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Abstrakt 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Bc. Lucie Roubíčková 

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

Název diplomové práce: 

Vývoj UHPSFC-PDA metody pro profilování nečistot v léčivé substanci 

atomoxetinu 

 Tato diplomová práce se zabývá optimalizací metody UHPSFC pro stanovení 

léčiva atomoxetinu a jeho nečistot kyseliny mandelové, o-kresolu, fenolu, 

fenoxyatomoxetinu, benzylatomoxetinu a atomoxetinu karbamátu. Atomoxetin je 

používán jako centrálně působící sympatomimetikum pro léčbu hyperkinetických 

poruch jako je onemocnění poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). 

 Měření probíhalo na UHPSFC systému Aquity UPC2 s PDA detektorem a kolonou 

Torus Diol 1,7 µm (3,0 x 100 mm). ABPR tlak byl optimalizován na 2000 psi a teplota 

kolony na 40°C. Rychlost průtoku mobilní fáze činila 1,5 ml/min. Dalšími parametry 

optimalizace byly složení mobilní fáze, volba podmínek gradientové eluce (počáteční 

složení mobilní fáze, sklon gradientu, čas gradientu a gradientová křivka) a vliv doby 

analýzy na rozlišení kritických párů píků. Zkoumány byly také parametry PDA 

detektoru, které zahrnovaly porovnání sběru dat v 3 D a 2 D módu, volbu vlnové délky, 

rozlišení, frekvence sběru dat, filtrační časové konstanty a zvolení módu pro sběr dat, 

vzhledem k dosažení co největší citlivosti metody. 

 Jako optimální podmínky pro profilování nečistot v léčivé substanci atomoxetinu 

byly zvoleny: CO2/MeOH+0,1 % NH4OH jako mobilní fáze s gradientem od 1% do 40% 

ve 14. minutě. Detekce byla provedena ve 3 D kompenzovaném módu při 215 nm 

s rozlišením 4,8, s frekvencí sběru dat 20 bodů/sekundu v normálním módu filtrační 

časové konstanty během patnácti minutové analýzy. Metoda byla řádně validována 

SST testem (retenční čas, plocha píku, rozlišení, symetrie píku, šířka píku v polovině 

výšky) a stanovením parametrů přesnosti, správnosti, linearity, selektivity a robustnosti 

metody. 

Klíčová slova: atomoxetin; kyselina mandelová; o-kresol; fenol; fenoxyatomoxetin; 

benzylatomoxetin; atomoxetin karbamát; SFC; mobilní fáze; PDA detektor, 

optimalizace; validace; farmaceutická analýza   
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Abstract 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Bc. Lucie Roubíčková 

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

The title of Diploma Thesis: 

Development of UHPSFC-PDA method for impurity profiling in active 

pharmaceutical ingredient atomoxetine 

 This diploma thesis deals with an optimization of UHPSFC method for 

determination of atomoxetine and its impurities mandelic acid, o-cresol, phenol, 

phenoxyatomoxetine, benzylatomoxetine and atomoxetine carbamate. Atomoxetine is 

used as centrally acting sympathomimetic agent for the treatment of hyperkinetic 

disorders such as Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). 

 Measurements were carried out on the UHPSFC system Aquity UPC2 with PDA 

detector and Torus Diol 1.7 µm (3.0 x 100 mm) column. ABPR pressure was optimized 

at 2000 psi and the column temperature at 40°C. Flow rate of mobile phase was 1.5 

ml/min. Additional optimization parameters were the mobile phase composition, 

gradient elution conditions (initial composition of mobile phase, gradient slope, gradient 

time, gradient curves) and the effect of analysis time on the resolution of critical peak 

pairs. PDA detector parameters were examined, including comparison of data 

acquisition in 3 D and 2 D mode, selection of detection wavelength, resolution, 

sampling rate, filter time constant and mode selected for data acquisition, in order to 

obtain the maximum sensitivity of the method. 

 Optimal conditions for the impurity profiling in the drug substance atomoxetine 

were chosen as folows: CO2/MeOH + 0.1% NH4 OH as mobile phase with a gradient 

from 1% to 40% in 14 minutes. Detection was made in the 3 D of compensated mode 

at 215 nm with a resolution of 4.8, with a sampling rate of 20 points /sec, the filtering 

time constant in the normal mode during a 15 minute analysis. The method was 

validated properly including SST (retention time, peak area, resolution, peak symmetry, 

peak width at half height) and determination of parameters of precision, accuracy, 

linearity, selectivity and robustness of the method. 

Keywords: atomoxetine; mandelic acid; o-cresol; phenol; phenoxyatomoxetine; 
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benzylatomoxetine; atomoxetine carbamate; SFC; mobile phase; PDA detector; 

optimalization; validation; pharmaceutical analysis 
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Seznam zkratek 

ACN – acetonitril  

ADHD – onemocnění poruchy pozornosti s hyperaktivitou 

AmF – mravenčan amonný  

ATO – atomoxetin 

ATO i1 –  nečistota kyselina mandelová 

ATO i2 – nečistota o-kresol  

ATO i3 –  nečistota fenol 

ATO i4 –  nečistota fenoxyatomoxetin 

ATO i5 – nečistota benzylatomoxetin 

ATO i6 –  nečistota atomoxetin karbamát 

4-hydroxyATO – 4-hydroxyatomoxetin 

BPR – regulátor zpětného tlaku 

CSP – chirální stacionární fáze 

DEA – dietylamin  

Des-metylATO – N-desmetylatomoxetin 

DIB-Cl - 4-(4,5-difenyl-1H-imidazol-2-yl) benzoyl chlorid 

DPV – diferenční pulzní voltametrie 

DUL – duloxetin 

Em. - emisní 

ESI – ionizace elektrosprejem  

Ex. - excitační 

EtOH – etanol  

GC – plynová chromatografie 
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HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

ICH – Mezinárodní konference pro harmonizaci technických požadavků pro registraci   

humánních léčivých přípravků 

IPA – isopropylamin 

LLOQ – dolní limit kvantifikace 

LOD – limit detekce 

LOQ – limit kvantifikace  

MAP – maprotilin 

MeOH – metanol 

MPPA - 1-metyl-3-fenylpropylamin 

MS – hmotnostní spektrometrie  

PDA – fotodiodového pole 

PMAP – 3-metylamino-1-fenylpropanol 

SFC – superkritická fluidní chromatografie 

TDM – terapeutické monitorování léčiv 

TFA – trifluoroctová kyselina 

UHPLC – ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

UHPSFC – ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie 
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1. Úvod 

 Tato diplomová práce se zabývá vývojem UHPSFC metody ve spojení s PDA 

detektorem pro profilování nečistot v léčivé substance atomoxetinu. Diplomová práce 

navazuje na experimenty prováděné s atomoxetinem a jinými léčivy pomocí UHPSFC 

metody na Katedře analytické chemie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, 

jejichž cílem bylo vyvinout generický screeningový přístup pro profilování nečistot. 

 Atomoxetin je selektivní inhibitor noradrenalinu používaný jako nestimulační 

farmakoterapie při poruchách pozornosti a hyperaktivitě týkající se onemocnění 

ADHD. Toto onemocnění bylo dříve léčeno psychostimulancii, která zvyšovala 

uvolňování dopaminu a byla často zneužívána. Atomoxetin nemá psychostimuláční 

účinek, tudíž nemá potenciál pro zneužití. Atomoxetin je obsažen v léčivém přípravku 

ve formě hydrochloridu a je podáván perorálně s nejvyšší koncentrací v plazmě po 1-  

2 hodinách. 

 Atomoxetin byl ve většině dosud publikovaných článcích stanovován pomocí 

kapalinové chromatografie, ojediněle pak voltametrickými metodami. Superkritická 

fluidní chromatografie je další možností pro stanovení atomoxetinu a jeho nečistot, jak 

již dokázaly některé experimenty na Katedře analytické chemie. Nově vyvinutá metoda 

by mohla zvýšit rychlost nebo změnit selektivitu tohoto stanovení. 
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2. Cíl a zadání práce 

 Cílem diplomové práce bylo najít optimální podmínky pro separaci a následné 

stanovení léčivé substance atomoxetinu a jeho nečistot metodou ultra-vysokoúčinné 

superkritické fluidní chromatografie ve spojení s PDA detektorem. První krokem bylo 

vyhledání chemických struktur atomoxetinu a jeho nečistot a zjištění základních 

informací o jejich fyzikálně-chemických vlastnostech. Následovalo vyhledání 

publikovaných vědeckých článků o způsobu analýzy atomoxetinu a případně jeho 

nečistot. Tyto informace jsou zpracovány v teoretické části této práce stejně jako 

farmakologické vlastnosti atomoxetinu a poznatky o superkritické fluidní 

chromatografii. 

 Optimalizované podmínky UHPSFC metody zahrnovaly volbu složení mobilní 

fáze (volba a typ modifikátoru a aditiva, přídavek vody a koncentrace jednotlivých 

složek), volbu podmínek gradientu mobilní fáze, teplotu, tlak a vliv doby analýzy na 

separaci atomoxetinu a jeho nečistot. Optimalizaci podléhaly také parametry UV 

detektoru z důvodu nižší citlivosti UV detekce ve spojení se superkritickou fluidní 

chromatografií v porovnání s UV detekcí v kapalinové chromatografii. Porovnáván byl 

vliv 2D a 3D módu PDA na citlivost metody, která je nezbytná pro profilování nečistot. 

Dále pak byl zkoumán vliv vlnové délky, rozlišení, frekvence sběru dat, filtrační časové 

konstanty a volby módu sběru dat. 

 Volba nejvhodnějších parametrů měla umožnit dostatečné rozdělení atomoxetinu 

jako účinné látky (API) od nečistot a také nečistot mezi sebou. Dále pak zajistit, co 

největší citlivost metody, která by umožnila řádnou validaci metody podle směrnice 

ICH Q2B. Profilování nečistot v léčivé substanci atomoxetinu bylo řízeno směrnicí ICH 

Q3A (R2) vycházející z maximální denní dávky atomoxetinu 100 mg, při které práh pro 

dokumentaci nečistot činí 0,05%. 
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3. Teoretická část 

3.1. Superkritická fluidní chromatografie 

 Superkritická fluidní chromatografie (SFC) je separační technika, která využívá 

podobnou instrumentaci jako vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) a hustý 

stačitelný plyn jako mobilní fázi, téměř vždy oxid uhličitý (CO2). SFC byla dlouhou dobu 

zastíněna ostatními chromatografickými metodami, jako jsou HPLC a plynová 

chromatografie (GC). Ačkoli výhody superkritické mobilní fáze v chromatografických 

separacích jsou nesporné, SFC zažila období znovuobjevení teprve nedávno se 

zavedením moderních instrumentálních platforem, nových stacionárních fází a s jiným 

pohledem na techniku samotnou. Starý pohled na SFC byl soustředěn na přísně 

nadkritický stav za použití pouze čistého CO2 jako mobilní fáze, která podstatně 

limitovala řadu analyzovatelných sloučenin. Naopak moderní pohled na SFC je nyní 

reprezentován mobilními fázemi založenými na CO2 s přídavkem organického 

modifikátoru, který podstatně rozšířil rozsah aplikací a všestrannost vývoje metody. 

Přídavek organického modifikátoru způsobí, že mobilní fáze již není v nadkritickém 

stavu. Zatímco tlak je nadkritický, teplota je nižší než kritická teplota. Tekutina pak není 

superkritická, ale subkritická. Difúzní koeficienty subkritické kapaliny jsou nižší než 

u superkritické, ale k poklesu účinnosti nedochází [1][2][3][4]. 

Ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní kapalinová (UHPSFC) je pokročilá 

a moderní verze SFC využívající výhody částic menších než 2 mikrometry a speciálně 

upravené instrumentace. Vlastní výhody, jako vysoká rychlost, vysoká účinnost 

a všestrannost ve vývoji metody, umožňují metodu UHPSFC zařadit mezi důležité 

techniky v oblasti vědeckého výzkumu. Nyní je tato technika první volbou pro chirální 

separace nejenom v laboratorně-výzkumných podmínkách, ale také ve 

farmaceutickém průmyslu. Spojení UHPSFC s hmotnostní spektrometrií (MS) dále 

rozšiřuje použitelnost metody pro analýzu komplexních matric [4][5][6]. 

3.1.1. Instrumentace  

 Moderní SFC instrumentace je velmi podobná HPLC vybavení a používá hodně 

podobný hardware s důležitými modifikacemi. Typické komponenty SFC systému 

zahrnují odplyňovač rozpouštědel, modifikované čerpadlo pro CO2, čerpadlo pro 

modifikátor, termostat kolony, detektor, regulátor zpětného tlaku (BPR) [1][4][7][8]. 

Schéma instrumentace SFC je zobrazeno na Obr.1. 



14 
 

 Hlavní rozdíly v hardware mezi SFC a HPLC je použití stlačeného plynu jako 

hlavní složky mobilní fáze. Velmi důležitá modifikace SFC v porovnání s HPLC 

zahrnuje přítomnost regulátoru zpětného tlaku (BPR) a odlišného designu čerpadla 

pro CO2. Další úpravy jsou zapotřebí v autosampleru a detektoru [1][9][10][11].   

 

Obr.1: Schéma SFC instrumentace [11]. 

 

 Mezi hlavní nevýhody starších SFC platforem patřil nedostatek robustnosti 

a spolehlivosti. Nejdůležitější byly změny v hustotě mobilní fáze vzhledem k nízké 

stabilitě zpětného tlaku, který má za následek silné pozadí šumu a posuny retenčních 

časů. V důsledku toho citlivost a opakovatelnost systému nedosáhly takové standardní 

kvality a robustnosti jako v případě HPLC systému [1][4][12]. 

