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1 ÚVOD 
 

 

 Ve farmacii dochází neustále ke zvyšování požadavků na kontrolu chemického 

složení léčivých a pomocných látek. Tím rostou nároky na množství prováděných 

rozborů, na zvětšování hranic koncentračních intervalů, ale také spolehlivost výsledků a 

především na rychlost analytického stanovení. Proto dochází ve farmaceutické analýze 

stále více k instrumentaci a automatizaci analytických metod. Mezi příčiny rozvoje 

instrumentálních metod patří tedy růst počtu analýz, zkrácení času k provedení analýzy, 

vzrůst počtu nestálých látek, analýzy složitějších směsí i možnost automatizace. Využití 

instrumentálních metod pro farmaceutickou analýzu tak vede ke snížení spotřeby 

chemikálií, ke snížení časové náročnosti analýzy, ke zvýšení citlivosti, přesnosti a 

selektivnosti analýzy a k omezení kontaktu pracovníků s toxickými látkami. Odstraní se 

také manuální náročnost a zatížení výsledků hrubými experimentálními chybami. 

Nedílnou součástí instrumentální analýzy je kombinace metod s moderní výpočetní 

technikou, která se využívá hlavně pro řízení analytických postupů, sběr a zpracování 

dat. 

Mezi takovéto instrumentální metody patří i průtoková injekční analýza, která je 

v principu, potřebném přístrojovém vybavení i praktickém provedení nejjednodušší 

analytickou instrumentační technikou. Umožňuje kombinaci s mnoha dalšími 

analytickými technikami a ve spojení s chemiluminiscenční detekcí se vyznačuje i 

značnou selektivitou analýzy. 

V této diplomové práci byla využita kombinace těchto dvou technik – průtokové 

injekční analýzy a chemiluminiscenční detekce a to ke stanovení propylgallátu. 
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2 CÍL PRÁCE 
 

 

 Cílem této diplomové práce bylo stanovení propylgallátu za použití průtokové 

injekční analýzy s chemiluminiscenční detekcí. 

 Princip stanovení byl založen na oxidaci propylgallátu, jehož produkty poskytují 

chemiluminiscenční záření, jež může být detekováno. Měření probíhalo v kapalné fázi a 

jako oxidační činidlo byl použit manganistan draselný v kyselém prostředí, kyselině 

sírové. 

 Před vlastním měřením bylo nutné optimalizovat podmínky. Bylo třeba nastavit 

vhodné časové parametry přístroje – dobu dávkování a rychlost čerpání roztoků, které 

ovlivní množství analyzovaného vzorku. Bylo také nezbytné určit vhodnou koncentraci 

oxidačního činidla a kyseliny sírové a stanovit jejich vzájemný poměr v nosném proudu. 

Dále byl zkoušen vliv některých látek zvyšujících intenzitu chemiluminiscence. Poté 

byly za optimalizovaných podmínek proměřeny kalibrační křivky propylgallátu a 

stanoven obsah v substanci a v HVLP. Na závěr byla zvolena vhodná porovnávací 

metoda – chelatometrická titrace a obsah propylgallátu byl stanoven i tímto způsobem. 

Výsledky obou metod byly porovnány pomocí statistického hodnocení. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
 

 

3.1 ANTIOXIDANTY 

 

 Oxidace patří mezi nejběžnější chemické rozkladné procesy. Kromě toho, že 

může ovlivňovat množství nezměněných léčiv, mohou oxidačním dějem vznikat 

produkty dráždivé, případně i toxické. Oxidační procesy bývají autokatalytickými 

reakcemi, to znamená, že produkt prvého stupně reakce katalyzuje její další průběh. 

Průběh oxidace podmiňují nebo urychlují následující faktory: vlhkost, vzdušný kyslík, 

světlo (zejm. UV záření), teplo, přítomnost iontů některých kovů.  

Úlohou antioxidantů je zabránit průběhu již prvních fází oxidačních reakcí, tj. 

před vznikem degradačních produktů. Později je použití antioxidantů málo účinné, až 

zbytečné. Antioxidant zasahuje do procesu oxidace jen tehdy, když je rozpuštěný. 

Z toho vyplývá, že je třeba rozlišovat antioxidanty rozpustné ve vodě a v olejích. 

Z oleofilních látek, které se znehodnocují oxidací, tvoří velkou a důležitou 

skupinu konstitutivní pomocné látky obsahující dvojné vazby. Jsou to živočišné tuky, 

rostlinné oleje, vosk z ovčí vlny, lanalkol, včelí vosk a jiné vosky. Oxidace těchto látek 

je složitá radikálová reakce, která se začíná působením molekulového kyslíku nebo 

ozónu a probíhá v několika stupních. Příkladem antioxidantu pro lipofilní soustavy je 

propylgallát. [1] 

 

3.1.1 Propylgallát 

 

(propyl - 3,4,5 - trihydroxybenzoát) 

Mr = 212,20 
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 Propylgallát je bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je velmi těžce rozpustný 

ve vodě, snadno rozpustný v etheru a v lihu 96%. Rozpouští se ve zředěných roztocích 

alkalických hydroxidů. Teplota tání je 148 – 151°C. [2] 

 Byl připraven spolu s dalšími estery kyseliny gallové těsně před druhou 

světovou válkou. Pro nižší toxicitu je vhodnější než samotná kyselina gallová. 

