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Principy vývoje HPLC metod

1. Definování cíle metody

2. Informace o vzorku

3. Výběr vhodného detektoru

4. Výběr LC metody

5. Prvotní experimenty se standardy

6. Experiment s hlavními proměnnými

7. Reálné vzorky; úprava vzorku

8. Optimalizace

9. Řešení problémů

10.Validace metody

Na základě: 
chemických a fyzikálních
vlastností analytů
požadované citlivosti
různorodosti vzorku
(interference) 
dostupnosti detektoru
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Definice cíle 

Jaký je účel? Jaký je cíl metody?
Analytický x Preparativní

Kvantitativní x kvalitativní analýza?

Jaké jsou vlastnosti analytu a vzorku?
Očekávaná koncentrace ve vzorku?

Jsou k dispozici standardy?
Je nutné rozdělit všechny složky vzorku? 

Fyzikálně chemické vlastnosti vzorku
o Molekulová hmotnost
o Náboj – pozitivní / negativní
o Hydrofobicita
o Affinita - “zámek a klíč” vazebná místa
o Rozpustnost & stabilita
o pH, pak, iontová síla, organická rozpouštědla
o struktura látky a její funkční skupiny UV spektrum
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Metoda analytická x preparativní
Pokud se jedná o kvantitativní analýzu, jaké jsou vyžadovány míry správnosti a 
přesnosti? 
Jaké jsou očekávané rozmezí koncentrací analytů? 
Pokud se jedná o kvalitativní analýzu, mají byt identifikovány pouze hlavní píky
nebo i minoritní? 
Je nutné rozdělit všechny složky vzorku? 
Jaká bude matrice vzorku? 
Kolik vzorků bude nutno analyzovat? 
Jsou dostupné standardy? 
Jaký HPLC systém mám k dispozici? 

Analytical Requirements

Linearity

Precision

Accuracy

Sensitivity

Assay reproducibility

Robustness

Preparative Requirements

Recovery

Product purity

Capacity

Costs

Scale up

Process throughput

Speed
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Výběr HPLC metody
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Vývoj LC metody

Is the
analyte
polar?

Is it retained by 
RP?

Is it base?
Is it eluted by 

RP?

Use Normal
Phase.

Use anion 
exchange

Use Reversed
phase

Is it retained by 
HILIC?

Use cation
exchange

Use HILIC
yes

no

no

yes

yes

no yes

no

yes



7

Vývoj metody

 Výběr způsobu separace

 mapa pH

 Optimalizace gradientové eluce

• Spád gradientu

• Koncentrace mobilní fáze

 Vyhodnocení 

• Zahlcení:  šířka a tvar píku

• Rozlišení

• Stupeň separace mezi analyty a dalšími látkami přítomnými ve směsi

• Výtěžnost

• Hmotnostní výtěžnost

• Aktivitní výtěžnost

• Kapacita
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Zorbax ®  is  a  registered trademark of Agilent Technologies.

Char t developed by J.J.Kir kland, B .A .Bidlingmeyer , and R .D.Ricker.

A METHOD-DEVELOPMENT STRATEGY
THAT MAXIMIZES COLUMN LIFE:
REVERSED-PHASE HPLC OF IONIZABLE COMPOUNDS

Recommended  Column 1     2     3     4      5     6     7      8     9     10    11    12    13
ZO RBAX® Stab le Bond

ZO RBAX® Eclipse XDB

ZO RBAX®  Exte nd - C18

ABBREVIATIO NS

ACN = acetonitrile

MeOH = methanol
TEA = triethylamine

TFA = tri fluoroacetic acid

THF = tetrahydrofuran

Unique Selectiv ityZO RBAX®  Bonus   RP

Z
O

R
B

A
X

E
c
li

p
se

 X
D

B
/B

o
n

u
s 

R
P

Z
O

R
B

A
X

E
c
li

p
se

 X
D

B
/B

o
n

u
s 

R
P

Z
O

R
B

A
X

E
x
te

n
d

-C
1
8

Z
O

R
B

A
X

E
x
te

n
d

-C
1
8

Z
O

R
B

A
X

S
ta

b
le

B
o
n

d
Z

O
R

B
A

X
S

ta
b

le
B

o
n

d

M
id

 p
H

p
H

 7

M
id

 p
H

p
H

 7

H
ig

h
 p

H
p

H
 ³

9

H
ig

h
 p

H
p

H
 ³

9

L
o

w
 p

H
p

H
 ³

3

L
o

w
 p

H
p

H
 ³

3

pH- Range fo r O ptimal Co lumn lif e

Poor ly retain ed

acidic co mpo unds

[STEP 2]

