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ABSTRAKT
Univerzita Karlova v Praze

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv

Kandidát: Adam Socha
Školitel: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Název diplomové práce: Hodnocení vybrané účinné látky v přípravku pomocí UHPLC V

V této práci byla vyvinuta a validována UHTLC metoda pro stanovení natriumpikosulfát monohydrátu, jeho příbuzných látek a natrium-benzoátu. Cílem bylo snížit
spotřebu organických rozpouštědel, zatěžujících životní prostředí a zároveň dosáhnout
dostatečné citlivosti pro detekci a kvantifikaci zkoušených látek. Pro separaci látek za
vysoké teploty byla použita kolona LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5
µm) s UV detekcí při 263 nm. Mobilní fáze (MF) se skládala z acetonitrilu (ACN) s
pufrem v poměru 1:9. Pufr obsahoval triethylamin (TEA) s výsledným pH 5,0
upraveným pomocí kyseliny octové. Kolonový prostor byl vytemperován na 100°C,
průtok nastaven na 0,4 ml/min a nástřik zvolen o objemu 2 µl.
Metoda byla vyhodnocena jako dostatečně citlivá, přesná, správná, lineární a
selektivní. Při hodnocení robustnosti, testované dle Plackett-Burmanova plánu, bylo
zjištěno, že ze zkoušených parametrů měly největší vliv na retenci koncentrace ACN v
MF, teplota a průtok. Se zvyšujícími se hodnotami těchto parametrů se retenční čas
snižoval. Zbylé parametry ovlivňovaly separaci jen málo. Na rozlišení mezi jednotlivými
píky měly naopak největší vliv objem TEA v MF, pH a koncentrace ACN v MF.
Vyvinutou metodu lze využít pro rutinní analýzu i pro studie stability přípravku.
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ABSTRACT
Charles University in Prague
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control
Candidate: Adam Socha
Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D
Title of diploma thesis: Evaluation of chosen active substance in the preparation by
UHPLC V
In this thesis there was developed and validated UHTLC method for the
determination of sodium picosulphate, its related substances and sodium benzoate.
The purpose of the project was to reduce the consumption of an organic solvents
burdensome environment and simultaneously achieve sufficient sensitivity for the
detection and quantification of the test substances. The LiChroCART® 125-4
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) column with UV detection by 263 nm was used for
the separation of substances at high temperature. The mobile phase was consisted of
acetonitrile and buffer in the ratio 1:9. The buffer contained a triethylamine (TEA) at a
final pH of 5,0 adjusted with acetic acid. The column oven was heated at 100 ° C, the
flow rate was set at 0.4 ml / min and 2 µl injection volume was chosen.
The method has been evaluated as sufficiently sensitive, precise, accurate,
linear and selective. The evaluation of the robustness was tested by using PlackettBurman design. It was found, that according to the tested parameters concentration of
acetonitrile in the mobile phase, temperature and flow rate had the greatest influence
on retention. Retention time (RT) was reduced with increasing values of these
parameters. Remaining parameters had only a little influence at the separation.
Conversely, the triethylamine volume, pH and the concentration of acetonitrile in the
mobile phase had the greatest influence at the resolution between the individual
peaks.
The developed method can be used for the study of drug stability as well as for
the routine analysis.
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ÚVOD
Kontrola léčiv je v dnešní době považována za základní a nepostradatelnou
součást farmacie. Její metody a techniky jsou využívány k prokázání požadované
kvality, účinnosti a bezpečnosti stanovované látky či přípravku.
Mezi nejpoužívanější a zároveň nejpřesnější analytické metody patří především
vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), která nachází stále větší uplatnění ve
všech oblastech analýzy léčiv. HPLC je ve farmaceutické kontrole široce využívána ke
kvantitativnímu i kvalitativnímu hodnocení totožnosti a čistoty separovaných složek ve
směsi pomocí validačních metod či lékopisných zkoušek. [1]
Speciální metodou, vycházející z HPLC, je ultra vysokoúčinná kapalinová
chromatografie (UHPLC), kde je využíváno podstatně vyššího tlaku a menších částeček
sorbentu, čímž je ve výsledku dosažena kratší doba analýzy, lepší separace a zároveň
snížená spotřeba analyzovaného vzorku a mobilní fáze. [2]
Další moderní metodou je vysoko-tepelná kapalinová chromatografie (HTLC). K
dosažení optimální separace je zde využíváno vysokých teplot, díky čemuž se výrazně
zkrátí doba analýzy. Jednou z výhod této metody je také použití vody jako mobilní fáze,
čímž dochází k razantnímu snížení spotřeby organických rozpouštědel. [3]
V této diplomové práci byl testován přípravek Guttalax, který se řadí do skupiny
kontaktních laxativ, které přímo dráždí střevní sliznici. Přípravek se užívá při
krátkodobých akutních problémech se zácpou a k občasnému použití pro usnadnění
vyprázdnění při chronické zácpě. Účinnou látkou je zde natrium-pikosulfát (NaP) a jako
konzervans slouží natrium-benzoát (NaB). [4]
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Cílem této práce je otestovat možnosti UHTLC při hodnocení farmaceutického
přípravku a současně vyvinout vhodnou metodu, která bude co nejméně zatěžující pro
životní prostředí a zároveň dostatečně citlivá pro detekci a kvantifikaci termostabilních
látek. Jako zástupná látka je vybrán natrium-pikosulfát.
V experimentální části nejprve stanovím vhodné chromatografické podmínky.
Zaměřím se zde zejména na výběr vhodné mobilní fáze, separační teploty, vlnové
délky, objemu nástřiku a průtoku mobilní fáze kolonou. Je nutné, aby byly všechny píky
separovány s dostatečnou citlivostí a rozlišením v rozumném čase. Následně bude
metoda validována a hodnocena podle validačních parametrů, jimiž budou přesnost,
správnost, linearita, selektivita, limit kvantifikace a robustnost. Naměřené hodnoty
budou zpracovány ve formě grafů a tabulek.

11

TEORETICKÁ ČÁST

12

1. CHROMATOGRAFIE
Chromatografie je v dnešní době velmi významné odvětví separačních metod.
Svým působením výrazně posunula meze detekování látek a manipulace s nimi. Nyní
jsme schopni analyzovat látky od nejlehčích plynů, přes viry a buňky až po látky iontové
či chirální povahy nejrůznější velikosti a tvaru. Ve velkém měřítku se využívá v
odvětvích, kde je důležité kontrolovat jakost, čistotu či metabolismu látek. Příkladem
může být potravinářství, kontrola životního prostředí a v neposlední řadě kontrola a
řízení chemických výrob. [5]

1.1 Chromatografické metody
Velmi široce jsou chromatografické metody využívány zejména v analýze léčiv.
Hlavním důvodem je především to, že se jedná o metody separační, které umožňují jak
kvalitativně, tak kvantitativně hodnotit separované složky z analyzované směsi.
Hlavním principem, na kterém funguje chromatografie, je separování analyzovaných
látek mezi dvěma fázemi, z nichž jedna je stacionární, tedy nepohyblivá část, a druhá je
mobilní, neboli pohyblivá. Obě tyto fáze mají navzájem opačnou povahu, čímž
vyvolávají rozdílné interakce s dělenými analyty, které jsou základním předpokladem
pro separaci analyzovaných látek. K tomuto ději dochází během chromatografického
procesu opakovaně a střídavě s vytvářením rovnovážných stavů dělených látek mezi
stacionární a mobilní fází. K separaci dochází díky různé afinitě separovaných látek k
mobilní, respektive stacionární fázi. Podle

charakteru

mobilní

fáze

lze

chromatografické metody rozdělit na plynovou chromatografii (GC), kde funkci mobilní
fáze zastává inertní plyn, a kapalinovou chromatografii (LC) s kapalnou mobilní fází.
Kapalinová fáze je známá ve třech uspořádáních:
1. Papírová chromatografie (PC) - dnes již překonaná a využívaná velmi zřídka.
2. Tenkovrstvá chromatografie (TLC) - realizovaná v plošném uspořádání,
využívaná zejména pro důkazy substancí a identifikaci účinných látek v různých
lékových formách, nejčastěji ve složených lékových přípravcích.
3. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) - v kolonovém uspořádání,
která je nejčastěji využívanou metodou pro analytické účely.
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Dále můžeme metody dělit podle separačního procesu na:
a) Adsorpční chromatografie - principem je rozdílná adsorbovatelnost dělených
látek na aktivní povrch adsorbentu. Nejčastěji se používá silikagel a oxid hlinitý.
b) Rozdělovací chromatografie - principem je rozdílná rozpustnost dělených látek
ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách, kdy kapalina použitá jako
stacionární musí být zakotvena na vhodném nosiči.
c) Iontově výměnná chromatografie (IEC) - je realizovatelná pouze kapalinovou
chromatografií, kdy podstatou separace je rozdíl v afinitě dělených látek, které
musí být v iontové formě, jelikož stacionární fáze je tvořena iontoměniči
(katexy a anexy). Afinitní rozdíly separovaných látek jsou způsobeny rozdílnými
hodnotami disociačních konstant ionogenních skupin, různým mocenstvím a
různou velikostí iontů.
d) Gelová chromatografie - k separování látek dochází na základě velikostí
molekul. Tento typ metody je realizovatelný stejně jako IEC pouze v kapalinové
chromatografii, přičemž jsou molekuly látky neseny protékající mobilní fází do
kolony s porézním gelovým materiálem a zde pronikají do rozpouštědlem
naplněných pórů gelu. Podle velikosti molekul dochází k pronikání látky přes
dostatečně široké póry od nejmenších průměrů až po ty největší. Pokud
molekula přesahuje průměr pórů, vychází z kolony bez jakéhokoliv zdržení.
Separace molekul tedy závisí na typu zvoleného gelu a na jeho rozmezí velikosti
pórů.
e) Afinitní chromatografie - tato metoda má v analýze léčiv minimální uplatnění,
proto není potřeba ji blíže popisovat. [1]

1.2 Historie HPLC
Chromatografie jako fyzikálně-chemická separační metoda byla objevena
začátkem 20. století rusko-italským botanikem M.S. Cvetem (Tswet). V roce 1903 na
zasedání biologické konference představil a detailně popsal nový přístroj pro
14

separování látek na základě adsorpční separace celkové směsi. Tento přístroj později
pojmenoval chromatograf podle řeckého přepisu "barva, psát". Nová technika však
nebyla ve vědecké sféře příliš přijímána, což postupně vedlo k jejímu zapomenutí. Na
scénu se opět vrátila až ve třicátých letech minulého století, kdy byl vývoj nejprve
zaměřen na plynovou, případně tenkovrstvou chromatografii. K znatelnému rozvoji
kapalinových chromatografických technik začalo docházet až od padesátých let, kdy
byla dokonce roku 1952 udělena Nobelova cena vědcům A.J.P Martinovi a R.L.M
Syngemu za objev rozdělovací chromatografie. Později v této dekádě došlo i k položení
základů vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) při užití iontově výměnné
chromatografie na analýzu aminokyselin. V další dekádě byla vylepšena stacionární
fáze až na takovou úroveň, že byl na trh uveden první HPLC instrument, což zapříčinilo
rapidní rozvoj této nové techniky. [6],[7]
Hlavními výhodami HPLC metody je citlivost, rychlost, velmi malá spotřeba
analyzovaného vzorku a selektivita. Umožňuje provádět kvalitativní a zároveň
kvantitativní analýzu všech složek ve vzorku. Díky své automatizaci dokáže analyzovat
velké množství vzorků bez většího zásahu obsluhy a zároveň komplexně zpracovat
zaměřená data, což značně usnadňuje práci s přístrojem. [6]

1.3 Základní hardware HPLC
V dnešní době je na trhu v oblasti HPLC rozmanité množství instrumentů od
nejrůznějších výrobců. Ačkoli je zde možnost kombinace jednotlivých komponentů
HPLC z různých firem, snahou zůstává pořídit všechny součásti přístroje od jednoho
výrobce z důvodu lepší kompatibility softwarového ovládání a snadnějšího servisu. [8]
Základním vybavením HPLC je vysokotlaká pumpa a zásobník pro mobilní fázi,
kolona obsahující vysoce účinnou stacionární fázi, injekční jednotku pro dávkování
vzorku na kolonu, detektor a vhodnou metodu pro zobrazení detekovaného signálu.
Dále je zapotřebí termostat pro kolonu a detektory a také počítač vyhodnocující
analyzované data, který je schopný díky svému softwaru reprodukovat výsledky. Každá
část systému, která je jakkoliv v kontaktu s mobilní fází, musí být vyrobena z materiálu,
který nepodléhá poškození jakýmkoliv rozpouštědlem užívaným k analýze. Smáčené
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části jsou obvykle vyrobené z nerezové oceli, PTFE (polytetrafluorethylen) či jiného
inertního plastu, ačkoli například u pump lze využít i další materiály, kterými jsou
například keramika, safír či rubín. Veškeré komponenty vystavené vysokému tlaku,
počínaje od výstupního čerpadla, musí být dostatečně odolné vůči vyvíjenému tlaku. V
neposlední řadě je nutností držet mrtvý objem na minimálních hodnotách. Definicí
mrtvého objemu je objem eluentu nutný k průchodu kolonou, aby se nezadržovaný
analyt dostal od začátku až ke konci kolony. Toho můžeme dosáhnout užitím malého
průměru kapiláry krátké délky při spojení dávkovače, kolony a detektoru. [9]
Na obrázku č. 1. jsou znázorněny a popsány základní komponenty HPLC,
které zde byly diskutovány.

