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Abstrakt 

Cílem této práce bylo porovnání separace ambroxolu a jeho tří nečistot na koloně 

s plně porézními částicemi a na kolonách s povrchově porézními částicemi. Byly použity 

kolony Acquity BEH Shield RP18, Kinetex EVO C18 a Kinetex C18. Byla porovnána 

separace těchto látek při různých hodnotách pH pufrů (borátový pufr o pH = 9,70 a 

fosfátový pufr o pH = 7,00 a pH = 3,00) a při různých gradientových programech. 

Použitím kolon s povrchově porézními částicemi vždy došlo ke zkrácení doby 

analýzy. Další výhodou bylo snížení zpětného tlaku na koloně oproti koloně s plně 

porézními částicemi Acquity BEH Shield RP18. V závislosti na druhu kolony a mobilní 

fáze se také lišila selektivita analytů ke koloně.  

Nejlepších separačních podmínek bylo dosaženo s kolonou s plně porézními částicemi 

Acquity BEH Shield RP18 a gradientového programu Metody 2, která obsahovala 

borátový pufr. Doba analýzy byla 10 minut, poslední pík eluuoval v deváté minutě. 

Dávkovač vzorků byl temperován na teplotu 10 °C a nástřik byl 2 μl. Kolona byla 

temperována na 30 °C. Detekce probíhala při vlnové délce 247 nm. Složka A obsahovala 

10mM borátový pufr o pH = 9,70 a složkou B byl acetonitril. 

Při použití fosfátového pufru o pH = 7,00 byly pro separaci nejvhodnější kolony 

s povrchově porézními částicemi. Docházelo k vyšším účinnostem, menším šířkám píků 

při základně a vyšším citlivostem. Fosfátový pufr o pH = 3,00 se neosvědčil pro separaci 

těchto látek. Všechny analyty kromě nečistoty A byly již protonizovány a koeluovaly za 

mrtvým časem kolony. 

Separace na koloně Acquity BEH Shield RP18 poskytovaly užší píky a bylo na ní 

dosaženo lepších symetrií píků oproti kolonám s povrchově porézními částicemi. Kolony 

s povrchově porézními částicemi poskytovaly nižší zpětný tlak a došlo ke zkrácení doby 

analýzy. 

Klíčová slova 

Ambroxol, nečistoty ambroxolu, UHPLC, UHPLC-UV, povrchově porézní částice, plně 

porézní částice, kolony 

  



 
 

Abstract 

This work was focused on the comparison of the separation of ambroxol and its three 

impurities with a column contained fully porous particles (Acquity BEH Shield RP18) 

and with two core-shell columns (Kinetex EVO C18 a Kinetex C18). Different pH values 

of buffer (borate buffer with pH = 9.70 and a phosphate buffer with pH = 7.00 and pH = 

3.00) and different gradient programs were tested for separation of analytes. 

Compared to the column with fully porous particles (Acquity BEH Shield RP18), core-

shell columns provided shorter analysis time. Lower backpressure and different 

selectivity depend on a separation system.  

The best separation conditions were obtained with the column containing fully porous 

particles (BEH Shield RP18) and gradient according to program Method 2 with the borate 

buffer. Analysis time was 10 minutes and the last peak had the retention time about 9 min. 

Autosampler was tempered at 10 ° C and injection volume was 2 μl. The column was 

tempered at 30 °C. Detection was set at wavelength of 247 nm. Component A contained 

10 mM borate buffer with pH = 9.70 and component B was acetonitrile. 

The best separation was achieved by core-shell columns while phosphate buffer with 

pH = 7.00 was used. Higher efficiency, smaller peak widths and higher sensitivity were 

observed. Phosphate buffer with pH = 3.00 was not suitable for separation of tested 

compounds because all analytes except impurity A were protonated and eluted in one 

peak after column dead time. 

Acquity BEH Shield RP18 column provided narrower peaks with better symmetry 

compared to core-shell columns. Lower backpressure and shorter time of analysis were 

obtained with core-shell columns. 

Keywords 

Ambroxol, ambroxol’s impurities, UHPLC, UHPLC-UV, core-shell columns, fused core 

columns, fully porous columns 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

Δp .......................................... zpětný tlak na koloně 

Å ........................................... Ångström, jednotka délky, není v SI (1 Å = 10−10 m) 

°C .......................................... stupeň Celsiův, jednotka teploty 

dm3 ........................................ decimetr krychlový, jednotka objemu 

g ............................................ gram, jednotka hmotnosti 

l ............................................. litr, jednotka objemu 

LD50 ...................................... letální dávka pro 50 % jedinců 

mAU ..................................... relativní jednotka prošlého světla 

min ........................................ minuta, jednotka času 

mol ........................................ jednotka látkového množství 

nečistota 3,4-DHQ ................ 4-(6,8-dibromchinazolin-3(4H)-yl)cyklohexan-1-ol 

Pa .......................................... Pascal, jednotka tlaku 

RP-HPLC .............................. vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reversními 

 fázemi 

t ............................................. čas 
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1 ÚVOD 

Práce se bude zabývat porovnáním kolon s plně porézními částicemi a kolon 

s povrchově porézními částicemi při separaci farmaceuticky aktivní látky ambroxolu a 

jeho tří nečistot. V minulých letech se hojně začaly používat kolony s povrchově 

porézními částicemi, které mají určité výhody oproti kolonám s plně porézními částicemi. 

Výhodou kolon s povrchově porézními částicemi je jejich vyšší homogenita naplnění a 

s tím spojená vyšší separační účinnost bez toho, aby byl navýšen zpětný tlak. Lze tedy 

používat tyto kolony v HPLC instrumentech a zároveň dosahovat srovnatelné separační 

účinnosti jako v UHPLC systémech.  

Ambroxol je účinná látka, která pomáhá při vykašlávání a podporuje obranyschopnost 

horních cest dýchacích. Látka se vyskytuje v přípravcích jako sůl ambroxol 

hydrochloridum. Všechny látky obsahující tuto účinnou látku patří do skupiny léků zvané 

mukolytika. Nejčastějšími látkami mukolytik jsou ambroxol a bromhexin, přičemž 

ambroxol je aktivním derivátem bromhexinu. Ambroxol lze najít v mnoha komerčních 

přípravcích, nejčastěji však v sirupech. Vyskytuje se ovšem i v tabletách pro perorální 

podání. Nejznámější přípravky jsou Mucosolvan®, Mucosin® či Ambrosan®. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Ambroxol 

2.1.1 Základní informace 

Ambroxol je účinná látka, která se v různých produktech vyskytuje ve formě soli 

ambroxol hydrochloridum. Struktura ambroxolu je znázorněna na obr. 1. Jedná se o bílou 

až lehce nažloutlou krystalickou látku, která je dobře rozpustná v methanolu1. Pokud je 

ve formě hydrochloridu, je ambroxol dobře rozpustný i ve vodě1. 

 

Obr. 1: Strukturní vzorec ambroxolu (trans-4-[(2-amino-3,5-dibrombenzyl)amino]-cyklo-

hexanol). 

Pro sekundární amin a hydroxy skupinu ve vzorci ambroxolu platí konfigurační 

isomerie. Léčivou formou ambroxolu je pouze trans-amboroxol. Cis-forma nemá léčivý 

účinek a je považována za nečistotu1. 

Účinek ambroxolu se testoval v zablokování sodného kanálu neuronů2. Účinky 

ambroxolu se dnes zkoumají v různých souvislostech pro léčbu dýchacích onemocnění. 

Vědecká skupina z Číny přišla s tvrzením, že pacienti, kteří mají karcinom plic, a 

následně po operaci jim bylo podáváno určité množství ambroxolu, trpěli menšími 

pooperačními problémy a zkrátila se jim doba hospitalizace3. 

Obvyklé množství léčivé látky v přípravcích je kolem 30 mg v jedné tabletě. Sirupy 

mívají koncentrace do 10 mg ml–1, záleží ovšem na druhu přípravku. Předávkování 

v tomto případě není pravděpodobné, protože toxikologický index LD50 (orálně, prase) je 

1180 mg kg–1 (cit.4). 

V českém lékopisu z roku 2009 je uvedeno pět nečistot, které mají podobnou strukturu 

jako účinná látka. Všechny nečistoty jsou uvedeny v tab. 1. 
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Tab. 1: Seznam nečistot ambroxolu podle Českého lékopisu z roku 2009 (cit. 1). 

Název sloučeniny Strukturní vzorec 

Nečistota A 

(2-amino-3,5-dibromfenyl)methanol 

 

Nečistota B 

trans-4-(6,8-dibrom-1,4-dihydro-

chinazolin-3(2H)-yl)cyklohexanol 

 

Nečistota C 

trans-4-{[E-2-amino-3,5- 

dibrombenzyliden]amino}cyklohexanol 

 

Nečistota D 

cis-4-[(2-amino-3,5- 

dibrombenzyl)amino]cyklohexanol 

 

Nečistota E 

2-amino-3,5-dibrombenzaldehyd 
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2.1.2 Stanovení ambroxolu 

Podle českého lékopisu z roku 2009 je validační metodou zjištění přesného množství 

ambroxolu hydrochloridum ve vzorku volumetrická titrace1. Pro zjištění bodu 

ekvivalence se provádí potenciometrická indikace. Jako titrant se používá roztok 

hydroxidu sodného o koncentraci 0,1 mol dm–3.  

Existují látky, které jsou podobné ambroxolu a nazýváme je nečistotami1. Tyto 

nečistoty mohou mít podobné chemické nebo fyzikální vlastnosti, avšak nemají léčivý 

účinek jako hlavní látka. Pro zkoušku na nečistoty se používá lékopisná metoda 

používající HPLC s plně porézní kolonou, která má oktadecylovou stacionární fázi a má 

rozměry (250 × 4 mm, velikost částic 5 µm). Mobilní fází je acetonitril 

s hydrogenfosforečnanem amonným upraveným na pH = 7,0 pomocí kyseliny fosforečné 

v objemových procentech 50/50 (v/v). Průtoková rychlost je 1 ml min–1 a detekce probíhá 

při vlnové délce 248 nm. Český lékopis 2009 uvádí, že celková doba separace ambroxolu 

a jeho nečistot má být trojnásobkem retenčního času ambroxolu1. 

Hydrochlorid ambroxolu jakožto i jiná léčiva se nejčastěji stanovuje pomocí HPLC 

s detekcí v ultrafialové oblasti5-15, nebo s detekcí MS16-19 či potenciometrickou detekcí20, 

ale i dalšími metodami jako jsou spektrofotometrické metody21,22, derivační 

spektroskopie23, Ramanova spektroskopie24, různými elektrochemickými metodami25-27, 

či kapilární izotachoforézou28. 

Ambroxol jako účinná látka se může stanovovat samotná nebo s dalšími látkami 

pomocí HPLC s reversními fázemi (RP-HPLC)5-9,11,12,14,18,20. Například se stanovuje 

s různými antibiotiky (roxithromycin, azithromycin) nebo s benzoovou kyselinou. 

Většinou se používala oktadecylová5-13, 15, 16-20 stacionární fáze, avšak našly se výjimky 

v použití oktylové14 stacionární fáze či fáze s navázanou kyanoskupinou16. Údaje 

o vybraných separacích amboroxolu lze najít v tab. 3 (str. 13). 

Rao a kol. se zabývali stanovením ambroxolu v sirupu proti kašli5. Pro stanovení byla 

použita kolona XTerra RP18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) od firmy Waters. Kolona byla 

vyhřívána na teplotu 35 °C. Mobilní fáze se skládala ze složek A a B. Složka A 

obsahovala dihydrogenfosforečnan amonný o koncentraci 0,02 mol dm–3 a 1% roztok 

heptansulfonátu sodného o pH = 2,6, které bylo upraveno pomocí kyseliny 

trihydrogenfosforečné. Následně tato směs byla smíchána s acetonitrilem a methanolem 

v objemových procentech 95 % směsi/4 % acetonitrilu/1 % methanolu (v/v/v). Složka B 
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obsahovala stejnou směs, pH bylo upraveno na hodnotu 9,5 pomocí hydroxidu amonného 

a smíchána s acetonitrilem v poměru 40/60 (v/v). Probíhala gradientová eluce a průtoková 

rychlost byla 1,0 ml min–1. Objem vzorku pro nástřik byl 20 µl. Detekce probíhala 

v ultrafialové oblasti při vlnové délce 222 nm. Celková doba analýzy byla 120 minut 

kvůli stanovení velkého počtu látek. Nestanovoval se pouze ambroxol, ale i jeho 

nečistoty. Dále byl stanoven guaifenesin s nečistotami a terbutalin. Ambroxol eluoval 

v 83. minutě a všechny zkoumané nečistoty až po něm. 

Shaikh a kol. se zabývali stanovením ambroxolu a azithromycinu v lékových 

tabletách9. Azithromycin patří do skupiny antibiotik a léčí se s ním bakteriální zánět 

průdušek. Pro separaci byla použita kolona XTerra RP18 (250 × 4,6 mm, 5 µm). Jako 

mobilní fáze byla použita směs hydrogenfosforečnanu draselného o koncentraci 

30 mmol dm–3 a acetonitrilu o objemových procentech 50/50 (v/v). Průtok mobilní fáze 

byl 1,7 ml min–1. Ambroxol měl retenční čas kolem páté minuty. Detekce byla 

v ultrafialové oblasti při vlnové délce 215 nm. Lineární dynamický rozsah ambroxolu 

pro tuto metodu byl 30 – 180 µg ml–1. Metoda byla validována pro kvantifikaci 

ambroxolu a azithromycinu v lékových tabletách. 