SAMPLE

• Zorbax Extend-C18
• pH 1 0.5 ( 9-12 ); 5 m M am mon ia, or  TEA, or

10 -50 m M or gan ic buffer , or  bora te bu ffer
• T= 25°C (am bient  to 40 °C)

• Adjust % Me OH  for 0 .5 < k < 20

• Chan ge b onde d-ph ase fu nctiona lity to

Zorbax SB-CN, SB-Pheny l, or  SB-C3
• Resta rt at STEP [1]

[STEP 2a]

[STEP 4] 

Ta ilin g
 pe aks 

[STEP 1a]

[STEP 5] 

Initia l separ ation

   

 

• Zorbax® SB-C18 or SB-C8 

• pH 2  (1- 3), 2 0-50  mM b uffer

• T= 30°C (am bient  to 80 °C, SB-C18 to  90°C)

• Adjust % ACN for 0 .5 < k <  20

[STEP 9] 

• Chan ge o rgan ic modifie r (M eOH or  THF)

• Adjust % or ganic fo r 0.5  < k <  20

• Resta rt at STEP [2]

[STEP 3]

[STEP 1]

[STEP 5b] 

Basic com poun ds havin g

low-p H instability 

[STEP 5c]

Band spacing 

pr oblem s 

[STEP 7]

• Chan ge b onde d-ph ase fu nctiona lity to Zorbax
Eclipse XDB-Phenyl or Bonus RP

• Resta rt at STEP [5]

[STEP 8]

• Chan ge o rgan ic modifie r (ACN or  THF)

• Adjust fo r 0.5  < k <  20

• Resta rt at STEP [6]

[STEP 5e]

Band spacing 

pr oblem s 

Band spacing

pr oblem s

• Add 2 0 mM  TEA o r TEA acet ate

• Re- adjust p H

Incr ease or de crea se % of
or ganic m odifier  by 5% (v/v)

Band spacing

   p roble ms 
Vary co lumn t emp.,  up to  80°C;

up  to 90 °C for  Zo rbax SB-C18

• Zorbax Eclipse XDB-C8 or XDB-C18
• pH 7  (6- 9), 2 0-50  mM b uffer  
• T= 30°C (am bient  to 40 °C)

• Adjust % Me OH for 0 .5 < k < 20

• Chan ge o rgan ic modifie r (ACN or  THF)

• Adjust fo r 0.5  < k <  20

Try different HPLC mode.  Call Agilent Technologies Technical Support (800) 227-9770.

[STEP 6][STEP 6a]

Incr ease or de crea se % of

or ganic m odifier  by 5% (v/v)

Band spacing

   p roble ms 

Band spacing
pr oblem s

Band spacing

pr oblem s

Band spacing

pr oblem s

Band spacing

pr oblem s

Band spacing

pr oblem s

[STEP 5d]

Vary te mpe ratur e within

re comm ende d ran ge fo r

bo nded  phase

[STEP 10]

Vary te mpe ratur e within

re comm ende d ran ge fo r
bo nded  phase

Band spacing

   p roble ms 

Band spacing

   p roble ms 

Band spacing

   p roble ms 

Band spacing
pr oblem s

[STEP 10a]

BASIC COMPOUNDS ( Ion Pai ring)

• Use M eOH or ganic m odifier ,

25 -50 m M he xane sulfonic a cid ,

10  mM p H ³ 3 bu ffer

• Adjust % Me OH for 0 .5 < k < 20

Poor ly retain ed

ba sic compo unds

[STEP 1b]

[STEP 1e]

[STEP 1c]

Band spacing
pr oblem s

Band 
spa cin g

pr oblem s

• Chan ge o rgan ic modifie r

  ( ACN or  THF)
• Adjust fo r 0.5  < k <  20

Incr ease or de crea se
% of or ganic m odifier

by 5 % ( v/v)