 Moderní SFC analytické platformy mají výhody z hlediska technologických 

pokroků umožňujících v systému čerpadel kontrolu komprese mobilní fáze a zajištění 

reprodukovatelnosti SFC techniky. Dalším pokrokem moderní SFC je regulace 

zpětného tlaku (BPR). Snížení mimokolonových objemů a vyšší horní tlakové limity 

umožňují lepší kompatibilitu s nejnovější stacionárními fázemi jako jsou plně porézní 

částice menší než 2 µm a povrchově porézní částice menší než 3 µm. Existují dva 

komerční systémy pro UHPSFC metodu. Acquity UPC2 je holistický systém 

designovaný speciálně pro UHPSFC. 1260 Infinity je jak holistický systém pro 

UHPSFC tak hybridní systém UHPLC/UHPSFC. V hybridním systému je používáno 

přepínání ventilů a dvou rozdílných čerpadel, které lze pro každý systém snadno 
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modifikovat, ale adekvátní promývání systému je nezbytné, pokud dochází k přepínání 

mezi dvěma módy [1][4][6][13][14]. 

 Příspěvek systému k rozšíření chromatografických zón je velmi důležitý 

vzhledem k volbě rozměrů kolony. Mimokolonový rozptyl může představovat 

maximálně 10 % z celkového systémového rozptylu, aby byl zachován zanedbatelný 

příspěvek systému k rozšíření zón. Tudíž, kolony o rozměrech 50 mm x 2,1 mm, 1,7 

µm nejsou doporučovány pro UHPSFC systémy, protože ztráta účinnosti může být 

až 45 %. Nejvhodnější průměr kolony pro UHPSFC je 4,6 mm. Nicméně průtoky, které 

by měly být použity pro průměr kolony 4,6 mm v UHPSFC, mohou být mimo limit 

systému, a hlavním důsledkem je velká spotřeba rozpouštědel. Proto jsou rozměry 

kolony 100 mm x 3,0 mm považovány za nejlepší kompromis pro UHPSFC systémy 

se ztrátou účinnosti do 9 % [1][2][14][15][16]. 

 Pokud je jako detektor zvolen UV detektor, je zapotřebí použít vysokotlakou celu 

a následně restriktor [1][4][17].  

3.1.2. Mobilní fáze  

 Jako mobilní fáze v SFC byla původně využívána látka v jejím nadkritickém 

stavu. Tento stav umožňuje látce využít vlastností kapalného a plynného skupenství, 

protože látka je pod takovým tlakem a teplotou, že není žádný rozdíl mezi kapalinou 

a plynem. Hustota a schopnost solvatace jsou vlastnosti podobné kapalině, difúzivita 

a viskozita odpovídají plynu. Nejčastěji používanou mobilní fází v SFC se stal CO2 pro 

svoje výhodné vlastnosti, jako jsou nehořlavost, cenová dostupnost a ekologická 

šetrnost. Velkou výhodou je snadnost dosažení nadkritického stavu, protože nastává 

již při teplotě 31,1 °C a tlaku 7,38 MPa [4][5][7][14][18]. 

 Vzhledem k nízké eluční síle čistého CO2 bylo významnou změnou v SFC 

umožnění výběru složení mobilní fáze. V současné době je SFC prováděna za použití 

CO2 jako hlavní složky mobilní fáze a vhodného přídavku organického modifikátoru. 

Organický modifikátor v SFC zahrnuje několik funkcí, mezi které patří: změna polarity 

mobilní fáze (rozpouštěcí schopnost), blokování aktivního místa na stacionární fázi, 

změna hustoty mobilní fáze nebo změna rozpustnosti analytů vedoucí k zabránění 

srážení vzorku. Kombinací těchto faktorů může být měněna retence nepředvídatelným 

způsobem. Některé z těchto faktorů mohou mít za následek změnu vlastností 

stacionární fáze v závislosti na složení mobilní fáze, změně teploty a poklesu hustoty 

podél kolony [4][5][18][19]. 
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  Mezi typické organické modifikátory používané v SFC patří alkoholy (metanol, 

etanol, isopropanol), ale i ostatní rozpouštědla jako acetonitril (ACN), nebo mohou být 

použita některá méně polární rozpouštědla. Metanol (MeOH) je považován za 

organické rozpouštědlo první volby kvůli jeho vysoké eluční síle vedoucí k vyšší 

separační účinnosti v porovnání s ostatními alkoholy, nízké viskozitě, vysoké polaritě, 

nízké UV cut-off (okolo 205 nm) a nižšímu povrchovému napětí vhodnému pro ionizaci 

ve spojení SFC-MS. Mísitelnost CO2 s metanolem a s dalšími organickými 

rozpouštědly velmi rozdílné polarity v širokém rozsahu tlaků a teplot je velkou výhodou 

SFC mobilní fáze a dělá techniku vysoce univerzální. Organický modifikátor je volen 

během optimalizace metody. Výběr je založen na eluční síle, selektivitě separace, 

účinnosti a tvaru píku. MeOH je nejuniverzálnějším organickým modifikátorem, 

poskytujícím vyšší rozpouštěcí schopnost než například ACN. ACN může být 

zajímavým organickým modifikátorem vzhledem k jeho unikátní selektivitě. Nicméně 

bylo zjištěno, že jeho separační účinnost v SFC je podstatě horší ve srovnání 

s alkoholy, a to vede k nižší účinnosti a horší symetrii píků. Zajímavým řešením, jak 

získat jinou selektivitu bez ztráty účinnosti a při dosažení lepšího tvaru píku, je použití 

směsi metanolu a acetonitrilu jako směsného organického modifikátoru [1][4][5][7][19]. 

 Některé analyty, zejména silné kyseliny, báze a též amfoterní sloučeniny jsou při 

použití binárních směsí CO2 / organického modifikátoru eluovány hůře nebo 

v podobně rozmytých píků nebo také nemusí být vůbec eluovány. V takovém případě 

je pro zlepšení tvaru píku a pro umožnění snadnější eluce přidání malého množství 

vysoce polárního aditiva nezbytné. Aditivum je rozpuštěno v organickém rozpouštědle 

v koncentracích mezi 0,05 až 2 %. Koncentrace aditiv mobilní fáze závisí na povaze 

analytů a stacionární fáze, a může být optimalizována během vývoje metod. Jestliže 

jsou analyzovány kyselé sloučeniny, bývají použita organická aditiva jako kyselina 

mravenčí, kyselina octová nebo kyselina trifluoroctová. Pro analýzu bazických 

sloučenin jsou jako aditiva doporučovány dietylamin, isopropylamin nebo trietylamin. 

Použití pufrů jako aditiv (mravenčan amonný nebo octan amonný) je v poslední době 

populární přístup umožňující zlepšení tvaru píků, jak pro kyselé, tak pro bazické 

sloučeniny a zároveň kompatibilitu s MS detekcí. Další možností pro analýzu polárních 

sloučenin je použití vody jako aditiva. Přestože voda není zcela mísitelná s oxidem 

uhličitý, v určité koncentraci (1-5%) může být přidána do mobilní fáze v SFC obsahující 

CO2/organický modifikátor. Navíc voda nemá negativní vlastnosti organických 

modifikátorů nebo aditiv, jako je například UV absorbance [1][2][5][19]. 
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3.1.3. Stacionární fáze 

 SFC je vhodná jak pro chirální, tak pro achirální separace. Zatímco v kapalinové 

chromatografii (LC) jsou zapotřebí odlišné chromatografické módy (NP-HPLC, RP-

HPLC, hydrofilní interakční chromatografie (HILIC), iontově-výměnná chromatografie 

a ostatní), v případě SFC může být analyzováno široké spektrum sloučenin odlišné 

polarity za použití CO2/organického modifikátoru jako mobilní fáze v kombinaci 

s různými polárními a nepolárními stacionárními fázemi [1][2][3][19][20]. 

 Dominantní kolonovou technologií pro HPLC a SFC jsou porézní silikagelové 

částice s modifikací silikagelových povrchů. Zatím existuje jen málo stacionárních fází, 

které byly designované přímo pro SFC [1][21]. 

 Jako první stacionární fáze pro SFC byla vyvinutá achirální kolona, která byla 

představena firmou Princeton v roce 2001 s 2-etylpyridinovou funkční skupinou 

vázanou na plně porézní silikagelové částice. Tato stacionární fáze byla zaměřena na 

redukci chvostování píků bazických látek při SFC analýze bez použití aditiv 

a poskytnutí alternativní selektivity. Mezi další stacionární fáze vyvíjené pro SFC patří: 

4 - etylpyridin, pyridinamid, propylacetamid, aminofenyl, pyridylamid, benzamid 

a ostatní. Nové stacionární fáze určené pro SFC byly představeny společností Waters 

jako Torus kolony (2 - pikolylamin, diol, dietylamin a 1 – aminoantracen) [1][22][23]. 

 Při použití nepolární stacionární fáze (s C5 až s C18 modifikovaným silikagelem, 

fenylhexyl-) je retenční model podobný RP-HPLC. Naopak při použití polární 

stacionární fáze (čistý silikagel, silikagel modifikovaný s aminopropylem, propandiol) 

jsou polární analyty více zadržovány a jejich retenční model je podobný NP-HPLC. 

Zatímco na počátku využívané metody SFC byly upřednostňovány 5 µm porézní 

částice, v poslední době je trendem použití plně porézních částic menších než 2 µm 

a částic povrchově porézních menších než 3 µm. SFC stacionární fáze jsou převážně 

na bázi silikagelu a silikagelový povrch hraje klíčovou roli v retenci a selektivitě 

[2][3][24]. 

3.1.4. Aplikace SFC obecně 

 V počátcích SFC většina aplikací zahrnovala separaci relativně nepolárních 

sloučenin jako silikonové oleje, surfaktanty nebo lipidy za použití čistého CO2 jako 

mobilní fáze a programování tlaku pro umožnění eluce komponent vzorku. Současný 

rozsah aplikací je mnohem širší. Rozmanité kombinace CO2/modifikátorů mobilní fáze 

pokrývají téměř stejný rozsah aplikací jako HPLC ve všech svých různých módech 
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zahrnujících RP-HPLC, NP-HPLC, HILIC a částečně ion párové a iontově výměnné 

chromatografie. Použitelnost SFC klesá s významným nárůstem polarity jako 

v případě iontových sloučenin, polypeptidů, proteinů atd. [1][24][25]. 

 Hlavní část využití SFC stále spočívá v základním výzkumu a dále pak ve 

farmaceutické analýze, bioanalýze, analýze potravin, olejů a polymerů, agrochemikálií 

nebo kosmetických přípravků. Hlavní aplikací SFC je farmaceutická analýza, zejména 

chirální analýza, preparativní SFC a bioanalýza (terapeutické monitorování léčiv, 

forenzní analýza). Méně časté aplikace zahrnují analýzu agrochemikálií, potravin, olejů 

nebo polymerů [1]. Procentuální zastoupení aplikací SFC znázorňuje Obr.2. 

 

Obr.2: Využití SFC technologie v různých aplikačních oblastech a ve výzkumu. 

3.2. SFC ve farmacii 

 Hlavní aplikace spojení SFC s UV detekcí ve farmacii za posledních 15 let byly 

chirální analýzy a preparativní separace. SFC je považována za metodu první volby 

v enantioseparacích v mnoha farmaceutických společnostech. To je způsobeno 

neustálým zlepšováním SFC instrumentace. V dnešní době existuje více než 200 

chirálních stacionárních fází (CSP) komerčně dostupných zahrnující polysacharidy, 

makrocyklické glykopeptidy, cyklodextriny, fáze Pirklova typu nebo fáze s navázaným 

proteinem. Je tu obrovské množství derivátů amylózy a celulózy, jejichž výhodou je 

velká úspěšnost v enantioseparacích, dlouhodobá stabilita při používání za vhodných 

podmínek. Mezi léčivy je mnoho chirálních sloučenin, přičemž dva enantiomery mohou 
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mít rozdílný farmakologický účinek od neaktivity až po škodlivé účinky. Mezinárodní 

konference pro harmonizaci technických požadavků pro registraci humánních léčivých 

přípravků (ICH) vyžaduje biologické testování každého enantiomeru. Čistý enantiomer 

léčiva je obvykle připravován stereospecifickou syntézou. Čistota enantiomerů musí 

být hodnocena u finálního produktu, ale i u meziproduktů syntézy. Preparativní SFC je 

vhodná pro purifikaci v achirálním i v chirálním prostředí [1][2][24]. 

 Používání nového designu BPR umožňuje mnohem přesnější kontrolu tlaku 

a společně s dalšími zlepšeními jako jsou odplynění modifikátoru a termostatování 

mobilní fáze na teplotu detektoru, mohou nové SFC systémy dosáhnout větší citlivosti. 

Tato vylepšení v instrumentaci SFC umožňují aplikaci i v kvantitativní analýze ve 

farmacii pro kontrolu kvality léčivých látek. Hlavním rozdílem je, zda je metoda určena 

pouze pro kvantifikaci aktivní farmaceutické složky (API) nebo je určena pro profilování 

nečistot. Analytické metody pro stanovení léčivé látky v substanci nebo v léčivém 

přípravku musí splňovat přísné požadavky a musí být validovány. ICH směrnice Q2B 

požadují stanovení přesnosti, správnosti, linearity, rozsahu a selektivity. V tomto 

případě, ultimátní citlivost a stanovení limitu kvantifikace (LOQ) a limitu detekce (LOD) 

nejsou potřeba, protože velmi nízké koncentrace nikdy nebudou analyzovány pro API. 

Na druhou stranu, selektivita je důležitá vlastnost k zamezení koeluce API s nečistotou 

nebo s produkty degradace [1][24][26][27][28][29][30]. 