Obrázek č. 1: Popis komponentů HPLC. [10]

1.3.1

Detektory

Detektory pracují na základě převodu fyzikálních či chemických vlastností analytu na
elektrický signál, který je úměrný koncentraci analyzované látky v mobilní fázi.
Schopností detektoru je poskytnout vysoce citlivou a reprodukovatelnou odezvu
nezávislou na teplotě, průtoku nebo složení mobilní fáze, dále také široký rozsah
koncentrací, kde je odezva úměrná koncentraci analytu a v neposlední řadě poskytuje
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informace o kvalitě analyzovaných látek. [8]
Nejčastěji se pro detekci v HPLC užívají tyto detektory:

1.3.1.1 Spektrofotometrický detektor (UV/VIS)
Tento typ detektoru patří mezi ty nejrozšířenější. Je založený na absorpční
schopnosti látek v UV záření, případně ve viditelné oblasti světla (190 - 800 nm).
Poměrně citlivou odezvu vykazují látky s chromoforními molekulami, které jsou
zodpovědné za absorpci záření. Při kvantitativním hodnocení látky se využívá LambertBeerův zákon, který popisuje přímou závislost odezvy (A) na tloušťce cely (l) a
koncentraci analytu (c) v mobilní fázi za použití molárního absorpčního koeficientu (ɛ).
Vzorec tedy vypadá následovně:
A = ɛ.l.c
Spektrofotometrické detektory se dále rozdělují na:
 Detektory s fixní vlnovou délkou - nejjednodušší typ s rtuťovou výbojkou jako
zdrojem záření - nyní se téměř nevyužívají.
 Detektory s proměnnou vlnovou délkou - nejčastější typ detektoru, využívá se
nastavitelnosti vlnové délky pro dosažení maximální citlivosti. Vlnovou délku lze
měnit během analýzy, což dovoluje detekování jednotlivých píků při různých
vlnových délkách.
 Detektory s diodovým polem (Diode array detectors - DAD) - jedná se o
nejsložitější typ tvořený polem fotodiod. Tento detektor je schopný po celou
dobu analýzy zaznamenávat celé spektrum v nastaveném rozmezí, což
umožňuje individuálně vybrat vhodnou vlnovou délku pro každý ze
separovaných analytů. (V této diplomové práci byly látky analyzovány právě
DAD detektorem) [8], [9]

1.3.1.2 Fluorescenční detektor (FD)
Tento detektor se používá pouze pro látky schopné fluorescence, kde se měří
sekundární záření. Zdrojem excitačního záření je zde xenonová či deuteriová výbojka,
záření následně prochází monochromátorem, který slouží jako filtr pro vybrané vlnové
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délky. Absorpcí excitačního záření molekulou analytu dochází k částečnému vyzáření
energie ve formě emisního záření. To bývá měřeno v úhlu 90°C od směru záření.
Výhodami FD je vysoká citlivost, robustnost a snadná obsluha. Zásadní nevýhodou je
omezené množství látek analyzovatelných tímto detektorem. [9]

1.3.1.3 Elektrochemický detektor (ECD)
Detektor se využívá pro detekci látek schopných oxidace nebo redukce, jimiž
jsou elektrochemicky aktivní látky. V cele detektoru jsou zabudovány elektrody, které
zaznamenávají změnu elektrické veličiny. Ta je způsobena přítomností analytů
rozpuštěných v mobilní fázi. Mezi výhody ECD patří vysoká citlivost a selektivita
elektrochemicky aktivní látky. Nevýhody však převažují v podobě častého znečištění
elektrod, nevhodnosti využití u gradientové analýzy a zejména omezené spektrum
detekovatelných analytů. [8], [9]

1.3.1.4 Refraktometrický detektor (RID)
Jedná se o univerzální detektor, který je schopen detekovat jakýkoliv analyt,
který vyvolá odlišný index lomu oproti čisté mobilní fázi. Systém je založen na záření
wolframové lampy přes dvě cely z křemenného skla. Jedna cela je naplněna statickou
mobilní fází, zatímco druhou celou protéká mobilní fáze unášející analyt. K
zaznamenání rozdílů indexu lomu dochází díky systému fotodiod, porovnávajících
index obou dvou cel. Výstupní hodnoty jsou převáděny na napětí. Hlavními
nevýhodami jsou teplotní závislost detektoru během analýzy (nutno temperovat) a
nízká citlivost detekce. [8], [9]

1.3.1.5 Hmotnostně spektrometrický (MS) detektor
MS detektor je nejužívanějším detektorem v plynové chromatografii, lze ho však využít
i v HPLC metodách. Slouží k detekci iontů vznikajících ionizací analytů. Nejprve se
převádí analyzovaná látka, rozpuštěná v mobilní fázi, na ionty v plynné fázi. Následně
jsou ionty děleny podle poměru hmotnosti ku náboji (m/z). Analyzátory pracují za
vakua, zatímco iontové zdroje za atmosférického tlaku. MS detektor je výhodný

18

zejména pro jeho vysokou selektivitu, citlivost a je schopný identifikovat analyzované
látky na základě jejich hmotnostního spektra. [11]

1.3.2 Kolony
Kolona je definovaná jako trubka či kapilára, která je rovnoměrně naplněná či
pokrytá stacionární fází. Rozměry komerčně dodávaných kolon pro HPLC se pohybují v
rozmezí od 50 - 300 mm na délku a s vnitřním průměrem 2 - 5 mm. V případě UHPLC
kolon jsou preferovány menší rozměry v rozsahu 50 - 100 mm z důvodu zkrácení doby
analýzy. Tyto kolony mají vnitřní průměr 2,1 mm nebo 1,0 mm a bývají obvykle
naplněny částicemi s rozměry 3-3,5 µm. Nejčastějším materiálem pro výrobu kolon je
nerezová ocel, plasty nebo sklo. Samotná kolona je tvořena kovovým pláštěm (1)
zakončeným porézní kovovou fritou (2), která umožňuje plynulý průtok mobilní fáze a
zároveň brání uvolňování stacionární fáze (3). Na koncích kolony jsou ochranné
kroužky (4) s koncovou hlavicí (5), v níž se nachází vstup pro kapiláru se šroubem
(6).[12], [13]
Vzorová kolona je znázorněna na obrázku č. 2.

Obrázek č. 2: Znázornění chromatografické kolony. [12]

Kolona je často považována za Achillovu patu HPLC a zároveň je to část, která
bývá

v celém systému nejčastěji vyměňována. Častým důvodem bývá zvýšená

propustnost vzorku způsobená zrychlujícím separačním procesem. Příčinou může být
přítomnost kontaminantů v analyzovaném vzorku či mobilní fázi, jejichž adsorpcí na
sorbent dochází k výraznému snižování separační účinnosti kolony. Taktéž mechanické
či koloidní částice v analytu mohou negativně ovlivnit účinnost separace. K odstranění
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adsorbovaných nečistot se využívají promývací programy, které mohou výrazně
prodloužit životnost kolony. V případě potřeby lze též chránit kolonu pomocí
předkolony, která je schopná zachytávat silně zadržované látky a nečistoty. V případě
poškození ji snadno vyměníme za novou.[14], [15]
Z důvodu bezpečnosti a účinnosti se kolona nikdy nesmí nechat vyschnout, vždy
by měla být uchovávána nejlépe v 90% roztoku acetonitrilu (methanolu, propan-2-olu),
nikdy ne s pufrem.
Podle charakteru sorbentu dělíme kolony na:
 Náplňové kolony - jsou tvořeny malými a většinou kulatými částicemi, které
jsou pokryty velkým množstvím pórů, což vytváří poměrně velký povrch pro
separování látek.
 Monolitické kolony - jsou tvořeny jedním kusem sorbentu syntetizovaným
přímo v koloně, případně vloženým sorbentem do polymerního obalu. Tento
sorbent obsahuje makropóry (2 µm), sloužící k průchodu mobilní fáze
sorbentem, a mesopóry (10 nm) zodpovědné za separaci.[8]

1.3.2.1 Materiály pro výrobu sorbentu
Náplňových materiálů pro stacionární fázi kolony je celá řada. Zde jsou popsány
nejrozšířenější typy aplikovaných materiálů:
1) Silikagelové stacionární fáze - Silikagel patří mezi nejvyužívanější sorbent díky
své mechanické odolnosti. Materiál je tvořen křemennými pórovitými částicemi
sférického či nepravidelného tvaru (3 - 10 µm) a je vzhledově podobný
jemnému prachu. Povrch je pokryt snadno modifikovatelnými silanovými
skupinami. Nevýhodou je omezená stabilita silikagelu v acidobazickém
prostředí mimo rozmezí hodnot pH 2 - 8. Existují však speciálně upravené
silikagelové fáze s přídavkem hlinitých či železitých iontů, které tento problém
částečně řeší.[8], [9]
2) Zirkonium oxidové stacionární fáze - Oxid zirkoničitý je na rozdíl od silikagelu
podstatně méně rozpustný v horké vodě, proto je výhodné stacionární fáze na
jeho bázi využívat při HPLC metodách za vysoké teploty, tedy při HTLC
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metodách. Dalším pozitivem je vyšší chemická a fyzikální odolnost, díky které
zvládá teplotní podmínky do 160°C, pH 1 - 13 a odolává vysokému tlaku, proto
je tato fáze vhodná i pro UHPLC. Z důvodu náročnější modifikace silanových
skupin na oxid zirkoničitý je zde jako povrchový materiál použit
polybutadienový polymer (PBD) nebo pro hydrofobní sloučeniny obal tvořený
řetězci C 18, charakteristický pro reverzní stacionární fázi. [14], [16]
3) Polymerní stacionární fáze - nejčastěji jsou využívány v gelové permeační (GPC)
nebo molekulové vylučovací chromatografii (SEC). Mezi využívanými polymery
je

zejména

zesíťovaný

polystyren,

substituovaný

metakrylát

či

polyvinylalkoholy. V porovnání se silikagelem jsou stabilnější v širším rozmezí
pH, nicméně mají nižší separační účinnost a při použití některých organických
rozpouštědel je zde riziko objemové změny polymeru.[14], [16]
4) Stacionární fáze s grafitizovaným uhlíkem - mají zcela odlišný zadržující
mechanismus, čehož se využívá k separaci strukturně podobných sloučenin,
jako jsou stereoizomery. Díky obsahu čistého uhlíku je kolona odolná vůči
vysokým teplotách až do 200°C a pH v rozmezí 1-14. Bohužel při používání za
vyššího tlaku je poměrně náchylná k poškození. Také vyhodnocené píky mají
horší tvary a celková účinnost je nižší než u silikagelu. [8], [14]

1.3.2.2 Separační módy
a) Chromatografie s normálními fázemi - jedná se o klasickou chromatografickou
metodu, kdy stacionární fáze je polárního charakteru (silikagel) a mobilní fáze je
nepolární (hexan). Tento mód je založený na rozdílné afinitě testovaných látek
ke stacionární fázi. Vzhledem k polárním interakcím (vodíkové vazby, dipóldipól) mezi stacionární fází a analytem je vhodné použít k separaci polárních
látek. [14], [16], [17]
b) Chromatografie s reverzními fázemi - je obrácenou metodou k normální fázi.
Stacionární fáze je nepolární (řetězce C8, C18) a mobilní fáze je polární (voda,
metanol, acetonitril). Princip separace je stejný jako v předchozím případě,
interakce však probíhá mezi hydrofobními funkčními skupinami (van der
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Waalsovy síly). V současné době reverzní fáze patří mezi nejčastěji využívaný
separační mód. [14], [16], [17]
c) Iontově výměnná chromatografie - stacionární fáze je tvořena iontovými,
popřípadě ionizovatelnými skupinami (iontex), které jsou opačného náboje než
separované látky. V případě katexové stacionární fáze jsou užity karboxylové
funkční skupiny, u anexových se jedná o aminoskupiny. V mobilní fázi se
nachází ionty se stejným nábojem jako má analyt a slouží jako tzv. protináboj. K
separaci dochází na základě kompetice mezi analytem a protináboji o ionex
vázaný na stacionární fázi. Tento mód se využívá převážně pro separaci iontů a
ionizovatelných analytů. [16], [18]
d) Hydrofilní interakční chromatografie (HILIC) - jedná se o metodu vhodnou pro
separaci polárních a hydrofilních látek. Může být chápána jako alternativa k
chromatografii na normální fázi, kdy je stacionární fáze polární, avšak mobilní
fáze je tvořena vodou či acetonitrilem, stejně jako v případě reverzní fáze. Za
těchto podmínek se vytváří tenká vodní vrstva na stacionární fázi, která slouží k
rozdělování analytu mezi stacionární fázi - bohatší na vodu a mobilní fázi chudší na vodu, kdy stacionární fáze působí jako přenašeč vody. Se zvyšující se
polaritou analytu nebo stacionární fáze dochází ke stoupání retence. [16], [19]
e) Chirální chromatografie - je velmi významným módem využívaným zejména k
separaci enantiomerů. Využívá se zde chirálního selektoru, modifikovaného
opticky aktivní látkou (cyklodextrin, polysacharidy, antibiotika), který slouží jako
stacionární

fáze

a

zprostředkovává

interakce

s

analytem.