Vary te mpe ratur e within

re comm ende d ran ge
for  bon ded p hase

[STEP 1d]

Poor  rete ntion o r

ba nd spa cing
pr oblem s

[START]

Band spacing

   p roble ms 

Band spacing

   p roble ms 

Band spacing
   p roble ms 

Band 
spa cin g
pr oblem s

• Chan ge o rgan ic modifie r
  ( ACN or  THF)

• Adjust fo r 0.5  < k <  20

Incr ease or de crea se

% of or ganic m odifier
by 5 % ( v/v)

Vary te mpe ratur e within

re comm ende d ran ge

for  bon ded p hase

Band spacing

   p roble ms 

OR

OR

ACIDIC COMPOUNDS (Ion  Pairi ng)

• Use M eOH or ganic m odifier ,
25 -50 m M te trabu tylamm onium

ph ospha te, 10  mM p H ³ 7 bu ffer

• Adjust % Me OH for 0 .5 < k < 20

Adapted and upd ated  by R.D.

Ricker,  B.A. Bidl ing meyer  and

J.J. Ki rklan d, from J.J. Kirkland,

LC/GC, 14 (1996) 486.

Přehled vývoje metod:

Začni při nízkém pH, 

postupuj směrem k 

vyššímu pH
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Základní rozlišení 

R =
VN

4
k'

k'+1

(    )a-1

Separation

a  > 1.2

Retention

2 < K < 10

R  1.5

Resolution

Efficiency

Avg. =   5.000

Best = 25.000

Stationary

Mobile phase

Length

Particle size
% H2O

a

Rovnice pro izokratickou eluci
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Doporučené cíle vývoje metody

 Odpovídající rozlišení pro všechny píky, Rs  1.7

 Retence prvního píku by měla být minimálně k=1

 Doba analýzy kratší než 30 minut, raději 20 minut , k 3-8 (2-10)

 (pro kolony s menší velikostí částic ještě kratší)

 Robustnost a spolehlivost method

 Použití pufrované mobilní fáze – nejdříve zkusit nízké pH 
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Kvalita separace

Kritické rozlišení – rozlišení 

mezi nejhůře separovaným 

párem píků analyzovaných látek 

na chromatogramu
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Vliv změny pH na rozlišení

HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody



20
HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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Method development
Gradient optimization

 Baseline separation of all analytes in multi-analyte methods is not required 
(possible). The functions of gradient are different:

• Separation of the analytes to detect only limited analytes at once.

• Separation of the matrix co-extracts to minimize matrix effects.
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Gradient optimization
 The real gradient is always delayed after the program.

 Binary pump system produces more precise gradient, the gradient delay is 
lower than in quarternary system.
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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HPLC vývoj metody
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pH významný parametr při vývoji metody
Nízké pH, 1-4 - střední pH, 3-8 - Vysoké pH, 7-12

 Základem vývoje metody je změna retence ionizovatelných sloučenin změnou pH 
 Začátek vývoje metody při nízkém pH
 pH je hlavním parametrem při výběru stacionární fáze

Výběr vhodné stacionární fáze pro dané pH
• Zvolte reverzní stacionární fázi na základě požadavků separace a optimální 

životnosti kolony
• Pokud je to možné, vždy používejte nízké hodnoty pH, protože je nejlepší 

chromatografie pro ionizovatelné sloučeniny; pokud ne, použijte střední pH, v 
případě nedostatečné retence zvolte vysoké pH

• Zvolte nejmenší velikost částic v souladu s potřebami účinností separace; 
používejte vhodný oxid křemičitý typu B sol-gel

• Optimalizujte výběr a složení rozpouštědla, typ pufru, koncentraci pufru, a 
teplotu
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Změna retence ionizovatelných sloučenin 
změnou pH 

HPLC vývoj metody

 Retence ionizovatelných sloučenin je výrazně ovlivněna pH

 Ionizovatené sloučeniny (kyseliny a báze) mohou být analyty nebo součásti

matrice

 Nenabité analyty mají lepší retenci 

(kyseliny při nízkém pH a báze při vysokém pH)

 Silanolové skupiny na silikagelu ionizují při středním pH, se vzrůstající retencí 

bazických analytů (např. možné ion-exchange interakce)