3.2.1. Profilování nečistot 

Syntéza API je mnohakrokový komplexní proces, kde je nutné kontrolovat zbytkové 

nečistoty pocházející ze syntézy. Nečistoty mohou pocházet ze syntézy, purifikace 

nebo skladování, a mohou zahrnovat suroviny, vedlejší produkty, katalyzátory, 

reagencie a meziprodukty, produkty degradace nebo ligandy. Identifikace 

a charakterizace nečistot ve farmaceutickém průmyslu je důležitá k zajištění toho, že 

jejich přítomnost nezpůsobí nepříznivé odezvy, buď farmakologické nebo 

toxikologické, během užívání léčiva. Kontrola nečistot je regulována 

Q3 ICH směrnicemi. Analyticky je stanovení všech nečistot léčiva náročným 

problémem. Aby se minimalizovala možnost, že nečistoty zůstanou bez povšimnutí 

pod píkem API nebo mezi ostatními nečistotami, je zapotřebí použít několik 

chromatografických systémů. Analytické metody pro profilování nečistot v substanci 

léčivých látek nebo v léčivých přípravcích musí splňovat přísné požadavky regulačních 

autorit a musí být důkladně validovány k prokázání schopnosti metody jednoznačně 
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posoudit každý z analytů v přítomnosti ostatních. V tomto případě, ICH směrnice 

vyžadují stanovení přesnosti, správnosti, linearity, rozsahu a selektivity a stanovení 

LOD a LOQ. Citlivost metody v profilování nečistot je velmi významné kritérium 

vyžadující kvantifikaci píků nečistot. Selektivita je kritický atribut pro chromatografickou 

metodu používaný v profilovaní nečistot, a proto je jednou z nejnáročnějších a časově 

náročných úkolů. Jeden z kroků k zajištění specifity je vývoj dvou ortogonálních 

chromatografických metod s kompletně rozdílným retenčním mechanismem jako 

ukazuje UHPLC a UHPSFC [29][30]. 

 V ICH požadavcích pro kontrolu nečistot není jednoznačně rozlišené, jestli je 

nečistota chirální nebo achirální. Nedávno rostoucí trend ve farmaceutickém průmyslu 

je produkovat enantiomerně čisté formy, aby došlo ke zlepšení terapeutického profilu 

léčiva, a to k rychlejšímu efektu nebo k možnosti užití nižší dávky v porovnání 

s racemickou směsí. V případě nové léčivé látky či přípravku obsahujícího jeden 

enantiomer, je opačný enantiomer považován za běžnou nečistotu a identifikační 

prahová hodnota je dána ICH Q3 požadavky [8][26][27][28][29]. 

3.2.2. Regulace při hodnocení nečistot 

 Nečistoty v nových substancích léčivých látek jsou dokumentovány 

a kvalifikovány podle požadavku ICH směrnic Q3A (R2). Dokumentována by měla být 

každá nečistota o koncentraci vyšší než je práh pro dokumentaci a celkové nečistoty 

pozorované v šaržích nové léčivé látky, by měly být dokumentovány a uvedeny spolu 

s analytickými postupy. Výsledky nižší než 1,0% by měly být dokumentovány na dvě 

desetinná místa (např. 0,06%, 0,13%) a výsledky nad 1,0% by měly být udávány na 

jedno desetinné místo (např. 1,3%). Práh pro dokumentaci je vztažen na maximální 

denní dávku léčivé látky a další prahové hodnoty, které jsou uvedeny v Tab.1 [28][29].  

 Kvalifikace je proces získávání a vyhodnocování údajů zajišťující biologickou 

bezpečnost individuálních nečistot. Hladina jakékoliv nečistoty přítomné v nové léčivé 

látce, která byla náležitě testována v bezpečnostních nebo klinických studiích by měla 

být považovaná za kvalifikovanou. Kvalifikace může být zvláště důležitá, pokud 

existuje důkaz, že tyto nečistoty v určitém léku nebo v terapeutické třídě již byly 

spojovány s nepříznivými reakcemi u pacientů. V těchto případech i nižší hladina 

kvalifikované prahové hodnoty musí být odpovídající. Naopak vyšší kvalifikovaná 

prahová hodnota může být žádoucí pro individuální léčiva, když je hladina s ohledem 

na bezpečnost menší, než je obvyklé na základě podobných úvah [26][29]. 
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Tab. 1: Prahové hodnoty nečistot dle ICH Q3A(R2) [29]. 

Max. denní dávka Práh pro dokumentaci 

nečistot 

Práh identifikace 

nečistot 

Práh kvalifikace 

nečistot 

≤ 2g/den 0,05% 0,10% nebo 1,0 mg 
denního příjmu 

0,15% nebo 1,0 mg 
denního příjmu 

> 2g/den 
 

0,03% 0,05% 0,05% 

 

3.3. Atomoxetin 

3.3.1.  Farmakologické vlastnosti atomoxetinu 

 Atomoxetin (chemicky N-methyl-(2-methylfenoxy)-benzenpropanamin, chemická 

struktura je zobrazena na Obr. 3) je první vysoce selektivní inhibitor noradrenalinu 

používaný k nestimulační farmakoterapii při poruchách pozornosti a hyperaktivitě 

týkající se onemocnění ADHD u dětí, dospívajících a dospělých. ADHD je běžná 

neurobehaviorální porucha s typickými symptomy jako jsou nepozornost, výrazná 

hyperaktivita, impulzivnost a zhoršená sociální adaptace. Porucha začíná již v brzkém 

věku s příznaky přetrvávajícími až do dospělosti. Prevalence ADHD u dětí je 6-10% 

v USA, 5-16% v Evropě a 3-13% v Číně [31][32][33][34][35][36]. 

 

Obr.3: Chemická struktura atomoxetinu [31]. 

 

 Před schválením atomoxetinu byla většina dětí a dospělých osob s diagnózou 

ADHD léčena psychostimulanty jako methylfenidát, dexamfetamin, premolin 
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a ostatními léky. Psychostimulantní léčiva byla prokázána jako účinná léčiva pro 

zmírnění příznaků ADHD. Tyto léky projevují své farmakologické účinky 

prostřednictvím rostoucího extracelulárního dopaminu tím, že blokují dopaminové 

transportéry a v některých případech zvyšují uvolňování dopaminu. Mezi hlavní 

problémy spojené s těmito léky patří jejich potenciál pro zneužití a neschopnost reakce 

u některých pacientů. Atomoxetin je silný inhibitor presynaptického transportéru 

noradrenalinu, s minimální afinitou k ostatním noradrenergním receptorům a také pro 

jiné neurotransportery nebo receptory. Proto atomoxetin nemá psychostimulační 

účinek a dostatečný potenciál pro zneužití [31][36][37][38][39][40][41][42][43]. 

 Atomoxetin se v léčivém přípravku nachází ve formě hydrochloridu. Atomoxetin 

je dobře absorbován po perorálním podání a jeho maximální koncentrace v plazmě 

jsou dosaženy po 1-2 hodinách od užití. Atomoxetin je z 98 % vázán na proteiny 

v plazmě a podléhá oxidačnímu metabolismu, což vede k tvorbě primárního 

farmakologického aktivního metabolitu 4-hydroxyatomoxetinu (4-hydroxyATO) za 

pomoci izoenzymu cytochromu P450 CYP2D6 a dále konjugovaného 4-

hydroxyatomoxetin-O-glukuronidu. Minoritní metabolit N-desmethylatomoxetin (N-

desmetylATO) je výsledkem demethylace izoenzymem CYP2C19. Studie na zdravých 

dobrovolnících prokázala, že farmakokinetika atomoxetinu je ovlivněna genetickou 

polymorfní expresí izoenzymu CYP 2D6 [39][40][41][42][45]. 

 Po perorálním podání 20 mg dvakrát denně u dospělých, byla pozorována 

maximální koncentrace v plazmě v rozmezí 160-184 ng/ml u CYP2D6 metabolizací 

a až do 925 ng/ml u geneticky deficientních CYP2D6 metabalizátorů. Průměrná 

plazmatická koncentrace atomoxetinu u dospělých je v rozmezí 3-500 ng/ml 24 hodin 

po podání jedné dávky 10 mg. Tyto údaje vypovídají o tom, že je vhodné provádět 

terapeutické monitorování léčiva (TDM) vzhledem k rozdílným hodnotám 

plazmatických koncentrací u jednotlivců podle jejich genotypu CYP2D6 [39] 

[40][41][42]. 

 4-hydroxyatomoxetin selektivně blokuje presynaptické transportéry 

noradranalinu stejným způsobem jako atomoxetin, na rozdíl od ostatních oxidativních 

metabolitů atomoxetinu, které jsou farmakologicky inaktivní. Důležité je určení 

plazmatických koncentrací hlavních metabolitů atomoxetinu, zvláště 4-

hydroxyatomoxetinu [33][46].  
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3.3.2. Struktura a fyzikálně-chemické vlastnosti atomoxetinu a potenciálních 

nečistot 

 Atomoxetin je léčivo bazické povahy, které obsahuje nečistoty bazického 

i kyselého charakteru, jak je uvedeno v Tab. 2. Na Obr.4 jsou uvedeny struktury 

potenciálních nečistot atomoxetinu, které jsou velmi rozmanité. Některé nečistoty 

vycházejí ze struktury atomoxetinu jako např. fenoxyatomoxetin nebo 

benzylatomoxetin, jak již vyplývá z názvu těchto dvou nečistot [7][31]. 

 Nečistota kyselina mandelová patří podle hodnoty pKa 3,41 mezi středně silné 

kyseliny. Naopak nečistoty o-kresol a fenol jsou řazeny mezi velmi slabé kyseliny. Mezi 

zásadité nečistoty patří nečistoty fenoxyatomoxetin, benzylatomoxetin. Atomoxetin 

karbamát je neutrální. Molekulová hmotnost atomoxetinu a jeho nečistot je velmi 

rozdílná, okolo 100-400 g/mol. Nejvíce hydrofilní nečistotou je mandelová kyselina 

s hodnotou log P 0,55, naopak nejvíce lipofilní nečistotou atomoxetinu je karbamát 

s hodnotou log P 5,43. Vhodné rozpouštědlo pro rozpouštění atomoxetinu a jeho 

nečistot je ACN nebo MeOH. MeOH měl špatný vliv na tvar píků. Pro náš výzkum byl 

jako rozpouštědlo vybrán ACN kvůli kompatibilitě se SFC mobilní fází. V článku [7] byl 

ACN testován spolu s dalšími rozpouštědly (tetrahydrofuran, heptan/isopropanol, 

MeOH, etanol, isopropanol) vhodnými pro SFC vzhledem k blízkým vlastnostem s 

mobilní fází. MeOH vzhledem k vyšší polaritě dosahuje vyšší eluční síly, což zhoršuje 

tvar píků. Píky mohou být příliš široké nebo zdvojené. ACN a tetrahydrofuran byly 

shledány jako nejvhodnější rozpouštědla pro atomoxetin z důvodu dosažení nejlepších 

tvarů píků. Tetrahydrofuran má karcinogenní účinky, proto je ACN vhodnějším 

rozpouštědlem [2][7]. 
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Tab. 2: Přehled fyzikálně-chemických vlastností analyzovaných látek. 

Látky Mw [g/mol] Log P pKa (kys.) pKa (zás.) rozpouštědlo 

Atomoxetin 255,35 3,36 - 10,15 ACN 

ATO i1 (kys. 

mandelová) 

152,15 0,55 3,41 - ACN 

ATO i2 (o-kresol) 108,14 1,96 10,32 - ACN 

ATO i3 (fenol) 94,11 1,54 9,86 - ACN 

ATO i4 

(fenoxyatomoxetin) 

241,33 2,84 - 10,14 ACN 

ATO i5 

(benzylatomoxetin) 

345,48 5,24 - 8,32 ACN 

ATO i6 (karbamát 

atomoxetin) 

375,46 5,43 - -1,73 ACN 
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Obr. 4: Chemická struktury nečistot atomoxetinu.  A)  kyselina mandelová, B)  o-kresol, C) fenol, D)  

fenoxyatomoxetin, E) benzylatomoxetin, F) karbamát atomoxetin [7].
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3.4. Publikované metody týkající se stanovení atomoxetinu 

 Nejvíce publikovaných stanovení atomoxetinu je prováděno převážně pomocí metody HPLC. Jako nejčastěji používané 

detektory jsou uvedeny hmotnostní a UV detektory.  V Tab. 3 je zobrazen přehled publikovaných chromatografických metod pro 

stanovení atomoxetinu. Pro analýzu atomoxetinu byla také použita metoda diferenční pulzní voltametrie (DPV), která v práci autora 

Pérez-Ortis poskytovala anodickou odpověď na skleněné uhlíkové elektrodě ve vodném prostředí s pH 1-7. V nevodném prostředí 

atomoxetin vykazoval dva ireverzibilní oxidační píky [41]. 

 

Tab. 3: Analytické metody pro stanovení atomoxetinu. 

Analyzovaná 

látka 

Materiál  Analytická 

metoda 

Stacionární fáze  Mobilní fáze Detekce Čas  

[min] 

Citlivost 

LOQ/LOD 

(ng/mL) 

Rok 

vydání/ 

zdroj 

ATO,  

4-hydroxyATO, 

Des-metAylATO 

 

vlasy HPLC YMC-Pack TMS column 

(40 mm x 4,6 mm, 3 μm) 

(A)40%vody: (B)60% 

5 mM octan amonný,  

47,2 mM kys. mravenčí, 

4 mM TFA v ACN -voda 

(85:15, v/v) 

MS/MS 

ESI+ 

6,50 LLOQ=0,3 2011 [33] 

4-hydroxyATO, 

Des-methylATO 

lidská 

plazma 

HPLC Luna C18 

(100 mm x 2,0 mm,3 μm) 

10 mM AmF, 

MeOH (10:90) 

MS/MS 

ESI+ 

1,0 0,1-0,05 2011 [34] 

 

ATO 

IS = MAP 

lidská 

plazma 

HPLC Inertsil C18 

(150 mm x 4,6 mm, 5 μm) 

isokr. ACN: 23mM fosf.pufr 

(39:61) pH 6,6 

UV 210 nm 8 LOD =2,5 2007 [45] 

ATO, 

IS=DUL  

 

lidská 

plazma 

HPLC Agilent 

SB-C18 

(150 mm x 4,6 mm, 5 μm) 

ACN:5 mM Heptan 

Sulf. Kys. 