Stanovením ambroxolu v různých sirupech, které se liší svou matricí, se zabýval tým 

Johna E. Koundourellise10. Pro separace byla použita kolona Rosil C18 (150 × 4,6 mm, 

5 µm), která byla vyhřívána na 40 °C. Mobilní fází byla směs methanolu a octanu 

amonného o koncentraci 0,05 mol dm–3 a pH = 3,45 upravené bezvodou octovou 

kyselinou v poměru 70/30 (v/v). Průtoková rychlost byla 0,6 ml min–1. Detekce probíhala 

v ultrafialové oblasti při vlnové délce 247 nm. Pro ilustraci správnosti metody je přiložena 

tab. 2. Vybrané sirupy a jejich hodnoty lze najít v tab. 2, ovšem ne všechny sirupy se 

u nás prodávají. 

Tab. 2: Zjištěné koncentrace ambroxolu v různých farmaceutických přípravcích12. 

Komerční přípravek Deklarovaná koncentrace Zjištěná koncentrace [%] 

Abrolen® 30 mg/5 ml  99,50 

Fluibrox® 30 mg/5 ml  99,36 

Mucosolvan® 30 mg/5 ml  100,10 

Mucosolvan® 15 mg/5 ml  99,66 
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Tab. 3: Přehled základních údajů pro vybrané separace ambroxolu. 

Stacionární fáze (kolona) Mobilní fáze 
Průtok mob. fáze 

[𝐦𝐥 𝐦𝐢𝐧−𝟏] 
Detekce 

Forma 

vzorku 
Literatura 

Phenomenex C18  

(150 × 2,1 mm; 5 µm) 

CH3CN/HCOOH 1,5 UV  

(215 nm) 

standardy 8 

Diamonsil C18  

(200 × 4,6 mm; 5 µm) 

CH3CN/CH3OH/CH3COONH4 1,0 UV  

(220 nm) 

tablety 9 

Rosil C18 

(200 × 4,6 mm; 5 µm) 

CH3OH/CH3COONH4 0,6 UV  

(247 nm) 

standardy 12 

ODS Hypersil  

(100 × 4,6 mm; 5 µm) 

KH2PO4/CH3CN/CH3COOH 1,5 UV  

(252 nm) 

tablety 15 

Lichrospher CN  

(150 × 4,6 mm; 5 µm) 

CH3OH/HCOOH 1,0 MS/MS lidská plazma 18 

XTerra C18 

(30 × 2,1 mm; 3,5 µm) 

CH3COONH4/CH3CN/NH4OH 0,25 MS/MS lidská plazma 21 



14 

 

Kvantifikací a porovnáním stanovení ambroxolu hydrochloridu v samotném 

rozpouštědle a v jednoduchém sirupu se zabývala práce Zarzuela a kol.15. Pro separaci 

byla použita kolona Nucleosil LiChrospher RP-18 (125 × 4,0 mm, 5 µm). Mobilní fáze 

byla směs acetonitrilu a pufru tvořeného hydrogenfosforečnanem amonným 

o koncentraci 0,01 mol dm–3 upraveného pomocí kyseliny fosforečné na pH = 6,0 

v objemových procentech 70/30 (v/v). Průtoková rychlost mobilní fáze byla 1,5 ml min−1 

a detekce probíhala při vlnové délce 247 nm. Porovnávala se separace ambroxolu ve vodě 

a v roztoku tvořeného směsí látek, které bývají v sirupech (sorbitol, citrónová kyselina, 

methylparaben, propylparaben, sodná sůl sacharinu, hydroxyethylcelulosa). 

Ambroxol se také často stanovuje z lidské plazmy kvůli studiu toxikokinetických 

účinků19. Pro separaci byla použita kolona XTerra MS C18 (30 × 2,1 mm, 3,5 µm). 

Mobilní fáze byla směs octanu amonného o koncentraci 20 mmol dm–3 o pH = 8,8 a 

acetonitrilu. Průtok mobilní fáze byl 0,25 ml min–1 a detekce probíhala pomocí 

tandemové hmotnostní spektrometrie na trojitém kvadrupólu. 

2.2 Kolony ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii 

2.2.1 Základní uspořádání 

Kolona je jednou z nejdůležitějších součástí HPLC. Probíhá v ní separace látek 

do jednotlivých zón kvůli jejich rozdílné distribuci mezi stacionární a mobilní fázi. 

Kolony lze rozlišit podle více kritérií.  

Kolony lze rozlišit podle použité fáze a obecně se takto dělí chromatografie jako 

chromatografie s reversními a normálními fázemi. Normální fáze byly vyvinuty dříve a 

stacionární fází je polární látka. Nejčastěji používanými polárními látkami jsou oxid 

křemičitý a oxid hlinitý. Samotný oxid křemičitý má nevýhodu, že má omezené rozmezí 

pH hodnot, ve kterém jej lze použít (pH = 2 – 8). Fáze může být modifikovaná také 

například aminoskupinou či kyanoskupinou. Chromatografie s reversními (obrácenými) 

fázemi má nejčastěji chemicky vázanou stacionární fázi, která je vázána na různých 

nosičích (oxid křemičitý, oxid zirkoničitý). Nejčastěji se používá oktadecyl, oktyl, bifenyl 

nebo fenylhexyl. Chromatografie s obrácenými fázemi je v dnešní době nejpoužívanější 

technikou a zaujímá asi 80 % všech separací29. 

Dále se mohou kolony dělit na monolitické kolony, kolony s plně porézními částicemi 

a kolony s povrchově porézními částicemi. Existují i další parametry, podle kterých se 



15 

 

mohou kolony dělit. Nejčastějšími jsou délka kolony, její vnitřní průměr, velikost částic, 

velikost pórů a mnoho dalších parametrů. Například u kolony Halo C18 je v tab. 4 

uvedeno několik parametrů, podle kterých můžeme kolonu zkoumat a dělit. Nelze 

zanedbat parametry, jako jsou měrná plocha, která se u různých kolon pohybuje přibližně 

od 90 až po 200 m2 g–1. Velikost pórů se udává stále ve starých jednotkách Å a velikosti 

se pohybují od 90 do 300 Å. Dalším parametrem je maximální tlak. Hodnoty by neměly 

překročit maximální mez, aby byla stacionární fáze stále stabilní. Nevyšší maximální 

hodnoty bývají okolo 100 MPa až 120 MPa. 

Tab. 4: Parametry kolony Halo C18, podle kterých můžeme vybírat kolonu, udané výrobcem42. 

Parametr Velikost, jednotka 

Délka kolony 20; 30; 50; 75; 100; 150 [mm]  

Vnitřní průměr 2,1; 3,0 [mm] 

Velikost částic 2,0; 2,7; 5,0 [µm] 

Měrná plocha 90; 120; 135 [m2 g–1] 

Rozmezí pH 2 – 9 

Maximální teplota 60 °C při nižších hodnotách pH 

40 °C při vyšších hodnotách pH 

Zvláštní skupinou jsou hydrofilní separace na fázi HILIC30, která se používá 

pro separace velmi polárních látek, kde nelze použít reversní chromatografii. Stacionární 

fáze je polární. Mobilní fáze obsahuje vysoké procento organické složky a zbytek je voda 

či pufr. Molekuly vody se adsorbují na stacionární fázi. Primárně se analyty dělí podle 

rozdělovacího koeficientu mezi vodu a organickou složku a následně jsou analyty 

separovány podle jejich polarity.  

2.2.1.1 Monolitické kolony 

Monolitické kolony jsou tvořeny jedním blokem porézního sorbentu, který zaujímá 

celý vnitřní prostor kolony. Tento blok má v sobě dva druhy pórů – makropóry a 

mezopóry31. Výroba monolitických kolon spočívá v reakci monomeru s reakčním 

činidlem za vzniku polymeru. Nejčastěji používanými látkami jsou polymery na bázi 
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oxidu křemičitého nebo divinylbenzenu a styrenu, které se nechají polymerizovat in situ.  

Kvůli velikosti pórů lze monolitické kolony využít pro separaci bílkovin, nukleotidů 

či nukleosidů31. Na monolitických kolonách lze separovat i malé molekuly při použití 

isokratické eluce32. Tento článek se obsáhle zabývá různými druhy monolitických kolon, 

jejich přípravou i různými separacemi. 

Výhodou polymeru je malý zpětný tlak a lze tak využít vyšší průtoky mobilní fáze. 

Jelikož existuje několik druhů polymerů, lze pracovat ve větším rozsahu pH hodnot. 

Monolitické kolony nejsou příliš komerčně dostupné kromě kolon na bázi silikagelu 

(Chromolith®). 

2.2.1.2 Kolony s plně porézními částicemi 

Kolony s plně porézními částicemi jsou dnes nejpoužívanějšími kolonami 

v chromatografii. Jako první byly vyvinuty stacionární fáze na bázi silikagelu. Zprvu 

nepravidelného tvaru, ale po zdokonalení technologie byl silikagel vyráběn už 

v pravidelných kulových tvarech. Toto zdokonalení vedlo ke zlepšení účinnosti separace. 

Analyt se vnitřkem částice pohybuje difuzí. 

V dnešní době se vývoj těchto kolon vede spíše ve snižování velikosti částic, snižování 

průměru a délky kolon. Většina kolon má chemicky vázanou fázi. Pro obrácenou fázi to 

jsou nejčastěji uhlíkaté řetězce (butyl, oktyl, oktadecyl, C30) nebo uhlíkaté skelety (fenyl, 

fenylhexyl, bifenyl, pentafluorfenyl). Normální fáze bývají také nejčastěji chemicky 

vázané a mívají amino, amido či kyano skupiny. 

Pro lepší představu je na obr. 2 ilustrace rozdílů stacionárních fází pro monolitickou a 

náplňovou kolonu. V případě náplňové kolony, mobilní fáze teče hlavně okolo částic, ale 

v monolitické koloně je mnoho pórů, kudy může analyt projít. 

 

Obr. 2: Znázornění stacionární fáze a) náplňové kolony b) monolitické kolony29. 
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2.2.1.3 Kolony s povrchově porézními částicemi 

Kolony s povrchově porézními částicemi mají náplň, která se skládá z pevného 

neporézního silikonového jádra, na němž je nanesena slabá vrstva stacionární fáze. 

Pro představu velikost silikonového jádra je 1,7 µm a je obaleno vrstvou stacionární fáze 

o tloušťce 0,5 µm (cit. 33). Tato vrstva v sobě obsahuje 9nm póry a celková velikost 

částice (průměr) je 2,7 µm. Kolony mají opět chemicky vázané fáze, jak v normálním tak 

i reversním módu separace, které jsou stejné jako u kolon s plně porézními částicemi.  

V anglické literatuře se tyto částice označují mnoha způsoby. Jako první s nimi přišel 

Kirkland v 60. letech 20. století a následně tato technologie byla znovu objevena 

v Advanced Materials Technology, kde tyto kolony vyvinuli a komerčně označili názvem 

Halo 5 (cit.34). Jako technologii to označili názvem „fused core“ kolony. Číslo pět značilo 

velikost částic 5 µm. Následně se tento typ kolon rozšířil a různí výrobci začali vyrábět 

svoje povrchově porézní kolony. Tato technologie se v anglické literatuře vyskytuje jako 

core-shell41 nebo fused core42. Všechny tyto názvy označují to samé – neporézní jádro 

obalené vrstvou porézní stacionární fáze. Snímek takovýchto částic pořízený 

elektronovým mikroskopem je uveden na obr. 3. Obrázek ilustruje neporézní jádro 

ze silikagelu (světlá barva), které je obaleno vrstvou stacionární fáze. 

 

 

Obr. 3: Snímek částic povrchově porézní kolony elektronovým mikroskopem35. 

V tab. 5 jsou uvedeny největší výrobci kolon a jejich komerčně dostupné kolony. 

Pro přehled nelze vypsat všechny možné kombinace délky, vnitřního průměru a velikosti 

částic kolon. Pro tyto informace je nezbytné navštívit stránky výrobců a nahlédnout 
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do katalogů nabízených kolon a jejich fází.  

V tab. 5 jsou uvedeni největší výrobci kolon a také výrobci kolon, které byly použity 

pro separaci v odborných článcích36,37. Mezi dalšími výrobci kolon s povrchově 

porézními částicemi jsou ChromaNik38 s kolonami Sunshell, Fortis Technologies39 

s kolonami SpeedCore, Nacalai40 a jejich řada kolon Cosmocore a mnoho dalších 

minoritních výrobců kolon s povrchově porézními částicemi. 
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Pokračování tabulky na následující straně. 

Tab. 5: Souhrn vybraných parametrů povrchově porézních kolon od různých výrobců. 