 Výběr mobilní fáze a typu kolony pro optimalizaci retence a selektivity při vývoji 

metody

 Přesná kontrola pH zlepšuje reprodukovatelnost metody

 Rozsah pH 1 – 12 zajišťuje maximální flexibilitu při vývoji metody (omezení 

kolonou)
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Proč nízké pH? Logický začátek vývoje metody

 Silanolové skupiny oxidu křemičitého jsou protonizované, čímž jsou 

minimalizovány ion-exchange interakce s bazickými sloučeninami

 Dobrý tvar píku

 Reprodukovatelnost v dlouhém období

 Krátké retenční časy bazické látky jsou nabité

 Kyseliny  jsou protonované formě - zvýšená retence, Retenční 

časy stabilní při malé změně pH, robustní metoda

 Výborný výběr mobilní fáze (kyselina mravenčí, TFA s LC / MS).

• Při nízkém pH

• Dochází ke kolapsu (zhroucení) vázané fáze - hydrolýza siloxanové vazby

• kolaps je rychlejší při vyšší teplotě

• kolaps je rychlejší pro fáze s kratším řetězcem (C3, CN, Phenyl)
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With Dimethyl-Substituted Phases, 
Unprotected Siloxane Bonds Are 
Hydrolyzed at Low pH

Shorter chain phases 

hydrolyze more easily 

than longer chain 

phases. For example, R 

= C18 is more stable 

than R = C3.
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HPLC vývoj metody

Sterically Protected,
Monofunctional Silane Bonding

HYDROLYTICALLY UNSTABLE

CONVENTIONAL

HYDROLYTICALLY STABLE

STERICALLY  PROTECTED
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Výběr vhodné stacionární fáze pro nízké pH
 StableBond (5 phases: C18, C8, C3, CN, Phenyl)

• designed for low pH

• sterically protected silanes

• non-endcapped

• highly temperature stable

• short-chain phases very stable

• Extremely low LC/MS bleed

Low pH Range

• Vynikající životnost kolony - patentovaná sterická technologie ochrany

• Plně hydroxylovaný ultra-čistý oxid křemičitý zlepšuje tvar píku

• Pět různých stacionárních fází 80Å - SB-C18, SB-C8, SB-CN, SB-Phenyl, SB-

C3 - optimální selektivita, vysoká životnost

• Čtyři různé 300A vázané fáze – selektivita pro separaci proteinovů a peptidovů
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Method Development – SB-C18 at Low pH
Separation of Steroids

HPLC vývoj metody

 Method development scheme recommends starting with SB-C18 

at low pH, which provides an excellent separation of these steroids 

and impurities.

Column: ZORBAX Rapid Resolution SB-C18, 

4.6 x 75 mm, 3.5 µm

Mobile Phase: 50% ACN

50% 20 mM NaH2PO4, pH 2.8

Flow Rate: 1.0 mL/min

Temperature: RT

Detection: UV 254 nm

Sample: 1.  Estradiol

2.  Ethynylestradiol

3.  Dienestrol

4.  Norethindrone

1

2

3

4

0 2 4 8 106 12

Time (min)
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Method Development – SB-C18 at Low pH Separation 
of Plant Extract

HPLC vývoj metody

Column:  ZORBAX Rapid Resolution SB-C18

4.6 x 75 mm, 3.5 µm

Mobile Phase:  22% ACN

78% NaH2PO4, pH 2.5

Flow Rate:  1.0 mL / min

Temperature:  RT

Detection:  UV 254 nm

Sample: 1.  Caffeic acid

2.  Impurity

3.  Luteolin

4.  Naringenin

5.  Apigenin

• To obtain k=1 for caffeic acid requires 22 minute analysis time

Flavones, Flavanones, and Phenolic Esters

Time (min)

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5

2

1

3

4

5
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Method Development – Change Organic Modifier : 
Separation of Plant Extract 

HPLC vývoj metody

Column: ZORBAX Rapid Resolution SB-C18
4.6 x 75 mm, 3.5 µm

Mobile Phase: 40% MeOH

60% NaH2PO4, pH 2.5

Flow Rate:  1.0 mL/min

Temperature: RT

Detection:  UV 254 nm

Sample: 1.  Caffeic acid

2.  Impurity
3.  Naringenin
4.  Luteolin
5.  Apigenin

• Methanol as the organic modifier changes selectivity and increases the analysis time.