(40:60) 

UV 272 nm 25 LOQ=50 2006 [43] 
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Analyzovaná 

látka 

Materiál  Analytická 

metoda 

Stacionární fáze  Mobilní fáze Detekce Čas  

[min] 

Citlivost 

LOQ/LOD 

(ng/mL) 

Zdroj /  

rok 

vydání 

ATO, 

S-enantiomer, 

Para-izomer, 

Meta-izomer, 

Fenyl des-metyl 

tablety HPLC CSP 

Chiralcel 

OD-H 

(250 mm x 4,6 mm,  

5 μm) 

hexan:IPA:DEA:TFA 

85:15:0,15:0,2 

UV 

273 nm 

14 1,0 2006 [42] 

ATO 

derivatizace  

s DIB-Cl 

IS = MPPA 

lidská 

plazma 

HPLC Phenomex Luna C18 

(250 mm x 4,6 mm, 5 μm) 

  Isokr. floures. 

detektor 

ex.318 nm 

em.448nm 

15 LOD=0,3 2006 [44] 

ATO 

ATO i1 

PMAP 

tablety Ion-parová 

HPLC 

Zorbax Eclipse XDB-C8 

(150 mm x 4,6 mm,  

3,5 μm) 

Směs vod./org. 73% 25 mM 

o-fosf. kys., 25 mM okt.sulf. 

kys., 27 % n-propanol 

UV 215 nm 15 LOQ=2,5 2007 [8] 

ATO (R*), (S) tablety UHPSFC Lux 3u celulóza 

 

G CO2 MeoH + 0,1% TFA + 

0,1% DEA 

PDA  

215 nm 

2,9 

(R*) 

2,4 (S) 

0,02 2016 [7] 

 Zkratky: ACN – acetonitril, AmF – mravenčan amonný, ATO – atomoxetin, 4-hydroxyATO – 4-hydroxyatomoxetin, CSP – chirální stacionární fáze, DEA – 

dietylamin, Des-metylATO – Desmetylatomoxetin, DIB-Cl – 4-(4,5-difenyl-1H-imidazol-2-yl) benzoyl chlorid, DPV – difereční pulzní voltametrie, em. – emisní, 

ESI – ionizace elektrosprejem, ex. – excitační, IPA – isopropylamin,  IS – vnitřní standard, LLOQ – dolní limit kvantifikace, LOD – limit detekce, LOQ – limit 

kvantifikace, MAP – maprotilin, MeOH – metanol, MPPA – 1-metyl-3-fenylpropylamin, PMAP – 3-metylamino-1-fenylpropanol,  TFA – kyselina trifluoroctová  
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 Nejčastěji byl atomoxetin a jeho nečistoty analyzován v lidské plazmě (4x) či 

tabletách (4x). Papaseit stanovoval atomoxetin a jeho hlavní metabolity (4-

hydroxyATO a N-desmethylATO) ve vlasech jednoho léčeného dítěte a pěti léčených 

dospělých osob metodou LC-MS/MS. Vzorky vlasů jsou vhodné pro analýzu vzhledem 

ke snadnému a neinvazivnímu odběru, a zejména u pediatrických pacientů jsou 

výhodné pro analýzu v širším časovém úseku. Chromatografické separace bylo 

dosaženo při teplotě 25°C za použití reverzní fáze s YMC-Pack TMS kolony (40 mm x 

4,6 mm, 3 µm) a mobilní fáze byla tvořena složkou A: voda a složkou B: 5 mM octan 

amonný, 50 mM kys. mravenčí, 4 mM TFA v ACN-voda (85:15, v/v). Výsledná směs 

mobilní fáze byla tvořena 40% složky A a 60% složky B při isokratické eluci. Celková 

doba analýzy byla 6,5 minuty. Metoda byla lineární v rozmezí koncentrací 0,2-50 ng/ml 

[33]. 

 V uvedených odborný článcích byl nejčastěji použit modifikovaný silikagel 

s navázanou C18 skupinou jako stacionární fáze ve spojení s mobilní fází obsahující 

nejčastěji směs polárních rozpouštědel (ACN, MeOH, voda) a vhodným aditivem 

(octan amonný, kys. mravenčí, TFA) v systému RP-HPLC. Autor Wei použil 

isokratickou mobilní fázi ACN/23mM fosfátový pufr v poměru 39:61 při pH 6,6 na 

reverzní fázi s kolonou Intersil C18 metodou HPLC-UV (210 nm). Linearita byla 

ověřena v rozsahu 3,12-200 ng/ml atomoxetinu v plazmě s LLOQ 2,5 ng/ml. Doba 

analýzy atomoxetinu a vnitřního standardu maprotilinu trvala 8 minut [45]. 

 Pokud byla analýza prováděna na HPLC ve spojení s hmotnostním detektorem, 

byl k ionizaci ve všech uvedených studiích využíván elektrosprej (ESI) v pozitivním 

módu. Doba analýzy je v uvedených publikacích uvedena mezi 1-60 minutami, záleží 

na způsobu analýzy, volbě detektoru a počtu analyzovaných látek. Nejkratší čas 

analýzy v podobě 1 minuty byl zaznamenán v odborném článku autora Choi, ve kterém 

byl atomoxetin včetně 4-hydroxyATO a N-desmetylATO spolu s vnitřním standardem 

metoprololem analyzován metodou LC-MS/MS v ESI pozitivním módu. 

Chromatografická separace probíhala za použití reverzní fáze Luna C18 (100 mm x 

2,0 mm, 3 µm) s mobilní fází směsi pufru mravenčanu amonného (pH 3,5) a metanolu 

v poměru 10:90. Lineární rozsah dosahoval 0,05-20 ng/ml pro 4-hydroxyATO a 0,1-20 

ng/ml pro N-desmetylATO [33]. Pomalejší časy analýzy byly zaznamenány u analýz 

ve spojení HPLC s UV detektorem. Např. v článku od autora Patel trvala analýza 

atomoxetinu spolu s vnitřním standardem duloxetinem 25 minut (13,9 min ATO, 

18,4 min DUL) při 272 nm za použití C18 kolony (150 mm x 4,6 mm, 5 µm) s mobilní 
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fází ACN s 5 mM heptan sulfonové kyseliny pufr s 1 % trietylaminem, pH upravené na 

4,8. Lineární rozsah pro atomoxetin činil 50-3000 ng/ml [43]. 

 V publikaci od Zhu byl ve spojení s HPLC použit fluorescenční detektor pro 

stanovení atomoxetinu v lidské plazmě. Atomoxetin byl derivatizován s 4-(4,5-difenyl-

1H-imidazol-2-yl) benzoyl chloridem (DIB-Cl). Separace probíhala isokraticky na 

koloně Phenomex Luna C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 µm) s mobilní fází ACN:voda 

(75:25) za použití vnitřního standardu 1-metyl-3-fenylpropylamin (MPPA). 

Fluorescenční detekce probíhala při excitační vlnové délce (λ ex) 318 nm a při emisní 

vlnové délce (λ em) 448 nm s celkovou dobou analýzy 15 minut. Lineární rozsah této 

metody činil 1-1000 ng/ml s LOD 0,3 ng/ml [44]. Chromatogram blanku lidské plazmy 

a lidské plazmy s přídavkem 1 ng/ml je zobrazen na Obr. 5. 

 

 

Obr. 5: Chromatogram blanku lidské plazmy (a) a lidské plazmy s přídavkem 1 ng/ml atomoxetinu (b) 

[44]. MPPA - 1-metyl-3-fenylpropylamin. 

 Sellers použil metodu HPLC s isokratickou elucí na normálních fázích s využitím 

chirální fáze pro atomoxetin hydrochlorid, S-enantiomer atomoxetinu, para-isomer, 

meta-isomer atomoxetinu a nečistoty fenyldesmetylATO. Podmínky separace 

zahrnovaly chirální kolonu Chiracel OD-H (250 mm x 4,6 mm, 5 µm) na bázi 

polysacharidu, mobilní fázi ve složení hexan:IPA:DEA:TFA (85:15:0,15:0,2) za UV 

detekce při 273 nm během 14 minut [42]. Chromatogram finálních podmínek separace 

je znázorněn na Obr.6. 
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Obr.6: Chromatogram separace enantiomerů atomoxetinu (I, II), polohových izomerů atomoxetinu (III, 

IV) a nečistoty fenyl des-metylATO [42]. 

 Přímo stanovením atomoxetinu jako API a nečistot se zabýval autor Gavin. 

K analýze používal ion-párovou HPLC metodu ve spojení s UV detekcí. Studie je 

věnována zejména nečistotám kyselině mandelové (ATO i1) a 3-metylamino-1-fenyl-

propanolu (PMAP) jako dvěma časně eluujícím nečistotám, které jsou v korelaci se 

separací s ostatními nečistotami vyskytujícími se v blízkosti hlavní složky analýzy 

atomoxetinu. Separace byla provedena pomocí isokratické eluce směsi vodné 

a organické mobilní fáze obsahující 73% 25 mM o-fosforečnou kyselinu, 25 mM 

oktansulfonátový pufr (pH 2,5) a 27% n-propanol za použití kolony Zorbax Eclipse IDB-

C8 (150 mm x 4,6 mm, 3,5 µm) při UV detekci 215 nm [8]. Na Obr.7 je zobrazena 

separace atomoxetinu a jeho nečistot. 
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Obr.7: Isokratická eluce na koloně Zorbax Eclipse XDB-C8, 40°C, průtok 1 ml/min, UV detekce při 215 

nm, mobilní fáze vodná-org. směs o-fosforová kys., 25 mM oktansulfonový pufr (pH 2,5) a n-propanol 

(73:27). III – N-desmetylATO, IV – ATO, V – 3-fluoroATO, VIII – N-benzylATO [8]. 

 Atomoxetin byl zkoumán také pomocí metody UHPSFC ve spojení PDA detekcí 

při vlnové délce 215 nm. Tento článek autorů Novákové a Douši pojednává 

o všeobecné screeningu a optimalizační strategii pro chirální separaci zhruba dvaceti 

léčiv včetně atomoxetinu. Pro analýzu atomoxetinu byly optimalizovány podmínky 

chirální separace s využitím kolony na bázi celulózy v kombinaci s mobilní fázi 

CO2/MeOH + 0,1% TFA + 0,1% DEA při gradientové a isokratické eluci. Při této 

kombinaci mobilní fáze a stacionární fáze byl retenční čas pro S-izomer 2,4 minuty 

a pro R-izomer 2,9 minuty. Kratší doby analýzy bylo dosaženo při isokratické eluci 

s 20 % MeOH + 0,1% TFA + 0,1% DEA, kdy retenční čas pro S izomer 1,2 minuty 

a 1,8 minuty pro S-izomer [7]. Na Obr.8 je zobrazen vliv organického modifikátoru na 

tvar píků při gradientové a isokratické eluci. 
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Obr.8: Efekt rozpouštědla na tvar píku ATO (eluční pořadí S, R*) v gradientové (A), isokratické (B) 

eluci za použití těchto rozpouštědel: heptan/isopropanol (9:1, černá barva ve všech uvedených 

chromatogramech), ACN (zelená), tetrahydrofuran (tmavě modrá), MeOH (červená), EtOH (světle 

modrá), isopropanol (fialová). Mobilní fáze CO2/MeOH s kombinovaným 0,1 % TFA/DEA aditivem 

v gradientu (5-30% ve 3 min) a v isokratické eluci (20% org. modifikátoru) [7]. 
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4. Experimentální část 

4.1. Přístrojové vybavení 

UHPSFC chromatografický systém Acquity UPC2 (Waters, USA) 

Analytické váhy (Sartorius, ČR) 

Automatické mikropipety se špičkami (Biohit, ČR) 

Minitřepačka IKA MS3 Basic (IKA Works, USA) 

Ultrazvuková lázeň Sonorex Digitec (Bandelin, Německo) 

Šroubovací vialky s uzávěry (Vitrum, ČR) 

 

4.2. Chemikálie 

Oxid uhličitý,> 99,999% (Messer, Rakousko) 

Acetonitril LC-MS ChromasolV® (Sigma-Aldrich, Česká Republika) 

Metanol LC-MS ChromasolV® (Sigma-Aldrich, Česká Republika) 

Ethanol 99,5% (Merck KgaA, Německo) 

Amoniak 25% aditivum pro LC-MS (Sigma Aldrich, Česká Republika) 

Mravenčnan amonný 98% (Riedel-de Haen, Česká Republika) 

Atomoxetin (ATO) (Zentiva, Česká Republika) 

Nečistoty atomoxetinu (Zentiva, Česká Republika): 

Mandelová kyselina (ATO i1) 

o-kresol (ATO i2) 

Fenol (ATO i3) 

Fenoxyatomoxetin (ATO i4) 

Benzylatomoxetin (ATO i5) 

Atomoxetin karbamát (ATO i6) 

 

4.3. Stacionární fáze 

Acquity UPC2 Torus Diol 1,7 µm (3,0 x 100 mm), (Waters, USA)                        
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4.4. Příprava mobilních fází 

A) MeOH + 0,1 % NH4OH 

 K dispozici 25 % NH4OH -> připravit 0,1 % NH4OH do 250 ml odměrné baňky                

V= 250 ml                         x…………0,1 %                 x = 250*0,1 / 25 = 1 ml NH4OH

 Odměrná baňka o objemu 250 ml byla naplněna MeOH tak, aby zůstala rezerva 

pro 1 ml NH4OH, který byl pipetován pod digestoří. 

B) MeOH + 0,1 % NH4OH + 1 % H2O 

 Byl napipetován 1 ml H2O do malého množství metanolu (MeOH) a poté doplněn 

MeOH tak, aby zůstala rezerva pro 0,4 ml NH4OH, který byl pipetován pod digestoří 

do 100 ml odměrné baňky. 

C) MeOH + 0,1 % NH4OH + 2 % H2O 

 Byly napipetovány 2 ml H2O do malého množství MeOH a poté doplněn MeOH 

tak, aby zůstala rezerva pro 0,4 ml NH4OH, který byl pipetován pod digestoří do 100 ml 

odměrné baňky. 