Výrobce  

(název kolon) 
Fáze 

Délka kolony 

[mm] 

Vnitřní průměr kolony 

[mm] 

Velikost částic 

[µm] 

PHENOMENEX41 

(Kinetex) 

pentafluorfenyl 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6; 21,2 1,7; 2,6; 5,0 

EVO C18 20; 30; 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6; 10,0; 21,2; 30,0 1,7; 2,6; 5,0 

XB-C18 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6; 21,2; 30,0 1,7; 2,6; 3,5; 5,0 

C18 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6; 10,0; 21,2; 30,0 1,3; 1,7; 2,6; 5,0 

C8 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6; 21,2; 30,0 1,7; 2,6; 5,0 

fenyl-hexyl 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6; 21,2; 30,0 1,7; 2,6; 5,0 

HILIC 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6; 21,2 1,7; 2,6; 5,0 

bifenyl 30; 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6; 10,0; 21,2; 30,0; 50,0 1,7; 2,6; 5,0 

ADVANCED 

MATERIALS 

TECHNOLOGY42 

(Halo) 

C18 20; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0 2,0; 2,7; 5,0 

C8 20; 30; 50; 75; 100; 150 0,075; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 2,1; 3,0; 4,6; 10,0 2,0; 2,7; 5,0 

fenyl-hexyl 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250 0,075; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 2,1; 3,0; 4,6; 10,0 2,0; 2,7; 5,0 

pentafluorfenyl 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250 0,075; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 2,1; 3,0; 4,6; 10,0 2,0; 2,7; 5,0 

 diisopropylkyanopropyl 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250 0,075; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 2,1; 3,0; 4,6; 10,0 2,0; 2,7; 5,0 

 RP-amid 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250 0,075; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 2,1; 3,0; 4,6; 10,0 2,0; 2,7; 5,0 

 HILIC 20; 30; 50; 75; 100; 150; 250 0,075; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 2,1; 3,0; 4,6; 10,0 2,0; 2,7; 5,0 
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Výrobce  

(název kolon) 
Fáze 

Délka kolony 

[mm] 

Vnitřní průměr kolony 

[mm] 

Velikost částic 

[µm] 

 penta-HILIC 20; 30; 50; 75; 100; 150 0,075; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 2,1; 3,0; 4,6; 10,0 2,0; 2,7; 5,0 

WATERS43 

(Cortecs) 

C18 5; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 3,9; 4,6 1,6; 2,7 

C8 5; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 3,9; 4,6 1,6; 2,7 

HILIC 5; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 3,9; 4,6 1,6; 2,7 

 fenyl 5; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 3,9; 4,6 1,6; 2,7 

SIGMA-

ALDRICH44 

(Ascentis Express) 

C18 20; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,0; 2,7; 5,0 

peptid ES-C18 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,7 

RP-amid 20; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,0; 2,7; 5,0 

fenyl-hexyl 20; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,0; 2,7; 5,0 

 C8 20; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,0; 2,7; 5,0 

 ES-CN 20; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,0; 2,7; 5,0 

 HILIC 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,0; 2,7; 5,0 

 pentafluorfenyl 20; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,0; 2,7; 5,0 

 OH5 20; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,0; 2,7; 5,0 

 bifenyl 20; 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,7 
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Výrobce  

(název kolon) 
Fáze 

Délka kolony 

[mm] 

Vnitřní průměr kolony 

[mm] 

Velikost částic 

[µm] 

THERMO45 

(Accucore) 

fenyl-hexyl 10; 30; 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

RP-MS 10; 30; 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

C18 amid 10; 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

fenyl-X 10; 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

amid-HILIC 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

 HILIC 10; 30; 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

 močovina-HILIC 10; 50, 100, 150, 250 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

 XL C8 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 4,0 

 C8 30; 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,6; 4,0 

 C30 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

 pentafluorfenyl 30; 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

 C18 30; 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,6; 4,0 

 XL C18 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 4,0 

 aQ C18 30; 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,6 

 C4 30; 50; 100 2,1; 3,0; 4,6 2,6 
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Výrobce (název 

kolon) 
Fáze 

Délka kolony 

[mm] 

Vnitřní průměr kolony 

[mm] 

Velikost částic 

[µm] 

AGILENT46 

(Poroshell 120) 

C8 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,7; 4,0 

HPH-C8 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,7 

SB-C18 30; 50; 75; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,7 

 fenyl-hexyl 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,7; 4,0 

 SB-Aq 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,7 

 HILIC 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,7; 4,0 

 EC-C18 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,7; 4,0 

 EC-C8 30; 50; 75; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,7; 4,0 

 Bonus-RP 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,7 

 EC-CN 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,7 

 pentafluorfenyl 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,7; 4,0 

 HPH-C18 50; 100; 150; 250 2,1; 3,0; 4,6 2,7 

 SB-C8 50; 100; 150 2,1; 3,0; 4,6 2,7 
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2.2.2 Použití kolon s povrchově porézními částicemi ve farmaceutické 

analýze 

Koerner a kol.47 se zabývali porovnáním separace ibuprofenu, jeho nečistoty E 

podle Českého lékopisu1 a valerofenonu na plně porézní koloně a na kolonách Kinetex, 

které měly vázanou oktadecylovou fázi. Jako plně porézní kolona byla použita kolona 

C18 (250 × 4,6 mm, 5 µm) neuvedeného výrobce a kolony Kinetex XB-C18 (100 × 

4,6 mm, 2,6 µm) a (75 × 4,6 mm, 2,6 µm). Kolony byly vyhřívány na teplotu 30 °C. Jako 

mobilní fáze byla použita směs acetonitrilu a chloroctové kyseliny v objemovém poměru 

60/40 (v/v). Průtok mobilní fáze byl 2,0 ml min–1, eluce byla isokratická, nástřik směsi 

byl 5 µl a detekce probíhala při 254 nm. 

Seznam porovnávaných veličin je uveden v tab. 6. Analyty eluovaly v pořadí 

ibuprofen, valerofenon a nečistota E. Z porovnání je zřejmé, že použitím kolony 

s povrchově porézními částicemi se zkrátil čas analýzy a rozlišení se zmenšilo. 

Tab. 6: Údaje porovnávající isokratickou eluci ibuprofenu a dalších dvou látek při použití plně 

porézní kolony a povrchově porézní kolony Kinetex. 

Kolona 

Veličina 

C18 plně porézní 

5 µm 

Kinetex XB-C18 2,6 µm 

100 × 4,6 mm 75 × 4,6 mm 

Zpětný tlak [MPa] 19,2 32,2 30,6 

R1,2 7,7 5,5 4,7 

R2,3 5,9 5,9 4,7 

Čas analýzy [min] 9,0 2,5 2,0 

 Pro separaci warfarinu a dalších látek byly testovány různé chemicky vázané 

stacionární fáze48. Byly použity kolony Halo C18, Halo RP-amid a Halo fenyl-hexyl. 

Všechny kolony měly rozměr 50 × 4,6 mm. Mobilní fáze byla dvousložková v poměru 

složek A/B 40/60 (v/v). Složka A obsahovala 0,1% mravenčí kyselinu o pH = 2,6. Složka 

B byla směs methanolu a acetonitrilu v poměru 50/50 (v/v). Průtok mobilní fáze byl 

2,0 ml min–1 a kolona byla vyhřívána na teplotu 40 °C. Detekce probíhala v ultrafialové 

oblasti při vlnové délce 254 nm, nástřik směsi do injektoru byl 1 µl a nejvyšší zpětný tlak 

byl zaznamenán 21,0 MPa. Byly separovány následující sloučeniny uracil, 4-

hydroxykumarin, kumarin, 6-chlor-4-hydroxykumarin, warfarin, coumatetralyl, 

coumachlor a jedna nečistota. Použitím různých chemicky vázaných fází mělo 
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za následek různou selektivitu analytů k fázím, posun retenčních časů a různou symetrii 

píků. 

Další práce se zabývala použitím a porovnáním kolon s povrchově porézními 

částicemi a plně porézními částicemi menšími než 2 µm (cit. 49). Kolona s povrchově 

porézními částicemi byla Kinetex C18 (150 × 4,6 mm, 2,6 µm) a druhá plně porézní byla 

Zorbax C18 (150 × 4,6 mm, 1,8 µm). Mobilní fáze obsahovala 0,5% octovou kyselinu a 

acetonitril v poměru 75/25 (v/v). Separace antidepresiv (sulfanilamid, sulfacetamid, 

sulfapyridin, sulfamerazin and sulfamethazin) proběhla isokratickou elucí v ultrafialové 

oblasti. V tomto případě kolony s povrchově porézními částicemi ukázaly podobnou 

účinnost jako kolony s plně porézními částicemi. Zpětný tlak byl mnohem nižší u kolon 

s povrchově porézními částicemi a lze u nich použít vyšší průtoky mobilní fáze a zrychlit 

celkový čas analýzy. 

Zajímavé srovnání separací je mezi kolonou s plně porézními částicemi, kolonou 

s povrchově porézními částicemi a monolitickou kolonou50. Byly použity kolony 

XBridge C18 (150 × 4,6 mm, 3.5 μm), Kinetex C18 (100 × 4,6 mm, 2,6 µm) a monolitická 

kolona Chromolith Performance RP-C18 (100 × 3,0 mm). Testoval se také vliv mobilní 

fáze, která obsahovala acetonitril nebo methanol. Pro separaci byla testována  směs 

několika sójových isoflavonoidů. Nevýhodou klasických kolon s plně porézními 

částicemi byl dlouhý čas analýzy, a to s použitím methanolu i acetonitrilu. Použitím 

acetonitrilu se zvýšila účinnost kolony. Monolitická kolona produkovala nejnižší zpětný 

tlak ze všech kolon, lze tedy zvýšit průtok mobilní fáze a urychlit celkovou dobu analýzy. 

Kolona s povrchově porézními částicemi produkovala nejužší píky ze všech kolon, 

nejvyšší účinnost a čas analýzy byl kratší než s použitím kolony s plně porézními 

částicemi. 

Mnoho dalších prací dokazuje, že využití kolon s povrchově porézními částicemi je 

výhodnější hlavně kvůli nižšímu zpětnému tlaku. Lze využívat větší průtoky mobilní fáze 

a urychlit celkovou dobu analýzy. Tyto separace se kromě již zmíněných týkají třeba 

peptidů51 a různých farmak52, 53. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Chemikálie 

 acetonitril (čistota ≥ 99,9 %, Fluka analytical, Švýcarsko) 

 hydroxid sodný (čistota ≥ 98,0 %, Lach:ner, Česká republika) 

 dekahydrát tetraboritanu sodného (čistota ≥ 99,5 %, Sigma–Aldrich, USA) 

 methanol (čistota ≥ 99,9 %, Fluka analytical, Švýcarsko) 

 dihydrogenfosforečnan amonný (čistota ≥ 98 %, Sigma–Aldrich, USA) 

 kyselina trihydrogenfosforečná (koncentrace 85,0–88,0 %, Sigma–Aldrich, 

USA) 

 hydroxid amonný (koncentrace 28–30 %, Sigma–Aldrich, USA) 

 deionizovaná voda (vodivost 0,70 µS cm−1) 

 ambroxol hydrochlorid (poskytnuto firmou Zentiva a.s., Praha, Česká republika) 

 nečistota A (poskytnuto firmou Zentiva a.s., Praha, ČR) 

 nečistota B (poskytnuto firmou Zentiva a.s., Praha, ČR) 

 nečistota 3,4-DHQ (poskytnuto firmou Zentiva a.s., Praha, ČR) 

 sirup Mucosin® (koncentrace 3 mg ml–1, šarže 2071013, exspirace 09/2015) 

3.2 Přístroje 

 UHPLC ultra vysokoúčinný kapalinový chromatograf Agilent 1290 Infinity 

(Agilent Technologies, Kalifornie, USA) 

 separační kolony: 

 Kinetex C18 (100 × 2,1 mm, velikost částic 1,7 µm), (Phenomenex, 

Kalifornie, USA) 

 Kinetex EVO C18 (100 × 2,1 mm, velikost částic 1,7 µm), (Phenomenex, 

Kalifornie, USA) 

 Acquity UPLC BEH Shield RP18 (100 × 2,1 mm, velikost částic 

1,7 µm), (Waters, Massachusetts, USA) 

3.3 Programy 

 sbírání dat v programu Agilent MassHunter Workstation Acquisition, verze 

B.07.00 (Agilent Technologies, Kalifornie, USA)  
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 zpracování dat v programu Agilent MassHunter Qualitative Analysis, verze 

B.06.00 (Agilent Technologies, Kalifornie, USA), Microsoft Excel 2013 

Professional (Microsoft Co., USA) 

3.4 Přípravy vzorků a roztoků 

Příprava standardních roztoků spočívala v navážení příslušných hmotností vzorků 

ambroxolu, nečistoty A, nečistoty B, nečistoty 3,4-DHQ a jejich rozpuštění v 10,00 ml 

roztoku acetonitrilu a deionizované vody v poměru 30:70 (v/v). Každý standard byl 

připraven zvlášť. 

Roztok Mucosinu® o deklarované koncentraci 15 mg/5 ml byl pětkrát zředěn 

roztokem obsahující acetonitril a deionizovanou vodu v poměru 40:60 (v/v). Následně byl 

roztok přefiltrován přes nylonový filtr o velikosti pórů 0,45 µm (Agilent Technologies, 

Kalifornie, USA). 

Borátový pufr o koncentraci 10 mmol dm−3 byl připraven navážením 3,80 g 

dekahydrátu tetraboritanu sodného na objem 1 litr a upravením pH pomocí hydroxidu 

sodného o koncentraci 1 mol dm−3 na hodnotu 9,70.  

Fosfátový pufr o pH = 7,00 a koncentraci 10 mmol dm−3 byl připraven navážením 

1,15 g dihydrogenfosforečnanu amonného na objem 1 litr a upravením pH pomocí 

hydroxidu amonného o koncentraci 1 mol dm−3.  

Fosfátový pufr o pH = 3,00 a koncentraci 10 mmol dm−3 byl připraven navážením 

1,15 g dihydrogenfosforečnanu amonného na objem 1 litr a upravením pH pomocí 

kyseliny trihydrogenfosforečné o koncentraci 1 mol dm−3.  

3.5 Statistické zpracování dat a výsledků 

a) retenční faktor – k 

𝑘 =
𝑡R − 𝑡M

𝑡M
 

kde 𝑡R je retenční čas [min] a 𝑡M mrtvý čas kolony[min]. 

b) počet teoretických pater dané kolony – n 

𝑛 = 16 (
𝑡R

𝑤
)

2

 

kde 𝑡R je retenční čas [min] a 𝑤 šířka píku při základní linii [min]. 

c) rozlišení dvou sousedících píků – R1,2 

𝑅1,2 =
2(𝑡R,𝑗 − 𝑡R,𝑖)

𝑤𝑖 + 𝑤𝑗
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kde 𝑡R je retenční čas [min] a 𝑤 šířka píku při základní linii [min]. 

d) faktor asymetrie píku – As 

𝐴𝑠 =
𝐵

𝐴
 

kde B je pološířka píku v 10 % výšky pravé strany píku [min] a A pološířka píku 

v 10 % výšky levé strany píku [min]. 

