnostmi16. 

Pro výpočet logP je u tenkovrstvé chromatografie používána hodnota RM, 

kterou lze stanovit pomocí následují rovnice, kde RF je podíl vzdálenosti středu skvrny 

od startu ke vzdálenosti čela mobilní fáze od startu9:  

 

�� = ��� / .
01

− 12 

 

Snaha o přesnější stanovení při použití separačního systému RP-TLC vedla k 

revoluční myšlence. Mobilní fází se stal MeOH s vodou v různých poměrech, zatímco 

hodnota RM byla extrapolována na nulovou koncentraci MeOH a označena jako RMW
17. 

Postupem času za použití S-P modelu bylo zjištěno, že retenční charakteristiky 

zastoupené hodnotou RMW byly velmi podobné hodnotám získaným ze stanovení 

v separačním systému oktanol-voda, ale nebyly úplně totožné18. Největší odchylky od 

výsledků byly způsobeny přítomností snadno odštěpitelného vodíku, proto je nutné 

následující korelaci zúžit pouze pro neutrální látky slabě bazického charakteru.  

 

��3 = −0.040 + 0.974log� 

 

Dnes je možnost využít obsáhlé databáze se širokým spektrem mobilních fází 

pro určení konstant daného systému. Prozatím žádná z možností dodnes neposkytuje 

úplnou shodu s hodnotou logP. Několik z nich je stanovení přesné hodnoty velmi 

blízko, ovšem polarizovatelnost a kyselost některých sloučenin přesné výsledky 

znemožňuje. Bohužel ani stanovení rozdělovacího koeficientu za pomoci systému 

TLC není vhodné pro různé skupiny látek.  

 

3.2.2.3. Využití RP-HPLC pro stanovení logP 

 

První snahy použít RP-HPLC jako nepřímou metodu pro stanovení rozdělovacího 

koeficientu spadají již do období 70. let 20. století. Od té doby bylo uskutečněno 

mnoho pokusů metodiku vylepšit, ale ve většině případů tyto snahy ztroskotaly na 

strukturální různorodosti testovaných látek.  

(3) 

(6) 
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Důvody jsou zřejmé, shodně s ostatními nepřímými metodami není ani tato 

přesnou kopií metody stanovení rozdělovacího systému ve směsi oktanolu a vody. 

Naopak se zde často mohou objevovat interakce na úrovni sorbentu, které u přímých 

metod chybí. Problémem snadno mohou být i sorbenty samy, protože ne každá šarže 

vyrobených kolon má přesně shodné složení a uspořádání své stacionární fáze, i 

nepatrné rozdíly mohou ve finále znamenat odchylku ve výsledku. Pokud se jedná o 

isokratické analýzy, snadno je limitujícím faktorem čas, což může být vyřešeno 

použitím kratší kolony (jako to bylo i v našem případě). Poslední zásadní nevýhodou je 

hodnota pH, která je pro kolony obsahující silanolové skupiny omezena na hodnoty1 

od 2do 7,5. 

Pro korelaci s hodnotou logP se zde používá isokratický kapacitní faktor 

označovaný jako logk nebo také kapacitní faktor vody logkW, který je stanoven 

extrapolací naměřených hodnot při různém složení mobilní fáze na nulovou 

koncentraci té organické.  

 

log� = log�3 + "8 

 

Objemový zlomek organické frakce bývá označován Φ, zatímco S určuje sklon lineární 

regresní funkce19. Tvar křivky je reakce na změnu poměru obou fází, kdy se složení a 

struktura stacionární fáze mění na základě kontaktu s převážně vodnou mobilní fází. 

Z rovnice č.7 vyplývá, že by hodnota logk měla být nezávislá na typu organické mobilní 

fáze, opak je však v tomto případě pravdou. Solvatace stacionární fáze molekulami 

organického rozpouštědla je ovlivněna vlastnostmi daného solventu, je proto nutné 

vhodně zvolit složení mobilní fáze i typ stacionární fáze.  

 Jak již bylo zmíněno, hlavním důvodem, proč jsou stanovení logP v systému RP-

HPLC neúspěšná, je fakt, že intramolekulární interakce jsou velmi podobné, ale ne 

totožné s rozdělovacím systémem oktanol-voda. Za použití S-P modelu byla vytvořena 

databáze, která obsahuje údaje z mnoha různých metod stanovení logP a stala se 

nejjednodušším způsobem, jak zjistit shodnost či podobnost s přímou metodou 

stanovení19. Pouze některé postupy stanovení, které v databázi nalezneme, mohou 

najít uplatnění. Pro příklad kolona Supelcosil LC-ABZ dokázala poskytnout rozumné 

výsledky pro odlišné strukturální typy látek za použití kombinace MeOH a H2O jako 

mobilní fáze20,21. Především z důvodu stability bylo od chemicky vázaných 

stacionárních fází s postupem času upouštěno.  

 Problémy s dlouhodobou stabilitou chemicky vázaných stacionárních fází 

na polymer vyřešily coated columns
14. Při použití oktanolu pro „coating“ bylo možno 

s vysokou přesností stanovit jak neutrální i bazické molekuly. Pro výpočet 

rozdělovacího koeficientu byla použitá hodnota logkW stanovena tříbodovou 

extrapolací. Tento postup se zdá být velmi výhodný, neboť lze stanovit přibližně 3 

vzorky za hodinu s vysokou přesností22. Pokud byl použit fosfatidylcholin23, byly zde 

(7) 
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výrazné rozdíly v minimálně dvou konstantách oproti systému oktanol-voda, proto 

nelze tento způsob použít ke stanovení logP. 

 Ještě přesnějších výsledků bylo docíleno micelární kapalinovou chromatografií, 

kde je používána povrchově aktivní látka nad svojí kritickou micelární koncentrací jako 

součást mobilní fáze. Většinou byl jako surfaktant použit dodecyl sulfát sodný nebo 

tetradecyltrimethylamino bromid s minimálním přídavkem organické mobilní fáze 

např. 2-propanolu24. Retenční čas je zde ovlivněn několika současně působícími ději. 

Stacionární fáze přítomností povrchově aktivní látky pozmění svou strukturu, ale hlavní 

je přestup látky mezi micelami surfaktantu a okolní vodnou fázi. Ačkoli bylo zjištěno, že 

některé tyto systémy mohou být svou přesností srovnávány s přímými metodami, jsou 

v praxi jen zřídkakdy používány kvůli délce analýzy a kompatibilitě surfaktantu se 

stacionární fází.  

 Isokratické separace mohou být pro některé skupiny vzorků příliš časově 

náročné, což samozřejmě může vyřešit použití kratší kolony nebo gradientová eluce. 

Díky gradientové eluci může být stanoveno široké spektrum látek, především těch, 

jejichž dřívější retenční čas byl neakceptovatelný14. Stanovení tzv. chromatographic 

hydrophobicity index (CHI) je závislé právě na použití krátkých kolon v kombinaci 

s rychlými gradienty25. Jakmile je jednou stanoven regresní model pro tuto metodu za 

pomoci skupiny standardních látek, jakákoli jiná látka může být tímto systémem 

stanovena. Problém s délkou analýzy byl vyřešen, neboť klasický cyklus pro 15cm 

kolonu trvá přibližně 15 min, zatímco pro 5cm kolonu asi 5 min26. Shodně jako ostatní 

systémy je i tato metoda především určena pouze pro neutrální a slabě bazické látky, 

rozhodně ne pro kyselé.  

 Prakticky veškeré metody nepřímého stanovení pomocí systému RP-HPLC 

ztroskotávají na látkách, které mají v molekule slabě kyselý vodík. Dle S-P modelu je 

totiž a/v hodnota v rozdělovacím systému oktanol-voda blízká nule, což znamená, že 

by hodnota logP neměla být ovlivněna přítomností kysele reagujícího vodíku. Tento 

parametr žádná z metod bohužel nesplňuje, proto budou tyto látky vždy problémové.  

 

3.3. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 
Jak již bylo mnohokrát zmíněno, kapalinová chromatografie je jedna z nejčastěji 

využívaných metod pro hodnocení léčiv. Lze díky ní kvalitativně a kvantitativně stanovit 

separované směsi různých látek, a to s vysokou citlivostí v krátkém čase.  

 

3.3.1. Systém RP-HPLC 

 

Na trhu se v současné době objevuje nepřeberné množství různých 

stacionárních fází i kolon. Pro naše účely byl vhodně zvolen systém reverzní fáze, tedy 

stacionární fáze je nepolární (C18), zatímco mobilní polární (MeOH+H2O). 
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Všechny její výhody i nevýhody byly již podrobněji popsány (viz. 3.2.2.3.). 

 

3.3.1.1. Hydrophobic substraction model 

Důvod pro vznik hydrophobic-substraction model je zřejmý – vytvořit databázi 

selektivity různých kolon, která bude moci porovnávat vzájemné rozdíly jednotlivých 

typů stacionárních fází2. Celý model vychází z rovnice27,28: 

 

���9 = ��� / :
:;<

2 = =´? − @´A ∗ +C´D + 9´E + F´G, 

 

kde k je kapacitní faktor, kEB je hodnota k pro nepolární referenční látku, η´σ´β´α´κ´ 

odpovídají vlastnostem rozpuštěné látky, které závisí nejen na teplotě, ale i složení 

mobilní fáze, a nakonec teplotně nezávislé parametry dané kolony – H, S*, A, B a C. 

Každý parametr kolony odpovídá jedné z jejích vlastností H =hydrofobicita, S*=sterické 

bránění stacionární fáze před molekulami mobilní, A=přítomnost kyselých vodíků 

(silanolové skupiny), B=přítomnost bazických vodíků, C=iontově výměnná aktivita, 

která je ovlivněna především pH mobilní fáze.  