D) MeOH + 0,1 % NH4OH + 5 % H2O 

 Bylo napipetováno 5 ml H2O do malého množství MeOH a poté doplněn MeOH 

tak, aby zůstala rezerva pro 0,4 ml NH4OH, který byl pipetován pod digestoří do 100 ml 

odměrné baňky. 

E) MeOH + 10 mM HCOONH4 

 Bylo naváženo 0,0631 g HCOONH4 na analytických vahách. Nejprve rozpuštěno 

v menším množství MeOH a kvantitativně převedeno do 100 ml odměrné baňky. Poté 

byl doplněn MeOH až po rysku 100 ml odměrné baňky. 

F) MeOH + 10 mM HCOONH4 + 1 % H2O 

 Bylo naváženo 0,0631 g HCOONH4 na analytických vahách. Nejprve rozpuštěno 

v 1 ml H2O a kvantitativně převedeno do 100 ml odměrné baňky. Poté byl doplněn 

MeOH až po rysku 100 ml odměrné baňky. 

G) MeOH + 10 mM HCOONH4 + 2 % H2O 

 Bylo naváženo 0,0631 g HCOONH4 na analytických vahách. Nejprve rozpuštěno 

ve 2 ml H2O a kvantitativně převedeno do 100 ml odměrné baňky. Poté byl doplněn 

MeOH až po rysku 100 ml odměrné baňky. 
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H) MeOH + 10 mM HCOONH4 + 5 % H2O 

 Bylo naváženo 0,0631 g HCOONH4 na analytických vahách. Nejprve rozpuštěno 

v 5 ml H2O a kvantitativně převedeno do 100 ml odměrné baňky. Poté byl doplněn 

MeOH až po rysku 100 ml odměrné baňky. 

CH) EtOH + 10 mM HCOONH4 

 Bylo naváženo 0,0631 g HCOONH4 na analytických vahách. Nejprve rozpuštěno 

v menším množství etanolu (EtOH) a doplněno EtOH až po rysku 100 ml odměrné 

baňky. 

I) 50 % MeOH + 50 % ACN + 10 mM HCOONH4 

 Bylo naváženo 0,0631 g HCOONH4 na analytických vahách. Nejprve rozpuštěno 

v menším množství MeOH kvantitativně převedeno do 100 ml odměrné baňky 

naplněné 50 ml MeOH a doplněno 50 ml acetonitrilu (ACN) až po rysku. 

J) 50 % MeOH + 50 % ACN + 0,1 % NH4OH 

 K MeOH a ACN v poměru 50:50 byl přidán 0,4 ml NH4OH pod digestoří do 100 

ml odměrné baňky po rysku doplněné. 

4.5. Příprava pracovních roztoků  

4.5.1. Příprava roztoků standardů 

 Atomoxetin a jeho nečistoty jsou k dispozici v práškové formě až na nečistotu o-

kresol, která je v kapalném stavu. Tyto standardy nečistot spolu s léčivou 

substancí atomoxetinem bylo potřeba rozpustit ve vhodném rozpouštědle. Jako 

vhodné rozpouštědlo byl zvolen ACN. Na analytických vahách byla navážena navážka 

přibližně 1 mg, a tato navážka byla rozpuštěna v 1 ml ACN. Téměř všechny standardy 

byly po použití minitřepačky rozpuštěny v ACN až na nečistotu ATO 4, která byla zcela 

rozpuštěna až po 5minutové ultrazvukové lázni. Z takto naředěných roztoků standardů 

byla připravena směs standardů. Z každého standardu bylo napipetováno 100 µl (7 x 

100 µl) do příslušné vialky a doplněno 300 µl ACN, aby příslušná koncentrace činila 

0,1 mg/ml. 

4.5.2. Příprava standardů pro kalibrační křivku 

 Pro zhotovení kalibrační křivky a určení citlivosti metody bylo použito 12 

koncentračních hladin k přípravě standardů nečistot a API 70, 50, 20, 10, 7, 5, 2, 1, 

0,7, 0,5, 0,2, 0,1 µg/ml. Každého ze standardů byl navážen 1 mg, který byl rozpuštěn 
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v 1 ml ACN, tak aby byla získaná koncentrace 1 mg/ml pro každý standard. Poté bylo 

z každé vialky jednotlivých standardů odebráno adekvátní množství a doplněno ACN, 

aby výsledná koncentrace činila 0,1 mg/ml. Tento roztok byl základním roztokem pro 

celou kalibrační křivku a byl následně ředěn na požadované koncentrace. Podrobný 

popis postupu přípravy kalibrační křivky směsi standardů je uveden v Tab. 4. 

Tab. 4: Ředění kalibrační křivky pro směs nečistot. 

 10 µg/ml 

(100 µl směsi 
standardu 100 µg/ml 
+ 900 µl ACN) 

1 µg/ml 

(100 µl směsi 
standardu 10 µg/ml + 
900 µl ACN) 

0,1 µg/ml 

(100 µl směsi 
standardu 1 µg/ml + 
900 µl ACN) 

100 µg/ml směs 
standardů 

20 µg/ml 

(200 µl směsi 
standardu 100 µg/ml 
+ 800 µl ACN) 

2 µg/ml 

(100 µl směsi 
standardu 20 µg/ml + 
900 µl ACN) 

0,2 µg/ml 

(100 µl směsi 
standardu 2 µg/ml + 
900 µl ACN) 

 50 µg/ml 

(500 µl směsi 
standardu 100 µg/ml 
+ 500 µl ACN) 

5 µg/ml 

(100 µl směsi 
standardu 50 µg/ml + 
900 µl ACN) 

0,5 µg/ml 

(100 µl směsi 
standardu 5 µg/ml + 
900 µl ACN) 

 70 µg/ml 

(700 µl směsi 
standardu 100 µg/ml 
+ 300 µl ACN) 

7 µg/ml 

(100 µl směsi 
standardu 70 µg/ml + 
900 µl ACN) 

0,7 µg/ml 

(100 µl směsi 
standardu 7 µg/ml + 
900 µl ACN) 

 

 Kalibrační křivka byla také vytvořena pouze pro API, z důvodu mnoha řádově 

vyšší koncentrace oproti nečistotám v reálném vzorku tablety atomoxetinu vycházející 

z požadavku ICH směrnic Q3A (R2) pro dokumentaci nečistot. Maximální denní dávka 

pro atomoxetin činí 100 mg, tudíž práh pro dokumentaci jeho potenciálních nečistot je 

0,05%. Výchozí koncentrace pro atomoxetin činila 1000 µg/ml, která byla také 

zahrnuta do kalibraní křivky. Dále probíhalo postupné ředění na koncentrace 700, 500, 

200, 100, 70, 50, 20, 10, 7, 5, 2, 1 µg/ml. Podrobný popis postupu přípravy kalibrační 

křivky standardu atomoxetinu je uveden v Tab. 5. 
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Tab. 5: Ředění kalibrační křivky pro standard API atomoxetinu. 

 100 µg/ml 

(100 µl ATO 

1000 µg/ml + 
900 µl ACN) 

10 µg/ml 

(100 µl ATO  

100 µg/ml + 
900 µl ACN) 

1 µg/ml 

(100 µl ATO  

10 µg/ml + 900 
µl ACN) 

1000 µg/ml API 200 µg/ml 

(200 µl ATO 

 1000 µg/ml + 
800 µl ACN) 

20 µg/ml 

(100 µl ATO  

200 µg/ml + 900 
µl ACN) 

2 µg/ml 

(100 µ ATO  

20 µg/ml + 900 
µl ACN) 

 500 µg/ml 

(500 µl  ATO 

1000 µg/ml + 
500 µl ACN) 

50 µg/ml 

(100 µl ATO  

500 µg/ml + 900 
µl ACN) 

5 µg/ml 

(100 µl ATO  

50 µg/ml + 900 
µl ACN) 

 700 µg/ml 

(700 µl ATO 

1000 µg/ml + 
300 µl ACN) 

70 µg/ml 

(100 µl ATO 

 700 µg/ml + 
900 µl ACN) 

7 µg/ml 

(100 µl ATO  

70 µg/ml + 900 
µl ACN) 

 

4.5.3. Příprava vzorků pro validaci parametrů přesnosti a správnosti 

 Příprava vzorků nečistot a účinné substance ATO vycházela z maximální denní 

dávky 100 mg léčiva ATO, při které práh pro dokumentaci nečistot činí 0,05 %, jak je 

uvedeno ve směrnici ICH Q3A (R2). Pro naše účely byla zvolena koncentrace ATO 2,5 

mg/ml, tak aby byla splněna podmínka pro nečistoty 0,05% z API. K příslušné navážce 

ATO bylo přidáno určité množství roztoku standardu nečistot 10 µg/ml (ATO i1 – ATO 

i6). Následně byl doplněn ACN a bylo přidáno 50 µl MeOH do výsledného objemu 250 

µl. Přídavek MeOH byl nutný vzhledem ke špatnému rozpuštění navážky 0,625 mg 

ATO v čistém ACN. Příprava vzorků nečistot pro validaci byla prováděna na třech 

hladinách (80 %, 100 % a 120 % na 0,05% koncentrační úrovni z API). Ředění na 

jednotlivé koncentrační hladiny je uvedeno v Tab.6. Pro každou koncentrační hladinu 

byly připraveny tři vzorky. Poté byly ke každé koncentrační hladině připraveny dva 

standardy, které obsahovaly pouze roztok nečistot a ACN s přídavkem 50 µl MeOH 

pro doplnění do objemu 250 µl. 
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Tab. 6: Přehled přípravy vzorků pro validaci ATO + nečistot 

80 % 0,625 mg ATO 25 µl  

směs nečistot  

 konc. 10 µg/ml 

 (ATO 1 – ATO 6) 

175 µl ACN 

50 µl MeOH 

100 % 0,625 mg ATO 31,25 µl  

směs nečistot  

konc. 10 µg/ml 

 (ATO 1 – ATO 6) 

168,75 µl ACN 

50 µl MeOH 

 

120 % 0,625 mg ATO 37,5 µl  

směs nečistot  

konc. 10 µg/ml 

 (ATO 1 – ATO 6) 

162,5 µl ACN 

50 µl MeOH 

 

 Další část přípravy vzorků pro určení přesnosti a správnosti se týkala léčivé 

substance ATO. Hodnocení bylo prováděno na třech koncentračních hladinách, 

a navíc byla hodnocena koncentrační hladina pod LLOQ. Koncentrace 50 µg/ml byla 

určena jako výchozí 100 % koncentrace atomoxetinu. Vzorky byly připraveny tak, aby 

bylo dosaženo třech koncentračních hladin, které odpovídají 80, 100 a 120 % této 

základní koncentrace. Pracovalo se s metodu přídavku standardu, která byla použita 

za účelem, aby koncentrace jednotlivých vzorků byly ve validovaném rozmezí.  

Nejprve byl připraven zásobní roztok ATO na koncentraci 100 µg/ml, z něhož bylo 

pipetováno 100 µl do každé vialky. Byly zhotoveny čtyři koncentrační hladiny, přičemž 

od každé hladiny byly připraveny tři vzorky v objemu 1000 µl. Ředění každé 

koncentrační hladiny a přidání určitého množství standardu je uvedeno v Tab. 7. Pro 

každou koncentrační hladinu byly připraveny dva vnější standardy v objemu 1000 µl, 

které neobsahovaly původních 100 µl roztoku ATO 100 µg/ml, ale pouze standardní 

přídavky o koncentraci 10, 40, 50 a 60 µg/ml. Dále byl připraven vnější standard, který 

obsahoval 100 µl roztoku ATO 100 µg/ml a 900 µl ACN, který byl vložen na začátek 

a konec sekvence pro odečet původní koncentrace a pro hodnocení spolehlivosti 

a opakovatelnosti metody. 
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Tab. 7: Přehled přípravy vzorků ATO pro validaci parametrů přesnosti a správnosti 

1. konc. hladina 
↓LLOQ 

 

VNĚJŠÍ STANDARD 

100 µl ATO + 100 µl 
přídavek ATO 

800 µl rozpouštědla 
ACN 

 

celk. konc. 
20 µg/ml 

100 µl přídavek  

c=100 µg/ml ATO 

900 µl ACN 

 

10 µg/ ml 

2. konc. hladina 
80 % 

 

VNĚJŠÍ STANDARD 

100 µl ATO + 400 µl 
přídavek ATO 

500 µl rozpouštědla 
ACN 

celk. konc. 
50 µg/ml 

400 µl přídavek  

c=100 µg/ml ATO 

600 µl ACN 40 µg/ml 

 

3. konc. hladina 
100 % 

 

VNĚJŠÍ STANDARD 

100 µl ATO + 500 µl 
přídavek ATO 

400 µl rozpouštědla 
ACN 

celk. konc. 
60 µg/ml 

500 µl přídavek  

c=100 µg/ml ATO 

500 µl ACN 50 µg/ml 

 

4. konc. hladina 
120 % 

 

VNĚJŠÍ STANDARD 

100 µl ATO + 600 µl 
přídavek ATO 

300 µl rozpouštědla 
ACN 

celk. konc. 70 µg/m 

600 µl přídavek  

100 µg/ml ATO 

400 µl ACN 60 µg/ml 

 

 

4.6. Provedení analýzy 

 Nejprve bylo nutné připravit kolonu pro samotnou analýzu. Pro počáteční promytí 

byl zvolen průtok se 100% obsahem CO2, a poté musí následovat ekvilibrace mobilní 

fází. Dále byla kontrolována aktuální teplota v prostoru kolonového termostatu podle 

deklarované hodnoty. Dalším krokem bylo nastavení cílového tlaku na ABPR a na 

čerpadle, tím bylo dosaženo ustalování systému. Jestliže je rozptyl hodnot tlaku za 

poslední minutu menší než 30 psi, může dojít ke spuštění analýzy. Hodnota tlaku 

vstupujícího CO2 by měla být v rozmezí 800-900 psi. Vzorky byly nastřikovány 

v objemu 2 µl. Zvolená průtoková rychlost činila 1,5 ml / min.  
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4.7. Finální chromatografické podmínky 

Stacionární fáze: Torus Diol 1,7 µm (3,0 x 100 mm) 

Mobilní fáze: CO2/MeOH+0,1 % NH4OH, gradientová eluce 1 - 40% (ve 14 min), 

gradientová křivka: 6 

Teplota: 40 °C, tlak: 2000 psi, průtok: 1,5 ml/min 

Doba analýzy: 15 min 

PDA detektor: rozlišení=4,8, frekvence sběru dat= 20 bodů/sekundu, filtrační časová 

konstanta= normální mód, kompenzovaný 3D mód při 215 nm 
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5. Výsledky a diskuze 

 Vývoj UHPSFC PDA metody pro profilování nečistot atomoxetinu vycházel ze 

separace prováděné na Katedře analytické chemie na Farmaceutické fakultě v Hradci 

Králové v rámci vývoje UHPSFC screeningové metody pro profilování nečistot. 