Chirální

chromatografie je velmi ceněná a využívaná metoda ve farmaceutické
analýze.[16], [20]

2. ULTRA VYSOKOÚČINNÁ
(UHPLC)

KAPALINOVÁ

CHROMATOGRAFIE

Jedná se o HPLC metodu, kde je využíváno tlaku vyššího než 400 barů (40 MPa),
z toho tedy název Ultra-high-performance liquid chromatography (UHPLC), nebo také
Ultra-performance liquid chromatography(UPLC). V případě názvu UPLC se jedná o
obchodní značku firmy Waters Corporation, která přišla na trh jako první s kapalinovým
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chromatografem schopným využívat tlaku až 100 MPa a použila pro něj tento název.
Hlavní podstatou UHPLC je zmenšování velikosti částic, proto zde byla použita kolona
naplněna částicemi menšími než 2 µm s nízkou disperzí, díky čemuž bylo dosaženo
rychlejších a citlivějších výsledků analýz s vyšším rozlišením. UHPLC je více generickým
termínem označujícím separaci za vyššího tlaku než 40 MPa. Hlavními výhodami UHPLC
metody je vysoká separační účinnost, nižší spotřeba analyzovaného vzorku a
rozpouštědel, vyšší citlivost odezvy a hlavně zrychlení analýzy.[2], [21]

2.1 Zrychlení analýzy
Důvodem vzniku UHPLC metody byla nutnost vývoje rychlých analytických
technik výrazně zkracujících délku běžné analýzy. Tento krok byl podmíněn zejména
zvyšující se potřebou hodnocení velkých sérií vzorků ať už v oblasti enviromentální,
farmaceutické nebo toxikologické. Rychlost analýzy lze zkrátit pomocí parametrů jako
je délka kolony (L), rychlost průtoku mobilní fáze kolonou (u) a nebo úpravou retence
analytů (k - retenční faktor). Čas analýzy (t ) lze vyjádřit pomocí rovnice: [2], [13]

Zkrácením délky kolony nejvýrazněji urychlíme čas analýzy. Na urychlení má vliv
také náplň kolony. Vhodný sorbent a stacionární fáze se vybírá podle charakteru
mobilní fáze a účinnosti separace, které chceme dosáhnout. Čím jsou částice sorbentu
stacionární fáze menší, tím je vyšší účinnost separace a zároveň i vyšší tlak na koloně.
Zvýšení průtoku sice také vede ke zrychlení analýzy, nicméně u náplňových kolon
významně zvyšuje zpětný tlak. V takovém případě je řešením volba monolitických
kolon, které jsou schopné využívat 3-10x vyšší průtok bez výrazného nárůstu tlaku.
Omezením je zde však malý výběr vhodných sorbentů i poměrně velké rozměry kolon.
Další možností ovlivnění rychlosti separace je využití HTLC metody (High temperature
liquid chromatography), která je založena na separaci za zvýšené teploty, tj t > 60°C. Při
zvýšení teploty dochází ke snížení viskozity mobilní fáze, což způsobuje hladší přesun
hmoty a tím vede ke snížení tlaku. Omezením této metody je nutnost teplotní stability
využitého sorbentu a především hodnoceného analytu. [13]
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2.2 Hardwarové požadavky
Zatímco u HPLC je hraničním tlakem 40 MPa, v případě UHPLC se tyto hodnoty
pohybují podstatně výše. V současné době jsou tyto systémy schopny pracovat při
tlaku 100-130 MPa bez sebemenších problémů. Při vystavení takto vysokému tlaku je
nutností, aby nejen pumpy, ale také veškeré těsnění instrumentu i kolony, spoje a
nástřikové ventily splňovaly požadavky na tlakový limit. [2]
Vlivem zrychlení doby analýzy je nutné, aby autosampler (dávkovací systém)
zvládal rychlé nastřikování vzorků. Jeho dalším velmi důležitým procesem je propojení
velmi nízkých nastřikovaných objemů s obrovskými tlaky, kdy je nutné při dávkování
vzorku překonat velký pracovní tlak v koloně. K tomuto účelu se využívají dva hlavní
typy dávkovačů, které je v dnešní době možné využívat i v kombinaci.


Dávkovač s fixní smyčkou - vzorek je natažen jehlou do smyčky, ze které
je přenesen do toku mobilní fáze během nástřiku, kde dochází k
následnému uvolnění objemu vzorku ze smyčky. Výhodami tohoto typu
je v první řadě rychlost nástřiku, dále nižší disperze a nižší objemové
zpoždění gradientu. [21]



Dávkovač s variabilní smyčkou - v tomto případě je jehla pohyblivou
součástí dráhy mobilní fáze. Mobilní fáze zde omývá smyčku i jehlu
během jejího pohybu. [21]

Aby docházelo k již zmíněnému snížení spotřeby analyzovaných vzorků a
rozpouštědel, je nutné, aby UHPLC přístroj disponoval vysokotlakým čerpadlem, které
oproti běžné HPLC metodě (ml/min) využívá průtoky v µl/min. Čerpadla jsou nucená
odolávat vysokému tlaku a zároveň zaručovat správný průtok nezávislý na změně tlaku,
ke kterému dochází při gradientové eluci, proto musí být vysoce výkonná a odolná.
Čerpadla mohou využívat dvou typů gradientových systémů.


Vysokotlaký gradientový systém - složky MF se smíchávají až po
průchodu čerpadlem před nástřikem. Pro tento systém je typické nízké
zpoždění gradientu.
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Nízkotlaký gradientový systém - složky MF se smísí již před čerpadlem,
což umožní flexibilnější výběr rozpouštědel. Nevýhodou je větší zpoždění
gradientu. [22]

Dalším požadavkem je minimalizace mimokolonových prostorů, z toho důvodu
je například sorbent v koloně tvořen malými částicemi, čímž se prostor mezi nimi
výrazně zmenší na rozdíl od HPLC kolon. Také se u UHPLC používají užší kapiláry s
takovým vzájemným spojením, aby dosahovalo co nejnižší objem, protože jakékoliv
zvětšení objemu od nástřikového systému až po detektor by mohlo nepříznivě ovlivnit
účinnost separace. Detektory, použité k snímání vlastností mobilní fáze, jsou voleny
tak, aby byly schopné detekovat data s vysokou frekvencí, příkladem může být DAD
detektor. [2]

2.3 Filtrace mobilní fáze a vzorků
Vysoce nežádoucím jevem je ucpání kolony, které může být způsobeno
přítomností pevných částic (krystalových pufrů) či jiných nečistot v mobilní fázi. Tomu
lze zabránit důsledným přefiltrováním jak vzorku určeného k analyzování, tak
vytvořené mobilní fáze. Analyt se ve finální fázi filtruje do vialky přes filtr s velikostí
pórů 0,22 µm. Stejným způsobem probíhá filtrace mobilní fáze. [2]

3. HODNOCENÍ CHROMATOGRAMU

3.1 Kvalititativní analýza
Kvalitativní analýza se využívá k identifikaci jednotlivých analytů ze vzorku. Pro HPLC
analýzy se využívá velmi malé množství vzorku, což je výhodné vzhledem ke spotřebě
použitých látek. Při kvalitativní analýze se nejvíce využívá parametru zvaného retenční
čas, další kvalitativní charakteristiky mohou být prováděny MS a DAD detektory, které
jsou schopny poskytovat strukturní data. [8]

3.1.1 Retenční čas (RT)
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Retenční čas je jeden z nejužívanějších parametrů, který vyjadřuje čas potřebný
k dosažení maxima eluační křivky dané látky. Nejčastěji se používá k porovnávání
retenčního času hodnocené látky a referenčního standardu. Při porovnávání dvou látek
je podmínkou dodržet shodné chromatografické podmínky, jako je složení MF, průtok,
teplota atd. V praxi je však přípustná malá odchylka v definovaném rozmezí. Retenční
čas může být často ovlivněn koelucí více analytů, což může mít dopad na
vyhodnocování, proto retenční čas slouží jako kvalitativní charakteristika zejména u
analýzy vzorků, kde je předpokládána dominující přítomnost hodnoceného analytu.
[23], [24]

3.2 Kvantitativní analýza
Kvantitativní analýza je založena na porovnávání odezvy měřeného analytu a
jeho referenčního standardu připraveného stejným postupem (s výjimkou metody
vnitřní normalizace). Stejně jako u kvalitativní analýzy k jejímu stanovení postačuje
velmi malé množství vzorku. Hodnotí se zejména plocha píku, v některých případech
lze využít i výšku píku. Ke kvantitativnímu hodnocení se využívají následující metody:
[8]

3.2.1 Metoda vnějšího standardu
Tato metoda je aplikována ve dvou krocích. V prvním kroku dochází k nástřiku
analyzovaného roztoku vzorku na kolonu a po registraci chromatografického záznamu
se v druhém kroku nastřikuje roztok s vnějším standardem, kdy se znovu registruje
jeho chromatogram. Za vnější standard, neboli CRL (chemická referenční látka) se
používá buď standard stanovované látky u substancí, nebo v případě složených
lékových přípravku jedna z analyzovaných složek ve směsi. Z poměrů ploch píků
stanovovaných látek a plochy píku vnějšího standardu se nakonec vypočítá
koncentrace stanovovaných složek ve směsi. [1]
Vzorec pro výpočet koncentrace je následující:
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AST,AVZ - plocha píku standardu/vzorku
CST, CVZ - koncentrace standardu/vzorku
Z tohoto vztahu lze vyjádřit koncentraci vzorku následovně:

[8]

3.2.2 Metoda vnitřního standardu
Rozdílem oproti předchozí metodě vnějšího standardu je přidání definovaného objemu
standardní látky (neboli vnitřního standardu) ke známému objemu roztoku vzorku a po
promíchání dochází k nastřikování na kolonu. Výpočet koncentrace je vyhodnocen z
poměru ploch píků jednotlivých stanovovaných látek a plochy píku vnitřního
standardu. Tato metoda je časově méně náročná a navíc přesnější, jelikož je zde
vytěsněna možnost chyby dvojího nástřiku. Nutností vnitřního standardu je však
podobná koncentrace se zjišťovanými látkami, chemická inertnost, čistota a také aby
byl pík vnitřního standardu eluován v blízkosti píků zjišťovaných látek. Pro výpočet se
použije obdobný vzorec, kde je však místo samotné plochy píku stanovované látky
využit poměr ploch píku stanovované látky a píku vnitřního standardu.

AIS - plocha vnitřního standardu

[1], [8]

3.2.3 Metoda vnitřní normalizace
Metoda vnitřní normalizace vyjadřuje procentuální podíl ploch píků všech
stanovovaných látek na chromatogramu. Píky pod limitem zanedbatelnosti či píky z
rozpouštědla se obvykle nehodnotí. Touto metodou se může hodnotit stabilita,
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popřípadě čistota látek. Nedostatkem metody je předpoklad přibližně stejné odezvy na
analyzované látky u použitého detektoru. Pokud totiž látky nebudou mít stejné odezvy,
je velice pravděpodobné, že plochy píků analytů se stejnou koncentrací mohou
vypadat diametrálně odlišně. Dá se tomu však zabránit využitím korekčních faktorů,
některé lze najít v lékopise. [8], [25]

3.2.4 Kalibrační křivka
Jedná se o grafický záznam kalibrační funkce zobrazující závislost mezi odezvou
detektoru a koncentraci stanovovaného roztoku. Sestrojení grafu závislosti odezvy na
koncentraci je podmíněno přípravou vzorků s přesně definovaným koncentračním
rozmezím (například: 1,00; 5,00; 10,00; 25,00; 50,00; 75,00; 100,00), kdy výsledkem by
v případě HPLC analýzy měla být přímka. Matematicky lze toto tvrzení popsat rovnicí
přímky (y = ax+b). Koncentraci roztoku lze vyhodnotit z vypočítané směrnice a úseku
na ose y. Z výpočtu je také možné získat parametr R² (koeficient determinace). Tento
parametr popisuje vzdálenost všech bodů od kalibrační křivky. Čím více se výsledné
číslo blíží jedné, tím menší je rozptyl bodů od křivky. Pokud je R² rovno jedné, znamená
to, že všechny body leží přímo na křivce. [8], [23]
Na obrázku si můžeme prohlédnout příklad kalibrační křivky:

Obrázek č. 3: Kalibrační křivka. [23]
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4. TEST ZPŮSOBILOSTI SYSTÉMU:
Test způsobilosti je nedílnou součástí mnoha analytických postupů. Tento test
je založený na takovém konceptu, aby zařízení, elektronika, analytické činnosti a vzorky
určené k analyzování tvořily ucelený systém, který může být vyhodnocen jako takový.
Jsou zde testovány parametry, které mají být stanoveny pro konkrétní postup v
závislosti na typu validovaného postupu. V podstatě tedy definuje požadavky, které
musí analytická metoda splňovat. Pomocí porovnávacích roztoků se nejčastěji testují
parametry jako je účinnost, rozlišení, faktor symetrie, retence a opakovatelnost
nástřiku, které musí splňovat předepsané (např. lékopisné) hodnoty. Pokud některé
parametry neodpovídají, dochází k upravení chromatografických podmínek v takovém
rozsahu, aby byla požadovaná kritéria splněna a zároveň nedošlo k pozměnění metody.
Rozsah povolených změn pro lékopisná hodnocení můžeme nalézt v lékopise. [1], [26]

4.1 Zdánlivá účinnost - zdánlivý počet teoretických pater
Zdánlivý počet pater (N) hodnotí účinnost kolony (zdánlivou) z dat získaných v
závislosti na technice za různých podmínek. Vzorec pro výpočet vypadá následovně:

kde tr značí retenční čas nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku
ke kolmici spuštěné z vrcholku píku odpovídajícího dané složce a Wh je šířkou píku v
polovině jeho délky.
Zdánlivý počet teoretických pater se mění se stanovenou složkou, retenčním
časem a kolonou. [25]

4.2 Rozlišení (RS)
Rozlišení můžeme chápat jako vyjádření míry kvality separace dvou sousedních
elučních křivek. K výpočtu rozlišení slouží vzorec:
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kde TR1 a TR2 jsou retenční časy dvou sousedních píků a Y1 a Y2 jsou šířky píků v
poloviční výšce na úrovni nulové linie a V je retenční objem. U rozlišení tedy mluvíme o
rozdílu retenčních časů separovaných látek vydělených průměrnou šířkou elučních
křivek. [25]

4.3 Faktor symetrie
Faktor symetrie (As) souvisí s účinností kolony a určuje kvalitu chromatografické
kolony. Je vyjádřen jako poměr šířky píku v jedné dvacetině (W0,05) ku vzdálenosti mezi
kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku v jedné dvanáctině jeho výšky
(d).