 Na základě mnohých prací byla vytvořena rovnice, která vyjadřuje podobnost 2 

kolon29: 

 

H! ∗= I�12,5�?M − ?.��M + �100�A ∗M− A ∗.��M + �30�DM − D.��M + �143OP�EM −
E.��M + �83OR�GM − G.��MST

U. 

 

Čím je hodnota Fs* nižší, tím jsou si obě kolony podobnější. Dnes je možné nalézt 

souhrn parametrů pro přibližně 300 různých kolon, což je pro tvorbu a vývoj nových 

metod velice přínosné2.  

  

(8) 

(9) 
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4. Experimentální část 

 

4.1. Materiální vybavení 
 

HPLC systém - Kapalinový chromatograf Agilent® Series 1200 SL (Agilent Technologies): 

� vakuový mikrodegaser 

� binární čerpadlo 1200 SL 

� autosampler 1200 SL plus 

� termostat autosampleru 

� kolonový termostat TCC Infinity 1290 

� detektor s diodovým polem 1200 SL 

 

Chromatografické kolony: 

Úvodní experimenty byly provedeny pomocí kolony Zorbax ECLIPSE XDB-C18, 

250x4,6 mm, 5 µm (dále jen K1) a následně byla metodika převedena na kratší kolonu 

Zorbax ECLIPSE XDB-C18 600Bar, 50x4,6 mm, 1,8 µm (K2). Výrobcem obou kolon (K1 i 

K2) je Agilent Technologies. Při všech pokusech za pomoci obou kolon byly použity 

následující podmínky: 

� složení MF: MeOH:H2O v různých poměrech koncentrací 

� průtok mobilní fáze (MF): 1 ml/min – 1,5 ml/min 

� teplota na koloně: t=30⁰C 

� UV detekce při vlnových délkách: 210 nm a 270 nm 

� stanovení mrtvého času kolony: roztok jodidu draselného (KI) o koncentraci 

 10-4 mol/l 

Software: 

� Agilent ChemStation, verze B.04.02. 

Složky mobilních fází: 

� ultračistá voda čištěná reverzní osmózou 

� Methanol for gradient elution – CHROMASOLV®, Sigma-Aldrich  

4.2. Příprava vzorků 

 

4.2.1. Příprava všech vzorků kromě níže popsaných vzorků 

benzimidazolů 

 

Vzorky připravila pracovní skupina Prof. PharmDr. Martina Doležala z KFCHKL 

FaF UK. Látky byly rozpuštěny v MF (MeOH:H20 70:30) na koncentraci 10-4 mol/l. Pokud 

se látka při koncentraci MeOH 70% nerozpouštěla, byla rozpuštěna v čistém MeOH.  

 



 

4.2.2. Příprava vzorků

 

Skupina několika benzimidazolových anthelmintik byla vybrána proto, že u nich 

lze porovnat stanovené hodnoty logP s literárními hodnotami rozdělovacího 

koeficientu stanovenými přímou metodou v

 
Tabulka 4.1 Seznam všech 

(Mr), chemickou strukturou a hodnotou log

benzimidazoly Mr

g/mol

fenbendazol 299,4

albendazol 265,3

mebendazol 295,5

oxibendazol 249,3

oxfendazol 315,3

ricobendazol 281,3

 

Během přípravy vzorků se postupovalo tak, aby výsledná koncentrace stanovované 

látky ve vialce byla 10

množství dimethylsulfoxidu (DMSO). Jakmile byl vzorek zcela rozpuštěný, 

v odměrné baňce doplněn

odebrání vzorku do vialky a analýza. 

Příprava vzorků benzimidazolů 

Skupina několika benzimidazolových anthelmintik byla vybrána proto, že u nich 

porovnat stanovené hodnoty logP s literárními hodnotami rozdělovacího 

koeficientu stanovenými přímou metodou v systému oktanol-voda30

Tabulka 4.1 Seznam všech měřených benzimidazolů společně s mo

(Mr), chemickou strukturou a hodnotou logP stanovenou v rozdělovacím systému 

oktanol-voda30 

Mr 

g/mol 

logP Chemická struktura

4 3,93 

265,3 3,83 

295,5 3,73 

249,3 2,60 

315,3 2,03 

281,3 1,24 

hem přípravy vzorků se postupovalo tak, aby výsledná koncentrace stanovované 

látky ve vialce byla 10-4 mol/l. Po navážení byla látka rozpuštěna v

množství dimethylsulfoxidu (DMSO). Jakmile byl vzorek zcela rozpuštěný, 

odměrné baňce doplněn směsí MeOH a H2O v poměru 1:1 na 50

odebrání vzorku do vialky a analýza.  

20 

Skupina několika benzimidazolových anthelmintik byla vybrána proto, že u nich 

porovnat stanovené hodnoty logP s literárními hodnotami rozdělovacího 
30.  

molární hmotností 

rozdělovacím systému 

Chemická struktura 

 

 

 

 

 

 

hem přípravy vzorků se postupovalo tak, aby výsledná koncentrace stanovované 

mol/l. Po navážení byla látka rozpuštěna v minimálním 

množství dimethylsulfoxidu (DMSO). Jakmile byl vzorek zcela rozpuštěný, byl 

na 50 ml. Následovalo 
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5. Výsledky a diskuze 

 

5.1. Výběr kolony 

 
Původní metoda pro stanovení kapacitního faktoru používala kolonu Symmetry, 

250x4,6 mm 5 µm (Waters), složení MF MeOH:H2O 70:30, průtok MF 1 ml/min, teplotu 

na koloně 30⁰C , UV detekci při vlnové délce 210 nm. Na základě výpočtu pomocí H-S 

modelu byly porovnány všechny na katedře dostupné kolony, které obsahují 

stacionární fázi C18 (viz. tab. 5.1).  

 Parametry pro testované kolony byly získány z databáze2 a dosazeny do 

základního vzorce pro výpočet: 

 

H! ∗= I�12,5�?M − ?.��M + �100�A ∗M− A ∗.��M + �30�DM − D.��M

+ �143OP�EM − E.��M + �83OR�GM − G.��MS.
M 

 

Tabulka 5.1 Porovnání stacionárních fází C18 s náplní kolony Symmetry C18 za použití  

H-S modelu 

 

kolona H S A B C Fs* 

Symmetry C18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Zorbax Eclipse XDB C18 0,3 -3,8 -2,5 -1,9 -3,0 5,8 

Discovery C18 -0,8 -3,7 -4,4 3,6 2,5 7,3 

Xterra MS C 18 -0,8 -5,0 -4,8 0,9 -6,1 9,3 

Zorbax Extend C18 0,6 -1,2 -0,2 -3,0 -9,0 9,5 

Discovery BIO Wide pore  -2,7 -4,7 -8,2 6,9 -0,4 12,0 

Atlantis dC18 b -1,7 -9,4 -6,3 3,3 -3,1 12,3 

Zorbax Rx-18 0,3 -2,2 8,6 -2,7 24,1 25,8 

Supelcosil LC - 18 DB -0,9 -8,8 1,0 19,4 34,0 40,2 

Zorbax Stable Bond 300A C18 -1,8 -11,2 0,8 8,9 47,9 50,0 

Xterra C 18 RP -3,5 -61,2 -13,5 18,0 -23,3 69,3 

Zorbax Stable Bond 80A C18 -0,7 -9,1 7,3 2,4 76,0 77,0 

Supelcosil LC - 18 -0,4 -10,8 5,0 25,5 135,5 138,3 

 

 Pro úplnost znovu uvádíme, že čím je hodnota Fs* menší, tím podobnější si dvě 

stacionární fáze jsou. Je vidět, že nejnižší hodnotu Fs* vykazuje stacionární fáze Zorbax 

Eclipse XDB C18. Kolona s touto náplní byla použita pro následující experimenty.   

(9) 
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5.1.1. Převedení metody na kolonu s velikostí částic 1,8µm 

 

Zpočátku byly retenční časy měřeny na koloně K1. Retenční časy lipofilnějších 

vzorků se pohybovaly okolo 25 min při složení mobilní fáze MeOH:H20 70:30. Při nízké 

koncentraci MeOH v MF by byly retenční časy příliš dlouhé, až několik hodin, proto 

byla jako alternativní vybrána kolona K2. Menší zrnitost částic kolony v kombinaci s 5x 

menší délkou by měla zajistit kratší analýzu proveditelnou i při minimálním obsahu 

organické MF. 

Jako první jsme museli určit, zdali jsou hodnoty kapacitních faktorů stanovené 

na K1 v korelaci s výsledky na K2. Přibližně 70 vzorků bylo změřeno při složení mobilní 

fáze MeOH:H20 70:30 a hodnoty jejich kapacitních faktorů zaneseny do následujícího 

grafu (5.1).  

 Vzorec pro výpočet kapacitního faktoru je známý z literatury31. Retenční čas 

analytu je označen jako tR, zatímco tM je mrtvý čas kolony, který jsme získali pomocí 

roztoku jodidu draselného: 

� = �V0 − V��
V�

 
(10) 



 

Rovnice regrese: y = 1,0345x - 0,0758
Koeficient determinace: R² = 0,9994
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Graf 5.1: Poměr kapacitních faktorů vzorků meřených na obou kolonách
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Graf 5.1: Poměr kapacitních faktorů vzorků meřených na obou kolonách
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Graf 5.1: Poměr kapacitních faktorů vzorků meřených na obou kolonách

MF: MeOH:H20 70:30 nástřik 10 μl
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Hodnota koeficientu determinace se blíží jedné, ale především směrnice přímky 

(1,0345) a nízká hodnota absolutního členu (0,0758) v grafu 5.1 potvrzují, že podíl 

kapacitních faktorů vzorků analyzovaných na obou kolonách je i pro ty lipofilnější 

stejný. 

 Dalším krokem experimentu bylo porovnání přesnosti měření obou kolon. 