Flavones, Flavanones, and Phenolic Esters

Time (min)
350 5 10 15 20 25 30

1

2

3

4 5
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Method Development – Change Bonded-Phase 
Separation of Plant Extract on SB-CN 
Flavones, Flavanones, Phenolic Esters

HPLC vývoj metody

Column:  ZORBAX Rapid Resolution SB-CN, 4.6 x 75 mm, 3.5 µm       Mobile Phase:  ACN: NaH2PO4, pH 2.5      Flow Rate:  1.0 mL/min

Temperature:  RT      Detection:  UV 254 nm      Sample:  1. Caffeic acid    2. Impurity    3. Luteolin    4. Naringenin    5.  Apigenin

22% ACN: 78% Buffer 25% ACN: 75% Buffer

 SB-CN with stronger mobile phase reduces 
analysis time by 50% and maintains retention of 
k=1 on 1st peak.

Time (min) Time (min)
0 5 10 15 20 25

3

4

5

1

2

0 2 4 6 8 10 12

2

31
4

5
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SB-CN Optimizes Retention and Resolution
Phytoestrogens and Isoflavones

HPLC vývoj metody

Time (min)

1

2

3
4

5

0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 8 10 12
Time (min)

1

2

3

4

5

 SB-CN reduces analysis time by 50% and increases retention of early 

eluting peaks.

SB-C18 SB-CN

Columns:  4.6 x 75 mm, 3.5 µm      Mobile Phase: 30% ACN: 70% NaH2PO4, pH 2.5      Flow Rate: 1.0 mL/min

Temperature: 35°C      Sample:  1. Estriol   2. Daidzen   3. Quercetin   4. Genistein   5. Diethylstilbestrol
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Vývoj metody při neutrálním pH
Proč vyvíjet RP-HPLC metody při střední hodnotě pH?
• Analyty jsou při nízkém pH nestabilní
• Lepší rozpustnost analytů při střední hodnotě pH
• Vyšší retence základních analytů
• Lepší selektivita v rozmezí pH 3 – 8

Výběr vhodné stacionární fáze pro neutrální pH
Dlouhá životnost kolon s dvojitým endcappingem při středním pH 
Dlouhá životnost oxidu křemičitého
Dvojitý endcapping - vynikající tvar píků
Různé stacionární fáze (C18, C8, fenyl) pro optimalizaci selektivity
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Neutrální pH - problémy

 Při neutrálním pH je třeba dbát na to, aby se nevyvíjely metody kolem pKa
analytu, protože to může vést k velkým změnám retence s malými změnami 
pH

 Podkladový - oxidu křemičitý se nabije (přibližně pH 4-6); tyto silanoly tak 
mohou způsobit „chvostování“ bazických sloučenin

 Tyto silanoly musí být pokryty endcappingem kolony, mohou být použita 
aditiva jako je TEA (méně žádoucí) nebo polární stacionární fáze

 Při zvyšování pH je nutno zabránit rozpouštění oxidu křemičitého silným 
pokrytím kolony – encapping

 Tato oblast pH (pro pKa sloučeniny) se změní pro každý analyt

 Při zvyšování pH musí být zabráněno rozkladu oxidu křemičitého silica 
breakdown použitím vhodného oxidu křemičitého a chemickými vazbami
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Good Resolution with Eclipse XDB-C18 
at Mid-pH

HPLC vývoj metody

SB-C18,  4.6 x 75 mm, 3.5 µm
Eclipse XDB-C18, 4.6 x 75 mm, 3.5 µm

Mobile Phase:  20% Methanol: 80% 20 mM phosphate buffer       Flow Rate: 1.0 mL/min      Temperature:  RT

Detection:  UV 254 nm      Sample:  1. Nizatidine   2.  Famotidine  3.  Cimetidine  4. Pirenzipine

• Better selectivity and improved retention occur at pH 7.

pH 3 pH 7
10 mM TEA

Time (min)

0 2

2

1

3

4

4 6 8 0 2 4 6 8 10 12 14

Time (min)

2

1

3

4
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Eclipse XDB Selectivity Options 
Maximize Retention at pH 7

HPLC vývoj metody

 Eclipse XDB-Phenyl provides improved retention of these procainamides.