A


S

w

0 , 05

2d

Faktor symetrie hlavního píku by měl být mezi 0,8 a 1,5.
Obrázek č. 4: Poměr šířky píku ku vzdálenosti kolmice a vzestupné části píku. [25]

5. VALIDACE ANALYTICKÉ METODY
Validaci metody můžeme charakterizovat jako proces, jehož cílem je zhodnotit
kvalitu a spolehlivost použité analytické metody na základě požadovaných kritérií,
potřebných k ověření platnosti zvoleného analytického postupu k zamýšlenému
použití. [27]
Samotná validace se liší podle typu validované metody. Například u
bioanalytických metod jsou léčivé látky stanovované přímo z biologického materiálu, v
tomto případě se zohledňuje vliv matrice na výsledek analýzy a také není nutná
identifikace dalších nečistot ve vzorku, zatímco při analýze léčivých látek, například ve
farmaceutickém průmyslu, se hodnotí čistota testované látky, případně se určuje
identita vyskytujících se nečistot. Obsah účinné látky se obvykle stanovuje titračně.
Velmi důležité je při validaci metody zvolit správné validační parametry. Pokud
se jedná o zcela novou metodu, například HPLC metoda pro analýzu nového léčiva, je
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nutné provést plnou validaci. V případě, že se jedná pouze o doplnění plné validace,
nutné při přenosu metody do jiné laboratoře, použitím jiných přístrojů či vybavení,
nebo při obměně samotné metody například úpravou objemu vzorku či jeho
koncentrace, je dostačující i částečná validace. Posledním typem je kros-validace,
která porovnává validační parametry stejné metody v rozdílných laboratořích, nebo
použitím dvou analytických metod, kdy jedna je porovnávací a druhá referenční. Tyto
tři základní typy validace jsou definovány směrnicí FDA. Další možnou validační
směrnicí může být směrnice ICH (International Conference of Harmonisation), jejíž
požadavky na analytické metody budou zmíněny níže. [29], [30]
Pro chromatografické metody se vždy aplikují takové podmínky, které zajistí
účinnost a separační schopnost daného chromatografického systému i v případě, že by
se trochu lišily od podmínek popsaných v postupu. Pro snadnější a rychlejší nalezení
vhodných podmínek se vždy provádí test způsobilosti. Ten je nedílnou součástí každé
nové série měření či jakékoliv změny chromatografického systému. [26]
Test způsobilosti lze nalézt v ČL 2009 v sekci Chromatografické separační
metody. Využívá se jak pro hodnocení účinnosti kolony, tak i pro hodnocení faktorů,
které by mohly ovlivnit chromatografické chování. Mezi ně patří složení mobilní fáze,
teplota, pH, délka kolony, průtoková rychlost, tlak a typ stacionární fáze.
Nejdůležitějšími

požadavky

testu

jsou

však

parametry

opakovatelnost

chromatografického systému a rozlišení píků. Možných postupů pro test způsobilosti
může být mnoho, avšak tyto dva hlavní požadavky musí být bezpodmínečně součástí
měření. [26], [33]
Tato diplomová práce byla vypracována na základě analytických testů podle
směrnice ICH, jejíž validační parametry, doporučené u jednotlivých analytických testů,
jsou shrnuty v tabulce č.1. [26]
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Testování nečistot
Typ analytické procedury
Správnost
Přesnost
- Opakovatelnost
- Interm. přesnost
Specificita (2)
Detekční limit
Kvantifikační limit
Linearita
Rozsah

Identifikace

Stanovení obsahu
(disoluce)

Kvantitativní

Limitní

-

+

-

+

+
-

+
+ (1)
+
- (3)
+
+
+

+
+
-

+
+ (1)
+
+
+

Tabulka č.1: Parametry požadované pro validaci analytických metod dle ICH směrnice.
-

parametr není obvykle hodnocen

+

parametr je obvykle hodnocen

(1)

v případě provedení reprodukovatelnosti není nutná intermediální přesnost

(2)

nedostatečná specifičnost dané metody může být kompenzována jinými

podpůrnými analytickými postupy
(3)

parametr může být v některých případech vyžadován. [26], [30]

5.1 Správnost
Správnost (nebo také pravdivost) analytické metody vyjadřuje těsnost mezi
stanoveným výsledkem a správnou hodnotou. Správnou hodnotu lze získat například
analýzou šesti individuálně připravovaných modelových vzorků obsahujících všechny
složky přípravku (placebo) a přesně přidaný standard. Takto připravené referenční
vzorky slouží k vyhodnocení rozdílu správné a získané hodnoty. [26]
správná hodnota x 100 / skutečná hodnota

5.2 Přesnost
Přesnost analytické metody vyjadřuje těsnost mezi sériemi měření opakovaně
prováděných s homogenními vzorky se stejnou koncentrací. Dle podmínek můžeme
přesnost dále rozlišit na opakovatelnost, intermediální přesnost a reprodukovatelnost.
Opakovatelnost je chápána jako série měření minimálně šesti homogenních vzorků

připravovaných jednou osobou na stejném přístroji, se stejnými činidly a ve stejné
laboratoři. Jedná se tedy o přesnost uvnitř laboratoře. Intermediální přesnost
stanovuje přesnost při přípravě vzorků v delších intervalech (den), jiným analytikem či
odlišnými přístroji ve stejné laboratoři. Reprodukovatelnost vyjadřuje přesnost při
přenosu metody do jiné laboratoře.
Přesnost by měla být hodnocena za použití homogenních, autentických vzorků.
Pokud však nemáme možnost získat takové vzorky, mohou být použity uměle
připravené vzorky či roztoky vzorků. Přesnost

analytických

postupů

je

obvykle

vyjádřena jako směrodatná odchylka, standardní odchylka nebo variační koeficient ze
série měření. [26]

5.3 Selektivita
Selektivita metody je schopnost jednoznačně a správně posoudit přítomnost
stanovované látky v přítomnosti jiných komponent obsažených v daném vzorku. Těmi
mohou být konzervační či jiné pomocné látky, rozkladné produkty, nečistoty z výroby,
neznámé látky nebo jiné účinné látky. Selektivita se testuje porovnáním výsledků
analýzy vzorku bez nečistot s výsledky vzorků obsahujícími rozkladné produkty,
nečistoty, složky placeba či rozpouštědlo. Pro vyhodnocení selektivity se využívají
výsledky jak analýzy standardu, vzorků bez analyzované látky obsahující všechny složky
přípravku, tak i výsledky rozkladných produktů a nečistot. Na

jejich

základě

poté

dochází k hodnocení vlivu interferujících látek na průběh chromatografického měření,
přičemž odezva těchto látek nesmí být větší než 1% odezvy nejnižší hladiny
koncentrace analytu ve vzorku. [26], [31]

5.4 Linearita
Linearita analytického postupu je schopnost získat výsledek, který je přímo
úměrný koncentraci (množství) analytu ve vzorku. Dle směrnice ICH je pro stanovení
linearity nutné použít minimálně pěti standardů v kalibrační křivce. V této práci bylo
pro validaci použito pět standardizovaných roztoků s koncentrací účinné látky v
rozmezí 80 - 120% uvedeného obsahu a dalších pět roztoků pro stanovení linearity
příbuzných látek v rozmezí 0,05 - 3,0%. Výsledkem metody by měla být lineární přímka
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závislá na koncentraci stanovované látky, ale také na analytickém signálu. Tato
závislost je charakterizována korelačním faktorem r, který se vypočítá z následující
rovnice:

Yᵢ – odpovídající intenzita signálu
Xᵢ – známý obsah analytu
Podmínkou je, že hodnota korelačního koeficientu nesmí být nižší než 0,990.
Pro stanovení účinné látky obvykle platí r ≥ 0,999, pro konzervační látky v přípravku r ≥
0,995 a pro příbuzné látky r ≥ 0,990. [26], [31]

5.5 Robustnost
Robustnost popisuje míru ovlivnění malými, ale záměrnými odchylkami v
parametrech metody a tím poskytuje údaj o spolehlivosti testované metody při
běžném používání. Stanovuje tedy podmínky, za kterých je při určitých změnách
metoda stále přesná a správná a naopak vyhodnocuje, které proměnné již výrazně
ovlivňují výsledky měření. Nejčastěji se jako proměnné faktory HPLC metody testují
tyto parametry:
-

pH mobilní fáze

-

složení mobilní fáze

-

různé šarže kolony

-

teplota

-

průtok

Vyhodnocením výsledků se stanovuje významnost odchylek vyvolaných změnou
zkoušených parametrů. Odchylky dělíme na nevýznamné - neovlivňující měření a
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významné - zásadně ovlivňující měření. Pokud se zjistí významná citlivost na změny v
analytických podmínkách, měly by být sepsány pokyny pro bezchybné aplikování
metody a zahrnuty v postupu. [26]

5.5.1 Možnosti testování robustnosti
Při výběru testovací metody musíme brát v potaz počet parametrů vybraných
pro hodnocení. Při výběru dvou proměnných veličin přichází v úvahu metoda úplný
faktorový plán. Při větším počtu proměnných je zase lepší volbou neúplný faktorový
plán, kdy je nejčastěji využíván Plackett-Burmanův plán, který byl též aplikován v této
práci, proto bude popsán více dopodrobna. [32]

5.5.1.1 Úplný faktorový plán
Jak již bylo zmíněno, Úplný faktorový plán je volen při menším počtu
parametrů, ideálně při dvou proměnných. Zvolená proměnná může být jak plynule
měnitelná (teplota, průtok), tak binární (polární - nepolární). Pro aplikaci takového
pokusu musíme obě proměnné převést na binární ( -1; +1), kdy je u měnitelných
parametrů volena nominální - nižší hodnota (-1) a extrémní - vyšší hodnota (+1).
Pro přehled si měření metody můžeme představit v tabulce:
1. proměnná
-1
-1
+1
+1

2. proměnná
-1
+1
-1
+1

výsledek
y₁
y₂
y₃
y₄

Tabulka č. 2: Testování úplného faktorového plánu.
Dle povahy pokusu může být zaznamenaným výsledkem citlivost, účinnost
přístroje, výtěžnost nebo rozlišovací schopnost. K odhadnutí ovlivnitelnosti výsledku
proměnnou se používá lineární regrese. Proměnná (y) je závislá na nezávislé proměnné
(x), jejíž citlivost je udávána hodnotou parametrů. Pomocí specifické matice je
vyhodnocen vliv jednotlivých proměnných. [32]

35

5.5.1.2 Plackett-Burmanův plán
Při úplném faktorovém plánu se s každou další proměnnou počet experimentů
zdvojnásobuje, což je při větším množství proměnných časově velmi náročné
uskutečnit, proto se v takovém případě využívá neúplného faktorového plánu, z nějž
nejznámější a nejpoužívanější je Plackett-Burmanův plán. Rozdílem je zde zanedbávání
možnosti vzájemného ovlivňování proměnných, z toho důvodu vypadá tabulka pro tři
proměnné následovně:

I

A

B

C

+1

+1

+1

-1

+1

+1

-1

+1

+1

-1

+1

+1

+1

-1

-1

-1

Tabulka č. 3: Schéma robustnosti tří proměnných podle Plackett-Burmanova plánu.
Celý plán je založen na cyklických záměnách, kdy záměnou prvního řádku
získáme řádek dva, další cyklickou záměnou řádek tři. Poslední řádek je tvořen samými
- 1. Pro Plackett-Burmanův plán pro počet úrovní L = 2 platí:


pro n proměnných je n+1 = m experimentů



n+1 musí být dělitelné 4, v opačném případě se do tabulky přidá potřebný
počet fiktivních proměnných



uskuteční se m experimentů provedených podle znamének u parametrů,
kdy jeden experiment se rovná jednomu řádku v tabulce.