Odlehlost výsledků byla testována pomocí Deanova a Dixonova testu. Všechna měření 

byla provedena třikrát a statisticky zpracována na hladině významnosti α = 0,05. 

3.6 Pracovní postup 

Byla porovnána separace ambroxolu a jeho tří nečistot za použití kolony s plně 

porézními částicemi Acquity UPLC BEH Shield RP18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) a dvěma 

kolonami s povrchově porézními částicemi. První kolonou byla Kinetex EVO C18 (100 

× 2,1 mm, 1,7 µm) a druhou Kinetex C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm). Kolony byly 

temperovány na teplotu 30 °C. 

Nejprve byla použita validovaná metoda od firmy Zentivy a následně byly vyvinuty a 

optimalizovány dvě vlastní metody. Sledovanými faktory byly retenční čas, šířky píků 

při základní linii, faktor asymetrie píků, rozlišení dvou sousedících píků, počet 

teoretických pater dané kolony a zpětný tlak na koloně. 

Mobilní fáze byla vždy složena z pufru (borátového o pH = 9,70 nebo fosfátového 

o pH = 3,00 a pH = 7,00) a acetonitrilu. Probíhala gradientová eluce podle různých 

gradientových programů dané metody.  

Detekce probíhala pomocí detektoru s diodovým polem v rozmezí 200 – 400 nm a 

chromatogramy byly vyhodnocovány při vlnové délce 247 nm. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Separace za použití borátového pufru o pH = 9,70 

4.1.1 Validovaná metoda od firmy Zentiva (Metoda Z1) 

Nejdříve byla aplikována validovaná metoda pro separaci ambroxolu a jeho nečistot 

od firmy Zentiva. Tato metoda je využívána pro separaci těchto látek v sirupu. Byla 

použita kolona Acquity UPLC BEH Shield RP18 o rozměrech 100 × 2,1 mm, 1,7 µm, 

která byla temperována na teplotu 30 °C.  

Mobilní fáze byla dvousložková. Složka A obsahovala 10mM borátový pufr o pH = 

9,70 a acetonitril v objemovém poměru 70/30 (v/v). Složkou B byl stoprocentní 

acetonitril. Separace probíhala podle gradientového programu uvedeného v tab. 7. Průtok 

mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. 

Tab. 7: Gradientový program pro stanovení ambroxolu a jeho nečistot z validované metody 

od firmy Zentiva (Metoda Z1). 

čas [min] 

borát. pufr pH=9,70/acetonitril 

(70/30) [obj. %]  

acetonitril 

 [obj. %] 

0,0 100 0 

1,0 99 1 

9,0 87 13 

19,0 60 40 

19,5 100 0 

21,5 100 0 

Automatický dávkovač se vzorky byl temperován na teplotu 10 °C. Nástřik vzorku byl 

2 µl. Detekce byla prováděna pomocí detektoru s diodovým polem v rozmezí vlnových 

délek 200 – 400 nm po kroku 1 nm, vyhodnocovací vlnová délka byla zvolena 247 nm. 

Za těchto podmínek byla vyzkoušena separace ambroxolu a jeho nečistot i na koloně 

Kinetex EVO C18 o stejných rozměrech 100 × 2,1 mm, 1,7 µm. 

Na obr. 5 je zobrazeno UV spektrum závislosti signálu na vlnové délce ambroxolu a 

nečistoty B v rozmezí vlnových délek 200 – 400 nm. Vlnová délka maxima pro ambroxol 

je 248 nm a pro nečistotu B 259 nm.  

Na obr. 6 je zobrazeno UV spektrum závislosti signálu na vlnové délce nečistot A a 

3,4-DHQ opět v rozmezí vlnových délek 200 – 400 nm. Absorpční maximum 
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pro nečistotu A je 247 nm a pro nečistotu 3,4-DHQ je 244 nm. Byla vybrána vlnová délka 

247 nm, při které všechny látky absorbují záření v ultrafialové oblasti a dochází k vysoké 

odezvě detektoru. Všechny následující chromatogramy jsou extrahovány při této vlnové 

délce. 

 

Obr. 4: Závislosti velikosti signálu na vlnové délce ambroxolu a nečistoty B v rozmezí vlnových 

délek 200 – 400 nm. (černá barva odpovídá ambroxolu, modrá barva nečistotě B) 

 

Obr. 5: Závislosti velikosti signálu na vlnové délce nečistoty A a nečistoty 3,4-DHQ v rozmezí 

-50

50

150

250

350

450

200 250 300 350 400

A
, 
m

A
U

λ, nm

259 nm

248 nm

ambroxol

nečistota B

-50

50

150

250

350

450

550

650

750

850

200 250 300 350 400

A
, 
m

A
U

λ, nm

246 nm
241 nm

nečistota A

nečistota 3,4-DHQ



 

30 

 

vlnových délek 200 – 400 nm. (černá barva odpovídá nečistotě A, modrá barva nečistotě 3,4-

DHQ) 

Nejdříve byla separována směs standardních látek ambroxolu a jeho tří nečistot 

na koloně BEH Shield RP18. Chromatogram této separace je zobrazen na obr. 6A. Celá 

separace trvá 21,5 min, ale pro názornost je chromatogram pouze do dvanácté minuty, 

aby všechny následující chromatogramy měly stejný rozsah časové osy.  Za posledním 

píkem, který odpovídá ambroxolu, již žádné látky neeluují. Takto dlouhá separace je 

kvůli dalším nečistotám, které nebyly v této práci použity, ale metoda byla pro ně 

validována. Všechny analyty jsou od sebe zcela separovány. 

Na obr. 6B je zobrazen chromatogram separace standardů ambroxolu a jeho nečistot 

na koloně Kinetex EVO C18. Analýza se zrychlila, což je způsobeno povrchově 

porézními částicemi kolony. Analyt nemusí prostupovat celou částicí, ale zadržuje se 

na porézní, tenčí kulové vrstvě stacionární fáze, kterou je obalen neporézní střed částice. 

Poslední pík eluoval přibližně o dvě minuty dříve než při použití kolony s plně porézními 

částicemi. První dvě nečistoty (nečistota A a nečistota 3,4-DHQ) koeluovaly v jednom 

píku, zatímco při použití kolony s plně porézními částicemi, byly tyto analyty zcela 

odseparovány. Citlivosti ambroxolu a nečistotě B byly vyšší s kolonou Kinetex EVO 

C18. 

Lze konstatovat, že ačkoli nedošlo k oddělení prvních dvou nečistot, celková doba 

analýzy se zkrátila. Pokud by byl cíl odseparovat ambroxol od ostatních nečistot, kolona 

Kinetex EVO C18 s povrchově porézními částicemi by postačila.  

Následně byl separován sirup Mucosin®, do kterého byly přidány roztoky 

standardních látek nečistot. Bylo zkoumáno, zdali matrice sirupu má nějaký vliv 

na retenci ostatních nečistot, případně i ambroxolu samotného. Matrice sirupu nemá 

žádný vliv na separaci ani retenci ostatních nečistot ambroxolu, ani ambroxolu samotného 

pro obě kolony. Bylo zjištěno, že matrici sirupu tvoří benzoát sodný, sorbitol, 

hydroxyethylcelulosa, med, tekuté medové aroma, sukralosa, karamelové barvivo a 

kyselina chlorovodíková. 
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Obr. 6: Chromatogram separace standardů látek. Použita byla mobilní fáze: 10mM borátový pufr 

o pH = 9,70/acetonitril 70/30 (v/v) a acetonitril. Probíhala gradientová eluce podle programu 

v tab. 7 (str. 28). Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. Detekce probíhala při vlnové délce 

247 nm. Byla použita kolona (A) Acquity UPLC BEH Shield RP18 a (B) Kinetex EVO C18 o 

rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) a teplota kolony byla 30 °C. Nástřik směsi byl 2 µl. Pořadí 

nečistot a jejich koncentrace jsou: (1) 3,4-DHQ o koncentraci 0,13 mg ml−1, (2) nečistota A 

o koncentraci 0,28 mg ml−1, (3) nečistota B o koncentraci 0,10 mg ml−1 a (4) ambroxol 

o koncentraci 0,12 mg ml−1.  

Pro popis chromatografického chování byla sledována řada faktorů. Byl to retenční 

čas, separační faktor, rozlišení dvou sousedících píků, šířka píků při základní linii, faktor 

asymetrie píku a počet teoretických pater. Všechna měření byla provedena třikrát. 

Všechny výsledky jsou uvedeny v tab. 8. Hodnoty jsou uvedeny jako mediány a jsou 

opatřeny směrodatnou odchylkou. 

Z hodnot pro kolonu BEH Shield RP18 lze vyčíst, že nečistota A a nečistota 3,4-DHQ 

jsou separovány na základní linii, jelikož jejich rozlišení je 1,55. Všechny píky mají šířky 

při základní linii přes 0,30 min. Počet teoretických pater je v řádech několika tisíc. 
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Nejvyšší počet teoretických pater kolony je pro ambroxol.  

Pro kolonu Kinetex EVO C18 jsou vidět velká rozlišení sousedících píků. Šířky píků 

jsou menší než při použití BEH Shield RP18, kde šířky píků nebyly menší než 0,30 min. 

V porovnání s touto kolonou se zhoršily faktory asymetrie píku pro všechny píky, zvláště 

pro ambroxol. Při koeluci prvních dvou nečistot se pík rozmývá vzadu, ovšem u dalších 

dvou látek dochází k rozmývání vpředu. Pro ambroxol se zvýšil počet teoretických pater 

kolony přibližně o dva tisíce oproti hodnotě, která byla zjištěna pro kolonu BEH Shield 

RP18. Pro nečistotu B zůstala hodnota počtu teoretických pater v podstatě stejná. 

Tab. 8: Porovnání faktorů separace ambroxolu a jeho nečistot pro validovanou Metodu Z1 

s použitím kolon Acquity UPLC BEH Shield RP18 a Kinetex EVO C18. Údaje v tabulce jsou 

mediány ze tří měření a jejich směrodatné odchylky. (tR je retenční čas, k retenční faktor, R1,2 

rozlišení dvou sousedících píků, w šířka píku při základní linii, As faktor asymetrie píku, n počet 

teoretických pater dané kolony a SD směrodatná odchylka) Mrtvý čas kolony BEH Shield RP18 

je 0,66 min a Kinetex EVO C18 je 0,50 min. 

Analyt 
tR (SD) 

[min] 
k (SD) R1,2 (SD) 

w (SD) 

[min] 
As (SD) n (SD) 

Acquity BEH Shield RP18 

3,4-DHQ 
5,57 

(0,08) 

7,39  

(0,11) 
- 

0,30 

(0,01) 

0,94 

(0,03) 

5500 

(380) 

nečistota A 
6,06 

(0,05) 

8,13  

(0,08) 

1,55 

(0,02) 

0,37 

(0,01) 

1,16 

(0,01) 

5400 

(710) 

nečistota B 
7,08 

(0,07) 

9,67  

(0,11) 

2,95 

(0,09) 

0,37 

(0,01) 

0,95 

(0,02) 

5700 

(250) 

ambroxol 
9,61 

(0,07) 

13,47 

(0,11) 

6,39 

(0,13) 

0,42 

(0,02) 

0,99 

(0,02) 

8300 

(860) 

Kinetex EVO C18 

3,4-DHQ 

+ 

nečistota A 

3,75 

(0,01) 

6,44  

(0,02) 
- 

0,33 

(0,02) 

1,10 

(0,04) 

2000  

(250) 

nečistota B 
4,99 

(0,01) 

8,89  

(0,02) 

4,14 

(0,18) 

0,26 

(0,01) 

0,89 

(0,03) 

5800  

(320) 

ambroxol 

 

7,06 

(0,02) 

13,01 

(0,04) 

7,57 

(0,18) 

0,27 

(0,01) 

0,81 

(0,02) 

10600 

(810) 

4.1.2 Separace podle Metody 1 

Byla vyvinuta a optimalizována vlastní metoda, která vycházela z validované metody 
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od firmy Zentiva. Původní Metoda Z1 byla validována pro dva další analyty, které 

eluovaly za ambroxolem. V této práci nejsou tyto analyty použity. 

Byly použity stejné složky mobilní fáze. Složka A obsahovala borátový pufr o pH = 

9,70/acetonitril v objemovém poměru 70/30 (v/v). Složkou B byl acetonitril. Gradientový 

program je uveden v tab. 9. Tento gradientový program trval 11,5 min.  

Metoda byla vyvinuta pro kolonu s plně porézními částicemi Acquity UPLC BEH 

Shield RP18 o rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm), která byla temperována na teplotu 

30 °C. Dále byla pro separaci použita kolona Kinetex EVO C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm). 

Průtok mobilní fáze byl zachován na hodnotu 0,4 ml min−1. Automatický dávkovač byl 

temperován na teplotu 10 °C. Nástřik byl 2 µl. Detekce probíhala pomocí detektoru 

s diodovým polem při vlnové délce 247 nm. 

Tab. 9: Gradientový program pro separaci ambroxolu a jeho nečistot pomocí Metody 1. 

čas [min] 
borát. pufr pH=9,70/acetonitril 

(70/30) [obj. %] 

100% acetonitril  

[obj. %] 

0,0 95 5 

4,0 95 5 

7,0 85 15 

9,0 60 40 

9,5 95 5 

11,5 95 5 

 Nejdříve byla separována směs standardů ambroxolu a jeho nečistot na koloně BEH 

Shield RP18. Chromatogram za optimalizovaných podmínek je ukázán na obr. 7A. 