Abychom mohli porovnat přesnost, provedli jsme desetkrát stanovení retenčního času 

každé z deseti látek. Látky byly vybrány tak, aby se jejich retenční časy co nejvíce lišily 

(tab. 5.2.). Struktury těchto látek jsou uvedeny v tabulce 5.3. Směrodatné odchylky 

kapacitních faktorů takto získaných na obou kolonách byly navzájem odečteny a 

výsledné hodnoty zaznamenány do tab. 5.4. 

 

Tabulka 5.2 Hodnoty tR1 a tR2 pro zvolené vzorky 

 

vzorek tR1
*1 tR2

*1
 

OJ 10 2,86 1,21 

OJ 25 3,56 1,52 

OJ 69 5,26 2,27 

OJ 55 8,18 3,54 

OJ 33 11,54 4,93 

FCH 45 12,62 5,45 

OJ 58 13,98 6,06 

OJ 34 18,22 7,79 

BS 59 35,34 15,33 

MD 685 47,93 21,41 

 
*1 Hodnoty tR1 i tR2 v tab. 5.2 odpovídají stanovení při složení MF MeOH:H2O 70:30. 

Retenční časy tR1 byly stanoveny na K1 zatímco tR2 na K2. Uváděné hodnoty jsou 

průměry z 10 měření.  
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Tabulka 5.3 Seznam deseti naměřených látek spolu s jejich strukturami použitých pro 

porovnání přesnosti měření na obou kolonách 

 

vzorky Chemická struktura 

OJ10 

 

OJ 25 

 
 
 

 
 
 

OJ 69 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

OJ 55 
 
 
 

 

 

 
 
 

OJ 33 
 
 
 
 
 

 

FCH 45 

 

OJ 58 

 
 
 
 
 

OJ 34 

 
 
 

 

BS 59 

 

MD 685 

 

N

NNC

NC N
H

NO2

N

NNC

NC N
H
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Tabulka 5.4 Porovnání opakovatelnosti měření kapacitních faktorů pro deset 

různých vzorků pomocí rozdílu směrodatných odchylek na kolonách K1 a K2 

 

 

 

Opakovatelnost měření byla zjištěna pomocí hodnot směrodatných odchylek σ 

pro kolony K1 a K2. Rozdíl hodnot obou odchylek ukazuje, že můžeme získat 

srovnatelně přesné výsledky, které nejsou závislé na velikosti částic kolony ani na její 

délce.  

Z grafu 5.1 i tabulky 5.4 vyplývá, že kolony K1 a K2 jsou si rovnocenné. Pro další 

experimenty byla zvolena K2, čímž by měl být problém s příliš dlouhými retenčními časy 

výrazně redukován.  

 

5.2. Extrapolace hodnoty logaritmu kapacitního faktoru 

na nulový obsah MeOH v MF 

 

5.2.1. Hodnota k za různého průtoku 

 
Ještě než začneme se samotným stanovením logkW, je nutné ověřit, že hodnota 

kapacitního faktoru nezávisí na průtoku MF kolonou. Nezávislost kapacitního faktoru 

na průtoku MF plyne z teorie chromatografie32, avšak její experimentální verifikace je 

v našem případě velmi žádoucí. Je jisté, že při stále se snižujícím obsahu methanolu 

budou retenční časy neustále narůstat a průtok 1ml/min nebude dostačující. 

 Zvolili jsme k tomuto účelu 3 různé látky, které při složení mobilní fáze 

MeOH:H20 70:30 a průtoku MF 1 ml/min vykazovaly retenční časy 3,7 min (OJ25), 8,7 

min (OJ55) a 19,2 min (OJ34). Tyto 3 struktury se svou lipofilitou velmi liší, proto by 

měly zahrnout široké spektrum následně stanovovaných látek.  

 

vzorek σ1 σ2 σ2-σ1 

OJ 10 0,00 0,00 0,00 

OJ 25 0,00 0,00 0,00 

OJ 69 0,00 0,00 0,00 

OJ 55 0,03 0,00 -0,03 

OJ 33 0,00 0,00 0,00 

FCH 45 0,00 0,01 0,01 

OJ 58 0,00 0,00 0,00 

OJ 34 0,00 0,01 0,01 

BS 59 0,03 0,03 0,00 

MD 685 0,01 0,03 0,02 



 

 

 Z grafu 5.2 vyplývá, že kapacitní faktor není závisl

možné použít vyšší průtoky u 

 

5.2.2. Úvodní pokusy k

 

Všechny ověřovací 

faktorů byly provedeny. Nyní bylo nutné vhodně zvolit postup extrapolace n

koncentraci organické fáze, aby bylo možné metodiku použít pro široké spektrum 

látek. Ze všech prozatím 

charakterem z důvodu délky analýzy. Pro názornou ukázku jsme vybrali vzorky 

OJ50, stanovené hodnoty retenčních

 

Tabulka 5.5

 

 Vzorek OJ40 byl zvolen jako nejméně lipofilní 

nárůst retenčního času při snižující se koncentraci 
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GRAF 5.2: Závislost hodnoty kapacitního faktoru k průtoku MF kolonou 

grafu 5.2 vyplývá, že kapacitní faktor není závislý na průtoku MF kolonou. Je 

možné použít vyšší průtoky u látek s vyšší lipofilitou, pokud to bude zapotřebí. 

Úvodní pokusy k extrapolaci na nulový obsah MeOH v MF

ověřovací experimenty potřebné před začátkem měření kapacitních 

byly provedeny. Nyní bylo nutné vhodně zvolit postup extrapolace n

koncentraci organické fáze, aby bylo možné metodiku použít pro široké spektrum 

prozatím naměřených vzorků byly zvoleny ty s

důvodu délky analýzy. Pro názornou ukázku jsme vybrali vzorky 

tanovené hodnoty retenčních časů jsou uvedeny v tabulce 5.5

Tabulka 5.5 Změna retenčního času v závislosti na složení MF

 

Složení MF 
tR OJ40 tR OJ50 

MeOH H20 

70 30 0,62 1,22 

60 40 0,76 2,25 

50 50 1,12 5,31 

40 60 2,04 15,29 

30 70 4,80 53,16 

20 80 14,31 - 

Vzorek OJ40 byl zvolen jako nejméně lipofilní vzorek. Z tabulky 5.5

nárůst retenčního času při snižující se koncentraci MeOH není nijak závratný. OJ40 tedy 

0,4 0,6 0,8 1 1,2

GRAF 5.2: Závislost hodnoty kapacitního faktoru k průtoku MF kolonou 

MF: MeOH
KOLONA:  K
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ý na průtoku MF kolonou. Je 
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měření kapacitních 

byly provedeny. Nyní bylo nutné vhodně zvolit postup extrapolace na nulovou 

koncentraci organické fáze, aby bylo možné metodiku použít pro široké spektrum 

byly zvoleny ty s méně lipofilním 

důvodu délky analýzy. Pro názornou ukázku jsme vybrali vzorky OJ40 a 

tabulce 5.5. 

závislosti na složení MF 

tabulky 5.5 vyplývá, že 

nijak závratný. OJ40 tedy 
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GRAF 5.2: Závislost hodnoty kapacitního faktoru k průtoku MF kolonou 

OJ 25
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OJ 34

MeOH:H20 70:30 nástřik 10 μl
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mohl být změřen při pouhých 20% MeOH. V případě OJ50 je tomu naopak. Zatímco 

rozdíl retenčního času při 70% MeOH obou vzorků není velký, při 30% MeOH je 

desetinásobný. Retenční čas vzorku OJ50 při 20% obsahu MeOH v MF ani nemohl být 

stanoven, neboť by byl příliš dlouhý.  

Průtok kolonou byl při všech těchto stanoveních retenčního času 1 ml/min. 

Neměl by být problém průtok MF kolonou navýšit, ale z důvodu příliš dlouhých 

retenčních časů se stanovení kapacitních faktorů při obsahu MeOH v MF nižším než 

30% zdá velmi nevýhodné. Podrobnější data jako podklad pro výběr vhodného postupu 

měření byla získána v následujících experimentech.  

 

5.2.3. Provedení extrapolace logaritmu kapacitního 

faktoru na nulový obsah MeOH v MF pro vzorky 

homologické řady 
 

Homologická řada obsahuje skupinu látek, které se liší pouze délkou 

postranního řetězce. Jejich lipofilita i ostatní fyzikálně-chemické vlastnosti by měly být 

odlišné, ale neměly by mezi sebou mít příliš velké rozdíly. Jde o test, zdali je možné 

rozlišit i takto podobné látky a jejich provázané vlastnosti vyhodnotit.  

Stanovili jsme kapacitní faktory členů dvou homologických řad. Obě řady měly 

po čtyřech vzorcích. Na základě vyhodnocených dat bychom měli být schopni určit, do 

jaké míry se shodují naše výsledky s vypočítanými hodnotami ClogP. 

 

5.2.3.1. Homologická řada č.1 

Všechny 4 vzorky se liší délkou uhlíkového řetězce, který je navázaný na dusík 

aminoskupiny na pyrazinovém kruhu. Do tabulky 5.6 byly shrnuty molární hmotnosti 

vzorků spolu s jejich strukturami.  
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Tab 5.6 Seznam vzorků zahrnutých do homologické řady č.1 

 

vzorky Mr 

g/mol 

Chemická struktura 

OJ 96 166,18 

 

OJ 97 180,21 

 

OJ 98 194,23 

 

OJ 100 208,26 

 
 

Stanovení kapacitních faktorů proběhla při různých složeních mobilní fáze. 

Snaha byla získat data při koncentraci organické mobilní fáze nejblíže nule. Mrtvý čas 

kolony stanovený retenčním časem roztoku jodidu draselného při různých složeních 

organické MF a příslušných průtocích je uveden v tabulce 5.7.  