Columns:  4.6 x 150 mm, 5 µm    Mobile Phase: 10% ACN: 90% Na2HPO4, pH 7      Flow Rate: 1.5 mL/min      Temperature: 35°C

Detection:  UV 254 nm      Sample:  1. Procainamide 2. n-Acetylprocainamide   3. n-Propionylprocainamide

Eclipse XDB-C18 Eclipse XDB-PhenylEclipse XDB-C8

0 5 10

3

21

Time (min)

0 5 10

3

2

1

Time (min)

0 5 10

3

2

1

Time (min)

1
1   

1   
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Bonus-RP 
Provides Alternate Selectivity at Mid-pH

HPLC vývoj metody

 Polar alkyl-amide bonded-phase for unique selectivity

 Improves peak shape of basic compounds

 Triple-endcapped for good lifetime at mid-pH

 Enhanced low-pH stability (sterically protecting 

bonding) for alternate selectivity at low pH

 Compatible with 100% aqueous mobile phases

Si

O

NH O

Zorbax Rx-SIL Silica Support Surface

Silica-based Column Packing with Alkyl/amide Stationary Phase
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Vývoj metody při vysokém pH
 Analyty nejsou rozpustné při nižším pH

Analyty nejsou stabilní při nižším pH

Zvýšení retence sloučenin při stanovení v nenabité formě

Zlepšení selektivity

• Bazické sloučeniny jsou ve formě volné báze, větší retence a různá selektivita – snadnější 
separace složité směsi bazických sloučenin při vysokém pH

• Malá změny retence v této oblasti - robustní metody
• Vyšší retence, ale toto může být jediná oblast, kde se některé analyty budou separovat
• Při vysokém pH zabráněno zkroucení (breakdown) oxidu křemičitém chemickými vazbami a 

použitím vhodného oxidu křemičitého

Silica–Based HPLC kolony vhodné pro vysoké pH 
 Nové technologie na ochranu oxidu křemičitého před rozpouštěním poskytují dobrou 

životnost při vysokém pH
 Vysoká účinnost kolon na bázi oxidu křemičitého poskytuje vysoké rozlišení
 Robustní metody mohou být zavedeny za použití stejných parametrů jako při nízkém pH
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Choose Extend-C18 for High pH

HPLC vývoj metody

 Patented bidentate C18-C18 bonding for superior high pH 

stability – up to pH 11.5

 Improved performance over polymeric columns

 Excellent peak shape with double endcapping

 LC/MS at high pH (ammonium hydroxide) with high efficiency

Silica support

Extend-C18

Bidentate Structure O O

Si Si

C18 C18
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HPLC vývoj metody

Column: ZORBAX Extend-C18 4.6 x 150 mm

Flow Rate: 0.5mL/min.

Mobile Phase: Panel A: 55% Methanol / 45% 50 mM 

Pyrrolidine Buffer, pH 11.5

Panel B: 75% Methanol / 25% 50 mM Pyrrolidine Buffer, pH 11.5 

Flow Rate: Panel A: 1.5 mL / min.; Panel B: 1.0 mL/min.

Temperature: 40°C

Detectoion: UV at 215 nm

Separate Basic Compounds in Their Free 

Base Form at High pH

Separation of ß-Blocker Drugs with Zorbax 

Extend-C18 at pH 11.5

Separation of Antidepressants Using Zorbax Extend-

C18 at pH 11.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16

C:\DIRECT\DATA1\115903.19R 0.0 to 17.593 min. Low Y=36.599 Span=38.671 

min.

Doxepin

Nortriptyline

Imipramine

Amitriptyline

TrimipramineI

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

C:\DIRECT\DATA1\109222.01R 0.0 to 30.0 min. Low Y=47.258 Span=29.207 

1. Pindolol

2. Metoprolol

3. Oxyprenolol

4. Toluene

5. Propranolol

N = 11,500

As= 0.99

N = 14,060

As= 1.03

1

2

3

4

5

A B
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High pH Increases Retention of Antihistamines

HPLC vývoj metody

0                                           5

1

2,3

4

5

Time (min)

7

6

0                                           5                                           10
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2

3
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6

5

7

 The retention of this sample of basic compounds increases at high pH.