Po vyhodnocení experimentu se pro každou závislou proměnnou provede
lineární regrese, z níž se vypočítá rovnice s absolutním členem a z nezávisle
proměnných se pomocí koeficientů stanoví míra ovlivnění dané závislé proměnné. Vliv
proměnné na výsledek měření se získá ze statistického vyhodnocení závislosti a
posoudí se, zda je její vliv na metodu zanedbatelný, či naopak. [32]
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5.6 detekční limit (LOD)
Detekční limit je charakterizován jako nejmenší množství analytu ve vzorku,
které může být detekováno bez kvantitativního stanovení. Pro jeho stanovení lze
použít poměr signálu a šumu s hodnotou 3. Nalezený detekční limit se ověřuje
analýzou vzorku o příslušné koncentraci. [26]

5.7 kvantitativní limit (LOQ)
Je to nejmenší množství analytu ve vzorku stanovitelné s přijatelnou přesností a
správností. Jedná se o parametr kvantitativních testů pro nízké úrovně látek v
matricích vzorků a používá se především pro stanovení nečistot nebo rozkladných
produktů. Obvykle se dá také vyjádřit jako poměr signálu k šumu s hodnotou 10. [26]

6. CHARAKTERISTIKA ANALYZOVANÝCH LÁTEK
6.1 Natrium-pikosulfát (NaP)

Obrázek č. 5: Strukturní vzorec NaP.
Chemický název NaP je:
Dinatrium-4, 4'-[(pyridin-2-yl)methylen] difenyl-bis(sulfát)

Jedná se o téměř bílý krystalický prášek, který je snadno rozpustný ve vodě a
těžce v ethanolu 96%. V kyselém prostředí, například v kyselině chlorovodíkové, se
štěpí za vzniku rozkladných produktů. Farmakologicky je to látka řadící se do skupiny
kontaktních laxativ, která bývá využívána při krátkodobých akutních problémech se
zácpou a k občasnému použití pro usnadnění vyprázdnění při chronické zácpě. Jeho
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laxativní účinek je vyvolán drážděním nervových pletení ve střevě, čímž se zrychlí
střevní peristaltika a zároveň zvýší sekrece vody a elektrolytů do lumen střeva. Účinek
se projeví po 6 - 12 hodinách při perorální aplikaci. [33]

6.1.1 Rozkladné produkty NaP
Rozkladné produkty NaP jsou v uvedeny v Evropském lékopise jako Impurity A
(IMP-A) - nečistota A: 4-[(RS)-(4-hydroxyfenyl)(pyridin-2-yl)methyl]fenylsulfát sodný
a Impurity B (IMP-B) - nečistota B: 4, 4'-[(pyridin-2-yl)methylen]di(fenol).

Obrázek č. 6: Struktura IMP-A.

Obrázek č.7: Struktura IMP-B.

6.2 Natrium-benzoát (NaB)

Obrázek č.8: Strukturní vzorec NaB.
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NaB, chemickým názvem též sodná sůl kyseliny benzoové, je téměř bílý
krystalický nebo zrnitý prášek. Je snadno rozpustný ve vodě a mírně rozpustný v 90%
ethanolu. Soli a estery této kyseliny se běžně vyskytují v ovoci (brusinky, švestky,
jablka), skořici či hřebíčku. Díky svým bakteriostatickým a fungistatickým účinkům je
hojně využívám v potravinářství jako konzervační aditivum pod zkratkou E211. [33],
[34]

7. ZELENÁ CHROMATOGRAFIE
Termín "zelená chromatografie" představuje v chemické oblasti nový typ
chromatografie založený na eliminaci používání a produkci nebezpečných látek, jehož
cílem je minimalizovat svůj podíl na zátěži životního prostředí. Na rozdíl od
standardních kapalinových chromatografů je zde zásadně snížená spotřeba
rozpouštědel, čehož je dosaženo jak složením mobilní fáze, tak výrazným snížením její
spotřeby - té lze docílit použitím kratší kolony s menším vnitřním průměrem a vyšší
účinností. Jako mobilní fáze se běžně používá voda (90 - 100%) s malou příměsí
acetonitrilu či methanolu. Jelikož se zelená chromatografie řadí do skupiny HTLC
metod, využívá se zde výhod separace při zvýšené teplotě, kde je pomocí zpětného
tlaku kolony (2MPa) dosaženo bodu varu vody až okolo 200°C. Tato metoda je
aplikována v této diplomové práci. [26], [35]
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
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8. MATERIÁL A POMŮCKY
8.1 Chemikálie
Natrium-pikosulfát monohydrát (Biomedica)
Natrium-Benzoát (Biomedica)
Kyselina chlorovodíková (Penta)
Kyselina octová (Sigma-Aldrich)
Triethylamin (Penta)
Acetonitril (Sigma-Aldrich)
Hydroxid sodný (Merck)
voda čištěná reverzní osmózou
70% sorbitol
Acidum citricum monohydricum (Penta)
Natrium citras dihydricus (Penta)

8.2 Pomůcky
Kádinky, odměrné válce, erlenmeyerovy baňky, pipety dělené i nedělené, pipetíky,
tyčinky, vialky, filtry - (OLIMPEAK certified filters by teknokroma - syringe filters - 0,22
um), injekční stříkačky, míchadlo, laboratorní lžičky, kopistky, střičky, kahan, skleněná
frita, skleněná nálevka.

8.3 UHPLC SESTAVA:

 HPLC jednotka: Schimadzu, Nexera, Japonsko
 řídící jednotka: CBM-20A
 degaser: DGU-20A(3R)
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 čerpadlo: LC-30AD
 autosampler: SIL-30AC
 termostat kolony: CTO-30A
 detektor: SPD-M20A (diode array detector)
 PC program: LAB SOLUTIONS, Verzion 5.53
 Kolona A: Kinetex® 2,6u; C18 100A; (150 x 2,6 µm); 514855 - 8
 Kolona B: LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm)

8.4 PŘÍSTROJE:
 Analytické váhy Sartorius CPA22D-0CE, Sartorius AG
 pH-metr SCHOTT CG 843, Schott Instruments GmbH
 vodní vývěva
 magnetická míchačka Color squid, Ika Werke, Německo

9. OBECNÝ POSTUP:
Nejprve byly připraveny roztoky a mobilní fáze, které se přefiltrovaly přes
membránový filtr o rozměrech pórů 0,22 µm. Poté se nastavily vhodné
chromatografické podmínky pro UHPLC metodu v programu LAB SOLUTION a
následovala ekvilibrace (promytí) kolony MF obsahující 10% ACN. V mezičase se
vytvořila série roztoků a ty byly postupně nastřikovány na kolonu. Z důvodu zajištění
přesnějších výsledků byly vždy provedeny 2-3 nástřiky dle potřeby. Pro optimalizaci
parametrů metody byla vhodná teplota shledána v hodnotě 100°C, průtok na 0,4
ml/min a absorbance, stanovena na vlnovou délku 263 nm, byla převzata z PhEur. Po
ukončení analýzy se kolona opět promyla 10% ACN, díky čemuž se vypláchl pufr z
kolony a na závěr se kolona naplnila mobilní fází obsahující 90% ACN.
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9.1.1 Příprava MF
K 250 ml destilované vody, přefiltrované přes skleněnou fritu, bylo přidáno 1,05
ml triethylaminu (TEA) a promícháno pomocí míchadla. Do roztoku se vložil pH-metr a
po stabilizování se přidávala kyselina octová až do dosažení pH 5,0. Roztok se opět
zfiltroval a k 180 ml tohoto roztoku se přidalo 20 ml ACN.

10. PŘÍPRAVA ROZTOKŮ
10.1 Roztoky k optimalizaci chromatografických podmínek
10.1.1 Příprava roztoků
Připravené roztoky slouží k vytvoření porovnávacích roztoků č. 1 - 4.
Roztok č. 1: 75 mg NaB bylo zředěno v MF na 25,0 ml.
(C = 3 mg/ml)
Roztok č. 2: K 56, 25 mg NaP se přidalo 5,0 ml roztoku č. 1 a zředilo se v MF na 25,0 ml.
5,0 ml tohoto roztoku se ještě jednou zředilo MF na 20,0 ml.
(CB = 0,15 mg/ml), (CP = 0,5625 mg/ml).
Roztok č. 3: Ke 2,5 mg NaP bylo přidáno 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,2 mol/l RS a
roztok se na 2 minuty vložil do vroucí lázně. Poté se k již ochlazenému roztoku přidalo
0,5 ml hydroxidu sodného 0,2 mol/l RS a 0,6 ml roztoku č. 1. Zbylý obsah odměrné
baňky se doplnil MF na 5,0 ml.
(CB = 0,3 mg/ml)

10.1.2 Příprava porovnávacích roztoků (č. 1 - 4)
Porovnávací roztoky slouží k identifikaci analytů a jejich retenčních časů.
Porovnávací roztok č. 1: Tento vzorek je totožný s roztok č. 3.
Porovnávací roztok č. 2: Ke 2,5 mg Nap se přidalo 0,6 ml roztoku č. 1. Zbylý obsah
odměrné baňky byl doplněn MF na 5,0 ml.
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Porovnávací roztok č. 3: Do odměrné baňky bylo přeneseno 0,6 ml roztoku č. 1 a zbylý
obsah se doplnil MF na 5,0 ml.
Porovnávací roztok č. 4: Ke 2,5 mg NaP bylo přidáno 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové
0,2 mol/l RS a roztok se na 2 minuty vložil do vroucí lázně. se k již ochlazenému roztoku
přidalo 0,5 ml hydroxidu sodného 0,2 mol/l RS. Zbylý obsah odměrné baňky se doplnil
MF na 5,0 ml.

Následující tabulka znázorňuje eluované analyty v chromatogramech při
aplikaci daného roztoku.
Porovnávací roztok

Analyty

Roztok č.1

NaP, NaB, Imp-A, Imp-B

Roztok č.2

NaP, NaB

Roztok č.3

NaB

Roztok č.4

Nap, Imp-A, Imp-B

Tabulka č. 4: Analyty jednotlivých roztoků.

10.2 Příprava porovnávacích roztoků pro stanovení NaP, NaB a
IMP
Porovnávací roztok (a) - (Pa): Bylo naváženo 56,25 mg Natrii picosulfat monohydricum
WS do odměrné baňky, ke kterému bylo přidáno 5,0 ml Pd a doplněno MF do 25,0 ml. Z
tohoto roztoku bylo odebráno 10,0 ml a znovu doplněno MF do 25,0 ml.
Porovnávací roztok (b) - (Pb): Shodný s roztokem č. 3
Porovnávací roztok (c) - (Pc): Z Pa bylo odebráno 0,5 ml a doplněno MF do odměrné
baňky na 50,0 ml. Z této baňky byl následně odebrán objem 1,0 ml a zředěn MF do
odměrné baňky na 10,0 ml.
Porovnávací roztok (d) - (Pd): Bylo naváženo 74,6 mg Natrii benzoas WS do odměrné
baňky a doplněno MF do 25,0 ml.
Porovnávací roztok Imp-B - (Pimp-B): Ke 2,5 mg NaP se přidalo 0,5 ml kyseliny
chlorovodíkové 0,2 mol/l RS a roztok se na 30 minut vložil do vroucí lázně. Díky tomu
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došlo k rozpadu NaP pouze na rozkladný produkt IMP-B. Reakce byla poté ukončena
přilitím 0,5 ml hydroxidu sodného 0,2 mol/l RS. Obsah odměrné baňky byl doplněn MF
na 5,0 ml.

10.3 Příprava zkoušeného roztoku
Tento zkoušený roztok slouží k stanovení obsahu NaP, NaB a příbuzných látek.
Zkoušený roztok pro stanovení obsahu - (Rzk): Do odměrné baňky bylo naváženo 3,4 g
přípravku Guttalax® a zředěno MF na 25,0 ml.

11. OPTIMALIZACE CHROMATOGRAFICKÝCH PODMÍNEK
11.1 Experimenty s kolonou
Pro experimenty s kolonou byla použita MF se složením uvedeném výše.

11.1.1 Kolona A
Při optimalizaci teploty vhodné pro analyzovanou metodu došlo postupně k
opotřebení kolony, což mělo za následek zhoršení separace související s rozšiřováním
píků. Z toho důvodu následovalo promytí kolony dle doporučeného postupu výrobce
kolony. Promývání probíhalo za zvýšené teploty při průtoku 0,4 ml/min podle
následujícího schématu.
Postup:
1. 5 : 95 - ACN : voda
2. 95 : 5 - ACN : voda
3. 100% THF (tetrahydrofuran)
4. 95 : 5 - ACN : voda
5. 5 : 95 - ACN : voda
Promytí bohužel nebylo dostatečně účinné a píky byly stále nadměrně široké.
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11.1.2 Kolona B
Kolona B již dosahovala požadované separace všech obsažených analytů, proto
byla aplikována pro další analytická měření.

12. STANOVENÍ NAP A NAB
Připravené porovnávací roztoky (Pa - Pd) byly spolu s Rzk, obsahujícím modelový
přípravek Guttalax, použity ke stanovení NaP a NaB za podmínek optimalizované a
validované metody pro UHPLC analýzu daného analytu. V následující tabulce jsou
shrnuty parametry validované metody.
Metoda

UHPLC

Průtoková rychlost:

0,4 ml/min

Detekce:

Spektrofotometrický
detektor - 263 nm

Nástřik:

2 µl

Teplota
autosampleru:

8°C

Teplota kolony:

100°C

Tabulka č. 5: Parametry optimalizované UHPLC metody.