 

Tab 5.7 Retenční časy jodidu draselného při různých složeních MF 

 

Složení MF 
tR KI 

průtok 

ml/min MeOH H20 

70 30 0,46 
 

1,0 

60 40 0,46 1,0 

50 50 0,46 1,0 

40 60 0,46 1,0 

30 70 0,36 1,3 

20 80 0,36 1,3 

20 80 0,31 1,5 

10 90 0,31 1,5 

 

Jak je z tabulky 5.7 patrné, retenční čas jodidu draselného nezávisí na složení mobilní 

fáze, ale pouze na průtoku MF kolonou. 
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V tabulce 5.8 jsou uvedeny retenční časy pro 4 vzorky homologické řady, jejich 

kapacitní faktory a hodnoty logaritmů těchto kapacitních faktorů. 

 

Tab 5.8 Výsledky stanovení logaritmu kapacitních faktorů homologické řady č.1 

 

Vzorek OJ 96 Vzorek OJ 97 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min MeOH H20 MeOH H20 

70 30 0,73 0,59 -0,235 1,0 70 30 0,88 0,95 -0,022 1,0 

60 40 0,91 0,99 -0,005 1,0 60 40 1,23 1,84 0,264 1,0 

50 50 1,28 1,79 0,253 1,0 50 50 2,20 3,79 0,578 1,0 

40 60 2,13 3,61 0,558 1,0 40 60 4,49 8,72 0,941 1,0 

30 70 3,15 7,88 0,897 1,3 30 70 8,06 21,70 1,336 1,3 

20 80 7,38 19,66 1,294 1,3 20 80 22,19 61,15 1,786 1,3 

10 90 18,86 59,65 1,776 1,5 10 90 65,92 210,96 2,324 1,5 

Vzorek OJ 98 Vzorek OJ 100 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min MeOH H20 MeOH H20 

70 30 1,20 1,65 0,209 1,0 70 30 1,73 2,75 0,440 1,0 

60 40 2,70 4,93 0,693 1,0 60 40 3,60 6,89 0,838 1,0 

50 50 4,34 8,43 0,926 1,0 50 50 9,16 18,92 1,277 1,0 

40 60 10,84 22,46 1,351 1,0 40 60 27,58 58,70 1,769 1,0 

30 70 23,25 64,50 1,810 1,3 30 70 69,81 195,64 2,292 1,3 

20 80 64,70 207,02 2,316 1,5 - - - - - - 

10 90 - - - - - - - - - - 
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Graf 5.3 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF řada 

OJ 97
Rovnice regrese: y = -3,8725x + 2,5786

Koeficient determinace: R² = 0,9886

OJ 100
Rovnice regrese: y = -4,6331x + 3,6396

Koeficient determinace: R² = 0,997
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Graf 5.3 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF řada 
č.1 (OJ 96,97,98,100)

31 

 

70% 80%

obsah MeOH (%)
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Hodnoty logk při různých složeních organické MF byly zaznamenány do grafu 

5.3. Ačkoli jsme se snažili dosáhnout co možná nejmenší koncentrace MeOH v MF, není 

vhodné stanovovat retenční časy vzorků při koncentraci MeOH v MF menší než 30%. 

Pokud používáme metodu extrapolace, kapacitní faktory všech látek by měly být 

stanoveny stejným způsobem a při shodných složeních MF. V tabulce 5.8 jsou vidět 

nevyplněná pole u lipofilnějších vzorků, kde ani vyšší průtok neumožnil stanovení 

retenčního času. Body grafu 5.3, které odpovídají obsahu MeOH v MF menšímu než 

30%, jsou zřetelně položené mimo lineární spojnici trendu. Je zde patrný posun 

k exponenciálnímu tvaru křivky. V grafu 5.4 jsou uvedeny pouze hodnoty kapacitních 

faktorů pro obsah MeOH v MF vyšší než 20%.  

Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu MeOH v MF má v grafu 5.4 

rozhodně lineární průběh a hodnoty koeficientů determinace jsou blízké jedné.  
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OJ 96
Rovnice regrese: y = -2,8248x + 1,706
Koeficient determinace: R² = 0,9938
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Rovnice regrese:y = -3,3943x + 2,3165
Koeficient determinace:  R² = 0,9956
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Graf 5.4 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF
řada č.1 (OJ 96,97,98,100)
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Hodnotu logkW jsme snadno zjistili

Z rovnice regrese každého vzorku lze snadno vyčíst h

nulovém obsahu organické složky

 

 

Když jsme znali hodnoty log

metody – výpočtem ClogP. Tento výpočet byl proveden pomocí počítačového softwaru 

ChemDraw Ultra verze 12.0. Výsledky našeho 

uvedeny v tabulce 5.9 a jejich 

 

Tab 5.9 Porovnání výsledků

extrapolace na nulovou koncentraci organického rozpouštědla

 

 

 

Z grafu 5.5 vyplývá, že hodnoty log

parametru ClogP. Již v 

metodou stanovení log

stanovení rozdělovacího koeficientu

ověřit stanovením logkW
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Graf 5.5 Závislost naměřených log

jsme snadno zjistili za použití rovnice č.7 a tučně označili v

rovnice regrese každého vzorku lze snadno vyčíst hodnotu pro kapacitní faktor při 

nulovém obsahu organické složky v MF: 

log� = "8 + log�3 

hodnoty logkW, mohli jsme je porovnat s výsledky další nepřímé 

logP. Tento výpočet byl proveden pomocí počítačového softwaru 

Ultra verze 12.0. Výsledky našeho měření jsou spolu s

a jejich korelace je znázorněna v grafu 5.5. 

Porovnání výsledků dvou nepřímých metod – softwarový výpočet a 

extrapolace na nulovou koncentraci organického rozpouštědla

vzorek ClogP logkW 

OJ 96 0,73 1,7060 

OJ 97 1,25 2,3165 

OJ 98 1,78 2,9276 

OJ 100 2,31 3,6396 

afu 5.5 vyplývá, že hodnoty logkW jsou přímo úměrné vypočítanému 

 této časti experimentu je patrné, že výsledky získané touto

logkW jsou v přímé korelaci s výsledky další nepřímé metody

stanovení rozdělovacího koeficientu – výpočtem ClogP. Tuto hypotézu j

W shodným způsobem pro ještě jednu homologickou řadu. 

y = 1,2168x + 0,8009
Koeficient determinace:  R² = 0,9987

0,5 1 1,5 2

Graf 5.5 Závislost naměřených logkW a vypočítaných hodnot ClogP pro 
homologickou řadu č.1 (OJ96, 97, 98, 100)
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a tučně označili v grafu 5.4. 

odnotu pro kapacitní faktor při 

výsledky další nepřímé 

logP. Tento výpočet byl proveden pomocí počítačového softwaru 

spolu s hodnotami ClogP 

softwarový výpočet a 

extrapolace na nulovou koncentraci organického rozpouštědla 

 

úměrné vypočítanému 

výsledky získané touto 

výsledky další nepřímé metody 

hypotézu jsme se rozhodli 

jednu homologickou řadu.  

2,5

ClogP

a vypočítaných hodnot ClogP pro 

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl

(7) 
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5.2.3.2. Homologická řada č.2 

Vzorky látek homologické řady č.2 byly změřeny a výsledky 

zaznamenány do tabulek (tab. 5.6 – 5.9) i grafů (graf. 5.3 – 5.5) shodným 

způsobem jako v předchozím případě. 

 

Tab 5.10 Seznam vzorků zahrnutých do homologické řady č.2 

 

vzorky Mr 

g/mol 

Chemická struktura 

OJ 81 187,20 

 

OJ 82 201,23 

 

OJ 83 215,25 

 

OJ 85 229,28 

 
 

Tab 5.11 Retenční časy jodidu draselného při různých složeních MF 

 

Složení MF 
tR KI 

průtok 

ml/min MeOH H20 

70 30 0,46 1,0 

60 40 0,45 1,0 

50 50 0,46 1,0 

40 60 0,46 1,0 

30 70 0,36 1,3 

20 80 0,36 1,3 

20 80 0,32 1,5 

10 90 0,36 1,3 
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   Tab 5.12 Výsledky stanovení logaritmu kapacitních faktorů homologické řady č.2 

 

Vzorek OJ 81 Vzorek OJ 82 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min MeOH H20 MeOH H20 

70 30 0,84 0,85 -0,073 1,0 70 30 1,06 1,33 0,122 1,0 

60 40 1,25 1,75 0,243 1,0 60 40 1,86 3,09 0,490 1,0 

50 50 2,20 3,80 0,579 1,0 50 50 3,97 7,65 0,884 1,0 

40 60 4,57 8,93 0,951 1,0 40 60 9,87 20,45 1,311 1,0 

30 70 7,93 20,89 1,320 1,3 30 70 19,95 54,11 1,733 1,3 

20 80 20,87 57,62 1,761 1,3 20 80 60,57 169,14 2,228 1,3 

10 90 71,29 198,14 2,297 1,3 - - - - - - 

Vzorek OJ 83 Vzorek OJ 85 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min MeOH H20 MeOH H20 

70 30 1,45 2,19 0,340 1,0 70 30 2,096 3,61 0,557 1,0 

60 40 3,09 5,81 0,764 1,0 60 40 5,466 11,04 1,043 1,0 

50 50 8,05 16,54 1,219 1,0 50 50 17,136 36,33 1,560 1,0 

40 60 24,06 51,30 1,710 1,0 40 60 61,838 132,56 2,122 1,0 

30 70 56,87 156,10 2,193 1,3 30 70 134,897 417,93 2,621 1,5 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

 

Oproti vzorkům homologické řady č.1 byly retenční časy delší díky větší lipofilitě. U 

dvou vzorků ze čtyř dokonce nebylo možné provést měření při obsahu MeOH v MF 

menším než 30%.  