Column:  ZORBAX  Extend-C18, 4.6 x 150 mm, 5 µm    Mobile Phase: See Below    Flow Rate: 1.0 mL/min  Temperature:  RT   Detection:  UV 254 nm    

Sample: 1. Maleate   2. Scopolamine   3. Pseudoephedrine   4. Doxylamine   5. Chlorpheniramine   6. Triprolidine   7. Diphenhydramine

pH 7

30% 20 mM Na2HPO4

70% MeOH

pH 11

30% 20 mM TEA

70% MeOH

tR = 8.5 tR = 11.4
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Extend-C18 Provides High Efficiency 
and Good Peak Shape

HPLC vývoj metody

 In comparison to polymeric columns, the Extend-C18 has superior efficiency 

and peak shape

Mobile Phase: 65% 20 mM TEA, pH 11: 35% MeOH      Temperature:  RT      Detection:  UV 254 nm    

Sample: 1. Pyridoxine   2. Pyridine   3. n-Methylbenzylamine   4. Procainamide   5. n-Acetylprocainamide

Polymeric-Based Column
4.0 x 250 mm, 5 µm

Flow Rate: 0.5 mL/min

Extend-C18
4.6 x 250 mm, 5 µm

Flow Rate: 1.0 mL/min

0 10 20 30

Time (min)

1

2

3

4
5

0 5 10 15 20

Time (min)

1

2 3
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Doporučené pufry pro vysoké pH

Pyrrolidine 11.3 10.3 – 12.3

Triethylamine (TEA) 10.7 9.7 – 11.7

1-methyl-piperidine 10.3 9.3 – 11.3

glycine 9.8 8.8 – 10.8

TRIS 8.1 7.1 – 9.1

Borate 9.2 8.2 – 10.2

Ammonia 9.2 8.2 – 10.2

Diethylamine 10.5 9.5 – 11.5

Buffer pKa Effective pH range
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PROBLÉMY PŘENOSU HPLC METOD A 
JEJICH VHODNÉ KOREKCE

Při přenosu publikované HPLC metody na jiné pracoviště nastávají mnohdy 
problémy s interpretací separace sledovaných analytů a nastává problém vůbec 
reprodukovat publikovanou metodu. 

A – původní laboratoř, B – další laboratoř
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Chromatogram A znázorňuje původní publikovanou metodu

Chromatogram B - po přenosu metody do jiné laboratoře

Je zřejmé, že nedochází k separaci analytů 5,6 - rozlišení RS < 1,5

Existuje několik příčin proč nedochází k dokonalé separaci:

a) chromatografický systém není dostatečně ekvilibrovaný

b) došlo ke změně chromatografické kolony

c) změna chromatografického (HPLC) systému

d) změna v chromatografickém postupu

Nedostatečnou ekvilibraci chromatografické kolony jako hrubou chybu 

vyloučíme a dále budeme rozebírat pouze poslední tři možné příčiny 

http://sweb.cz/HPLC/Tip/transfer_methods.htm#_1._Změna_chromatografické_kolony#_1._Změna_chromatografické_kolony
http://sweb.cz/HPLC/Tip/transfer_methods.htm#_2._Změna_HPLC_systému_nebo_HPLC_pro#_2._Změna_HPLC_systému_nebo_HPLC_pro
http://sweb.cz/HPLC/Tip/transfer_methods.htm#_3._Změna_v_chromatografickém_postup#_3._Změna_v_chromatografickém_postup
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1. Změna chromatografické kolony
Změnou kolony (jiný výrobce, jiná šarže) zpravidla dojde ke změně:
a) účinnosti kolony (počet teoretických pater, n)
b) selektivity (retenční poměr, r12)

Proto je vhodné při validaci metody určit chromatografické parametry kolony, 
které vyhovují pro danou chromatografickou separaci:
a) účinnost kolony
b) selektivitu
c) silanolovou aktivitu
Testy chromatografických charakteristik stacionární fáze:
• kapacita kolony (účinnost) 
• hydrofobicita
• silanolová aktivita Validace metody na zvolené chromatografické koloně