12.1 NaP
Hodnoty získané z chromatografických záznamů Pa a Rzk se použijí pro výpočet
obsahu NaP v přípravku MP. (vyjádřeno v g na 100 g přípravku)
Vzorec pro výpočet:

ArPzk -plocha píku NaP ve zkoušeném roztoku
nPst - navážka pracovního standardu NaP pro Pa v mg
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oPst - obsah NaP v pracovním standardu v %
ArPporA - plocha píku NaP v Pa
nzk - navážka vzorku v g

12.2 NaB
Hodnoty získané z chromatografických záznamů Pa a Rzk se použijí pro výpočet
obsahu NaB v přípravku MP. (vyjádřeno v g na 100 g přípravku)
Vzorec pro výpočet:

ArBzk -plocha píku NaB ve zkoušeném roztoku
nBst - navážka pracovního standardu NaB pro Pa v mg
oBst - obsah NaB v pracovním standardu v %
ArPporA - plocha píku NaB v Pa
nzk - navážka vzorku v g

13. STANOVENÍ PŘÍBUZNÝCH LÁTEK
Stanovení příbuzných látek probíhalo za stejných chromatografických podmínek
jako u stanovení NaP a NaB. K vyhodnocení zde byl použit Pc a Rzk. Při stanovování
příbuzných látek byly použity korekční faktory převzaté z Evropského lékopisu. [36]
Limity:
 Korekční faktory:

 Limit

-

nečistota A = 0,7

-

nečistota B = 0,5

zanedbatelnosti:

odpovídá

chromatogramu Pc (0,05%)
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polovině

plochy

hlavního

píku

na

Pro výpočet obsahu nečistot se příslušným korekčním faktorem vynásobí
plocha píku dané nečistoty.
Hodnoty získané z chromatografických záznamů Pc a Rzk se použijí pro výpočet
obsahu nečistot v přípravku MP. (vyjádřeno v %)
Vzorec pro výpočet:

ArIMPzk -plocha píku nečistoty NaP ve zkoušeném roztoku
CF - korekční faktor (nečistota A = 0,7; B = 0,5)
nPst - navážka pracovního standardu NaP pro Pa v mg
oPst - obsah NaP v pracovním standardu v %
ArPporC - plocha píku NaP v Pc
nzk - navážka vzorku v g
MP - obsah NaP v přípravku v g/100 g přípravku

14. ROZTOKY PRO VALIDACE ANALYTICKÝ METOD:
14.1 Roztoky pro přesnost - opakovatelnost
Ke stanovení opakovatelnosti byl jako modelový přípravek zvolen Guttalax s
obsahem NaP a NaB potřebného k analýze metody v souladu s ICH Q2A a Q2B. Pro
testování bylo připraveno 6 stejných roztoků. K přípravě se do odměrné baňky navážilo
3,4 g tohoto přípravku a doplnilo se MF do 25,0 ml.
Navážky jednotlivých vzorků viz. tabulky č. 11, 12 a 13 ve výsledcích a diskuzi.

14.2 Roztoky pro správnost

48

Správnost metody byla ověřována šesti individuálně připravenými modelovými
vzorky, k jejichž přípravě bylo nejprve třeba si vytvořit Placebo.

14.2.1 Příprava placeba:
K 28,5090 g 70% sorbitolu bylo do odměrné baňky přidáno 0,0592 g kyseliny citronové
(Acidum citricum monohydricum) a 0,0591 g Natrii citras dihydricus. Objem byl
doplněn čištěnou vodou do 50,0 ml.

14.2.2 Příprava roztoků pro správnost:
K návážce 0,0226 mg NaP bylo přidáno 3,4 g placeba a doplněno 2,0 ml Pd s obsahem
0,0746 g NaB. Obsah se důkladně promíchal a doplnil MF do 25,0 ml. Tento postup byl
opakován 6x. Takto připravené roztoky byly analyzovány s požadavkem výtěžnosti u
účinných látek v rozmezí 98,0 - 102,0% a u konzervačních látek 95,0 - 105,0%.
Roztok (S)
S č.1
S č.2
S č.3
S č.4
S č.5
S č.6

N(placebo) g
3,4076
3,4041
3,4217
3,4185
3,4896
3,4123

N(NaP) g
0,0226
0,0227
0,0229
0,0226
0,0225
0,0224

Tabulka č. 6: Navážka NaP a placeba v gramech pro roztok pro správnost.

14.2.3 Příprava roztoků pro správnost příbuzných látek
3,4 g placeba se v odměrné baňce smíchalo s 2,5 ml roztoku 1% linearity (=1%
Pa). Obsah baňky se doplnil MF do 25,0 ml.
Roztok (Sp)
Sp č.1
Sp č.2
Sp č.3
Sp č.4
Sp č.5
Sp č.6

Navážka (g)
3,3933
3,4311
3,3999
3,4083
3,3972
3,4086

Tabulka č. 7: Navážka placeba pro roztok pro správnost příbuzných látek.
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14.3 Linearita
Linearita metody je hodnocena pomocí 5 vzorků s koncentracemi NaP a NaB
odpovídajících rozsahu 80 - 120% původnímu (100%) Pa.

14.3.1 Příprava roztoků pro ověření linearity NaP a NaB
Bylo naváženo 225 mg Natrii picosulfat monohydricum WS do odměrné baňky, ke
kterému bylo přidáno 20,0 ml Pd a doplněno MF do 100,0 ml (zásobní roztok).
80% - Ze zásobního roztoku bylo odebráno 8,0 ml a znovu doplněno MF do 25,0 ml.
90% - Ze zásobního roztoku bylo odebráno 9,0 ml a znovu doplněno MF do 25,0 ml.
100% - Ze zásobního roztoku bylo odebráno 10,0 ml a znovu doplněno MF do 25,0 ml.
110% - Ze zásobního roztoku bylo odebráno 11,0 ml a znovu doplněno MF do 25,0 ml.
120% - Ze zásobního roztoku bylo odebráno 12,0 ml a znovu doplněno MF do 25,0 ml.

14.3.2 Příprava roztoků pro ověření linearity příbuzných látek
5,0 ml 100% Pa bylo v odměrné baňce na 50,0 ml doplněno po rysku MF
(zásobní roztok).
3,0 % - do 10 ml odměrné baňky byly pipetovány 3,0 ml zásobního roztoku a doplněny
MF po značku. 2,5 % - do 10 ml odměrné baňky byly pipetovány 2,5 ml zásobního
roztoku a doplněny MF po značku. 2,0 % - do 10 ml odměrné baňky byly pipetovány
2,0 ml zásobního roztoku a doplněny MF po značku. 1,5 % - do 10 ml odměrné baňky
byly pipetovány 1,5 ml zásobního roztoku a doplněny MF po značku. 1,0 % - do 25 ml
odměrné baňky byly pipetovány 2,5 ml zásobního roztoku a doplněny MF po značku.
0,5 % - do 10 ml odměrné baňky byly pipetovány 0,5 ml zásobního roztoku a doplněny
MF po značku. 0,05 % - do 10 ml odměrné baňky byl pipetován 1,0ml 0,5 % roztoku a
doplněn MF po značku.

14.4 Selektivita
Selektivita metody byla znázorněna na chromatografických záznamech:
1. Zkoušeného roztoku č.1 obsahujícího všechny analyty
2. Zkoušeného roztoku č. 3 obsahujícího NaB
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3. Zkoušeného roztoku č. 4 obsahujícího NaP a impurity A, B
4. Zkoušeného vzorku pro přesnost s přípravkem Guttalax por. gtt. sol.
5. Zkoušeného roztoku pro správnost připraveného z placeba
6. Pa vyhovujícího 100% linearitě
7. Pc obsahujícího 0,1 % NaP (referenční koncentrace - linearita 0,1%)

Požadavkem bylo dostatečné rozlišení mezi píky NaP, NaB, Imp A a Imp B, které
byly od sebe navzájem odděleny až na základní linii a zároveň vyloučení interference
píků analyzovaných látek s píky látek přítomných ve zkoušeném roztoku.

14.5 Robustnost
Robustnost byla testována za pomoci Plackett-Burmanova plánu, k jehož
analýze bylo použito 12 experimentů. Každý experiment testoval 7 nezávisle
proměnných faktorů, které by mohly mít vliv na výsledek analytické metody. Na
následující tabulce můžeme vidět tyto proměnné, určující průběh experimentu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

zahřívání
vz.

v(TEA)

pH

ACN

průtok

teplota

nástřik

1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1
1

1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
1
-1

1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
1
1

1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1
1

1
1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
1

1
1
1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1

1
-1
1
1
1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1

Tabulka č. 8: Plán experimentů pro testování robustnosti pomocí Plackett-Burmanova
plánu
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Tabulka s 12-ti experimenty o 7 různých proměnných faktorech, kdy (1) znamená
zvýšení parametru a (-1) snížení.
zahřívání vz. - doba, po kterou se zahřívá roztok po přidání HCl 0,2M v rozmezí 1,5 min
a 2,5 min
v(TEA) - objem triethylaminu, který je přidán k vodě při tvorbě MF v rozmezí 5%
nominálního objemu
pH - pH pufru MF s rozmezím 0,2 od nominální hodnoty pH
ACN - množství ACN přidaného do MF v procentech - v rozmezí 1%
průtok - průtok MF v rozmezí 80 a 120%
teplota - teplota na koloně v rozmezí 10°C od nominální teploty
nástřik - nástřik analyzovaného vzorku v rozmezí 0,5 µl od nominálního nástřiku

V tabulce č. 9 si lze prohlédnout jednotlivé změny proměnných při analýze robustnosti.
zahřívání vz.

v(TEA)

pH

ACN

průtok

teplota

nástřik

nominální
hodnota

2 min

1,05 ml/250

5

10%

0,40 ml/min

100°C

2,0 µl

-1

1,5 min

1,0 ml/ 250

4,8

9%

0,32 ml/min

90°C

1,5 µl

1

2,5 min

1,1 ml/250

5,2

11%

0,48 ml/min

110°C

2,5 µl

Tabulka č. 9: Sledované proměnné pro hodnocení robustnosti.

14.6 Limit kvantifikace (LOQ)
Limit kvantifikace byl stanoven jako koncentrace, která poskytuje pík s poměrem
signálu k šumu rovnému 10. Ke stanovení byl využit roztok s koncentrací 0,001 mg/ml.
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VÝSLEDKY A DISKUSE
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15. STANOVENÍ OPTIMÁLNÍCH PODMÍNEK PRO ANALÝZU
Vybrané podmínky pro separační UHPLC metodu byly voleny na základě
schopnosti dostatečně separovat nejen účinnou látku s jejími rozkladnými produkty,
ale také konzervační látku zastoupenou NaB. Na základě předchozích zkušeností s NaP
byla pro detekci volena absorbance o vlnové délce 263 nm. Výběr dalších podmínek je
popsán níže.

15.1 Výběr vhodné mobilní fáze
Tato práce mapuje možnosti UHTLC ve farmaceutické analýze. Zároveň je zde
kladen důraz na co nejmenší ekologickou zátěž a z toho důvodu byla zvolena mobilní
fáze s nejnižším možným obsahem organických rozpouštědel, zaručující dostatečnou
citlivost metody. Nejprve byla snaha o separaci pouze s vodou, avšak výsledný retenční
čas byl příliš dlouhý a píky byly rozmyté, proto byla nakonec zvolena mobilní fáze s
obsahem ACN v poměru 1 : 9 s vodou. MF se dále postupně upravovala přídavkem TEA
s kyselinou octovou k vytvoření vhodného pH roztoku (pH = 5,0), jenž zaručoval
dostatečnou stabilitu NaP a zároveň rychlejší eluci píků. Jako optimální pro tuto
metodu byla zvolena kolona s reverzní stacionární fází C 18 (viz. separační módy reverzní fáze), která se využívá při separaci látek s hydrofobními skupinami pomocí
vody a ACN jako MF.

15.2 Optimalizace teploty
V další fázi se stanovovaly parametry pro vytvoření nejvhodnější analytické
metody. Prvním z nich byla teplota. V rozsahu od 80 do 150°C byly postupně
provedeny nástřiky porovnávacího roztoku (a) v teplotních intervalech po 10°C nejprve
vzestupně a poté sestupně. Cílem bylo ověřit, že kolona nedegraduje působením
vysoké teploty, tedy že separace látek je stejná před a po teplotní zátěži kolony. První
použitá kolona bohužel nevydržela teplotní zátěž 150°C a došlo ke zmíněné degradaci
kolony, proto byla pro zbytek analýzy použita druhá kolona. Výsledkem optimalizace
bylo zjištění, že se stoupající teplotou se retenční časy zkracují a zároveň klesá
vzdálenost mezi jednotlivými píky. Žádoucím pro vyhodnocování chromatogramů je
optimální rozlišení mezi jednotlivými píky a zároveň rychlé separování látek ze vzorku.
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Na základě těchto požadavků byla vyhodnocena jako nejvhodnější teplota 100°C. Při
vyšší teplotě docházelo ke ztrátě separace zejména u dvojice píků NaP a NaB.

15.3 Stanovení průtoku
Na stejném principu vyhodnocení byl stanovován i průtok eluátu kolonou. Ten
se hodnotil při rychlosti průtoku 0, 4000 ml/min; 0,2666 ml/min a 0,1333 ml/min. Jako
optimální byl vybrán průtok 0,4000 ml/min z hlediska dostatečné rychlosti a dobré
separace. Vyšší průtok by měl za následek vysoký tlak na koloně.