Screening byl proveden na osmi kolonách, se šesti organickými modifikátory a se šesti 

aditivy. Zásadním problémem této separace bylo nedostatečné rozlišení mezi píky API 

a nečistotou ATO i4, a dále pak nedostačující rozdělení píků nečistot ATO i5 a ATO i6. 

Nejlepších výsledků bylo ve screeningu dosaženo při použití metanolu jako 

modifikátoru a 0,1% NH4OH jako aditiva při gradientové eluci 5-40 % (do 3. minut) 

s průtokem 1,5 ml/min, tlaku 2000 psi a teplotě 40°C během 3,5 minutové analýzy při 

225 nm. Jako kolona byla použita Torus Diol. Chromatogram výchozí separace je 

zobrazen na Obr. 9.  

 

Obr. 10: Výchozí separace směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH 

+ 0,1 % NH4OH, gradient 5-40%. Teplota 40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-

ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 

 

 Proto optimalizace testování dalších metod UHPSFC-PDA pro profilování 

nečistot atomoxetinu zahrnovala zvolení modifikátorů a aditiv pro mobilní fázi a zvolení 

dalších parametrů včetně vhodného počátečního a koncového složení mobilní fáze při 

gradientové eluci, gradientové křivky, průtoku, teploty, tlaku nebo doby analýzy, tak, 

aby bylo dosaženo, co nejvyššího rozlišení mezi jednotlivými píky nečistot, a hlavně 

mezi API atomoxetinem a nečistotou ATO i4 jako kritickým bodem optimalizace této 

metody. Jinak by hodnocení nečistoty ATO i4 nebylo možné kvůli koeluci obou píků. 

Navíc oproti výchozí separaci byly optimalizovány i parametry PDA detektoru jako 

vlnová délka, rozlišení, frekvence a mód pro sběru dat, filtrační časová konstanta 

a porovnání 3 D a 2 D sběru dat vzhledem k dosažení co nejvyšší citlivosti detekce. 

Nejvhodnější parametry separace budou následně použity pro validaci metody. 
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5.1. Vliv podmínek gradientu mobilní fáze 

 Vliv nastavení podmínek gradientu mobilní fáze je nejjednodušší způsob 

modifikace metody. Tento parametr byl prozkoumáván s využitím mobilní fáze 

CO2/MeOH+0,1% NH4OH, kde bylo dosaženo nejlepší separace jednotlivých píků. 

 Počáteční poměr modifikátoru s aditivy a CO2 při gradientové eluci byl zkoumán 

na začínajícím složení 1%, 2%, 5%, jak je uvedeno na Obr.10. Nejlepší volbou 

počátečního zastoupení složek mobilní fáze bylo 99 % CO2 : 1% modifikátoru, protože 

došlo k dostatečnému rozdělení píků nečistot ATO i5 a ATO i6 od sebe a píky byly 

dostatečně symetrické a ostré (Obr.10,C). Pro hodnocení reálných vzorků 

s koncentracemi nečistot v řádu jednotek µg/ml vzhledem k vysoké koncentrace API 

(např. 2,5 mg/ml), byl tento gradient nedostatečný, protože nedocházelo 

k dostatečnému rozdělení píků API a nečistoty ATO i4. Z tohoto důvodu muselo být 

složení mobilní fáze dále změněno, aby byl zároveň eluován i poslední pík směsi 

ATO i1 a bylo dosaženo, co nejvyššího hodnoty rozlišení pro ATO i4. 

 

 

Obr. 10: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH, 

počáteční obsah modifikátoru 5 % (A), 2 % (B), 1 % (C) s konečným obsahem modifikátoru 40 % 

během 4,5 minuty. Teplota 40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-

ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 
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 Vliv konečného složení mobilní fáze byl zkoumán na 40%, 45%, 50% organické 

složky. Vyšší obsah modifikátoru způsobil rychlejší průběh separace. Jako 

nejvýhodnější konečné složení mobilní fáze bylo zvoleno 40% vzhledem k nejvyššímu 

rozlišení nečistoty ATO i4 (R = 2,82) oproti 45% a 50% podílu. Chromatogramy těchto 

separací jsou zobrazeny na Obr. 11.  

 

Obr. 11: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH, 

počáteční obsah modifikátoru 5 %, konečný obsah modifikátoru 50 % (A), 45 % (B), 40 % (C), během 

4,5 minuty. Teplota 40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, 

pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 

 

5.2. Volba modifikátoru a aditiv mobilní fáze 

 Jako organický modifikátor mobilní fáze byl nejprve testován metanol jako 

nejčastěji používaný modifikátor v SFC pro svoji vysokou eluotropickou sílu, která vede 

k vyšší separační účinnosti.  

 Spolu s organickým modifikátorem bylo použito aditivum, které by mělo usnadnit 

eluci separovaných látek a zlepšit tvar píku zejména pro acidobazicky aktivní látky. 

Jako aditivum byl zvolen 0,1 % hydroxid amonný a 10 mM mravenčan amonný. Při 

použití acetonitrilu s metanolem (1:1) byl však pík nečistoty ATO i1 příliš široký 

(Obr.12). Aditivum 10 mM mravenčan amonný způsobovalo nedostatečnou eluci 

nečistoty ATO i1 a větší drift základní linie, jak ve spojení s etanolem Obr.13, tak spolu 

se směsí acetonitrilem a metanolem (1:1) (Obr.14), kde pík nečistoty ATO i1 byl příliš 

široký a chvostující. Samotný metanol ve spojení s 10 mM mravenčanem amonným 
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opět způsoboval větší drift základní linie (Obr.15). 

 

Obr. 12: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + ACN (1:1) 

+ 0,1 % NH4OH. Gradient od 1 % do 40 % modifikátoru během 4,5 minut. Teplota 40°C, tlak 2000 psi. 

Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO 

i1. 

 

Obr. 13: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/EtOH + 10 Mm AmF. 

Gradient od 1 % do 40 % modifikátoru během 4,5 minut. Teplota 40°C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, 

pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 

 

 

Obr. 14: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + ACN (1:1) +  

10 Mm AmF. Gradient od 1 % do 40 % modifikátoru během 4,5 minut. Teplota 40°C, tlak 2000 psi. Pík 

č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 
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Obr. 15: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 10 Mm AmF. 

Gradient od 1 % do 40 % modifikátoru během 4,5 minut. Teplota 40°C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, 

pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 

 

 Dále byl zkoumám vliv přídavku vody jako současný trend aditiva mobilní fáze. 

Voda může být ve vhodném poměru mísitelná s CO2 ve směsi s metanolem, proto byl 

zkoumán přídavek 1 %, 2 % a 5 % vody. Přídavky vody byly přidávány k metanolu 

spolu s hydroxidem amonným (Obr.16) a k metanolu spolu s mravenčanem amonným 

(Obr.17). Nakonec byla pro finální separaci vybrána mobilní fáze ve spojení 

organického modifikátoru MeOH a aditiva 0,1 % hydroxidu amonného (Obr.15,A), 

vzhledem k nepatrně většímu rozlišení mezi píky API a ATO i4 (R = 2,69) a dosažení 

lepšího tvaru píku č.2 (ATO i6) oproti přídavkům vody. 

 

Obr.16: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH(A), 

přídavek 1 % H2O (B), přídavek 2 % H2O (C), přídavek 5 % H2O (D). Gradient od 1 % do 40 % 

modifikátoru během 4,5 minut. Teplota 40°C, tlak 2000 psi. Pík č.1 ATO i5, pík č.2 ATO i6, pík č.i3 

ATO i2, pík č.4 ATO i3, pík č.5 API, pík č.6 ATO i4 a pík č. 7 ATO i1. 

 



46 
 

 

Obr. 17: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 10mM AmF (A), 

přídavek 1 % H2O (B), přídavek 2 % H2O (C), přídavek 5 % H2O (D). Gradient od 1 % do 40 % 

modifikátoru během 4,5 minut. Teplota 40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-

ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 

5.3. Vliv ABPR tlaku a teploty 

 Mezi další optimalizované parametry patří tlak a teplota, které jsou určeny pro 

jemné ladění metody. Vlivem rostoucího tlaku dochází ke zvýšení hustoty a zároveň 

solvatační síly mobilní fáze, a to má za následek rychlejší pohyb analyzované látky 

systémem a její nižší retenci na koloně. Byl zkoumám vliv nastaveného tlaku na 

hodnoty 1600, 1800, 2000 psi na ABPR regulátoru. 

 Zvyšování tlaku nemělo výrazný vliv na zrychlení separace a ani na selektivitu 

separace, jak je zobrazeno na Obr.18. Tlak byl proto nastaven na původních 2000 psi. 

 

Obr. 18: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH, 

gradient modifikátoru od 1 % do 40 % během 4,5 min při teplotě 40 °C. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, 

pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 
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 Parametr teplota byl optimalizován při hodnotách 30°C, 40°C, 50°C a 60°C. 

Teplota 50°C způsobila nedostatečné rozdělení píků od sebe, došlo ke koeluci píků 

nečistot ATO i6 a ATO i2. Při teplotě 60°C docházelo ke změně selektivity. Pozitivní 

vliv na separaci měla teplota 40°C, vykazovala ostré a symetrické píky. Vliv teploty na 

separaci je zaznamenán na Obr.19. Teplota ani tlak neměly zásadní vliv zlepšení 

rozlišení mezi API a nečistotou ATO i4. 

 

Obr. 19: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH, 

gradient modifikátoru od 1 % do 40 % během 4,5 min při tlaku 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO 

i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 
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5.4. Vliv nastavení gradientové křivky 

 Parametr nastavení gradientové byl zkoumám při hodnotách 3, 5, 6, 7, 9. 

Hodnoty nastavení gradientové křivky 7 a 9 s konvexní charakterem vykazovaly 

nesymetrické a rozmyté píky. Naopak hodnoty 3 a 5 mají konkávní tvar gradientové 

křivky. U hodnoty 3 byly píky nedostatečně rozděleny od sebe. Nejlepšího výsledku 

separace bylo dosaženo u hodnot nastavení gradientové křivky 5 nebo 6. Nakonec 

byla pro finální separaci zvolena hodnota 6 gradientové křivky s lineárním charakterem 

gradientové křivky. Při této hodnotě jsou píky nejlépe separovány od sebe a mají 

vyhovující tvar. Na Obr.20 je zobrazen vliv nastavení gradientové křivky podle 

jednotlivých hodnot. 

 

 

Obr.20: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH, 

gradient modifikátoru od 1 % do 40 % během 4,5 min. Vliv nastavení gradientové křivky. Teplota 

40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík 

č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 
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5.5. Vliv prodloužení času analýzy 

 Tento parametr byl zvolen především kvůli tomu, aby bylo docíleno lepšího 

rozdělení píku ATO i4 od atomoxetinu jako účinné látky (API). Prodloužení analýzy 

mělo vliv na rozdělení těchto dvou píků, hlavně při 10minutové separaci, ale při validaci 

nečistot při určování přesnosti a správnosti bylo zjištěno, že ani 10minutová separace 

není dostatečná pro dostatečné rozlišení mezi API a ATO i4 (R = 3,41). Proto bylo 

nutné prodloužit analýzu až na 15 minut a vložit isokratický krok, při kterém bylo také 

dosaženo největšího rozlišení nečistoty ATO i4 (R = 4,19). Počáteční složení mobilní 

fáze začínalo na 1-5% podílu modifikátoru s aditivem, ve 3. minutě následoval 

isokratický krok s 5% podílem, který trval až do 9. minuty. Od 9.-14. minuty byl 

gradient  s 5-40% podílem modifikátoru s aditivem. Od 14. minuty probíhalo konečné 

složení mobilní fáze s 40 % podílem modifikátoru s aditivem. Od 14,10 minut až do 15. 

minuty probíhala ekvilibrace kolony se shodným podílem gradientu jako na začátku 

analýzy s 1 % podílem modifikátoru s aditivy. Chromatogramy těchto analýz jsou 

zobrazeny na Obr.21. 

 

Obr. 21: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází MeOH + 0,1 % NH4OH. Vliv 

prodloužení času analýzy. Teplota 40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO 

i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4, pík č.7-ATO i1. 
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5.6. Optimalizace parametrů PDA detektoru 

 Optimalizace parametrů PDA detektoru byla zvolena za účelem získání 

maximální citlivosti metody kvůli nečistotám atomoxetinu, které musí být detekovatelné 

na úrovni minimálně 0,05 % vzhledem k API. 

 Pro optimalizaci byl zvolen 2D sběr dat, který by teoreticky mohl poskytovat vyšší 

citlivost. První optimalizovaný parametr byla vlnová délka. Analýza byla hodnocená 

také při vlnových délkách 215 nm, 220 nm a 225 nm. Vlnová délka 215 nm vykazovala 

výhodný poměr signálu k šumu, ale nejmenší selektivitu oproti vlnovým délkám 220 

a 225 nm, proto na tento experiment navazovalo vyhodnocování pomocí kalibrační 

křivky. Metodou kalibrační křivky bylo zjištěno, že největší citlivosti bylo dosaženo při 

vlnové délce při 215 nm, proto byla tato vlnová délka vybrána pro finální separaci. 