Všechny analyty jsou oddělené na základní linii. Došlo ke zrychlení analýzy 

oproti Metodě Z1 s touto kolonou, což je způsobeno rychlejším gradientem eluce, který 

obsahujíce více acetonitrilu. U ambroxolu došlo ke zvýšení signálu, tedy citlivosti oproti 

Metodě Z1.  

Na obr. 7B je chromatogram separace na koloně Kinetex EVO C18. Nečistota A a 

nečistota 3,4-DHQ nejsou od sebe zcela separovány. Zkrátila se doba analýzy oproti 

použití kolony BEH Shield RP18 a zkrátila se i oproti použití kolony Kinetex EVO C18 

s Metodou Z1 (obr. 6B str. 31). Doba analýzy se zkrátila asi o čtvrtinu na šest minut. 

Rychlejší analýza je dána povrchově porézními částicemi kolony. Všechny píky jsou 
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asymetrické v sestupné části. U nečistoty B se použitím této kolony také zvýšila citlivost, 

u ambroxolu se citlivost snížila oproti koloně BEH Shield RP18.  

Byla provedena i separace sirupu pro obě kolony, do kterého byly přidány standardy 

nečistot. Tvary píků i retenční časy zůstaly zachovány. 

 

Obr. 7: Chromatogram za optimalizovaných podmínek separace ambroxolu a jeho tří nečistot. 

Použita byla mobilní fáze: 10mM borátový pufr o pH = 9,70/acetonitril 70/30 (v/v) a 100% 

acetonitril. Probíhala gradientová eluce podle programu v tab. 9 (str. 33). Průtok mobilní fáze byl 

0,4 ml min−1. Detekce probíhala při vlnové délce 247 nm. Byla použita kolona (A) Acquity UPLC 

BEH Shield RP18 a (B) Kinetex EVO C18 o rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) a teplota kolony 

byla 30 °C. Nástřik směsi byl 2 µl. Pořadí nečistot a jejich koncentrace: (1) 3,4-DHQ 

o koncentraci 0,13 mg ml−1, (2) nečistota A o koncentraci 0,28 mg ml−1, (3) nečistota B 

o koncentraci 0,10 mg ml−1 a (4) ambroxol o koncentraci 0,12 mg ml−1.  

V tab. 10 jsou uvedeny parametry popisující chromatogram a separaci. U kolony BEH 

Shield RP18 se všechny píky rozmývají vzadu, jelikož jejich hodnota asymetrie píku je 

větší než jedna. To platí nejvíce pro nečistotu A, kde faktor asymetrie píku je 1,33. 

Všechny ostatní analyty mají hodnotu blízkou jedničce. Oproti Metodě Z1 s touto 
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kolonou (tab. 8 str. 32) se zhoršily faktory asymetrie píků i počty teoretických pater 

pro všechny analyty.  

V tab. 10 jsou uvedeny parametry separace ambroxolu a jeho nečistot i pro kolonu 

Kinetex EVO C18. První dva analyty nejsou dobře separovány, což značí hodnota 

rozlišení 1,24. Šířky píků při základní linii jsou kolem 0,3 minuty, pouze ambroxol má 

šířku 0,5 minuty. Všechny píky jsou asymetrické v sestupné části, což dokazuje faktor 

asymetrie píku větší než jedna. Kvůli větším šířkám píků je počet teoretických pater jen 

v řádu tisíců. S použitím kolony BEH Shield RP 18 počet teoretických pater kolony 

pro jednotlivé analyty dosahoval vyšších hodnot kromě nečistoty 3,4-DHQ. 

Tab. 10: Porovnání faktorů separace ambroxolu a jeho nečistot pro Metodu 1 s použitím kolon 

Acquity UPLC BEH Shield RP18 a Kinetex EVO C18. Údaje v tabulce jsou mediány ze tří měření 

a jejich směrodatné odchylky. (tR je retenční čas, k retenční faktor, R1,2 rozlišení dvou sousedících 

píků, w šířka píku při základní linii, As faktor asymetrie píku, n počet teoretických pater dané 

kolony a SD směrodatná odchylka). Mrtvý čas kolony BEH Shield RP18 je 0,58 min a Kinetex 

EVO C18 je 0,49 min. 

Analyt 
tR (SD) 

[min] 
k (SD) R1,2 (SD) 

w (SD) 

[min] 
As (SD) n (SD) 

Acquity BEH Shield RP18 

3,4-DHQ 
4,08 

(0,01) 
6,04 (0,02) - 

0,39 

(0,01) 

1,01 

(0,07) 

1800  

(80) 

nečistota A 
4,98 

(0,00) 
7,58 (0,01) 

2,20 

(0,06) 

0,43 

(0,01) 

1,33 

(0,05) 

2100 

(110) 

nečistota B 
5,80 

(0,01) 
8,99 (0,02) 

1,92 

(0,01) 

0,42 

(0,01) 

1,04 

(0,07) 

3100 

(120) 

ambroxol 
8,36 

(0,01) 

13,41 

(0,01) 

6,40 

(0,17) 

0,38 

(0,02) 

1,06 

(0,05) 

7700 

(750) 

Kinetex EVO C18 

3,4-DHQ 
2,54 

(0,01) 

4,16  

(0,01) 
- 

0,21 

(0,01) 

1,39 

(0,08) 

2000 

(210) 

nečistota A 
2,82 

(0,00) 

4,71  

(0,00) 

1,24 

(0,02) 

0,23 

(0,02) 

1,42 

(0,01) 

1800 

(210) 

nečistota B 
3,62 

(0,01) 

6,33  

(0,01) 

2,69 

(0,11) 

0,33 

(0,01) 

1,33 

(0,05) 

2000 

(130) 

ambroxol 
5,89 

(0,01) 

10,95 

(0,01) 

5,64 

(0,23) 

0,48 

(0,03) 

1,31 

(0,06) 

2400 

(310) 
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4.1.3 Separace podle Metody 2 

Dále byla vyvinuta další metoda, ve které se změnilo složení mobilní fáze. 

V předešlých metodách byla složka A směsí pufru a acetonitrilu. V této metodě složka A 

obsahovala pouze 10mM borátový pufr o pH = 9,70. Složkou B byl stoprocentní 

acetonitril. Separace analytů probíhala podle gradientového programu popsaného v tab. 

11. Podařilo se zkrátit čas analýzy na deset minut. K optimalizaci a vývoji byla použita 

kolona Acquity UPLC BEH Shield RP18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm), která byla 

temperována na teplotu 30 °C. Dále byla použita kolona Kinetex EVO C18 o stejných 

rozměrech. Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. Automatický dávkovač byl temperován 

na teplotu 10 °C. Nástřik byl 2 µl. Detekce probíhala pomocí detektoru s diodovým polem 

při vlnové délce 247 nm. 

Tab. 11: Gradientový program pro separaci ambroxolu a jeho nečistot Metody 2. 

čas [min] 

borát. pufr pH=9,70 

 [obj. %] 

100% acetonitril  

[obj. %] 

0,0 75 25 

1,0 75 25 

7,0 60 40 

8,0 40 60 

8,5 75 25 

10,0 75 25 

Na obr. 8A je zobrazena separace standardních látek na koloně BEH Shield RP18. 

První dva píky jsou odlišeny až na základní linii. Píky mají malé šířky při základní linii. 

Oproti Metodě Z1 (obr. 6A str. 31) i Metodě 1 (obr. 7A str. 34) se zvýšily citlivosti všech 

analytů k detektoru pro tuto kolonu. 

Chromatogram separace standardních látek na koloně Kinetex EVO C18 je uveden 

na obr. 8B. Oproti použití kolony BEH Shield RP18 se zkrátil čas, do kterého eluovaly 

všechny analyty. Zkrácení analýzy je dáno kratší drahou analytu, který nemusí difundovat 

do celé částice, ale jen do značně menší vrstvy porézní částice. Dále se změnila selektivita 

prvních dvou nečistot. Jako první eluovala nečistota A a následně po ní nečistota 3,4-

DHQ. Jiná selektivita může být způsobená tím, že tato kolona má od ostatních kolon více 

volných silanolových skupin. Endcapping těchto kolon nemusí být dokonalý a volné 
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silanolové skupiny se mohou účastnit vazby54. Tyto nečistoty jsou odseparovány 

na základní linii. Pro všechny látky kromě ambroxolu se zvýšily citlivosti oproti použití 

kolony BEH Shield RP18.  

Na obr. 8C je zobrazen chromatogram separace sirupu, do kterého byly přidány 

standardy ostatních nečistot, na koloně BEH Shield RP18. Retenční časy látek se neliší 

od retenčních časů standardů. Vliv matrice sirupu tedy nemá vliv na retenci analytů. První 

a třetí pík se oproti standardům rozmývá vpředu. To by mohlo být způsobené 

nedostatečnou ekvilibrací kolony. Na koloně Kinetex EVO C18 byly retenční časy i tvary 

píků shodné se standardy. 
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Obr. 8: Chromatogram za optimalizovaných podmínek separace ambroxolu a jeho tří nečistot. 

Použita byla mobilní fáze: 10mM borátový pufr o pH = 9,70 a 100% acetonitril. Probíhala 

gradientová eluce podle programu v tab. 13 (str. 38). Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. 

Detekce probíhala při vlnové délce 247 nm. Byla použita kolona (A) Acquity UPLC BEH Shield 

RP18 a (B) Kinetex EVO C18 o rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) a teplota kolony byla 30 °C. 

Nástřik směsi byl 2 µl. Pořadí nečistot a jejich koncentrace jsou: (1) 3,4-DHQ o koncentraci 

0,13 mg ml−1, (2) nečistota A o koncentraci 0,28 mg ml−1, (3) nečistota B o koncentraci 

0,10 mg ml−1 a (4) ambroxol o koncentraci 0,12 mg ml−1. (C) Chromatogram separace sirupu se 

standardy nečistot na koloně BEH Shield RP18. Koncentrace analytů (1), (2), (3) jsou stejné jako 

výše uvedené koncentrace, (4) ambroxol o koncentraci 0,36 mg ml−1 a (5) pík polárních látek, 

které eluují s mrtvým časem, nejspíše benzoát sodný.  

V tab. 12 jsou uvedeny hodnoty parametrů popisující chromatogram. U kolony BEH 

Shield RP18 jsou první dva píky rozděleny na základní linii, hodnota rozlišení je přesně 

1,50. Šířky píků pří základní linii jsou malé, všechny kromě nečistoty B jsou pod 0,2 

minuty. Z toho následně vyplývají velké počty teoretických pater. Tyto hodnoty jsou 

nejvyšší z doposud naměřených hodnot. Faktor asymetrie píků je různý podle nečistoty. 

Nečistota 3,4-DHQ a nečistota B mají tento faktor menší než jedna, píky se rozmývají 

vpředu. Ambroxol a nečistota A mají faktor asymetrie píků větší než jedna a píky těchto 

analytů jsou asymetrické v sestupné části. 

Pro kolonu Kinetex EVO C18 nejsou první dva analyty odseparovány na základní linii, 

mají rozlišení 1,45. Šířky píků při základně jsou do 0,3 minuty, jsou úzké a je vysoký 

teoretický počet pater kolony pro jednotlivé analyty v řádech několika tisíců. 

Pro ambroxol přes deset tisíc. V porovnání s kolonou BEH Shield RP18 jsou všechny 

hodnoty počtu teoretických pater kolony nižší. Všechny nečistoty až na nečistotu B mají 
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faktor asymetrie píku větší než jedna, takže se rozmývají vzadu.  

Tab. 12: Porovnání faktorů separace ambroxolu a jeho nečistot pro Metodu 2 s použitím kolon 

Acquity UPLC BEH Shield RP18 a Kinetex EVO C18. Údaje v tabulce jsou mediány ze tří měření 

a jejich směrodatné odchylky. (tR je retenční čas, k retenční faktor, R1,2 rozlišení dvou sousedících 

píků, w šířka píku při základní linii, As faktor asymetrie píku, n počet teoretických pater dané 

kolony a SD směrodatná odchylka). Mrtvý čas kolony BEH Shield RP18 je 0,69 min a Kinetex 

EVO C18 je 0,55 min. 

Analyt 
tR (SD) 

[min] 
k (SD) R1,2 (SD) 

w (SD) 

[min] 
As (SD) n (SD) 

Acquity BEH Shield RP18 

3,4-DHQ 
6,57 

(0,02) 

8,59 

(0,03) 
- 

0,17 

(0,01) 

0,93 

(0,03) 

23100 

(2900) 

nečistota A 
6,82 

(0,02) 

8,95 

(0,03) 

1,50 

(0,03) 

0,16 

(0,02) 

1,15 

(0,02) 

27600 

(6400) 

nečistota B 
7,61 

(0,02) 

10,10 

(0,03) 

3,95 

(0,13) 

0,25 

(0,02) 

0,96 

(0,06) 

14600 

(2400) 

ambroxol 
9,08 

(0,01) 

12,25 

(0,01) 

6,55 

(0,21) 

0,19 

(0,01) 

1,10 

(0,05) 

35500 

(2600) 

Kinetex EVO C18 

nečistota A  
4,85 

(0,02) 

7,75 

(0,03) 
- 

0,27 

(0,01) 

1,15 

(0,06) 

5300    

(210) 

3,4-DHQ 
5,21 

(0,02) 

8,40 

(0,04) 

1,45 

(0,02) 

0,21 

(0,01) 

1,04 

(0,07) 

9600    

(460) 

nečistota B 
6,16 

(0,01) 

10,12 

(0,02) 

4,09 

(0,24) 

0,25 

(0,02) 

0,96 

(0,03) 

9400  

(1400) 

ambroxol 
7,60 

(0,01) 

12,71 

(0,02) 

5,48 

(0,20) 

0,27 

(0,02) 

1,04 

(0,07) 

12400 

(2000) 

4.1.4 Shrnutí 

Výhodou kolony s povrchově porézními částicemi je snížení zpětného tlaku na koloně. 