Určení vhodné alternativní chromatografické varianty
Metoda maximální chromatografické variability, která zahrnuje:
1. optimalizaci chromatografických podmínek
2. předvídání použití různých chromatografických kolon
3. výběr podobných kolon

http://sweb.cz/HPLC/Tip/transfer_methods.htm#_1.1_Optimalizace_chromatografických#_1.1_Optimalizace_chromatografických
http://sweb.cz/HPLC/Tip/transfer_methods.htm#_1.2_Variabilita_chromatografických_#_1.2_Variabilita_chromatografických_
http://sweb.cz/HPLC/Tip/transfer_methods.htm#_1.3_Výběr_podobných_kolon#_1.3_Výběr_podobných_kolon
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1.1 Optimalizace chromatografických podmínek

Sledování vlivu teploty a složení mobilní 
fáze (% organické fáze nebo strmost 
gradientu) na RS nebo r12 (vícenásobnou 
regresí se získá RS mapa akceptovatelných 
rozlišení při daných chromatografických 
podmínkách)

Při změně rozlišení RS - určení 
chromatografické podmínky, které budou 
vyhovovat požadovanému rozlišení. 

Aplikace na dvě stejné 

kolony různé šarže
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1.2 Variabilita chromatografických kolon

Pro alternativní kolony: chromatografické podmínky pro používanou kolonu, 
ale i pro alternativní chromatografickou kolonu.

Určením tzv. RS map a jejich překryvem pro dvě různé kolony získáme 
přehled, jak bude vypadat separace na alternativní koloně. 

Variabilita chromatografických kolon a určení RS map 
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1.3 Výběr podobných kolon

K celkové selektivitě stacionární fáze přispívají: 

kapacitní faktor k a dále hydrofobicita (H), stérická selektivita (shape
selektivity; S), silanolová aktivita (non-ionized silanol acidity nebo také 
silanol group capacity, A), kolonová basicita (column basicity; B) a iontově-
výměnná kapacita (cation-exchange capacity; C). 

Pro logaritmus kapacitního faktoru pak platí:

Kde κ, α, β ,δ, jsou příspěvky solutu a H, S, A, B a C jsou příspěvky stacionární fáze a 
kde je kapacitní faktor daný distribuční konstantou a fázovým poměrem. Příspěvek 
hydrofobicity H souvisí s nespecifickými interakcemi solutu se stacionární fází 
(methylenová selektivita αCH2), příspěvky silanolové aktivity A a kolonové basicity B 
souvisí s možností tvorby vodíkových vazeb mezi solutem a zbytkovými silanolovými
skupinami silikagelu. Určením selektivity různých chromatografických kolon 
(Tanakovy a Engelhardtovy testy) tak můžeme získat přehled o podobných kolonách, 
které je možné použít pak jako alternativní kolony ke koloně používané (validované).
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2. Změna HPLC systému
Změna HPLC systému vede ve většině případech ke změnám:

1. mrtvého objemu systému (při gradientu mobilní fáze)

2. změna mimokolonových příspěvků k rozšíření chromatografické zóny

Mrtvý objem systému

Změna mrtvého objemu systému (konstrukce pumpy, změna vnitřního 
průměru kapilár) vede ke změně mrtvého objemu systému, která může 
mít vliv na strmost gradientu (zpoždění gradientu, které má vliv na 
separaci kritických analytů). Na separaci má vliv i tvorba gradientu –
změna tvorby gradientu vede ke zpoždění gradientu a to má pak vliv na 
separaci kritických analytů.

Mimokolonové příspěvky

Mimokolonové příspěvky k rozšíření chromatografické zóny mají vliv na 
účinnost systému a změna objemu nástřiku, objemu cely detektoru, 
vnitřního průměru kapilár nebo jejich délky, může mít vliv na účinnost 
kolony a to vede ke snížení rozlišení kritických analytů. 
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3. Změna v chromatografickém postupu

Ke změně v chromatografickém postupu (metodě) může dojít:

a) ve změně složení mobilní fáze (změna objemové frakce organického 
rozpouštědla, pH, koncentrace aditiv [pufry, iontové páry])

b) změnou teploty na chromatografické koloně

c) změnou gradientu (použití jiného tvorby gradientu, přechod 
z vysokotlakého gradientu na nízkotlaký a naopak)