Chromatogram optimalizace tohoto parametru je zobrazen na Obr. 22. 

 

Obr. 22: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází MeOH + 0,1 % NH4OH, 

gradient modifikátoru od 1 % do 40 % během 4,5 min při 2 D PDA 215 nm, 220 nm, 225 nm. Teplota 

40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík 

č.6-ATO i4. 

 

Dále byly měněny hodnoty parametru frekvence sběru dat. Byly zkoušeny 

hodnoty 5, 10, 20, 40, 80 bodů/sekundu. Původní hodnota 20 bodů/sekundu byla již 

hodnota optimální, jak je vidět na Obr.23 A a B. Hodnoty 5 a 10 bodů/sekundu vykazují 

píky s menší plochou píku oproti hodnotě 20 bodů/sekundu. Hodnoty 40 a 80 
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bodů/sekundu zvyšují šum oproti hodnotě 20 bodů/sekundu, což je nežádoucí pro 

poměr signálu k šumu, a tím pádem pro citlivost metody.  

 

 

 

 Obr. 23: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází 

CO2/MeOH,+ 0,1 % NH4OH gradient modifikátoru od 1 % do 40 % během 4,5 min při 2 D PDA 215 nm 

s frekvencí vzorku 5, 10, 20 bodů/sekundu (A) a 20, 40, 80 bodů/sekundu (B). Teplota 40 °C, tlak 2000 

psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4. 

 

 Dalším optimalizovaným parametrem u PDA detektoru bylo rozlišení. 

Optimalizace byla provedena pro pět hodnot nastavení rozlišení 2,4, 3,6, 4,8, 6 a 7,2. 

U toho parametru nebylo zaznamenáno zvýšení citlivosti při změně z původní hodnoty 

4,8 na hodnotu 6. Hodnoty rozlišení 3,6 a 4,8 jsou srovnatelné. Nakonec byla vybrána 

původní hodnota 4,8. Parametr rozlišení byl hodnocen při vlnové délce 215 nm. 

Chromatogram je zobrazen na Obr.24. 
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Obr. 24: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH, 

gradient modifikátoru od 1 % do 40 % během 4,5 min při 2 D PDA 215 nm s rozlišením 2,4, 3,6, 4,8, 6 

a 7,2. Teplota 40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík 

č.5- API, pík č.6-ATO i4. 

 

 Mezi další optimalizační parametr PDA detektoru je řazena filtrační časová 

konstanta, u které je hodnocen pomalý, normální a rychlý mód. Původně zvolený 

normální mód má nejvyšší signál a vykazuje střední šum, což je pro citlivost metody 

výhodné. Na tomto chromatogramu (Obr.25) je vystihována korelace mezi módem 

konstanty a odezvou a šumem základní linie. Pomalá konstanta vykazuje nižší signál 

a šum, a naopak rychlá konstanta zvyšuje odezvu, ale i šum základní linie.  

 

Obr. 25: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH, 

gradient modifikátoru od 1 % do 40 % během 4,5 min při 2 D PDA 215 nm s filtrační časovou 

konstantou pomalou, normální a rychlou. Teplota 40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, 

pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4. 
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 Na Obr.26 lze vidět porovnání výsledných chromatogramů při sběru dat v 2D 

a 3D módu. Z chromatogramu vyplývá, že citlivost obou módu je srovnatelná, píky jsou 

stejně vysoké a široké, pouze u 2D sběru dat je zdánlivě o něco nižší šum. Na základě 

velmi podobných chromatogramů při 2D a 3D sběru dat byla zhotovena kalibrační 

křivka, kde byla získána vyšší citlivost při 3D sběru dat. Proto byl pro finální separaci 

zvolen 3 D mód sběru dat. 

 

Obr. 26: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH, 

gradient modifikátoru od 1 % do 40 % během 4,5 min při 3 D PDA 215 nm a při 2D PDA 215 nm. 

Teplota 40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, pík č.4-ATO i3, pík č.5- 

API, pík č.6-ATO i4. 
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 Posledním optimalizovaným parametrem PDA detektoru byla volba módu pro 

sběr dat ve 3 D módu při vlnové délce 215 nm, která může být klasická, kompenzovaná 

nebo MBF.  U klasické absorbance byl zaznamenán vysoký šum, jak je zobrazeno na 

Obr.27. Z hlediska nízkého šumu a na základě sestrojení kalibračních křivek pro 

všechny módy sběru dat byl nejlépe hodnocen kompenzovaný mód pro sběr dat, kde 

byla zachována odezva a šum základní linie a bylo dosaženo nejvyšší citlivosti, proto 

byl zvolen pro finální separaci. 

 

Obr. 27: Analýza směsi standardů nečistot a atomoxetinu s mobilní fází CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH, 

gradient modifikátoru od 1 % do 40 % během 4,5 min při 3 D PDA 215 nm s absorbancí normální, 

kompenzovanou a MBF. Teplota 40 °C, tlak 2000 psi. Pík č.1-ATO i5, pík č.2-ATO i6, pík č.3-ATO i2, 

pík č.4-ATO i3, pík č.5- API, pík č.6-ATO i4. 

5.7. Podmínky separace 

 Jako nejvhodnější podmínky pro separaci léčivé substance atomoxetinu a jeho 

nečistot byly zvoleny následující chromatografické podmínky, které poté byly použity 

při validaci této metody. Výsledný chromatogram s níže uvedenými 

chromatografickými podmínkami je uveden na Obr. 28. Na Obr. 29 je zobrazen detail 

separace API a ATO i4 v reálných koncentracích. 

Stacionární fáze: Torus Diol 1,7 µm (3,0 x 100 mm) 

Mobilní fáze: CO2/MeOH + 0,1 % NH4OH 

Gradient: od 1 % do 40 % (v 0.–3. min 1-5% podíl, 3. – 9. minutě isokratický krok s 5% 

podílem, 9. - 14. minuta gradient s 5-40% podílem, od 14. minuty návrat k původním 

podmínkám, 14.10 – 15. minutě 1% podíl modifikátoru s aditivem = ekvilibrace). 
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Gradientová křivka: 6 

Teplota: 40 °C 

Tlak: 2000 psi 

Průtok: 1,5 ml/min 

Parametry PDA detektoru: 

a) vlnová délka: 215 nm 

b) rozlišení: 4,8 

c)   frekvence sběru dat: 20 bodů/sekundu 

d) filtrační časová konstanta: normální mód 

e) absorbance: kompenzovaná (3D mód) 

 

Obr. 28: Finální metoda pro analýzu směsi standardů nečistot a API určená pro validaci metody. 

 
Obr.29: Detail separace API a ATO i4 v reálných koncentracích během 15minutové separace. 
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5.8. Validace metody 

5.8.1. Test způsobilosti systému 

 Validace metody zahrnovala provedení testu způsobilosti systému (SST), jehož 

cílem je zjistit, zda analytický systém je vhodný pro určené použití. Musí splňovat 

kritéria pro opakovatelnost nástřiku vzorku, rozlišení, symetrii a šířku píků [40]. 

Vhodnost chromatografického systému byla provedena s využitím chromatografických 

podmínek pro finální separaci popsaných v kapitole 5.7. Tento test zahrnoval deset 

nástřiků vzorků standardů o čtyřech koncentračních hladinách 70, 10, 5, 1 µg/ml. 

Výsledky SST jsou shrnuty v Tab. 8-11. 

Tab. 8: Souhrn výsledků SST testu pro koncentraci 70 µg/ml.  tR – retenční čas, A – plocha píku, Rs – 

rozlišení, As – faktor symetrie, w 50 % - šířka píků v polovině výšky 

 

 

 

Tab. 9: Souhrn výsledků SST testu pro koncentraci 10 µg/ml.  tR – retenční čas, A – plocha píku, Rs – 

rozlišení, As – faktor symetrie, w 50 % - šířka píků v polovině výšky 

Analyt tR (RSD %) A (RSD %) Rs As      w50% 

ATO i5 0,53 % 1,16 %  - 1,26 0,03 

ATO i6 0,57 % 0,88 % 7,48 1,22 0,06 

ATO i2 0,30 % 1,39 % 3,40 1,16 0,05 

ATO i3 0,24 % 1,48 % 5,88 1,11 0,04 

Atom. 0,08 % 1,38 % 42,39 1,01 0,10 

ATO i4 0,12 % 1,39 % 4,69 1,01 0,12 

ATO i1 0,03 % 6,82 % 38,94  1,21 0,04 

 

  

Analyt 
tR 
(RSD%) 

A 
(RSD%)         Rs            As    w 50% 

ATO i5 0,38 % 0,96 %            - 1,24 0,03 

ATO i6 0,45 % 0,87 % 7,43 1,20 0,06 

ATO i2 0,35 % 0,76 % 3,43 1,16 0,05 

ATO i3 0,23 % 0,78 % 5,88 1,11 0,04 

Atom. 0,03 % 0,85 % 41,95 1,08 0,10 

ATO i4 0,03 % 0,88 % 4,57 1,07 0,12 

ATO i1 0,02 % 5,17 % 27,84 0,82 0,09 
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Tab. 10: Souhrn výsledků SST testu pro koncentraci 5 µg/ml.  tR – retenční čas, A – plocha píku, Rs – 

rozlišení, As – faktor symetrie, w 50 % - šířka píků v polovině výšky 

Analyt tR (RSD %) A (RSD %) Rs As     w 50% 

ATO i5 0,73 % 1,35 %  - 1,25 0,03 

ATO i6 0,71 % 1,47 % 7,68 1,20 0,05 

ATO i2 0,25 %     1,60 % 3,44 1,15 0,05 

ATO i3 0,19 %     1,52 % 5,94 1,08 0,04 

Atom. 0,05 %     1,93 % 44,00 0,97 0,10 

ATO i4 0,11 %     1,85 %  5,10 0,98 0,10 

ATO i1   -          -        -     -              - 

 

Tab. 11: Souhrn výsledků SST testu pro koncentraci 1 µg/ml. tR – retenční čas, A – plocha píku, R – 

rozlišení, As –faktor symetrie, w 50 % - šířka píků v polovině výšky 

Analyt tR (RSD %) A (RSD %) Rs As 
       
w50% 

ATO i5 0,83 % 2,04 % - 1,17 0,03 

ATO i6 0,96 % 2,69 % 7,73 1,30 0,05 

ATO i2 0,24 % 2,60 % 3,20 1,21 0,04 

ATO i3 0,30 % 2,53 % 5,44 1,18 0,04 

Atom. 0,27 % 2,51 % 66,65 0,89 0,05 

ATO i4 0,24 % 2,96 % 7,30 1,14 0,10 

ATO i1 -  -   -  -                - 

 

 Hodnoty RSD retenčních časů analytů v koncentraci 7x10-5 g/ml byly v rozmezí 

0,02 % - 0,45 %, v koncentraci 1x10-5 g/ml 0,03 % – 0,57 %, v koncentraci 5x10-6 g/ml 

0,05 % – 0,73 % a v koncentraci 1x10-6 g/ml 0,24 % - 0,96 %, tudíž všechny tyto 

koncentrační hladiny splňují limit RSD < 1 %. Hodnoty RSD u ploch píků v koncentraci 

7x10-5 g/ml se pohybovaly v rozmezí 0,76 % – 0,96 % až na nečistotu ATO 1 s RSD 

5,17 %. Vysoká hodnota RSD je zapříčiněna širokým a chvostujícím píkem. Se 

snižujícími se koncentracemi standardů byla postupně zvyšována hodnota RSD. 

Plocha nečistoty ATO i1 od koncentrace 5x10-6 g/ml byla nezjistitelná, z důvodu 

chvostujícího píku a nízké odezvy. U nejnižší koncentrace 1x10-6 g/ml dosahovaly 

hodnoty RSD rozmezí 2,04 % - 2,96 %, což je v takto nízké koncentraci dostatečné. 

 Hodnoty rozlišení by měly splňovat požadavek > 1,5. Tento požadavek je splněn 

na všech čtyřech koncentračních hladinách pro všechny látky. Deklarované rozmezí 
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pro faktor symetrie píků je stanoveno na 0,80 – 1,50, které je také splněno ve všech 

případech. 

5.8.2. Citlivost a linearita metody 

 Citlivost a linearita analytického systému byla testována pomocí sestrojení 

kalibrační křivky, která byla sestavena, jak pro samotný standard atomoxetinu, tak pro 

směs všech standardů. Pro kalibrační křivku směsi standardů bylo zvoleno 12 

koncentračních hladin 70, 50, 20, 10, 7, 5, 2, 1, 0,7, 0,5, 0,2, 0,1 µg/ml. Tak to rozsáhlé 

rozmezí koncentračních hladin bylo zvoleno proto, aby byl určen limit detekce 

a kvantifikace této metody. Naopak pro zhotovení kalibrační křivky pouze pro standard 

účinné substance ATO byla zvolena výchozí koncentraci o jeden řád vyšší, tudíž 

1000 µg/ml, která byla taky měřena, a následovalo postupné ředění na koncentrace 

700, 500, 200, 100, 70, 50, 20, 10, 7, 5, 2, 1 µg/ml. 

 U každé koncentrační hladiny byly provedeny 3 nástřiky, ze kterých byl následně 

vypočítán průměr a další hodnocení probíhalo metodou lineární regrese. Výsledný graf 

tvoří závislost průměrných ploch pod píkem na koncentraci. Příklad kalibrační křivky 

pro atomoxetin je zobrazen na Obr.30 a příklad kalibrační křivky pro nečistotu ATO i3 

je zobrazen na Obr.31. 

 

 

 Obr. 30: Kalibrační křivka atomoxetinu ve 3 D módu při 215 nm v rozmezí 1-1000 µg/ml. 
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Obr. 31: Kalibrační křivka pro nečistotu ATO i3 (fenol) ve 3 D módu při 215 nm v rozmezí 1-70 µg/ml. 