15.4 Souhrn optimalizovaných podmínek pro zvolenou metodu
 Teplota: 100°C
 Absorbance: 263 nm
 Průtok: 0,4 ml/min
 Objem nástřiku: 2µl
 MF:

voda : ACN (9 : 1) + TEA + kyselina octová (upravení pH na 5,0)

 Kolona č.1: Kinetex 2,6 u C 18 100A ( 150 x 3,00 mm; 2,6 micron)
Kolona č.2: LiChrospher 60 RP - select B 5µm ( 4 x 125 mm) Lot NO: L165018

15.5 Identifikace analytů z porovnávacích roztoků 1 - 4
Identifikace analytů: Podle chromatografických záznamů z porovnávacích roztoků 1 - 4
bylo stanoveno pořadí a retenční časy jednotlivých analytů. Výsledky jsou znázorněny v
tabulce č. 10.
Píky
Retenční čas

Pík 1 - NaB

Pík 2 - NaP

Pík 3 - Imp-A

Pík 4 - Imp-B

1,853

4,868

9,176

15,799

Tabulka č. 10: Retenční čas jednotlivých analytů.
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16. VÝSLEDKY VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD
16.1 Přesnost - opakovatelnost
Navážky a výsledky opakovatelnosti jsou shrnuty v následujících tabulkách:
NaP - Vzorek č.
1

Navážka přípravku (g)
3,4188

Zjištěno (g/100g přípravku)
0,6674

2

3,4301

0,6713

3
4
5
6

3,4105
3,4269
3,3907
3,3959

0,6691
0,6687
0,6667
0,6719

Průměr
Směrodatná odchylka
Relativní směrodatná odchylka (%)

0,6692
0,0019
0,29

Tabulka č. 11: Přesnost stanovená u NaP.
NaB - Vzorek č.
1
2
3
4
5
6

Navážka přípravku (g)
3,4188
3,4301
3,4105
3,4269
3,3907
3,3959

Průměr
Směrodatná odchylka
Relativní směrodatná odchylka (%)

Zjištěno (g/100g přípravku)
0,1754
0,1777
0,1775
0,1771
0,1786
0,1782
0,1774
0,0010
0,56

Tabulka č. 12: Přesnost stanovená u NaB.
IMP - Vzorek č.
1
2
3
4
5
6

Navážka přípravku (g)
3,4188
3,4301
3,4105
3,4269
3,3907
3,3959

Průměr
Směrodatná odchylka
Relativní směrodatná odchylka (%)

Nečistota A %
1,93
1,85
1,83
1,85
1,88
1,88
1,87
0,03
1,69

Tabulka č. 13: Přesnost stanovená u příbuzných látek.
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16.1.1 Vyhodnocení přesnosti
Metoda přesnosti stanovuje relativní směrodatnou odchylku u účinných,
konzervačních a příbuzných látek. Pro účinné látky je hraniční relativní směrodatná
odchylka do 2,0 % (RSD pro NaP = 0,31%), u konzervačních látek do 5,0 % (RSD pro NaB
= 0,63%) a u příbuzných látek je tolerance do 7% (RSD pro IMP = 4,58%). Vypočítané
hodnoty všech odchylek vyhovují limitům pro přesnost.

16.1.2 Správnost - NaP
Vzorek
č.

Navážka
placeba (g)

Navážka NaP
(g)

Správný obsah
(g/100g)

Nalezený obsah
(g/100g)

Výtěžnost
(%)

1

3,4076

0,0226

0,6589

0,6665

101,15

2
3
4
5
6

3,4041
3,4217
3,4185
3,3896
3,4123

0,0227
0,0229
0,0226
0,0225
0,0224

0,6624
0,6648
0,6568
0,6594
0,6522

0,6598
0,6657
0,6671
0,6651
0,6640

99,61
100,14
101,57
100,86
101,81

Průměr (%)

100,86

Tabulka č. 14: Správnost stanovená u NaP.

16.1.3 Správnost - NaB
Vzorek
č.

Navážka
placeba (g)

Navážka NaP
(g)

Správný obsah
(g/100g)

Nalezený obsah
(g/100g)

Výtěžnost
(%)

1
2
3
4
5
6

3,4076
3,4041
3,4217
3,4185
3,3896
3,4123

0,0226
0,0227
0,0229
0,0226
0,0225
0,0224

0,1740
0,1742
0,1733
0,1734
0,1749
0,1738

0,1763
0,1789
0,1750
0,1744
0,1766
0,1752

101,32
102,70
100,98
100,58
100,97
100,81

Průměr (%)

101,23

Tabulka č. 15: Správnost stanovená u NaB.
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16.1.4 Správnost příbuzných látek
Vzorek Navážka placeba Přídavek NaP
č.
(g)
(mg)
1
2
3
4
5
6

3,39331
3,43110
3,39986
3,4083
3,39715
3,40864

Správný obsah
(g/100g)

Nalezený obsah
(g/100g)

Výtěžnost
(%)

0,0998
0,0987
0,0996
0,0993
0,0996
0,0993

0,1058
0,1066
0,1041
0,1067
0,1100
0,1107

106,02
108,07
104,60
107,47
110,37
111,52

Průměr (%)

108,01

0,0226
0,0226
0,0226
0,0226
0,0226
0,0226

Tabulka č. 16: Správnost stanovená u příbuzných látek NaP.

16.1.5 Vyhodnocení správnosti
Při vyhodnocení metody správnosti byla výtěžnost NaP stanovena na 100,86%,
což vyhovuje stanoveným požadavkům na výtěžnost účinné látky v přípravku, která by
měla být v rozmezí 98,0 - 102,0%. Také výtěžnost NaB, jejíž hodnota je 101,23% splňuje
limit výtěžnosti konzervační látky v rozmezí 95,0 - 105,0%. Pro příbuzné látky je limit
výtěžnosti stanoven na 85,0 - 115,0%. S výtěžností 108,01% je toto kritérium splněno.

16.2 Linearita
16.2.1 Ověření linearity NaP a NaB
Pro ověření linearity bylo testováno 5 standardů v koncentračním rozmezí od
80 - 120%. Jejich průměrná hodnota ploch píků je stanovena ze tří měření a zapsána v
tabulce č. X pro každou z koncentrací.

 NaP
Naměřené hodnoty průměrných ploch píků jednotlivých standardů:

58

Ln-%

80

90

100

110

120

Koncentrace roztoku
v mg/ml

0,72

0,81

0,90

0,99

1,08

Plocha - průměr

1170998

1298069

1448771

1569875

1691122

Tabulka č. 17: Hodnoty pro vyhodnocení linearity NaP.

Graf č. 1: Graf lineární regrese pro NaP.
Parametry lineární regrese:
y = 11942,6x + 112605,0
R2 = 0,99840
R = 0,99920

 NaB
Naměřené hodnoty průměrných ploch píků jednotlivých standardů:
Ln-%

80

90

100

110

120

Koncentrace roztoku v
mg/ml

0,19

0,21

0,24

0,26

0,29

Plocha - průměr

140249

155323

173386

189160

205171

Tabulka č. 18: Hodnoty pro vyhodnocení linearity NaB.
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Graf č. 2: Graf lineární regrese pro NaB.
Parametry lineární regrese:
y = 1636,8x + 8976,8
R2 = 0,99939
R = 0,99970

16.2.2 Ověření linearity příbuzných látek
Vyhodnocení je provedeno z koncentrací 0,05 - 3,0 % Pa z důvodu
nedostupnosti standardů jednotlivých nečistot.
Naměřené hodnoty průměrných ploch píků jednotlivých standardů:
Koncentrace

0,05%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

Plocha - průměr

2451

6891

12321

18186

25463

32049

39471

Tabulka č. 19: Hodnoty pro vyhodnocení linearity příbuzných látkek.
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Graf č. 3: Graf lineární regrese příbuzných látek.
Parametry lineární regrese:
y = 12609,8x + 542,7
R2 = 0,99521
R = 0,99760

16.2.3 Vyhodnocení linearity
Výsledný korelační faktor pro stanovení linearity NaP je 0,9992, což splňuje
limity stanovevé pro účinné látky v přípravku (≥ 0,999). Pro konzervační látky je
stanoven limit ≥ 0,995, který je v souladu s vypočítanou hodnotou linearity NaB, jež
činí 0,9997. Korelační faktor pro stanovení příbuzných látek má hodnotu 0,9976, zde
jsou povoleny limity hodnot ≥ 0,990. Všechny tyto hodnoty splňují určené limity,
linearita tedy byla ověřena.

16.3 Selektivita
Na následujících chromatografických záznamech jsou uvedeny vybrané
chromatogramy roztoků, kterými byla podložena selektivita metody. Těmito roztoky
jsou: Porovnávací roztok č. 1, 3 a 4, dále roztok s přípravkem Guttalax, placebo
přípravku, Pa a Pc. Uvedené chromatografické záznamy jsou zobrazeny na obr. č. 9, 10,
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11, 12, 13, 14, 15 a 16. Chromatografický záznam placeba (obr.č.14) ukazuje, že žádný
pík neinterferuje s píky stanovovaných látek.

Obrázek č. 9: Chromatografický záznam porovnávacího roztoku č. 1 - RTNaB = 1,92;
RTNaP = 4,01; RTIMP-A = 7,29; RTIMP-B = 11,27.

Obrázek č. 10: Chromatografický záznam zkoušeného roztoku č. 3 - RTNaB = 1,91.
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Obrázek č. 11: Chromatografický záznam zkoušeného roztoku č. 4 - RTNaP = 4,11; RTIMP-A
= 7,20; RTIMP-B = 12,54.

Obrázek č. 12: Chromatografický záznam roztoku s přípravkem Guttalax.

Obrázek č. 13: Chromatografický záznam roztoku pro správnost.

Obrázek č. 14: Chromatografický záznam placeba přípravku.
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Obrázek č. 15: Chromatografický záznam porovnávacího roztoku (a) [Pa].

Obrázek č. 16: Chromatografický záznam porovnávacího roztoku (c) [Pc].

16.4 Robustnost
Pro sledování robustnosti na základě Plackett-Burmanova plánu byly vybrány
takové parametry, které by mohly mít praktický dopad na analýzu. Za testované
parametry byly zvoleny retenční časy jednotlivých složek ve zkoušeném roztoku, tedy
NaB, NaP, IMP-A a IMP-B (RT 1-4). Dále se hodnotila míra separace vyjádřená
rozlišením mezi jednotlivými píky(RS 1-2, 2-3, 3-4). Také byl testován počet
teoretických pater pro pík NaP (ThPINo2) spolu s faktorem symetrie pro pík NaP (TF2).

16.4.1 RT1 - retenční čas NaB
Na tomto příkladu bude detailněji vysvětlen zvolený postup při statistickém
hodnocení. Nejprve byly spočítány odhady parametrů a na jejich základě se stanovila
statistická významnost proměnných. Po regresi byla získána tato tabulka s
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vícenásobným korelačním koeficientem R = 0,98401. Tato tabulka zobrazuje zkoumané
proměnné a jejich významnost pro retenční čas NaB.
Proměnná
Abs
zahřívání vz.
v(TEA)
pH
ACN
průtok
teplota
nástřik

Odhad
1,70067
-0,008
-0,0755
-0,132
-0,04383
-0,35
-0,095
0,03367

Směr.Odch.
0,03594
0,03594
0,03594
0,03594
0,03594
0,03594
0,03594
0,03594

Závěr
Významný
Nevýznamný
Nevýznamný
Významný
Nevýznamný
Významný
Nevýznamný
Nevýznamný

Pravděpodobnost
1,19E-06
0,834742134
0,103547262
0,021332754
0,289564851
0,000622467
0,057368557
0,401885604

Tabulka č. 20: Závislost jednotlivých proměnných na retenčním čase NaB.
Po zanedbání nevýznamných proměnných byla v dalším kroku opět provedena
regrese, nyní pouze s významnými proměnnými s výslednou rovnicí:
RT1(NaB) = - 0,132 (pH) - 0,35 (průtok) + 1,701,
s vícenásobným korelačním faktorem R = 0,92670 a reziduální směrodatnou
odchylkou 0,17516.
Výsledky významných proměnných jsou uvedeny v tabulce č. X.
Proměnná

Odhad

Směrodatná
odchylka

Závěr

Pravděpodobnost

Absolutní člen
(Abs)

1,701

0,05056

Významný

8,95E-11

pH

-0,132

0,05056

Významný

2,82E-02

průtok

-0,350

0,05056

Významný

6,90E-05

Tabulka č. 21: Závislost statisticky významných proměnných na retenčním čase NaB.
Z výsledné rovnice tedy vyplývá, že retenční čas NaB je nejvíce závislý na
průtoku a hodnotě pH MF. Dá se tedy s jistou mírou pravděpodobnosti předpovědět,
že zvýšení pH o 0,2 má za následek snížení RT1 o 0,132 min. Naopak při snížení pH o
0,1 se prodlouží RT1 o zhruba 0,065 min. Taktéž při zvýšení průtoku o 0,08 ml/min
dochází ke zkrácení RT1 o 0,35 min a naopak.
RT1 nevykazuje významnou závislost na zahřívání vzorku, objemu TEA, poměru
ACN k ostatním částem MF, teplotě a nástřiku.
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Vzhledem k větší přehlednosti je u následujících příkladů uváděna pouze
konečná regrese s významnými proměnnými.