 

OJ 81
Rovnice regrese: y = -3,4924x + 2,3503
Koeficient determinace:  R² = 0,9987

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

OJ 83
Rovnice regrese: y = -4,6533x + 3,5718

Koeficient determinace: R² = 0,9991

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 
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Graf 5.6 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 

OJ 82
Rovnice regrese: y = -4,0426x + 2,9293

Koeficient determinace: R² = 0,999

OJ 85
Rovnice regrese: y = -5,2075x + 4,1845

Koeficient determinace: R² = 0,9995

45% 50% 55% 60% 65%

Graf 5.6 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
řada č. 2 (OJ 81,82,83,85)
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Graf 5.6 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 

OJ 81

OJ 82

OJ 83

OJ 85

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl



 

Tab 5.13 Porovnání výsledků

extrapolace na nulovou koncentraci organického rozpouštědla

 

 

 

 Přímá úměra mezi stanoveným log

   

5.2.4. Provedení e

faktorů na nulový obsah

benzimidazolů

 
Jak jsme uvedli v

strukturálně odlišné. Při předchozím experimentu byly porovn

hodnoty pro vzorky, které se lišily pouze délkou postranního řetězce

struktur hodnoty ClogP 

metody. Ovšem u strukturálně odlišných látek si

Hlavním problémem vždy byl výpočet ClogP pro izomerní látky. Zatímco ClogP zůstává 

stejné, lipofilita se mění. Pouhým výpočtem nemůžeme určit, jak se molekula bude 

Rovnice regrese: y = 1,1661x + 1,2328
Koeficient determinace: 
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Graf 5.7 Závislost naměřených log

Porovnání výsledků dvou nepřímých metod – softwarový výpočet a 

extrapolace na nulovou koncentraci organického rozpouštědla

vzorek ClogP logkW 

OJ 81 0,95 2,3503 

OJ 82 1,47 2,9293 

OJ 83 2,00 3,5718 

OJ 85 2,53 4,1845 

 

Přímá úměra mezi stanoveným logk a spočítaným ClogP byla 

Provedení extrapolace logaritmu kapacitních 

faktorů na nulový obsah MeOH v MF pro vzorky

imidazolů 

uvedli v 3.2.2.1, výpočetní metody se nehodí pro látky, které jsou 

strukturálně odlišné. Při předchozím experimentu byly porovn

hodnoty pro vzorky, které se lišily pouze délkou postranního řetězce

logP mohou úspěšně korelovat se stanovení logP pomocí přímé 

ukturálně odlišných látek si výpočtem nemůžeme být jistí

Hlavním problémem vždy byl výpočet ClogP pro izomerní látky. Zatímco ClogP zůstává 

stejné, lipofilita se mění. Pouhým výpočtem nemůžeme určit, jak se molekula bude 

y = 1,1661x + 1,2328
Koeficient determinace: R² = 0,9998

1 1,5 2 2,5

Graf 5.7 Závislost naměřených logkW a vypočítaných hodnot ClogP pro 
homologickou řadu č.2 (OJ81, 82, 83, 85)
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softwarový výpočet a 

extrapolace na nulovou koncentraci organického rozpouštědla 

 

 potvrzena.  

logaritmu kapacitních 

MF pro vzorky 

3.2.2.1, výpočetní metody se nehodí pro látky, které jsou 

strukturálně odlišné. Při předchozím experimentu byly porovnávány vypočtené 

hodnoty pro vzorky, které se lišily pouze délkou postranního řetězce. U takovýchto 

mohou úspěšně korelovat se stanovení logP pomocí přímé 

výpočtem nemůžeme být jistí12. 

Hlavním problémem vždy byl výpočet ClogP pro izomerní látky. Zatímco ClogP zůstává 

stejné, lipofilita se mění. Pouhým výpočtem nemůžeme určit, jak se molekula bude 

2,5 3

ClogP

a vypočítaných hodnot ClogP pro 

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl



 

v lidském organismu při kontaktu s

rozhodli, že by bylo vhodné námi změřené hodnoty porovnat s

stanovení rozdělovacího koeficientu v

a vody. 

 Pro tento účel byla zvol

především pro svou anthelmi

strukturami a experimentálně získanými hodnotami logP pro úplnost 

v tabulce 4.1: 

 

Tabulka 4.1 Seznam všech měřenýc

(Mr), chemickou strukturo

 

benzimidazoly Mr

g/mol

fenbendazol 299,4

albendazol 265,3

mebendazol 295,5

oxibendazol 249,3

oxfendazol 315,3

ricobendazol 281,3

 

lidském organismu při kontaktu s membránami či receptory chovat. Proto

e by bylo vhodné námi změřené hodnoty porovnat s

stanovení rozdělovacího koeficientu v systému dvou nemísitelných kapalin 

Pro tento účel byla zvolena skupina benzimidazolů, která je využívána 

anthelmintickou aktivitu. Seznam použitých benzimidazolů

strukturami a experimentálně získanými hodnotami logP pro úplnost 

všech měřených benzimidazolů společně s molární hmotností 

(Mr), chemickou strukturou a hodnotou logP stanovenou v rozdělovacím systému 

oktanol-voda30 

Mr 

g/mol 

logP Chemická struktura

4 3,93 

265,3 3,83 

295,5 3,73 

249,3 2,60 

315,3 2,03 

 

281,3 1,24 
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membránami či receptory chovat. Proto jsme se 

e by bylo vhodné námi změřené hodnoty porovnat s výsledky přímého 

systému dvou nemísitelných kapalin – oktanolu 

ena skupina benzimidazolů, která je využívána 

benzimidazolů s jejich 

strukturami a experimentálně získanými hodnotami logP pro úplnost znovu uvádíme 

molární hmotností 

rozdělovacím systému 

Chemická struktura 
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Všech šest benzimidazolových anthelmintik bylo měřeno shodným postupem 

jako obě homologické řady (viz.5.2.3). V tabulce 4.1 můžeme vidět, že se tyto vzorky 

nejen mezi sebou liší, ale i jejich hodnoty logP jsou velice rozdílné. Tento experiment 

měl ukázat univerzálnost použití námi použité metody. 

 Do tabulky 5.14 byly zahrnuty stanovené retenční časy jodidu draselného 

použité při výpočtu kapacitního faktoru.  

 

Tab 5.14 Retenční časy jodidu draselného při různých složeních MF 

 

Složení MF 
tR KI 

průtok 

ml/min MeOH H20 

70 30 0,46 1 

60 40 0,46 1 

50 50 0,46 1 

40 60 0,46 1 

30 70 0,47 1 

30 70 0,31 1,5 

 

V další tabulce 5.15 jsou výsledky stanovení retenčních časů všech šesti 

benzimidazolů seřazených od nejméně lipofilního k tomu nejlipofilnějšímu. V tabulce 

nalezneme i vypočítané hodnoty kapacitních faktorů a jejich logaritmy. 
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Tab 5.15 Výsledky měření vzorků benzimidazolů 

 

Ricobendazol Oxfendazol 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min MeOH H20 MeOH H20 

70 30 0,66 0,42 -0,375 1,0 70 30 0,72 0,57 -0,250 1,0 

60 40 0,83 0,77 -0,115 1,0 60 40 0,99 1,16 0,063 1,0 

50 50 1,23 1,62 0,209 1,0 50 50 1,81 2,92 0,465 1,0 

40 60 2,49 4,30 0,634 1,0 40 60 4,75 9,24 0,966 1,0 

30 70 5,06 14,90 1,173 1,5 30 70 18,34 38,79 1,589 1,0 

Oxibendazol Mebendazol 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min MeOH H20 MeOH H20 

70 30 1,15 1,49 0,174 1,0 70 30 1,02 1,22 0,085 1,0 

60 40 2,02 3,37 0,527 1,0 60 40 1,82 2,93 0,468 1,0 

50 50 4,44 8,59 0,934 1,0 50 50 4,41 8,53 0,931 1,0 

40 60 12,12 25,12 1,400 1,0 40 60 14,48 30,21 1,480 1,0 

30 70 40,03 85,84 1,934 1,0 30 70 61,30 131,98 2,121 1,0 

Albendazol Fenbendazol 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min 

Složení MF 
tR k logk 

průtok 

ml/min MeOH H20 MeOH H20 

70 30 1,69 2,63 0,419 1,0 70 30 2,21 3,73 0,572 1,0 

60 40 3,67 6,86 0,837 1,0 60 40 5,69 11,19 1,049 1,0 

50 50 9,93 20,07 1,303 1,0 50 50 18,88 39,08 1,592 1,0 

40 60 32,81 68,81 1,838 1,0 40 60 78,14 165,26 2,218 1,0 

30 70 85,36 267,43 2,427 1,5 30 70 - - - - 

 

Poslední dvě látky (albendazol a fenbendazol) jsou již značně lipofilní a 

stanovení jejich kapacitních faktorů při nízkém obsahu MeOH v MF by mohlo být 

problematické. Retenční čas albendazolu bylo díky průtoku 1,5 ml/min možno při 

složení MF MeOH:H20 30:70 stanovit, ale s fenbendazolem to možné nebylo. Pokud se 

pozorně podíváme na zvýrazněné hodnoty retenčních časů v tab. 5.15, je zřejmé, že 
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albendazol měl při 40% koncentraci MeOH v MF více jak dvakrát kratší retenční čas 

nežli fenbendazol. Při změně složení MF z 40% obsahu MeOH na 30% a průtoku MF 1,5 

ml/min se retenční čas albendazolu zvýšil skoro třikrát. Pokud by se tak stalo i u 

fenbendazolu (lze předpokládat, že by nárůst retenčního času byl ještě vyšší), není 

délka retenčního času přijatelná. Pohybovali bychom se okolo retečního času 240 min. 

To by nejen znamenalo prakticky nereálnou délku měření, ale navíc by zde mohlo dojít 

k rozkladu látky.  