Pro znázornění jsou na obr. 9 záznamy zpětného tlaku v závislosti na čase analýzy. Tyto 

závislosti jsou ze separací ambroxolu a jeho nečistot při použití Metody Z1. Snížení 

zpětného tlaku během separace je dáno zvýšením podílu acetonitrilu v mobilní fázi. Lze 

si povšimnout sníženého zpětného tlaku u modré křivky, což je kolona s povrchově 

porézními částicemi Kinetex EVO C18. Tlak se snížil skoro o 20 MPa, což následně 

může být využito větším průtokem mobilní fáze a zrychlením separace. 
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Na obr. 9 jsou zřetelné tlakové oscilace během separace. Ty jsou nejspíše způsobené 

nečistotami ve vodné složce mobilní fáze, i když byl pufr filtrován přes 0,45μm nylonový 

filtr. Tyto oscilace s klesajícím podílem vodné složky také klesají. 

 

Obr. 9: Záznam závislosti zpětného tlaku na koloně na čase. Použití kolony s plně porézními 

částicemi Acquity UPLC BEH Shield RP18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) – černá barva a kolony 

s povrchově porézními částicemi Kinetex EVO C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) – modrá barva. 

Srovnání zpětného tlaku při použití Metody Z1. Mobilní fáze byla dvousložková. Složka A 

obsahovala 10mM borátový pufr o pH = 9,70/acetonitril 70/30 (v/v). Složka B byla 100% 

acetonitril. Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. Kolony byly temperovány na 30 °C. 

Další nespornou výhodou je zkrácení doby analýzy použitím kolony s povrchově 

porézními částicemi, a to až o čtvrtinu doby. Toho bylo docíleno převedením metody 

z kolony s plně porézními částicemi. Zkrátila se retence posledního píku (ambroxolu). 

Rychlejší analýza je způsobena kratší drahou analytů, které difundují do tenčí vrstvy 

stacionární fáze. Převedením metod z kolony s plně porézními částicemi BEH Shield 

RP18 na kolonu s povrchově porézními částicemi Kinetex EVO C18 nebylo vždy 

dosaženo k úplnému odseparování všech analytů. 

Použití kolony s plně porézními částicemi poskytuje většinou užší a vyšší píky 

s faktorem asymetrie kolem jedné. Při použití kolony s povrchově porézními částicemi se 

většinou píky rozmývají vzadu. Nejvyšší účinnosti kolony bylo dosaženo na koloně BEH 

Shield RP18 v kombinaci s Metodou 2. Vyšších citlivostí bylo dosaženo opět na této 

koloně. 
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4.2 Separace za použití fosfátového pufru o pH = 7,00 

4.2.1 Použití metody od firmy Zentiva (Metoda Z2) 

Dále byly zkoušené metody (Metoda Z1, Metoda 1 a Metoda 2) upraveny. Místo 

10mM borátového pufru o pH = 9,70 byl použit 10mM fosfátový pufr o pH = 7,00. 

Všechny ostatní podmínky separace zůstaly stejné a gradientové programy metod byly 

zachovány. Zkoušena byla kolona s plně porézními částicemi Acquity UPLC BEH Shield 

RP18 o rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) a dvě kolony s povrchově porézními částicemi 

Kinetex EVO C18 a Kinetex C18 o stejných rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm). Kolony 

byly temperovány na teplotu 30 °C. Automatický dávkovač byl temperován na teplotu 

10 °C a nástřik vzorku byl 2 µl. Detekce probíhala v ultrafialové oblasti v rozmezí 200–

400 nm a chromatogramy byly následně vyhodnocovány při vlnové délce 247 nm.  

Nejprve byla modifikována Metoda Z1 na Metodu Z2. Byl použit 10mM fosfátový 

pufr o pH = 7,00 místo borátového pufru. Mobilní fáze byla dvousložková. Složka A 

obsahovala 10mM fosfátový pufr o pH = 7,00/acetonitril v objemovém poměru 70/30. 

Složkou B byl 100% acetonitril. Gradientový program je rozepsaný v tab. 7 (str. 28).  

Na obr. 10A je zobrazena separace směsi standardů látek na koloně BEH Shield RP18. 

Ambroxol a nečistota B nejsou zcela odseparovány od sebe. Pík ambroxolu eluoval 

před nečistotou B. To je opačné pořadí než za použití borátového pufru. To je nejspíše 

způsobené protonizací ambroxolu. První pík, který odpovídá nečistotě 3,4-DHQ se 

rozmývá vpředu. Oproti Metodě Z1 se stejnou kolonou (obr. 6A str. 31) se citlivosti 

pro jednotlivé analyty snížily. Použitím pufru o pH = 7,00 se zkrátila celková doba 

analýzy. To je způsobené protonizací analytů, jelikož pH je nižší než disociační konstanty 

analytů. Nelze to však s jistotou určit, jelikož hodnoty disociačních konstant kromě 

ambroxolu nejsou dohledatelné v odborné literatuře.  

Na obr. 10B je zobrazena separace na koloně Kinetex EVO C18. Použitím této kolony 

došlo ke zrychlení separace oproti koloně BEH Shield RP18, což je způsobené tím, že 

analyt nemusí difundovat skrze celou částici, ale pouze do menší vrstvy porézní části 

částice. Doba analýzy se zkrátila přibližně o dvě minuty. Všechny analyty jsou od sebe 

odseparovány. Zvýšily se také citlivosti než při použití kolony s plně porézními částicemi 

Acquity BEH Shield RP18.  

Na obr. 10C je zobrazena separace na koloně Kinetex C18. Nečistota A a nečistota 

3,4-DHQ koeluují v jednom píku. Jiná selektivita může být způsobená tím, že tato kolona 
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má od ostatních kolon více volných silanolových skupin. Endcapping těchto kolon 

nemusí být dokonalý a volné silanolové skupiny se mohou účastnit vazby54. Ostatní 

analyty jsou od prvního píku odseparovány. Oproti koloně BEH Shield RP18 se doba 

analýzy zkrátila, ale oproti koloně EVO C18 se doba analýzy zvýšila.  

Matrice sirupu opět nemá žádný vliv na retenci ani tvar píků pro všechny testované 

kolony.  
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Obr. 10: Chromatogram separace standardních látek. Použita byla mobilní fáze: 10mM fosfátový 

pufr o pH = 7,00/acetonitril 70/30 (v/v) a 100% acetonitril. Probíhala gradientová eluce 

podle programu v tab. 7 (str. 28). Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. Detekce probíhala při 

vlnové délce 247 nm. Byla použita kolona (A) Acquity UPLC BEH Shield RP18, (B) Kinetex 

EVO C18 a (C) Kinetex C18 o rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) a teplota kolony byla 30 °C. 

Nástřik směsi byl 2 µl. Pořadí nečistot a jejich koncentrace jsou: (1) 3,4-DHQ o koncentraci 

0,13 mg ml−1. (2) nečistota A o koncentraci 0,28 mg ml−1, (4) ambroxol o koncentraci 

0,12 mg ml−1 a (3) nečistota B o koncentraci 0,10 mg ml−1  

V tab. 13 jsou uvedené parametry pro všechny kolony. Při použití kolony BEH Shield 

RP18 nebyly poslední dva píky odseparovány, což dokazuje rozlišení 0,80. Šířky píků 

při základně jsou okolo 0,5 min. Pouze ambroxol má menší šířku píku při základní linii 

0,34 min. Z toho plyne nižší počet teoretických pater na koloně, pouze ambroxol má 

trojnásobnou hodnotu.  

Pro kolonu Kinetex EVO C18 jsou první dva píky odlišeny, jelikož hodnota rozlišení 

je 1,51. Došlo k výraznému snížení šířek píků při základní linii. Došlo také k lepším 

tvarům píků, kde ambroxol a nečistota B se blíží faktoru asymetrie píku hodnotě jedna. 

S použitím této kolony oproti BEH Shield RP18 se zvýšil teoretický počet pater kolony 

pro všechny analyty kromě ambroxolu, kde došlo asi k třetinové ztrátě. 

Pro kolonu Kinetex C18 je faktor asymetrie pvních dvou píků blízký jedničce, 

pro ambroxol rovný jedničce. Velikosti šířek píků při základní linii jsou větší, než při 

použití předešlé kolony. Počty teoretických pater pro ambroxol a nečistotu B jsou však 

vyšší. 
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Tab. 13: Porovnání faktorů separace ambroxolu a jeho nečistot pro metodu Z2 s použití kolon 

BEH Shield RP18, Kinetex EVO C18 a Kinetex C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm). Údaje v tabulce 

jsou mediány ze tří měření a jejich směrodatné odchylky. (tR je retenční čas, k retenční faktor, R1,2 

rozlišení dvou sousedících píků, w šířka píku při základní linii, As faktor asymetrie píku, n počet 

teoretických pater dané kolony a SD směrodatná odchylka) Mrtvý čas kolony BEH Shield RP18 

je 0,63 min,  Kinetex EVO C18 je 0,52 min a Kinetex C18 je 0,52 min. 

Analyt 
tR (SD) 

[min] 
k (SD) R1,2 (SD) 

w (SD) 

[min] 
As (SD) n (SD) 

Acquity BEH Shield RP18 

3,4-DHQ 
5,12 

(0,02) 

7,12 

(0,03) 
- 

0,46 

(0,02) 

0,67 

(0,02) 

2000 

(160) 

nečistota A 
5,99 

(0,02) 

8,51 

(0,03) 

1,99 

(0,06) 

0,40 

(0,01) 

0,85 

(0,02) 

2000 

(120) 

ambroxol 
6,56 

(0,02) 

9,42 

(0,03) 

1,56 

(0,04) 

0,34 

(0,01) 
- a 

6000 

(180) 

nečistota B 6,94 
10,01 

(0,07) 

0,80 

(0,05) 

0,61 

(0,01) 
- a 

2100  

(40) 

Kinetex EVO C18 

3,4-DHQ  
3,58 

(0,00) 

5,89 

(0,01) 
- 

0,21 

(0,00) 

1,11 

(0,01) 
4500 

(150) 

nečistota A 
3,89 

(0,01) 

6,49 

(0,02) 

1,51 

(0,04) 

0,20 

(0,00) 

1,22 

(0,02) 
5800 

(140) 

ambroxol 
4,55 

(0,01) 

7,75 

(0,03) 

2,73 

(0,09) 

0,29 

(0,01) 

1,03 

(0,02) 
3900 

(340) 

nečistota B 
5,07 

(0,01) 

8,75 

(0,01) 

1,86 

(0,13) 

0,25 

(0,01) 

1,04 

(0,05) 

6400 

(570) 

Kinetex C18 

nečistota A 

+ 3,4-DHQ 

4,37 

(0,01) 

7,40 

(0,03) 
- 

0,36 

(0,02) 

0,99 

(0,09) 
2400 

(260) 

ambroxol 
5,49 

(0,02) 

9,55 

(0,03) 

3,36 

(0,15) 

0,31 

(0,01) 

1,00 

(0,04) 
5100 

(330) 

nečistota B 
6,01 

(0,02) 

10,55 

(0,05) 

1,77 

(0,06) 

0,28 

(0,01) 

1,20 

(0,02) 

7500 

(590) 

a koeluce 

4.2.2 Použití metody vycházející z Metody 1 (Metoda 3) 

Dále byla pro porovnání všech kolon použita Metoda 3, která vycházela z Metody 1. 

Byly použity kolony Acquity UPLC BEH Shield RP18, Kinetex EVO C18 a Kinetex C18 
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o rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm), které byly temperovány na 30 °C. Mobilní fáze 

byla dvousložková. Složka A obsahovala 10mM fosfátový pufr o pH = 7,00/acetonitril 

v objemovém poměru 70/30 (v/v). Složkou B byl acetonitril. Byla zvolena gradientová 

eluce, který je popsána gradientovým programem uvedeném v tab. 9 (str. 33). Separace 

v tomto gradientovém programu trvá 11,5 min, ale pro názornost a srovnání s ostatními 

metodami je chromatogram znázorněn pouze do desáté minuty. Průtok mobilní fáze byl 

0,4 ml min−1. Automatický dávkovač byl temperován na 10 °C. Nástřik byl 2 µl. Detekce 

byla provedena detektorem diodového pole v rozmezí vlnových délek 200 – 400 nm. 

Chromatogramy jsou vyhodnoceny při vlnové délce 247 nm. 

Na obr. 17A je uveden chromatogram separace standardů látek na koloně BEH Shield 

RP18. Poslední pík je směsí ambroxolu a nečistoty B. Separace analytů úspěšná nebyla. 

U pomalejšího gradientu Metody Z2 došlo k částečnému oddělení obou analytů. Také 

v porovnání s touto metodou se citlivosti nečistoty 3,4-DHQ a nečistoty A snížily. 

V porovnání s Metodou Z1 došlo k rychlejší separaci s fosfátovým pufrem. To je 

způsobeno nižším pH pufru než jsou předpokládané disociační konstanty analytů.  

Na obr. 17B je zobrazen chromatogram separace na koloně Kinetex EVO C18. 

Oproti použití kolony BEH Shield RP18 se čas analýzy zkrátil asi o třetinu z šesti minut 

na čtyři minuty. To je dáno povrchově porézními částicemi. Analyt nemusí prostupovat 

celou částicí, ale pouze menší porézní vrstvou stacionární fáze. Poslední dva píky, které 

patři ambroxolu a nečistotě B, nejsou zcela odseparovány. Toto se nepovedlo ani 

s kolonou BEH Shield RP18.   

Na obr. 17C je zobrazen chromatogram separace standardů ambroxolu a jeho nečistot 

na koloně Kinetex C18. Čas analýzy se s touto kolonou pohybuje mezi dvěma předešlými 

časy metod. Ambroxol a nečistota B jsou rozděleny nejlépe na této koloně oproti 

předešlým kolonám, avšak stále koeluují. Toto částečné odseparování by mohlo být 

způsobené interakcí analytů vodíkovou vazbou s volnými silanolovými skupinami. 