 

 Kalibrační křivky ve 3D módu s kompenzovanou absorbancí při 215 nm 

vykazovaly dobrou linearitu, kterou potvrzují korelační koeficienty vyšší než 0,9990. 

Nejnižší korelační koeficient 0,9963 byl zaznamenán u nečistoty ATO i1, jelikož 

na nižších koncentračních hladinách již nebyla zaznamenána odezva. Limity detekce 

a kvantifikace včetně korelačního koeficientu a rovnice regrese jsou zaznamenány pro 

všechny stanovované látky v Tab. 12.  

 

Tab. 12: Korelační koeficient (R2), limit detekce (LOD), limit kvantifikace (LOQ) pro atomoxetin a jeho 

nečistoty. Koncentrační rozmezí pro atomoxetin 1-1000 µg/ml a pro nečistoty 1-70 µg/ml. 

 ATO ATO i1 ATO i2 ATO i3 ATO i4 ATO i5 ATO i6 

R2 0,9995 0,9963 0,9999 0,9999 0,9998 0,9999 0,9999 

rovnice 
regrese 

y =  
22981x + 
397,26 

y = 
2616,3x - 
10055 
 

y = 
4633,1x - 
592,55 
 

y = 
4267,5x - 
998,48 

y = 
4171,1x - 
2414,2 
 

y = 
2781,3x 
- 1207,5 
 

y = 
4196,1x 
- 803,7 
 

LOD 
µg/ml 

0,3 1,67 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

LOQ 
µg/ml 

1 5 1 1 1 1 1 

 

 Limit detekce byl stanoven pro všechny analyzované látky na hodnotu 

koncentrace 0,3 µg/ml, kromě nečistoty ATO i1, kde byla určena koncentrace 

1,67 µg/ml. Limit kvantifikace činil 1 µg/ml s výjimkou opět ATO i1, kde byl stanoven 

na 5 µg/ml. 

R² = 0,9999
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5.8.3. Stanovení přesnosti a správnosti metodou přídavku standardu 

 Validační parametry přesnost a správnost byly hodnoceny na čtyřech 

koncentračních hladinách (LLOQ, 80 %, 100 %, 120 %) pro účinnou substanci (API) 

atomoxetin a na třech koncentračních hladinách (80 %, 100 %, 120 % na 0,05% 

koncentrační úrovni z API) pro nečistoty. 

 Pro hodnocení přesnosti byly připraveny tři vzorky od každé koncentrační 

hladiny, přičemž každý tento vzorek byl během analýzy změřen třikrát. Vyhodnocovaly 

se plochy píků integrací chromatogramů. Dále pak byl spočítán průměr ploch, 

následně směrodatná odchylka a z těchto dvou hodnot byla zjištěna relativní 

směrodatná odchylka, která je klíčová pro určení přesnosti metody. Směrodatné 

odchylky pro nečistoty byly v rozmezí 1,6 - 4,9 % a pro API 0,1 -  0,9 %. Tímto byla 

potvrzena přesnost metody. Výtěžnost metody se pohybovala v rozmezí 

95,0 – 104,9 % pro nečistoty a pro API 99,2 – 104,1 %. Validační parametr správnost 

byl určen z vypočítané procentuální výtěžnosti z jednotlivých vzorků. Výtěžnost vzorku 

byla stanovena vzhledem k hodnotě vnějšího standardu, který byl připraven ke každé 

koncentrační hladině dvakrát. Vnější standard obsahoval standardy analyzovaných 

látek s odpovídající koncentrací. Výsledky stanovení jsou shrnuty v Tab. 13 a 14. 

Tab. 13: Přesnost a správnost pro nečistoty určené metodou přídavku standardu 

 

Tab. 14: Přesnost a správnost pro API určené metodou přídavku standardu 

Konc. hladina 
µg/ml 

 API 
ATO 

10 % výtěžnosti 
% RSD 

99,2 
0,9 

40 % výtěžnosti 
% RSD 

104,0 
0,6 

50 % výtěžnosti 
% RSD 

104,1 
0,3 

60 % výtěžnosti 
% RSD 

101,9 
0,1 

Konc. hladina 
µg/ml 

 ATO i5 ATO i6 ATO i2 ATO i3 ATO i4 

1 % výtěžnosti 
% RSD 

104,4 
   1,9 

102,2 
1,6 

104,9 
2,8 

102,0 
3,8 

103,0 
4,8 

1,25 % výtěžnosti 
% RSD 

103,8 
4,4 

  

95,0 
3,6 

99,7 
2,1 

98,3 
3,6 

104,9 
2,7 

1,5 % výtěžnosti 
% RSD 

95,1 

1,1 
  

103,9 
1,8 

102,3 
4,9 

100,5 
4,1 

104,9 
4,1 
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5.8.4. Robustnost metody 

 Validační parametr robustnost je definován jako míra vlivu drobných změn 

hodnot parametrů metody na konečný výsledek analytické separace. Robustnost je 

vlastnost analytické metody, kdy při mírném kolísání hodnot parametrů by měla 

metoda poskytovat správné a přesné výsledky [47]. 

 Pro vyhodnocování tohoto validačního parametru byly zvoleny parametry 

metody, které mají významný a znatelný vliv na průběh separace. V Tab.15 je 

zobrazeno vyhodnocení robustnosti pomocí procentuální odchylky vůči retenčním 

časům finální metody s 1 % počáteční obsahem modifikátoru v porovnání s 2 a 5 % 

počátečním obsahem modifikátoru v mobilní fázi. Největší procentuální odchylky byly 

zaznamenány u píků nečistot na počátku chromatogramu jako nečistota ATO i5 

(odchylka 21,78% u 2 % počátečního složení MF) a nečistota ATO i6 (odchylka 25% 

u 2 % počátečního gradientu). Tento parametr měl také největší vliv na jejich 

dostatečné rozdělení mezi sebou. Dále pak jsou procentuální odchylky patrné u 

nečistot ATO i2 (odchylka 14,69% u 2 % počátečního složení MF) a ATO i3 (odchylka 

15,82% u 2 % počátečního složení MF), které jsou eluovány po nečistotách ATO i5 a 

ATO i6. Změna počátečního složení mobilní fáze měla menší vliv na nečistoty ATO i1, 

ATO i4 a na API.  

 

Tab. 15: Vyhodnocení robustnosti pomocí % odchylky u počátečního složení MF. 

Látky tR  1% poč. 
gradient 
(základ) 

% odchylka 
2% poč. 
gradient 

% odchylka 
5% poč. 
gradient 

ATO i5 
(pík č.1) 

1,01 min 21,78 % 46,53 % 

ATO i6 
(pík č.2) 

1,24 min 25,00 % 53,23 % 

ATO i2 
(pík č.3) 

1,43 min 14,69 % 43,36 % 

ATO i3 
(pík č.4) 

1,58 min 15,82 % 41,77 % 

ATO API 
(pík č.5) 

2,18 min 1,83 % 6,42 % 

ATO i4 
(pík č.6) 

2,28 min 1,75 % 7,89 % 

ATO i1 
(pík č.7) 

3,38 min 1,78 % 2,96 % 
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 Tab.16 ukazuje vliv konečného složení mobilní fáze na posun retenčních časů. 

Retenční čas s konečným obsahem modifikátoru 40 % je hodnocen jako standard vůči 

retenčním časům 45 % a 50 % konečného obsahu modifikátoru. Tento parametr měl 

vliv na retenční časy nečistot, které jsou eluovány na konci chromatogramu jako 

ATO i1 (odchylka 5,57 % u 45% konečného složení MF), ATO i4 (odchylka 4,71 % u 

45% konečného složení MF) a API (odchylka 6,47 % u 45% konečného složení MF). 

Na posuny retenčních časů ostatních nečistot měl parametr konečného složení mobilní 

fáze menší vliv. 

 

Tab. 16: Vyhodnocení robustnosti pomocí % odchylky u konečného složení MF. 

Látky  tR 40 % 
konc. 
gradient 
(základ) 

% odchylka 
45 % 
konc. 
gradient 

% odchylka 
50 % 
konc. 
gradient 
 

ATO i5 
(pík č.1) 

0,54 min 1,85 % 5,56 % 

ATO i6 
(pík č.2) 

0,59 min 1,69 % 5,08 % 

ATO i2 
(pík č.3) 

0,82 min 1,22 % 3,66 % 

ATO i3 
(pík č.4) 

0,96 min 1,04 % 2,08 % 

API 
(pík č.5) 

1,85 min 6,49 % 12,97 % 

ATO i4 
(pík č.6) 

1,91 min 4,71 % 8,38 % 

ATO i1 
(pík č.7) 

3,23 min 5,57 % 13,00 % 

 

 U dalších parametrů byl zaznamenán méně výrazný vliv na posun retenčních 

časů vzhledem k referenční hodnotě. Mezi tyto parametry byly řazeny teplota a tlak. 

 Tab.17 ukazuje vliv tlaku na posun retenčních časů. Jako referenční hodnota je 

určena hodnota 2000 psi, která byla použita pro finální metodu. U hodnot tlaků 1800 

a 1600 psi je hodnocena procentuální odchylka. Největší % odchylka je znatelná 

u nečistot ATO i5 (odchylka 1,94% u hodnoty tlaku 1800 psi) a ATO i6 (odchylka 

3,36% u hodnoty tlaku 1800 psi), které jsou eluovány v chromatogramu jako první. 

U  ostatních píků byly zaznamenány odchylky < 1%, což je nevýznamné.   
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Tab. 17: Vyhodnocení robustnosti pomocí % odchylky u vlivu tlaku. 

Látky tR 

2000 psi 
(základ) 

% odchylka 
1800 psi 

% odchylka  
1600 psi 

ATO i5 
(pík č.1) 

1,03 min 1,94 % 7,77 % 

ATO i6 
(pík č.2) 

1,19 min 3,36 % 5,88 % 

ATO i2 
(pík č.3) 

1,39 min 0,72 % 1,44 % 

ATO i3 
(pík č.4) 

1,51 min 0,66 % 1,99 % 

API 
(pík č.5) 

2,18 min 0,46 % 0,92 % 

ATO i4 
(pík č.6) 

2,21 min 0,45 % 1,36 % 

ATO i1 
(pík č.7) 

3,36 min 0,33 % 0,60 % 

 

 V Tab. 18 je uveden vliv teploty na posun retenčních časů. Pro finální separaci 

byla zvolena teplota 40°C, tudíž teploty 30°C a 50°C byly počítány jako % procentuální 

odchylky od této výchozí teploty. Největší odchylky byly zaznamenány u dvou prvně 

se eluujících nečistot ATO i6 (11,29% při teplotě 50°C z důvodu koeluce píku s 

nečistotou ATO i2) a ATO i5 (2,91% při teplotě 50°C). U ostatních píků byly 

zaznamenány menší posuny retenčních časů. 

Tab. 18: Vyhodnocení robustnosti pomocí % odchylky u vlivu teploty. 

Látky tR 

40°C 
(základ) 

% odchylka 
30°C 

% odchylka  
50°C 

ATO i5 
(pík č.1) 

1,03 min 1,94 % 2,91 % 

ATO i6 
(pík č.2) 

1,24 min 8,87 % 11,29 % 

ATO i2 
(pík č.3) 

1,36 min 2,02 % 1,47 % 

ATO i3 
(pík č.4) 

1,48 min 0,68 % 1,35 % 

ATO API 
(pík č.5) 

2,14 min  0,93 % 0,47 % 

ATO i4 
(pík č.6) 

2,23 min 0,89 % 0,45 % 

ATO i1 
(pík č.7) 

3,31 min 0,30 % 0,60 % 

  



64 
 

6. Závěr 

 Byla optimalizována metoda pro stanovení atomoxetinu a jeho potenciálních 

nečistot v léčivé substanci. Byla nalezena optimální metoda, která vyhovovala ICH 

požadavkům profilování nečistot dle Q3A(R2) v závislosti na denní dávce atomoxetinu 

(100 mg) a zjištěné povolené prahové hodnoty pro nečistoty 0,05 % z API. Po náročné 

a rozsáhlé optimalizaci metodou UHPSFC-PDA byly zvoleny tyto separační parametry: 

kolona Torus Diol 1,7 µm (3,0 x 100 mm), mobilní fáze MeOH + 0,1 % NH4OH, 

gradientová křivka 6, teplota 40 °C, tlak 2000 psi, průtok 1,5 ml/min. Z důvodu 

dosažení vyššího rozlišení mezi API a nečistotou ATO 4, bylo nutno prodloužit analýzu 

z původních 4,5 minut na 15 minut a následně této délce analýzy přizpůsobit gradient 

od 1 % do 40 % (v 0. – 3. min 1-5% podíl, 3. – 9. minutě isokratický krok s 5% podílem, 

9. - 14. minuta gradient s 5-40% podílem, od 14. minuty návrat k původním 

podmínkám, 14.10 – 15. minutě 1% podíl modifikátoru s aditivem = ekvilibrace), 

Optimalizovány byly také parametry PDA detektoru vzhledem k získání vyšší citlivosti 

metody a také z důvodu stále nižší citlivosti SFC-UV ve srovnání LC-UV. 

Nejzásadnější vliv na citlivost a selektivitu analýzy měla kompenzovaná absorbance 

při 215 nm. Dálo bylo zvoleno rozlišení 4,8, frekvence sběru dat 20 bodů/ sekundu a 

normální mód filtrační časové konstanty PDA detektoru. 

 Po zvolení vhodných optimalizačních parametrů byla metoda validovaná. Byl 

proveden test způsobilosti systému (SST) a určeny parametry linearity metody, 

přesnosti a správnosti metody a robustnosti metody. Metoda splňovala validační 

požadavky u všech nečistot, až na výjimku nečistoty kyseliny mandelové (ATO i1). Pík 

nečistoty ATO i1 byl příliš široký a chvostující, což způsobilo nižší citlivost. Proto na 

dané koncentrační hladině pro nečistoty nebyla měřitelná. 
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