Samozřejmě lze uvažovat o zvýšení průtoku, například na hodnotu kolem 

2,0 ml/min. V takovém případě bychom se již dostali za hranici tlakového maxima (600 

bar) použitého HPLC systému. Zde se do budoucna nabízí použití HPLC systému 

s vyšším tlakovým maximem – UHPLC. Převedení námi používané metody na UHPLC 

systém by nebylo složité, protože používáme kolonu o zrnitosti 1,8 µm, což je v případě 

UHPLC zrnitost běžná. Další možností by bylo používat ACN místo MeOH v MF. Obě 

tato rozpouštědla mají podle literatury33 podobnou polaritu (relativní permitivita pro 

ACN je 37,5; pro MeOH 32,7), ale značně se liší jejich viskozity při 25 °C (0,34 cP u ACN; 

0,54 cP u MeOH). To by ovšem znamenalo, přeměřit všechny hodnoty logkw s MF 

obsahující ACN, což by mohl být námět pro další výzkum v této oblasti. 

Hodnoty uvedené v tab. 5.15  shrnuje graf 5.8: 

 



 

ricobendazol:
Rovnice regrese: y = -3,8452x + 2,2277

Koeficient determinace: R² = 0,9792

oxfendazol:
Rovnice regrese: y = -4,579x + 2,856
Koeficient determinace: R² = 0,9826

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 
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Graf 5.8 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF

oxibendazol:
Rovnice regrese: y = -4,392x + 3,1898
Koeficient determinace: R² = 0,9935

mebendazol:
Rovnice regrese: y = -5,0827x + 3,5583

Koeficient determinace: R² = 0,9901

albendazol:
Rovnice regrese: y = -5,0172x + 3,8732

Koeficient determinace: R² = 0,9952

fenbendazol:
Rovnice regrese: y = -5,481x + 4,3723
Koeficient determinace: R² = 0,9963

45% 50% 55% 60% 65%

obsah 

Graf 5.8 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF
vzorky benzimidazolů
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Graf 5.8 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF

ricobendazol

oxfendazol

oxibendazol

mebendazol

albendazol

fenbendazol

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl



 

Tučně vyznačené hodnoty log

s výsledky experimentálního stanovení logP (viz. 

Tab 5.16 Porovnání výsledků

extrapolace kapacitního faktor

 

ricobendazol

oxfendazol

oxibendazol

mebendazol

albendazol

fenbendazol

 

 

Hodnota koeficientu determinace byla vyšší než 0,9.

výsledky obou metod je zřejmá, avšak je poněkud horší než v

homologických řad.  

Ovšem nesmíme zapomenout, že 

kapacitního faktoru fenbendazolu

Z grafu 5.8 je patrné, že závislost log

hodnota logk při 30% MeOH v

přesto jsme se rozhodli tento pře

logkW benzimidazolů pouze 

nachází stanovené hodnoty log

Rovnice regrese: y = 0,652x + 1,4599
Koeficiient determinace: R² = 0,9139
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Graf 5.9 Závislost naměřených logkW a stanovení logP v rozdělovacím 

Tučně vyznačené hodnoty logkW v grafu 5.8 jsme zanesli do tabulky 5.

výsledky experimentálního stanovení logP (viz. graf 5.9). 

 

Porovnání výsledků přímého stanovení logP a dvou nepřímých metod 

extrapolace kapacitního faktoru na nulovou koncentraci organického rozpouštědla v 

MF a vypočítané hodnoty ClogP 

vzorek logP logkW ClogP 

ricobendazol 1,24 2,2277 1,70 

oxfendazol 2,03 2,8560 2,18 

oxibendazol 2,60 3,1898 3,07 

mebendazol 3,73 3,5583 3,08 

albendazol 3,83 3,8732 3,46 

fenbendazol 3,93 4,3723 4,18 

Hodnota koeficientu determinace byla vyšší než 0,9. Vzájemná korelace mezi 

výsledky obou metod je zřejmá, avšak je poněkud horší než v předchozích případech 

esmíme zapomenout, že retenční čas a následně 

fenbendazolu při 30% koncentraci MeOH v MF nebyly

že závislost logk na koncentraci MeOH v MF je

při 30% MeOH v MF by proto neměla výsledek významně 

řesto jsme se rozhodli tento předpoklad ověřit. Proto jsme provedli 

benzimidazolů pouze na základě čtyř různých složeních MF. 

nachází stanovené hodnoty logk při 70% - 40% koncentraci MeOH v 

y = 0,652x + 1,4599
R² = 0,9139

1 1,5 2 2,5 3 3,5

Graf 5.9 Závislost naměřených logkW a stanovení logP v rozdělovacím 
systému oktanol-voda vzorky benzimidazolů
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jsme zanesli do tabulky 5.16 a porovnali 

logP a dvou nepřímých metod -

u na nulovou koncentraci organického rozpouštědla v 

 

Vzájemná korelace mezi 

předchozích případech 

ásledně logaritmus 

MF nebyly stanoveny. 

je lineární. Chybějící 

by proto neměla výsledek významně ovlivnit, ale 

provedli vyhodnocení 

různých složeních MF. V grafu 5.10 se 

 MF.  

4 4,5
logP

Graf 5.9 Závislost naměřených logkW a stanovení logP v rozdělovacím 

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl



 

 

Ricobendazol:
Rovnice regrese: y = -3,35x + 1,9306
Koeficient determinace: R² = 0,9879

Oxfendazol:
Rovnice regrese: y = -4,0471x + 2,5369

Koeficient determinace: R² = 0,9893

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 
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Graf 5.10 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 

Oxibendazol:
Rovnice regrese: y = -4,0846x + 3,0054

Koeficient determinace: R² = 0,9962

Mebendazol:
Rovnice regrese: y = -4,6476x + 3,2972

Koeficient determinace: R² = 0,9936

Albendazole:
Rovnice regrese: y = -4,7215x + 3,6958

Koeficient determinace: R² = 0,9969

Fenbendazol:
Rovnice regrese: y = -5,481x + 4,3723
Koeficient determinace: R² = 0,9963

50% 55% 60% 65%

Graf 5.10 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
vzorky benzimidazolů
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Graf 5.10 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 

ricobendazol

oxfendazol

oxibendazol

mebendazol

albendazol

fenbendazol

KOLONA:  K2

nástřik 10μl



 

 

Hodnoty logkW, které vyplývaly

spolu s výsledky experimentálně stanoveného

Tab 5.17 Porovnání výsledků

extrapolace kapacitního fakt

 

ricobendazol

oxfendazol

oxibendazol

mebendazol

albendazol

fenbendazol

 

 

Z porovnání údajů v tabulkách 5.16 a 5.17

logkw se mírně změnily, což je nejvíce patrné u dvou nejméně lipofilních 

benzimidazolů. Proto je možné se domnívat, že chybějící hodnota

lipofilní fenbendazol při 30% koncentraci MeOH v

hodnotu žádný zásadní vliv. Je zajímavé, že při vyhodnocení 

čtyř hodnot logk (při složeních MF 

determinace (viz údaje u grafů 5.9 a 5.11).

Rovnice regrese: y = 0,7221x + 1,0504
Koeficient determinace: R² = 0,8769
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Graf 5.11 Závislost naměřených log
systému oktanol

, které vyplývaly z grafu 5.10, byly zaneseny do

výsledky experimentálně stanoveného30 logP a vypočítanými hodnotami ClogP

 

Porovnání výsledků přímého stanovení logP a dvou nepřímých metod 

extrapolace kapacitního faktoru na nulovou koncentraci organického rozpouštědla v 

MF a vypočítané hodnoty ClogP 

vzorek logP logkW ClogP 

ricobendazol 1,24 1,9306 1,70 

oxfendazol 2,03 2,5369 2,18 

oxibendazol 2,60 3,0054 3,07 

mebendazol 3,73 3,2972 3,08 

albendazol 3,83 3,6958 3,46 

fenbendazol 3,93 4,3723 4,18 

tabulkách 5.16 a 5.17 a v grafech 5.9 a 5.11 vidíme, že hodnoty 

se mírně změnily, což je nejvíce patrné u dvou nejméně lipofilních 

benzimidazolů. Proto je možné se domnívat, že chybějící hodnota

lipofilní fenbendazol při 30% koncentraci MeOH v MF nemá na extrapolovanou 

hodnotu žádný zásadní vliv. Je zajímavé, že při vyhodnocení logkW

(při složeních MF 70% - 40% MeOH) se mírně zhoršil i

eterminace (viz údaje u grafů 5.9 a 5.11). 

y = 0,7221x + 1,0504
R² = 0,8769

1,5 2 2,5 3 3,5

Graf 5.11 Závislost naměřených logkW a stanovení logP v rozdělovacím 
systému oktanol-voda - vzorky benzimidazolů
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, byly zaneseny do tabulky 5.17 

a vypočítanými hodnotami ClogP.  

přímého stanovení logP a dvou nepřímých metod - 

oru na nulovou koncentraci organického rozpouštědla v 

 

grafech 5.9 a 5.11 vidíme, že hodnoty 

se mírně změnily, což je nejvíce patrné u dvou nejméně lipofilních 

benzimidazolů. Proto je možné se domnívat, že chybějící hodnota logk pro velmi 

MF nemá na extrapolovanou 

W pouze na základě 

40% MeOH) se mírně zhoršil i koeficient 

4 4,5

logP

a stanovení logP v rozdělovacím 

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl
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V grafech 5.9 i 5.11 bylo patrné, že body patřící mebendazolu a fenbendazolu 

mají relativně velkou odchylku od regresní přímky v porovnání s ostatními látkami. 

Rozhodli jsme se proto provést extrapolaci bez mebendazolu a fenbendazolu. 

 

5.2.4.1. Vyhodnocení výsledků extrapolace bez vzorků 

mebendazolu a febendazolu 

 
Extrapolaci na nulovou koncentraci organické složky mobilní fáze jsme provedli 

pouze pro ricobendazol, oxfendazol, oxibendazol a albendazol za použití hodnot logk 

při pěti různých složeních MF. Extrapolace je znázorněna v grafu 5.12, kde jsou u 

regresních rovnic pro jednotlivé látky tučně označeny hodnoty logkW. 