Citlivosti pro první dva analyty jsou přibližně stejné jako při použití kolony EVO C18. 

Pro všechny testované kolony byl separován i sirup se standardy nečistot. Matrice 

sirupu neměla žádný vliv na retenci jednotlivých analytů ani na tvary jednotlivých píků. 
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Obr. 17: Chromatogram separace standardních látek. Použita byla mobilní fáze: 10mM fosfátový 

pufr o pH = 7,00/acetonitril 70/30 (v/v). Probíhala gradientová eluce podle programu uvedeného 

v tab. 9 (str. 33). Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. Detekce probíhala při vlnové délce 

247 nm. Byla použita kolona (A) Acquity BEH Shield RP18, (B) Kinetex EVO C18 a (C) Kinetex 

C18 o rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) a teplota kolony byla 30 °C. Nástřik směsi byl 2 µl. 

Pořadí nečistot a jejich koncentrace jsou: (1) 3,4-DHQ o koncentraci 0,13 mg ml−1. (2) nečistota 

A o koncentraci 0,28 mg ml−1, (4) ambroxol o koncentraci 0,12 mg ml−1  a (3) nečistota B 
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Pokračování tabulky na další straně. 

o koncentraci 0,10 mg ml−1.  

V tab. 14 jsou uvedeny údaje, které popisují průběh separace ambroxolu a jeho 

nečistot. Pro kolonu BEH Shield RP18 mají všechny píky velké šířky při základní linii a 

to kolem 0,40 min. Z toho vyplývají malé počty teoretických pater kolony.  

U kolony Kinetex EVO C18 mají všechny píky faktor asymetrie větší než jedna, takže 

se rozmývají vzadu. Poslední pík, ve kterém koeluuje ambroxol a nečistota B, je nepatrně 

rozdělen. Kvůli nízkým retenčním časům a větším šířkám píků při základní linii jsou 

počty teoretických pater nižší než u kolony BEH Shield RP18. 

U kolony Kinetex C18 jsou  první dva píky odseparovány až na základní linii, což 

značí rozlišení 1,55. Počet teoretických pater kolony je vyšší než u použití kolony Kinetex 

EVO C18 i BEH Shield RP18. Šířky píků při základně jsou nejmenší ze všech použitých 

kolon. 

Tab. 14: Faktory separace ambroxolu a jeho nečistot pro Metodu 3 s použitím kolony Acquity 

BEH Shield RP18, Kinetex EVO C18 a Kinetex C18 o rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm). Údaje 

v tabulce jsou mediány ze tří měření a jejich směrodatné odchylky. (tR je retenční čas, k retenční 

faktor, R1,2 rozlišení dvou sousedících píků, w šířka píku při základní linii, As faktor asymetrie 

píku, n počet teoretických pater dané kolony a SD směrodatná odchylka) Mrtvý čas kolony BEH 

Shield RP18 je 0,62 min,  Kinetex EVO C18 je 0,51 min a Kinetex C18 je 0,50 min. 

Analyt 
tR (SD) 

[min] 
k (SD) R1,2 (SD) 

w (SD) 

[min] 
As (SD) n (SD) 

Acquity BEH Shield RP18 

3,4-DHQ 
3,77 

(0,01) 

5,05 

(0,02) 
- 

0,40 

(0,02) 

0,83 

(0,02) 
1400 

(140) 

nečistota A 
4,93 

(0,01) 

6,96 

(0,01) 

2,93 

(0,10) 

0,40 

(0,01) 

0,98 

(0,04) 
1600 

(100) 

ambroxol 

+ 

nečistota B 

5,61 

(0,01) 

8,05 

(0,02) 

1,65 

(0,03) 

0,42 

(0,01) 

1,57 

(0,02) 

1500  

(75) 

Kinetex EVO C18 

3,4-DHQ 
2,44 

(0,01) 

3,79 

(0,01) 
- 

0,27 

(0,02) 

1,25 

(0,05) 
1300 

(150) 

nečistota A 
2,92 

(0,01) 

4,73 

(0,01) 

1,64 

(0,07) 

0,31 

(0,01) 

1,27 

(0,06) 
1400  

(70) 

 



Pokračování tabulky z přechozí strany. 
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Analyt 
tR (SD) 

[min] 
k (SD) R1,2 (SD) 

w (SD) 

[min] 
As (SD) n (SD) 

ambroxol 

 + 

nečistota B 

3,59 

(0,01) 

6,04 

(0,01) 

1,88 

(0,03) 

0,40 

(0,01) 
- a 

1300  

(50) 

Kinetex C18 

3,4-DHQ  
3,00 

(0,00) 

5,00 

(0,00) 
- 

0,20 

(0,00) 

1,22 

(0,08) 
3500  

(80) 

nečistota A 
3,34 

(0,00) 

5,68 

(0,01) 

1,55 

(0,09) 

0,24 

(0,02) 

1,24 

(0,12) 
3200 

(230) 

ambroxol 
4,42 

(0,00) 

7,84 

(0,01) 

4,80 

(0,25) 

0,22 

(0,01) 
- a 6400 

(490) 

nečistota B 
4,59 

(0,00) 

8,18 

(0,01) 

0,74 

(0,06) 

0,23 

(0,02) 
- a 

6200 

(890) 

a koeluce 

4.2.3 Použití metody vycházející z Metody 2 (Metoda 4) 

Dále byla upravena Metoda 2 na Metodu 4, která spočívala v nahrazení borátového 

pufru za fosfátový pufr. Mobilní fáze byla dvousložková. Složkou A byl 10mM fosfátový 

pufr o pH = 7,00 a složkou B acetonitril. Gradientový program je popsán v tab. 11 (str. 

36). Byly použity kolony Acquity UPLC BEH Shield RP18, Kinetex EVO C18 a Kinetex 

C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm), které byly temperovány na teplotu 30 °C. Průtok mobilní 

fáze byl 0,4 ml min−1. Automatický dávkovač byl temperován na teplotu 10 °C. Nástřik 

byl 2 µl. Detekce probíhala detektorem diodového pole v ultrafialové oblasti v rozmezí 

200 – 400 nm, vyhodnocovací vlnová délka byla zvolena 247 nm. 

Na obr. 18A je zobrazen chromatogram separace standardů ambroxolu a jeho tří 

nečistot na koloně BEH Shield RP18. Analýza se zkrátila oproti Metodě Z1 s touto 

kolonou a poslední analyt eluuje před osmou minutou místo deváté minuty. Nečistota A 

a ambroxol nejsou od sebe zcela odseparovány. Oproti předchozím metodám 

s fosfátovým pufrem použitých s touto kolonou jsou u této metody nejvyšší citlivosti 

analytů k detektoru. 

Na obr. 18B je zobrazen chromatogram separace na koloně Kinetex EVO C18. 

Oproti koloně BEH Shield RP18 se zkrátila doba analýzy kvůli povrchově porézním 

částicím. S použitím kolony Kinetex EVO C18 nečistota 3,4-DHQ a nečistota A koeluují 

v jednom píku. Ostatní analyty jsou od tohoto píku odseparovány.
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Na obr. 18C je zobrazen chromatogram separace standardů ambroxolu a jeho tří 

nečistot na koloně Kinetex C18. Oproti předchozím separacím nejdříve eluovala nečistota 

A před nečistotou 3,4-DHQ. Tyto nečistoty nejsou zcela odseparovány od sebe a změnila 

se jejich selektivita. Změna selektivity může být způsobena interakcí analytů vodíkovou 

vazbou s volnými silanolovými skupinami, jelikož endcapping těchto skupin nemusí být 

dokonalý. Další analyty už jsou zcela odseparovány od sebe.  

 

Obr. 18: Chromatogram separace standardních látek. Složkou A mobilní fáze byl 10mM 
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fosfátový pufr o pH = 7,00 a složkou B acetonitril. Probíhala gradientová eluce podle programu 

uvedeného v tab. 11 (str. 36). Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. Detekce probíhala při vlnové 

délce 247 nm. Byla použita kolona (A) Acquity BEH Shield RP18, (B) Kinetex EVO C18 a (C) 

Kinetex C18 o rozměrech (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) a teplota kolony byla 30 °C. Nástřik směsi byl 

2 µl. Pořadí nečistot a jejich koncentrace jsou: (1) 3,4-DHQ o koncentraci 0,13 mg ml−1. (2) 

nečistota A o koncentraci 0,28 mg ml−1, (4) ambroxol o koncentraci 0,12 mg ml−1 a (3) nečistota 

B o koncentraci 0,10 mg ml−1.  

V tab. 15 jsou uvedeny parametry popisující průběh separace. Pro separaci na koloně 

BEH Shield RP18 nejsou nečistota A a ambroxol odseparovány, což potvrzuje hodnota 

rozlišení 0,89. Šířky všech píků při základní linii jsou do 0,28 min. Počty teoretických 

pater kolony pro všechny látky kromě nečistoty 3,4-DHQ jsou nad deset tisíc.  

U kolony Kinetex EVO C18 jsou všechny píky od sebe oddělené, což dokazují i 

hodnoty rozlišení. První pík je nicméně směsí nečistoty A a nečistoty 3,4-DHQ. Hodnoty 

počtu teoretických pater jsou nižší než s použitím kolony BEH Shield RP18. Pro nečistotu 

B je lepší faktor asymetrie píku než s použitím předchozí kolony. Všechny píky kromě 

nečistoty B s kolonou Kinex EVO C18 mají větší šířky píků při základní linii. 

U separace na koloně Kinetex C18 nejsou první dvě nečistoty od sebe odseparovány, 

což značí hodnota rozlišení 0,73. Všechny píky mají malé šířky při základně, menší než 

s použitím jakékoli předešlé kolony. S touto kolonou bylo také dosaženo nejvyšší 

účinnosti. Počet teoretických pater pro jednotlivé analyty je nejvyšší právě s kolonou 

Kinetex C18. 
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Tab. 15: Faktory separace ambroxolu a jeho nečistot pomocí Metody 4 s použitím kolony 

Acquity UPLC BEH Shield RP18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm). Údaje v tabulce jsou mediány ze tří 

měření a jejich směrodatné odchylky. (tR je retenční čas, k retenční faktor, R1,2 rozlišení dvou 

sousedících píků, w šířka píku při základní linii, As faktor asymetrie píku, n počet teoretických 

pater dané kolony a SD směrodatná odchylka) Mrtvý čas kolony BEH Shield RP18 je 0,66 min,  

Kinetex EVO C18 je 0,53 min a Kinetex C18 je 0,53 min. 

Analyt 
tR (SD) 

[min] 
k (SD) R1,2 (SD) 

w (SD) 

[min] 
As (SD) n (SD) 

Acquity BEH Shield RP18 

3,4-DHQ  
6,37 

(0,01) 

8,65 

(0,02) 
- 

0,27 

(0,01) 

0,92 

(0,02) 
8700  

(670) 

nečistota A 
6,97 

(0,02) 

9,57 

(0,03) 

2,18 

(0,05) 

0,27 

(0,00) 
- a 10500 

(400) 

ambroxol 
7,21 

(0,00) 

9,93 

(0,00) 

0,89 

(0,04) 

0,27 

(0,01) 
- a 11200 

(640) 

nečistota B 
7,67 

(0,01) 

10,62 

(0,02) 

1,65 

(0,05) 

0,28 

(0,00) 

0,90 

(0,07) 

12000 

(390) 

Kinetex EVO C18 

3,4-DHQ + 

nečistota A 

5,00 

(0,02) 

8,42 

(0,03) 
- 

0,32 

(0,03) 

1,06 

(0,05) 
3900  

(770) 

ambroxol 
5,64 

(0,01) 

9,64 

(0,02) 

2,15 

(0,14) 

0,29 

(0,01) 

1,01 

(0,04) 
5900  

(280) 

nečistota B 
6,21 

(0,01) 

10,72 

(0,02) 

2,13 

(0,11) 

0,25 

(0,02) 

0,96 

(0,04) 

10100 

(1570) 

Kinetex C18 

nečistota A 
5,31 

(0,03) 

9,02 

(0,06) 
- 

0,20 

(0,00) 
- a 11700  

(400) 

3,4-DHQ 
5,44 

(0,03) 

9,26 

(0,06) 

0,73 

(0,08) 

0,17 

(0,01) 
- a 15900 

(1280) 

ambroxol 
6,21 

(0,02) 

10,72 

(0,04) 

3,76 

(0,10) 

0,24 

(0,01) 

1,01 

(0,05) 
10500  

(650) 

nečistota B 
6,70 

(0,02) 

11,64 

(0,03) 

2,12 

(0,05) 

0,21 

(0,00) 

1,03 

(0,02) 

16700  

(130) 

a koeluce 

4.2.4 Shrnutí 

Výhodou kolon s povrchově porézními částicemi je zkrácení doby analýzy. Při použití 

stejných separačních podmínek různých metod došlo vždy ke zkrácení doby analýzy. 
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Zkrácení této doby je dáno strukturou povrchově porézních částic, kdy analyt nemusí 

difundovat dovnitř částice, ale difunduje do menší porézní vrstvy stacionární fáze. Pouze 

na koloně Kinetex C18 došlo k jiné selektivitě nečistoty 3,4-DHQ a nečistoty A. To je 

nejspíše způsobeno interakcí analytů pomocí vodíkové vazby s volnými silanolovými 

skupinami. U kolon BEH Shield RP18 a EVO C18 je těchto volných silanolových skupin 

méně kvůli jejich odlišné technologii výroby.  

Další výhodou je snížení zpětného tlaku při použití kolon s povrchově porézními 

částicemi. Záznam zpětných tlaků pro jednotlivé kolony je znázorněn na obr. 23. 

