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For better separation of water-soluble biologically-active compounds by RP-HPLC in mobile phases
with high content of water, new C18-type stationary phases with embedded polar groups (EPG-C18)
were studied and the results were compared with those obtained on conventional C18 phases. Typical
active ingredients of anti-inflammatory syrup, such as: paracetamol, phenylpropanolamine, caffeine and
chlorpheniramine maleat were selected for investigation because of difficulties of their separation and
also wide range of the polarity. It is demonstrated that complete HPLC separation of the components of
the syrup cannot be achieved on any from studied C18 phases in 0.025M NaH2PO4 (H2O/CH3CN=9/1)
mobile phase with pH interval 2.5-7.0. Contrary complete separation of the components can be easily
achieved on EPG-С18 column. Because of essential changing of the retention time of the components
with pH it has been assumed that separation of the compounds on EPG-С18 column includes both
dispersion and dipole-dipole interactions of the embedded groups with polar group of the analyts.
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З метою покращення якості визначення полярних біологічно-активних сполук методом
обернено-фазової ВЕРХ в мобільних фазах із високим вмістом води, досліджено умови розділення
основних компонентів протизастудного засобу: парацетамолу, кофеїну, фенілпропаноламіну та
хлорфенірамін малеату на нерухомих фазах з іммобілізованими октадецильними групами (С18) та
на фазах з інкорпорованими у С18 матрицю полярними фрагментами (EPG-С18). Показано, що в
при використанні в якості рухомої фази 0.025 М водно-ацетонітрильного (90:10) розчину NaH2PO4,
розділити усі компоненти модельної суміші не вдається на жодній дослідженій С18 колонці в усьому
вивченому інтервалі рН (2.5 – 7.0). Натомість, спостерігається повне розділення усіх компонентів
на колонках EPG-С18. Показано, що на хроматографічних фазах типу EPG-С18 розділення
аналітів може реалізуватися за дисперсійним механізмом (для малополярних молекул) та за
змішаним механізмом, що включає хімічну взаємодію аналіту із полярною групою інкорпорованого
іммобілізованого фрагменту.
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На сьогодні, метод високоефективної рідинної
хроматографії (ВЕРХ) є одним з найбільш
популярних для якісного та кількісного визначення
речовин в галузі фармацевтики. Коректний вибір
нерухомої фази для ВЕРХ є одним з найважливіших
факторів, що визначає ефективність застосування
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методу. Нерухома фаза на основі силікагелю
з
прищепленими
октадецильними
групами
(С18) найчастіше використовується при ВЕРХ
визначенні неполярних і, навіть, деяких полярних
сполук. Проте, більшість біологічно-активних
сполук мають іоногенні групи, що забезпечують їх
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