 



 

ricobendazol:
Rovnice regrese: y = -3,8452x + 2,2277

Koeficient determinace: R² = 0,9792

oxfendazol:
Rovnice regrese: y = -4,579x + 2,856
Koeficient determinace: R² = 0,9826

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

25% 30% 35% 40%

lo
gk

Graf 5.12 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF

oxibendazol:
Rovnice regrese: y = -4,392x + 3,1898
Koeficient determinace: R² = 0,9935

albendazol:
Rovnice regrese: y = -5,0172x + 3,8732

Koeficient determinace: R² = 0,9952

45% 50% 55% 60% 65%

obsah 

Graf 5.12 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF
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70% 75%

bsah MeOH (%)

Graf 5.12 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF

ricobendazol

oxfendazol

oxibendazol

albendazol

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl



 

Tab 5.18 Porovnání výsledků

extrapolace kapacitního f

 

ricobendazol

oxfendazol

oxibendazol

albendazol

 

Do tabulky 5.18

Hodnoty logkW čtyř benzimidazolů jsme porovnali s

rozdělovacího koeficientu oktanol

 

 

Extrapolace logaritmu kapacitního faktoru benzimidazolů bez mebenda

fenbendazolu potvrdila naše předpoklady. Ostatní čtyři benzimidazoly opravdu leží na 

regresní přímce prakticky bez odchylek, což naznačuje i hodnota k

determinace, která je velmi blízká jedné

Příčin nesouladu log

více. V odborné literatuře, kde jsou hodnoty logP uvedeneny

definovány podmínky měření. Chybí zde především informace o počtech měření 

jednotlivých látek, ze kterých byla výsledná hodnota logP získána. 

v teoretické části, experimentální stanovení rozdělovacího koeficientu je časově a na 

schopnosti daného pracovníka náročný expertiment. 

byla přesnost a správnost zmíněných literárních údajů.

Rovnice regrese: y = 0,6261x + 1,5183
Koeficient determinace: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 1,5

lo
gk

W

Graf 5.13 Závislost naměřených log
systému oktanol

Porovnání výsledků přímého stanovení logP a dvou nepřímých metod 

kapacitního faktoru na nulovou koncentraci organického rozpouštědla

MF a vypočítané hodnoty ClogP 

vzorek logP logkW ClogP 

ricobendazol 1,24 2,2277 1,70 

oxfendazol 2,03 2,8560 2,18 

oxibendazol 2,60 3,1898 3,07 

albendazol 3,83 3,8732 3,08 

 byly zapsány výsledky tří různých metod stanovení lipofility

čtyř benzimidazolů jsme porovnali s výsledky přímého stanovení 

entu oktanol-voda v grafu 5.13. 

Extrapolace logaritmu kapacitního faktoru benzimidazolů bez mebenda

fenbendazolu potvrdila naše předpoklady. Ostatní čtyři benzimidazoly opravdu leží na 

regresní přímce prakticky bez odchylek, což naznačuje i hodnota k

velmi blízká jedné.  

Příčin nesouladu logkW a logP u fenbendazolu a mebendazolu by mohlo být 

odborné literatuře, kde jsou hodnoty logP uvedeneny

definovány podmínky měření. Chybí zde především informace o počtech měření 

jednotlivých látek, ze kterých byla výsledná hodnota logP získána. 

teoretické části, experimentální stanovení rozdělovacího koeficientu je časově a na 

pracovníka náročný expertiment. Je možné se jen dohadovat, jaká 

byla přesnost a správnost zmíněných literárních údajů.  

y = 0,6261x + 1,5183
Koeficient determinace: R² = 0,991

2 2,5 3

Graf 5.13 Závislost naměřených logkW a stanovených  logP v rozdělovacím 
systému oktanol-voda pro 4 vzorky benzimidazolů (ricobendazol, 

oxfendazol, oxibendazol, albendazol)
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přímého stanovení logP a dvou nepřímých metod –

na nulovou koncentraci organického rozpouštědla v 

stanovení lipofility. 

výsledky přímého stanovení 

 

Extrapolace logaritmu kapacitního faktoru benzimidazolů bez mebendazolu a 

fenbendazolu potvrdila naše předpoklady. Ostatní čtyři benzimidazoly opravdu leží na 

regresní přímce prakticky bez odchylek, což naznačuje i hodnota koeficientu 

a mebendazolu by mohlo být 

odborné literatuře, kde jsou hodnoty logP uvedeneny30, nejsou jasně 

definovány podmínky měření. Chybí zde především informace o počtech měření 

jednotlivých látek, ze kterých byla výsledná hodnota logP získána. Jak jsme uváděli 

teoretické části, experimentální stanovení rozdělovacího koeficientu je časově a na 

Je možné se jen dohadovat, jaká 

3,5 4
logP

a stanovených  logP v rozdělovacím 
voda pro 4 vzorky benzimidazolů (ricobendazol, 

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl



 

V článku30 jsou na obr.2 n

fenbendazolu a albendazolu v

lineární závislost. To je v

v biologických vlastnostech studovaných systém

logP fenbendazolu a mebendazolu s

znamenat významnou chybu při našem postupu stanovení.

 

Svoje výsledky 

benzimidazolů (viz. graf 5.14

využívány k předběžným odhadům logP a

různé strukturní typy látek. I 

leží v blízkosti regresní přímky. 

 

  

5.2.4.2. Alternativní postupy

obsah MeOH v MF
 

Dosud jsme předpokládali, že 

zjištěných při pěti různých složeních MF

stanovit extrapolovanou hodnotu log

menšího počtu různých složení MF by mohlo radikálně analýzu zkrátit. 

ověřit, zda se tím nezmění extrapolované hodnoty log

sebou porovnat různě získané hodnoty log

Nejprve jsme provedli vyhodnocení při třech různých složeních MF 

a 70% obsahu MeOH (graf 5.15). Jelikož 

v MF nebyla k dispozici, byla v

Rovnice regrese: y = 1,1312x 
Koeficient determinace: R² = 0,9269

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2

C
lo

gP

Graf 5.14 Závislost naměřených log
vzorky ricobendazol, oxfendazol, oxibendazol, albendazol

jsou na obr.2 na str.5 dokonce body odpovídající vzorkům

fenbendazolu a albendazolu v těsné blízkosti a bod mebendazol

To je v uvedeném článku také diskutováno, ale autoři hledají příčinu 

biologických vlastnostech studovaných systémů. Slabší korelace literárních hodnot  

ndazolu a mebendazolu s našimi hodnotami logkW proto 

chybu při našem postupu stanovení.  

výsledky jsme porovnali také s hodnotami ClogP 

viz. graf 5.14). Jak již bylo zmíněno dříve, hodnoty ClogP jsou často 

předběžným odhadům logP a nemusejí být dostatečně reprezentativní

různé strukturní typy látek. I přesto je potěšitelné, že všechny čtyři body v

i regresní přímky.  

Alternativní postupy extrapolace na nulový 

obsah MeOH v MF 

Dosud jsme předpokládali, že nejlepším postupem je extrapolac

různých složeních MF (graf. 5.8). Nyní jsme vzali v

stanovit extrapolovanou hodnotu logk rychlejším způsobem. Stanovení log

počtu různých složení MF by mohlo radikálně analýzu zkrátit. 

ověřit, zda se tím nezmění extrapolované hodnoty logk. Proto jsme se rozhodli 

získané hodnoty logkW při méně jak pěti různých složeních MF.

Nejprve jsme provedli vyhodnocení při třech různých složeních MF 

a 70% obsahu MeOH (graf 5.15). Jelikož hodnota logk fenbendazolu při 30% MeOH 

, byla v grafu tato hodnota nahrazena hodnotou log

y = 1,1312x - 0,8326
R² = 0,9269

2,5 3 3,5

Graf 5.14 Závislost naměřených logkW a vypočítaných hodnot ClogP:
vzorky ricobendazol, oxfendazol, oxibendazol, albendazol
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dokonce body odpovídající vzorkům 

mebendazolu leží zcela mimo 

uvedeném článku také diskutováno, ale autoři hledají příčinu 

ů. Slabší korelace literárních hodnot  

proto nemusí nutně 

ClogP čtyř studovaných 

). Jak již bylo zmíněno dříve, hodnoty ClogP jsou často 

nemusejí být dostatečně reprezentativní pro 

čtyři body v grafu 5.14 

 

extrapolace na nulový 

extrapolace hodnot logk 

Nyní jsme vzali v úvahu možnost 

rychlejším způsobem. Stanovení logk na základě 

počtu různých složení MF by mohlo radikálně analýzu zkrátit. Je ovšem třeba 

jsme se rozhodli mezi 

jak pěti různých složeních MF. 

Nejprve jsme provedli vyhodnocení při třech různých složeních MF – 30%, 50% 

fenbendazolu při 30% MeOH 

grafu tato hodnota nahrazena hodnotou logk při 40%. 

4
logkW

a vypočítaných hodnot ClogP:

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl
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Dále následovalo vyhodnocení na základě hodnot logk odpovídajích 30%, 40% a 50% 

obsahu MeOH v MF (graf 5.16). LogkW fenbendazolu bylo v tomto případě určeno jen 

z hodnot logk při 40% a 50% koncentraci MeOH v MF. Jako poslední jsme pro 

porovnání zvolili vyhodnocení pouze ze dvou hodnot logk získaných při 30% a 40% 

obsahu MeOH v MF. Hodnota logkW fenbendazolu zde pochopitelně není 

vyhodnocena.  

Extrapolací na nulovou koncentraci MeOH v MF uvedenými postupy jsme získali 

různé hodnoty logkW. Tyto hodnoty jsme v každém grafu tučně zvýraznili a zapsali do 

tabulky 5.19.  