16.4.2 RT2 - retenční čas NaP
Stejně jako u RT1 i u RT2 (NaP) byly na základě odhadů parametrů z regrese
stanovené statisticky významné proměnné, které jsou uvedené v tabulce č. X. Výsledná
rovnice má tvar:
RT2(NaP) = - 0,37 (ACN) - 0,5345 (průtok) - 0,618 (teplota) + 2,98133,
s vícenásobným korelačním koeficientem R = 0,98574 a reziduální směrodatnou
odchylkou 0,26790.
Proměnná

Odhad

Směrodatná
odchylka

Závěr

Pravděpodobnost

Abs

2,981

0,07103

Významný

1,14E-10

ACN

-0,370

0,07103

Významný

8,14E-04

průtok

-0,535

0,07103

Významný

6,77E-05

teplota

-0,618

0,07103

Významný

2,38E-05

Tabulka č. 22: Závislost statisticky významných proměnných na retenčním čase NaP.
Retenční čas NaP je závislý na průtoku, teplotě a poměru ACN k ostatním
částem MF. Dá se tedy předpokládat, že zvýšením obsahu ACN v MF o 1% dojde ke
zkrácení retenčního času o 0,37 min. K opačnému procesu dojde při snížení obsahu
ACN. Zvýšením teploty se taktéž zkrátí retenční čas, přibližně o 0,062 min na 1°C změny
oproti nominální hodnotě. Zvýšení průtoku o 0,8 ml/min pak zkracuje retenční čas o
0,535 min.

16.4.3 RT3 - retenční čas IMP-A
V tabulce č. X se nacházejí významné proměnné, které mají vliv na retenční čas IMP-A.
Výsledná rovnice má tvar:
RT3(IMP-A) = - 0,7155 (ACN) - 0,95583 (průtok) - 1,27367 (teplota) + 5,304,
s vícenásobným korelačním koeficientem R = 0,97366 a reziduální směrodatnou
odchylkou 0,50073
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Proměnná

Odhad

Směrodatná
odchylka

Závěr

Pravděpodobnost

Abs

5,304

0,14455

Významný

3,34E-10

ACN

-0,7155

0,14455

Významný

1,12E-03

průtok

-0,95583

0,14455

Významný

1,67E-04

teplota

-1,27367

0,14455

Významný

2,16E-05

Tabulka č. 23: Závislost statisticky významných proměnných na míře separace IMP-A.
Z tabulky vyplývá, že zvýšení ACN o 1% sníží retenční čas o 0,716 min. Zvýšením
průtoku o 0,8ml/min dosáhneme zrychlení eluce IMP-A o 0,956 min a navýšením
teploty o 10°C dojde ke zkrácení retenčního času o 1,274 min.

16.4.4 RT4 - retenční čas IMP-B
Retenční čas IMP-B je významně ovlivněn parametry nacházejícími se v tabulce
č. X. Rovnice z nich sestavená má tvar:
RT4(IMP-B) = -1,16525 (ACN) - 1,70992 (průtok) - 2,30458 (teplota) + 9,30408,
s vícenásobným korelačním koeficientem R = 0,97354 a reziduální směrodatnou
odchylkou 0,89037.

Proměnná

Odhad

Směrodatná
odchylka

Závěr

Pravděpodobnost

Abs

9,30408

0,25703

Významný

3,72E-10

ACN

-1,16525

0,25703

Významný

1,92E-03

průtok

-1,70992

0,25703

Významný

1,60E-04

teplota

-2,30458

0,25703

Významný

1,90E-05

Tabulka č. 24: Závislost statisticky významných proměnných na retenčním čase IMP-B.
Retenční čas IMP-B je nejvíce ovlivňován teplotou, kdy navýšení teploty o 10°C
má za následek zkrácení retenčního času o 2,305 min. Stejným případem jsou průtok a
koncentrace ACN v MF. Jejich zvýšením dosáhneme taktéž zkrácení retenčního času o
1,710 min (průtok) respektive 1,165 min (ACN).
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16.4.5 RS1-2 - rozlišení mezi píky 1 a 2
Míra separace mezi píky NaB a NaP je výrazně ovlivněná 5 významnými
proměnnými uvedenými v tabulce č.X. Konečná rovnice je ve tvaru:
RS(1-2) = 0,879 (v/TEA) + 0,524 (pH) - 0,873 (ACN) - 0,863 (teplota) + 2,934,
s vícenásobným korelačním koeficientem R = 0,96861 a reziduální směrodatnou
odchylkou 0,53693.
Proměnná

Odhad

Směrodatná
odchylka

Závěr

Pravděpodobnost

Abs

2,93496

0,1550

Významný

2,85E-07

v(TEA)

0,87871

0,1550

Významný

7,59E-04

pH

0,52448

0,1550

Významný

1,17E-02

ACN

-0,87287

0,1550

Významný

7,90E-04

teplota

-0,86263

0,1550

Významný

8,46E-04

Tabulka č. 25: Závislost statisticky významných proměnných na rozlišení mezi píky NaB
a NaP.
Rozlišení mezi oběma píky je významně závislé na teplotě, hodnotě pH,
koncentraci ACN a na objemu TEA v MF. Zatímco zvýšením obsahu TEA v MF o 0,1
ml/250ml a zvýšení pH o 0,2 vede ke zvýšení rozlišení mezi píky o 0,88 (v/TEA)
respektive 0,52 (pH), v případě zvýšení teploty o 10°C a koncentraci ACN o 1% naopak
klesá rozlišení o 0,86 (teplota) a 0,87 (ACN).

16.4.6 RS2-3 - rozlišení mezi píky 2 a 3
Míra rozlišení mezi píky NaP a IMP-A je výrazně ovlivněná 4 významnými
proměnnými uvedenými v tabulce č.X. Konečná rovnice je ve tvaru:
RS(2-3) = 0,908 (v/TEA) + 0,556 (pH) - 0,562 (ACN) + 3,907,
s vícenásobným korelačním koeficientem R = 0,92689 a reziduální směrodatnou
odchylkou 0,59719.
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Proměnná

Odhad

Směrodatná
odchylka

Závěr

Pravděpodobnost

Abs

3,90703

0,17239

Významný

1,52E-08

v(TEA)

0,90832

0,17239

Významný

7,56E-04

pH

0,55597

0,17239

Významný

1,21E-02

ACN

-0,56179

0,17239

Významný

1,15E-02

Tabulka č. 26: Závislost statisticky významných proměnných na rozlišení mezi píky NaP
a IMP-A.
Rozlišení mezi oběma píky je významně závislé na hodnotě pH, koncentraci ACN
a na objemu TEA v MF. Zvýšení obsahu TEA v MF o 0,1 ml/250ml a zvýšení pH o 0,2
opět vede ke zvýšení rozlišení mezi píky o 0,91 (v/TEA) respektive 0,56 (pH). Naopak
zvýšení koncentrace ACN o 1% vyvolá pokles rozlišení o 0,87 (ACN).

16.4.7 RS3-4 - rozlišení mezi píky 3 - 4
Rozlišení mezi IMP-A a IMP-B výrazně ovlivňují 4 významné proměnné uvedené
v tabulce č. X. Konečná rovnice je ve tvaru:
RS(2-3) = 1,148 (v/TEA) + 0,648 (pH) - 0,504 (ACN) + 4,845,
s vícenásobným korelačním koeficientem R = 0,96115 a reziduální směrodatnou
odchylkou 0,49631.

Proměnná

Odhad

Směrodatná
odchylka

Závěr

Pravděpodobnost

Abs

4,84460

0,14327

Významný

6,39E-10

v(TEA)

1,14766

0,14327

Významný

4,33E-05

pH

0,64806

0,14327

Významný

1,94E-03

ACN

-0,50413

0,14327

Významný

7,86E-03

Tabulka č. 27: Závislost statisticky významných proměnných na rozlišení mezi píky IMPA a IMP-B.
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Rozlišení mezi oběma píky je významně závislé na objemu TEA v MF, hodnotě
pH a na koncentraci ACN. Zvýšení obsahu TEA v MF o 0,1 ml/250ml a zvýšení pH o 0,2 i
zde vede ke zvýšení rozlišení mezi píky o 1,15 (v/TEA) respektive 0,65 (pH). Zvýšení
koncentrace ACN o 1% znamená pokles rozlišení o 0,87 (ACN).

16.4.8 TF2 - faktor symetrie píku NaP
Při hodnocení faktoru symetrie píku NaP se ukázalo, že žádná z měřených proměnných
nemá významnný vliv na tuto veličinu.

16.4.9 ThPINo2 - Počet teoretických pater u píku NaP
Co se týče počtu teoretických pater u píku NaP, ukázalo se, že významný vliv na
tuto veličinu mají 3 proměnné. Ty jsou uvedeny v tabulce č. X. Konečná rovnice tedy
vypadá takto:
ThPINo2 = 232,137 (pH) + 441,409 (v/TEA) + 943,748,
s vícenásobným korelačním koeficientem R = 0,88053 a reziduální směrodatnou
odchylkou 309,9958.
Proměnná

Odhad

Směrodatná
odchylka

Závěr

Pravděpodobnost

Abs

943,74847

89,48809

Významný

2,29E-06

v(TEA)

441,40918

89,48809

Významný

8,10E-04

pH

232,13681

89,48809

Významný

2,90E-02

Tabulka č. 28: Závislost statisticky významných proměnných na počtu teoretických
pater píku NaP.
Z rovnice lze usoudit, že počet teoretických pater pro NaP je závislý na objemu
TEA v MF a na hodnotě pH. Zvýšení pH o 0,2 a zvýšení obsahu TEA v MF o 0,1 ml/250
ml má za následek zvýšení počtu teoretických pater o 441,41 (v/TEA), respektive
232,14 (pH) a naopak.
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ZÁVĚR
V této diplomové práci byla vyvinuta metoda pro hodnocení NaP, jeho
příbuzných látek a NaB v přípravku. Pro analýzy zde byly použity kolony Kinetex® 2,6u;
C18 100A; (150 x 2,6 µm) [A] a LiChroCART® 125-4 LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm)
[B] s UV detekcí při 263 nm, teplota na koloně 100°C, průtok 0,4 ml/min a nástřik 2 µl.
Mobilní fáze obsahovala: 1,05 ml TEA promíchaný v 180 ml přefiltrované vody s
přídavkem kyseliny octové upravujícím pH roztoku na 5,0 a doplněným 20 ml ACN.
Kolona [A] byla před touto studií již používána pro jiné účely a bohužel nevydržela
zátěž při experimentech s teplotou, proto byla nahrazena kolonou [B], se kterou již
nebyl žádný problém.
Metoda byla úspěšně validována. Byla prokázána linearita s korelačními
koeficienty splňujícími limity - NaP s korelačním koeficientem 0,9992; NaB s korelačním
koeficientem 0,9997 a příbuzné látky s korelačním koeficientem 0,9976. Prokázána
byla také selektivita. Při hodnocení přesnosti byla RSD taktéž vyhovující. RSDNaP =
0,29%; RSDNaB = 0,56%; RSDIMP = 1,69%. Při vyhodnocení správnosti byla stanovena
následující výtěžnost: NaP = 100,86%; NaB = 101,23%; příbuzné látky = 108,01%. Tyto
hodnoty vyhovují limitu výtěžnosti. Je nutno zmínit, že pro zkoušení byl použit reálný
vzorek Guttalaxu staršího data, čímž mohly být ovlivněny výsledné hodnoty příbuzných
látek. Při hodnocení robustnosti bylo zjištěno, že významnými proměnnými,
ovlivňujícími rychlost separace, byly zejména průtok, koncentrace ACN v MF, teplota
kolony a z menší části také pH (pouze u RTNaB). Rozlišení mezi píky významně
ovlivňovaly proměnné - koncentrace TEA, pH MF, koncentrace ACN v MF a také teplota
(pouze mezi píky 1 a 2). Na faktor symetrie píku neměla žádná z proměnných
významný vliv. Počet teoretických pater lze významně ovlivnit koncentrací TEA a pH
MF. Proměnnými, které neměly žádný významný vliv na testovanou metodu, byly
objem nástřiku a doba, po kterou se zahříval zkoušený roztok č. 1. Dále byla provedena
série experimentů, jejichž výsledky neprokázaly, že by se účinná látka vlivem vysoké
teploty při separaci rozkládala.
Na závěr lze tedy konstatovat, že systém HTLC je vhodný pro hodnocení NaP,
jeho příbuzných látek a NaB v přípravku.
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17. POUŽITÉ ZKRATKY
PTFE

-

Polytetrafluorethylen

MF

-

mobilní fáze

NaP

-

Natrium-pikosulfát monohydrát

NaB

-

Natrium-benzoát

IMP-A

-

nečistota A, Impurity A

IMP-B

-

nečistota B

ACN

-

Acetonitril

TEA

-

Triethylamin

HPLC

-

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

UHPLC

-

Ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HTLC

-

Vysokoteplotní kapalinová chromatografie

PhEur

-

Pharmacopoeia European, Evropský lékopis

S

-

roztoky pro správnost

Sp

-

roztoky pro správnost příbuzných látek

Ln

-

Linearita

RT

-

Retenční čas

RSD

-

Relativní směrodatná odchylka

RS

-

Rozlišení mezi píky

TF

-

Faktor symetrie

ThPINo2

-

Počet teoretických pater

LOQ

-

Limit kvantifikace

Pa

-

Porovnávací roztok (a)

Pb

-

Porovnávací roztok (b)

Pc

-

Porovnávací roztok (c)

Pd

-

Porovnávací roztok (d)

Pimp-B

-

Porovnávací roztok Imp-B

Robs

-

Roztok pro stanovení obsahu
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