Záznamy jsou uvedeny pro Metodu 4. Kolona Acquity BEH Shield RP18 je znázorněna 

černou barvou a je na ní nejvyšší zpětný tlak. O něco nižší zpětný tlak je na koloně 

Kinetex C18 znázorněnou červenou barvou. Nejnižší zpětný tlak je na koloně Kinetex 

EVO C18 znázorněnou modrou barvou. Obě kolony Kinetex jsou kolony s povrchově 

porézními částicemi. Zpětné tlaky pro tuto metodu se lišily pro obě kolony. To může být 

způsobeno jinou výrobní technologií a modifikací stacionární fáze kolony. 

 

Obr. 19: Záznam závislosti zpětného tlaku na koloně na čase. Použití kolony s plně porézními 

částicemi Acquity UPLC BEH Shield RP18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) – černá barva, kolony 

s povrchově porézními částicemi Kinetex EVO C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) – modrá barva a 

kolony Kinetex C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm) – červená barva. Srovnání zpětného tlaku 

při použití Metody 4.  Mobilní fáze byla dvousložková. Složka A obsahovala 10mM borátový 

pufr o pH = 9,70. Složkou B byla 100% acetonitril. Průtok mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. 
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Pro metodu od firmy Zentiva (Z2) bylo dosaženo vyšších citlivostí použitím kolon 

s povrchově porézními částicemi. Použitím Metody 3 nedošlo k separaci posledních dvou 

látek. Pouze použitím kolony Kinetex C18 došlo k částečné separaci těchto látek. Opět 

došlo k vyšším citlivostem použitím kolon s povrchově porézními částicemi. Nejlepší 

separace při použití Metody 2 byla docílena na koloně Kinetex C18. Došlo k nejvyšším 

citlivostem. Oproti předchozím separacím měly první dva analyty jinou selektivitu. Jako 

první eluovala nečistota A před nečistotou 3,4-DHQ. Při použití kolony Kinetex EVO 

C18 nedošlo k odseparování prvních dvou analytů.  

Všechny výšky píků pro jednotlivé metody jsou uvedeny přehledně v tab. 16. Analyty 

separované metodami s kolonami s povrchově porézními částicemi vykazovaly vyšší 

citlivosti. 

Tab. 16: Srovnání výšek píků se směrodatnou odchylkou pro jednotlivé kolony a metody. Je-li 

hodnota uprostřed dvou sloupců, došlo ke koeluci těchto dvou analytů. 

Kolona 
Výšky píků [mAU] 

3,4-DHQ nečistota A ambroxol nečistota B 

Metoda Z2 

Acquity BEH Shield RP18 68,3 (0,7) 163,6 (0,2) 90,5 (0,3) 53,5 (0,2) 

Kinetex EVO C18 90,8 (0,5) 231,7 (1,5) 101,8 (0,8) 77,5 (0,4) 

Kinetex C18 292,8 (3,0) 105,6 (0,9) 78,2 (0,9) 

Metoda 3 

Acquity BEH Shield RP18 69,1 (0,9) 154,2 (1,4) 97,1 (2,4) 

Kinetex EVO C18 94,4 (0,4) 229,4 (1,3) 102,4 (6,8) 

Kinetex C18 96,3 (0,5) 252,4 (0,5) 101,4 (0,6) 70,8 (0,7) 

Metoda 4 

Acquity BEH Shield RP18 95,0 (1,4) 211,5 (2,1) 111,4 (2,6) 80,8 (1,3) 

Kinetex EVO C18 336,7 (9,8) 109,3 (0,8) 93,5 (1,2) 

Kinetex C18 123,3 (5,1) 285,0 (4,4) 131,2 (1,4) 106,6 (1,7) 

4.3 Separace za použití fosfátového pufru o pH = 3,00 

Následně byla vyzkoušena separace ambroxolu a jeho tří nečistot při použití 10mM 

fosfátového pufru o pH = 3,00. Separace byla vyzkoušena na koloně Acquility BEH 

Shield RP18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm). Kolona byla temperována na teplotu 30 °C. Průtok 
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mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. Automatický dávkovač byl temperován na teplotu 10 °C. 

Nástřik byl 2 µl. Detekce probíhala detektorem diodového pole v ultrafialové oblasti 

v rozmezí 200 – 400 nm, vyhodnocovací vlnové délka byla 247 nm.  

Pro metodu vycházející z validované metody od Zentivy (Z3) a Metodu 5 vycházejíc 

z Metody 1 byla použita mobilní fáze složena ze dvou složek. Složkou A je 10mM 

fosfátový pufr o pH = 3,00/acetonitril 70/30 (v/v). Složkou B byl acetonitril. Gradientový 

program pro metodu Z3 je zobrazen v tab. 7 (str. 28). Gradientový program pro Metodu 

5 je uveden v tab. 9 (str. 33). Metoda 6 vycházela z Metody 2. Mobilní fáze byla opět 

dvousložková. Složka A obsahovala 10mM fosfátový pufr o pH = 3,00 a složkou B byl 

acetonitril. Gradientový program je uveden v tab. 11 (str. 36). Pro lepší přehlednost jsou 

všechny chromatogramy do osmé minuty separace. 

Na obr. 20 jsou chromatogramy separací standardů ambroxolu a jeho tří nečistot 

pro jednotlivé metody. Metoda Z3 je znázorněna černou barvou, Metoda 5 modrou 

barvou a Metoda 6 barvou červenou. U všech separací se podařilo oddělit pouze nečistotu 

A od ostatních analytů, které eluovaly těsně za mrtvým časem. Byly jen částečně 

odseparované. V první části dvojpíku eluuje nečistota 3,4-DHQ a nečistota B a v druhé 

části píku ambroxol pro všechny metody. Nejlepšího odseparování ambroxolu bylo 

dosaženo s Metodou 6. Analyty eluují s nízkou retencí kvůli jejich protonizaci, protože 

hodnoty disociačních konstant jsou vyšší než je hodnota pH pufru. 

 

Obr. 20: Chromatogramy separace standardů ambroxolu a jeho nečistot pomocí Metody Z3 

(černá barva), Metoda 5 (modrá barva) a Metoda 6 (červená barva). Byla použita kolona 
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Acquity BEH Shield RP18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm), která byla temperována na 30 °C. Průtok 

mobilní fáze byl 0,4 ml min−1. Detekce probíhala při vlnové délce 247 nm. Nástřik směsi byl 2 µl. 

Mobilní fáze pro Metodu Z3 a Metodu 5 byla složena ze složky A (fosfátový pufr o pH = 

3,00/acetonitril 70/30 (v/v) a složky B, která obsahovala acetonitril. Pro Metodu 6 byl složkou A 

fosfátový pufr o pH = 3,00 a složkou B acetonitril. Koncentrace analytů jsou: (1) 3,4-DHQ 

0,13 mg ml−1, (2) ambroxol 0,12 mg ml−1, (3) nečistota B 0,10 mg ml−1 a (4) nečistota A 

0,28 mg ml−1. 

Dále byla vyzkoušena kolona Kinetex EVO C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm). Ostatní 

parametry metod zůstaly zachovány a jsou uvedeny na str. 53. Pro názornost jsou všechny 

chromatogramy zkráceny do páté minuty. 

Chromatogramy jsou zobrazeny na obr. 21. Separace ambroxolu a jeho nečistot 

Metodou Z3 došlo k odseparování nečistoty A od ostatních analytů. Ostatní analyty jsou 

v jednom píku, který je částečně rozdělen. V první části dvojpíku eluuje ambroxol a 

nečistota 3,4-DHQ a v druhé části píku eluuje nečistota B. U Metody 5 došlo pouze 

k oddělení píku nečistoty A, která eluovala před třetí minutou a píku, který obsahuje 

všechny ostatní analyty. Pík není ani částečně rozseparován jako u Metody Z3. 

Nejrychlejší separace proběhla s použitím gradientu Metody 6. Došlo pouze opět jen 

k separaci nečistoty A od všech ostatních analytů. Od ostatních metod má pík nečistoty 

A nejmenší šířku při základně. S touto metodou bylo docíleno i nejvyšší citlivosti analytů. 

 

Obr. 21: Chromatogramy separace standardů ambroxolu a jeho nečistot pomocí Metody Z3 

(černá barva), Metoda 5 (modrá barva) a Metoda 6 (červená barva). Byla použita kolona Kinetex 
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EVO C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm), která byla temperována na 30 °C. Průtok mobilní fáze byl 

0,4 ml min−1. Detekce probíhala při vlnové délce 247 nm. Nástřik směsi byl 2 µl. Mobilní fáze 

pro Metodu Z3 a Metodu 5 byla složena ze složky A (fosfátový pufr o pH = 3,00/acetonitril 70/30 

(v/v) a složky B, která obsahovala acetonitril. Pro Metodu 6 byl složkou A fosfátový pufr o pH = 

3,00 a složkou B acetonitril. Koncentrace analytů jsou: (1) 3,4-DHQ 0,13 mg ml−1, (2) ambroxol 

0,12 mg ml−1, (3) nečistota B 0,10 mg ml−1 a (4) nečistota A 0,28 mg ml−1. 

Dále byla vyzkoušena pro separaci ambroxolu a jeho nečistot kolona Kinetex C18 (100 

× 2,1 mm, 1,7 µm). Všechny ostatní parametry metod zůstaly zachovány a jsou uvedeny 

na str. 53. 

Chromatogramy jsou zobrazeny na obr. 22. Černou barvou je zobrazena separace 

pomocí Metody Z3. Došlo k separaci nečistoty A od ostatních analytů. Tyto ostatní 

analyty nebyly od sebe zcela odseparovány. V první části dvojpíku eluovala nečistota 3,4-

DHQ s ambroxolem. Nečistota B se částečně odseparovala. Použitím Metody 5 došlo 

ke zkrácení analýzy, což je způsobeno rychlejším gradientem. Nečistota A byla opět 

odseparována od ostatních analytů. Oproti Metodě Z3 se nečistota B odseparovala méně, 

což může být způsobeno rychlejším gradientem. Nejpomalejší gradient byl u Metody 6. 

U tohoto gradientu trvala analýza nejdéle. Nečistota A byla opět odseparována 

od ostatních analytů. S touto metodou došlo k největšímu rozdělení nečistoty B od 

nečistot 3,4-DHQ a ambroxolu.  

 
Obr. 22: Chromatogramy separace standardů ambroxolu a jeho nečistot pomocí Metody Z3 

(černá barva), Metoda 5 (modrá barva) a Metoda 6 (červená barva). Byla použita kolona Kinetex 

C18 (100 × 2,1 mm, 1,7 µm), která byla temperována na 30 °C. Průtok mobilní fáze byl 
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0,4 ml min−1. Detekce probíhala při vlnové délce 247 nm. Nástřik směsi byl 2 µl. Mobilní fáze 

pro Metodu Z3 a Metodu 5 byla složena ze složky A (fosfátový pufr o pH = 3,00/acetonitril 70/30 

(v/v) a složky B, která obsahovala acetonitril. Pro Metodu 6 byl složkou A fosfátový pufr o pH = 

3,00 a složkou B acetonitril. Koncentrace analytů jsou: (1) 3,4-DHQ 0,13 mg ml−1, (2) ambroxol 

0,12 mg ml−1, (3) nečistota B 0,10 mg ml−1 a (4) nečistota A 0,28 mg ml−1.
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5 ZÁVĚR 

Byla porovnána separace ambroxolu a jeho tří nečistot (nečistota A, nečistota B a 

nečistota 3,4-DHQ) na koloně s plně porézními částicemi Acquity BEH Shield RP18 

s dvěma kolonami s povrchově porézními částicemi Kinetex EVO C18 a Kinetex C18. 

Dále byla porovnána separace těchto látek při použití různé hodnoty pH pufru. Separace 

byla provedena za použití borátového pufru o pH = 9,70 a fosfátového pufru o pH = 7,00 

a pH = 3,00. Byly testovány všechny kombinace kolon s danými pufry a gradientovými 

programy. 

Optimálních podmínek pro separaci ambroxolu s nečistotami bylo docíleno pomocí 

Metody 2 za použití kolony BEH Shield RP18 a borátového pufru. Kolona byla 

temperována na 30 °C a automatický dávkovač na 10 °C. Eluce probíhala gradientově a 

mobilní fáze byla dvousložková. Složkou A byl borátový pufr o pH = 9,70 a složkou B 

acetonitril. Dávkovaný objem byl 2 μl. Detekce probíhala pomocí detektoru s diodovým 

polem při vlnové délce 247 nm. Při této separaci byly všechny analyty rozděleny 

na základní linii a měly šířky píků při základně od 0,16 do 0,25 minuty. Bylo také 

dosaženo nejvyšší účinnosti kolony pro všechny analyty v řádu desítek tisíc. 

Odseparování všech analytů s použitým fosfátovým pufrem o pH = 7,00 došlo pouze 

u Metody Z2 s kolonou Kinetex EVO C18. U ostatních metod s použitým fosfátovým 

pufrem docházelo ke koeluci analytů. To bylo nejspíše způsobeno částečnou protonizací 

analytů, jelikož hodnota pH pufru byla menší než hodnoty disociačních konstant analytů 

a analyty eluovaly dříve a neinteragovaly dostatečně se stacionární fází. Obdobné chování 

bylo u fosfátového pufru s pH = 3,00. Separace s fosfátovým pufrem o pH = 3,00 nebyla 

úspěšná. Podařilo se odseparovat pouze nečistotu A od ostatních analytů.  

Separace na koloně BEH Shield RP18 poskytovaly užší píky a bylo na ní dosaženo 

lepších symetrií píků oproti kolonám s povrchově porézními částicemi. Kolony 

s povrchově porézními částicemi poskytovaly nižší zpětný tlak a došlo ke zkrácení doby 

analýzy. 
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