 

ricobendazol:
Rovnice regrese: y = -3,87x + 2,2708
Koeficient determinace: R² = 0,9803

oxfendazol:
Rovnice regrese: y = -4,5953x + 2,899
Koeficient determinace: R² = 0,9837

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

25% 30% 35% 40%

lo
gk

Graf 5.15 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
vzorky benzimidazolů 

oxibendazol:
Rovnice regrese: y = -4,3987x + 3,2134

Koeficient determinace: R² = 0,9939

mebendazol:
Rovnice regrese: y = -5,0877x + 3,5895

Koeficient determinace: R² = 0,9906

albendazol:
Rovnice regrese: y = -5,0201x + 3,8931

Koeficient determinace: R² = 0,9952

fenbendazol
Rovnice regrese: y = -5,431x + 4,3573
Koeficient determinace: R² = 0,9972

45% 50% 55% 60% 65%

o

Graf 5.15 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
vzorky benzimidazolů - tři složení MF 30%, 50% a 70% obsah MeOH
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70% 75%

obsah MeOH (%)

Graf 5.15 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
tři složení MF 30%, 50% a 70% obsah MeOH

ricobendazol

oxfendazol

oxibendazol

mebendazol

albendazol

fenbendazol

KOLONA:  K2

nástřik 10μl



 

ricobendazol:
Rovnice regrese: y = -4,8212x + 2,6004

Koeficient determinace: R² = 0,9953

oxfendazol:
Rovnice regrese: y = -5,6196x + 3,2542

Koeficient determinace: R² = 0,9961

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

25% 30% 35%

lo
gk

Graf 5.16 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
vzorky benzimidazolů 

oxibendazol:
Rovnice regrese: y = -4,9981x + 3,4218

Koeficient determinace: R² = 0,9985

mebendazol:
Rovnice regrese: y = -5,9474x + 3,8895

Koeficient determinace: R² = 0,998

albendazol:
Rovnice regrese: y = -5,6229x + 4,105
Koeficient determinace: R² = 0,9992

fenbendazol:
Rovnice regrese: y = -6,2617x + 4,7228

Koeficient determinace: R² = 1

35% 40% 45% 50%

o

Graf 5.16 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
vzorky benzimidazolů - tři složení MF 30%, 40% a 50% obsah MeOH
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55%

obsah MeOH (%)

Graf 5.16 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
tři složení MF 30%, 40% a 50% obsah MeOH

ricobendazol

oxfendazol

oxibendazol

mebendazol

albendazol

fenbendazol

KOLONA:  K2

nástřik 10μl
KOLONA:  K2

nástřik 10μl



 

ricobendazol:
Rovnice regrese: y = -5,3948x + 2,7916

Koeficient determinace: R² = 1

oxfendazol:
Rovnice regrese: y = -6,2303x + 3,4578

Koeficient determinace: R² = 1

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 

Rovnice regrese: 
Koeficient determinace: 
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Graf 5.17 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
vzorky benzimidazolů 

oxibendazol:
Rovnice regrese: y = -5,3363x + 3,5346

Koeficient determinace: R² = 1

mebendazol:
Rovnice regrese: y = -6,4033x + 4,0415

Koeficient determinace: R² = 1

albendazol:
Rovnice regrese: y = -5,8959x + 4,196

Koeficient determinace: R² = 1

31% 33% 35% 37%

o

Graf 5.17 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
vzorky benzimidazolů - dvě složení MF 30% a 40% obsah MeOH
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39% 41%

obsah MeOH (%)

Graf 5.17 Závislost logaritmu kapacitních faktorů na obsahu methanolu v MF 
dvě složení MF 30% a 40% obsah MeOH

ricobendazol

oxfendazol

oxibendazol

mebendazol

albendazol

KOLONA:  K2

nástřik 10μl
KOLONA:  K2

nástřik 10μl
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Tab. 5.19 Porovnání čtyř různých postupů získávání extrapolované hodnoty logk 

a experimentálně stanoveného logP 

 

benzimidazoly logP 
logkW 

(graf 5.8) 

logkW 

(graf 5.15) 

logkW 

(graf 5.16) 

logkW 

(graf 5.17) 

ricobendazol 1,24 2,2277 2,2708 2,6004 2,7916 

oxfendazol 2,03 2,8560 2,899 3,2542 3,4578 

oxibendazol 2,60 3,1898 3,2134 3,4218 3,5346 

mebendazol 3,73 3,5583 3,5895 3,8895 4,0415 

albendazol 3,83 3,8732 3,8931 4,105 4,196 

fenbendazol 3,93 4,3723 4,3573 4,7228 - 

 

Hodnoty logkW vycházející z grafu 5.15 jsou prakticky totožné s hodnotami 

v grafu 5.8. Hodnoty logkW získané zbylými dvěma postupy se již významně odchylují 

od hodnot námi původně získaných (graf 5.8) i od publikovaných hodnot30 logP. Proto 

tyto dva postupy vyhodnocení experimentálnách dat nepovažujeme za vhodné a 

nedoporučujeme je používat.  

Ve vyhodnocení znázorněném v grafu 5.15 jsme našli jediný časově výhodnější 

a vhodný způsob provedení extrapolace jinak než bylo vyhodnocení na základě pěti 

různých složeních MF. Z praktického hlediska zde nacházíme významné zkrácení doby 

analýzy (celkově minimálně o hodinu), což by pro průběh experimentu bylo velmi 

žádoucí. Bohužel i v tomto postupu jsme nalezli jednu důležitou překážku. Problémem 

by nebylo stanovení logk při 70% ani při 50% koncentraci MeOH v MF, protože by 

retenční časy i lipofilnějších vzorků byly velmi krátké. Ovšem pokud nestanovíme 

retenční čas látek při 40% obsahu MeOH v MF, nemůžeme dostatečně spolehlivě 

predikovat chování při 30%. V průběhu experimentu nebylo těžké odhadnout alespoň 

přibližně retenční časy všech měřených vzorků. Pokud bychom takto postupovali 

v případě již několikrát zmiňovaného fenbendazolu, nedošli bychom k závěru, že 

hodnotu logk při 30% MeOH v MF není možné stanovit z důvodu přílišné délky analýzy 

(asi 5 hod.). Dříve aplikovaný postup stanovení logk při pěti různých složeních MF 

(30%, 40%, 50%, 60% a 70% MeOH) se nám proto jeví jako nejvhodnější postup 

provedení extrapolace na nulovou koncentraci MeOH v MF. 

 

Po provedení všech předchozích experimentů jsme vyhodnotili stanovení při 

pěti různých složeních mobilní fáze jako nejvhodnější. Hodnoty logkW získané tímto 

postupem (graf 5.8) jsou blízké experimentální hodnotě logP. Jak již bylo uvedeno, 

může mít jistá neshoda těchto hodnot u fenbendazolu a mebendazolu kořeny ve 

sporné správnosti stanovení logP. 

 

Na závěr jsme se rozhodli porovnat námi stanovení hodnoty logkW 

s vypočítanými ClogP, ale tentokrát pro všechny vzorky benzimidazolů (graf 5.18). 

 



 

 

Stanovené hodnoty log

vzdálenější bod od regresní přímky odpov

hodnoty ClogP pro mebendazol a oxibendaz

strukturální odlišnosti molekul těchto dvou látek však je taková shoda jejich lipofilit 

málo pravděpodobná. 

 

Rovnice regrese: y = 0,8373x + 0,8804
Koeficient determinace: 
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Graf 5.18 Závislost  naměřených log

Stanovené hodnoty logkW velmi dobře korelují s hodnotami ClogP. 

vzdálenější bod od regresní přímky odpovídá oxibendazolu. V tabulce 5.16

pro mebendazol a oxibendazol prakticky totožné. 

strukturální odlišnosti molekul těchto dvou látek však je taková shoda jejich lipofilit 

 

y = 0,8373x + 0,8804
Koeficient determinace: R² = 0,96

2 2,5 3 3,5

Graf 5.18 Závislost  naměřených logkW a vypočítaných hodnot ClogP
vzorky benzimidazolů
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hodnotami ClogP. Jediný 

tabulce 5.16 nalezneme 

ol prakticky totožné. Vzhledem ke 

strukturální odlišnosti molekul těchto dvou látek však je taková shoda jejich lipofilit 

4 4,5
logkW

a vypočítaných hodnot ClogP

KOLONA:  K2

nástřik 10 μl
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6. Závěr 
 

V této práci navržený a otestovaný postup stanovení lipofility odstraňuje hlavní 

nedostatky ostatních metod. Při přímém stanovení rozdělovacího koeficientu 

v systému oktanol-voda jsou délka experimentu, problematická opakovatelnost a 

náročnost na provedení značně limitující. Všechny tyto nedostatky lze obejít použitím 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie s vhodným separačním systémem. Do 

budoucna by se dalo uvažovat o převedení metody stanovení logkW na systém UHPLC, 

čímž by byl vyřešen i problém s délkou analýzy u extrémně lipofilních látek při 30% 

obsahu organické mobilní fáze.  

Při použití postupu plynoucího z výsledků této práce nedoporučujeme z důvodu 

příliš dlouhých retenčních časů stanovovat hodnotu logk při složení MF MeOH:H20 

20:80 a nižších. Jako vhodný postup provedení extrapolace na nulovou koncentraci 

methanolu v MF bylo zvoleno měření logk při pěti různých složeních mobilní fáze – 

počínaje 70% obsahem MeOH až po 30% koncetraci MeOH v MF. Poté byly příslušné 

hodnoty logk převedeny do grafické podoby a proloženy lineární regresní přímkou. 

Z rovnice této přímky lze již velmi snadno určit hodnotu logk, která charakterizuje 

lipofilitu studované látky (logkW). 
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