Připravuje se esterifikací kyseliny gallové nebo alkoholýzou jejího chloridu  

1 – propanolem. [3] 

 

OH

OH

HO

COOH

CH3(CH2)2OH
HO

HO

OH

O

O

CH3

kyselina gallová propylgallát  

 

 Je stabilizátorem vepřového sádla (Adeps suillus). Je relativně dobře rozpustný 

ve vodě, proto v emulzích migruje do vodné fáze, což snižuje jeho koncentraci ve fázi 

olejové, kterou má chránit. Je třeba počítat s tím, že se stopami železa v olejích a tucích 

tvoří tmavě zbarvené sloučeniny.  Má i určitou antibakteriální aktivitu na grampozitivní 

a gramnegativní bakterie a některé plísně.  Jeho použití je vhodné pro rostlinné oleje a 

živočišné tuky a jejich emulze. Účinný obsah je 0,001 – 0,02 %.  Jako synergenty 
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působí kyselina fosforečná a kyselina citronová, ale i butylhydroxyanisol a 

butylhydroxytoluen. [1] 

 Propylgallát se jako antioxidant využívá rovněž v potravinářství. Je obsažen 

v mnoha komerčních směsích antioxidantů. Jeho nevýhodou je skutečnost, že nejeví 

cary-trough effect (podržení účinnosti v tuku i po úpravě potraviny pečením nebo 

smažením). Další nevýhodou je charakteristická stahující chuť, kterou přenáší, zvláště 

při použití větších koncentrací, do stabilizovaných výrobků, a nepříznivé ovlivnění 

účinnosti alkalickým prostředím a zvýšenou teplotou, při níž se buď rozkládá nebo se 

komplexně váže s jinými složkami pečiva. 

 Další oblastí, kde se propylgallát využívá jsou krmné směsi pro dobytek a kuřata 

a rovněž krmivo pro psy. Některé z přidávaných látek, hlavně tuky, vitamíny A a D a 

karotenoidní barviva, jsou citlivé ke kyslíku a krmivo se musí k udržení krmné hodnoty 

stabilizovat. Propylgallát se přidává v suché formě jako koncentrát v obilninách nebo 

jako olejový roztok. [4] 

 Ve farmacii se propylgallát užívá jako antioxidant u četných léčiv. 

Příklady stanovení propylgallátu: 

 Voltametricky za použití chemicky modifikované polypyrrolové elektrody. [5] 

 Metodou diferenciální pulzní voltametrie pomocí chemicky modifikované 

uhlíkové mikroelektrody s detekčním limitem 4,0.10
-7

 mol.l
-1

.
 
[6] 

 Metodou FIA s amperometrickou detekcí na chemicky modifikované 

polypyrrolové elektrodě. [7] 

 Metodou HPLC a FIA s amperometrickou detekcí na chemicky modifikované 

polypyrrolové elektrodě. [8] 
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3.2 LUMINISCENČNÍ ANALÝZA 

 

Pojem luminiscenční analýza zahrnuje všechny analytické metody, které 

využívají k důkazu nebo stanovení látek jejich schopnost vydávat za určitých podmínek 

luminiscenci (světélkování), neboli studené záření, popř. jsou schopny vyvolat tento jev 

v jiných látkách. Látky s luminiscenčními vlastnostmi se nazývají svítivé látky, neboli 

luminofory. 

Ke vzniku luminiscence je třeba, aby látka nejprve absorbovala energii a její 

atomy nebo molekuly přešly na vyšší kvantové elektronové hladiny. Získanou energii 

pak látka opět může za příznivých okolností vyzářit jako luminiscenci. 

Podle příčin, jež vyvolávají luminiscenční záření, se rozeznává: 

- fotoluminiscence – podnícena absorpcí elektromagnetického záření 

- chemiluminiscence – vyvolána energií chemických reakcí 

- termoluminiscence – vzniká působením tepelné energie 

- elektroluminiscence – záření látek v elektrickém poli 

 

Farmacie je jedním z prvních oborů, v němž byla luminiscenční analýza použita 

pro praktické účely v širším měřítku. [9] 

 

3.2.1 Fluorimetrie 

 

 Fotoluminiscenční záření vysílají molekuly excitované ultrafialovým nebo 

viditelným zářením při návratu do energeticky nižšího stavu. Při fotoluminiscenci látka 

nejprve absorbuje elektromagnetické záření = primární záření. Molekuly se dostávají do 

excitovaného stavu a při přechodu do stabilnějšího stavu o nižší energii uvolňují energii 

ve formě emise záření = sekundární záření. Emitované záření má menší energii 

počítanou na foton než primární záření a má tedy delší vlnovou délku. 
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Rozeznáváme dva typy fotoluminiscence: 

1. fluorescenci – látka emituje sekundární záření pouze po dobu trvání primárního 

záření (10
-8

 – 10
-10

 s) 

2. fosforescenci – látka emituje sekundární záření ještě určitou dobu, i když primární 

záření přestalo působit (10
-2

 s až několik dní) 

 

Fluorescenci charakterizují dvě spektra: 

Excitační – vyjadřuje závislost emisního signálu, tj. intenzity fluorescence na vlnové 

délce primárního záření s konstantní intenzitou. 

Emisní – udává závislost intenzity fluorescence na vlnové délce sekundárního záření při 

konstantních podmínkách primárního záření. 

U zředěných roztoků je intenzita fluorescence úměrná koncentraci stanovované látky 

     IF = I0 .K . ε . l . c     (1) 

IF – intenzita fluorescence 

I0 – intenzita primárního záření 

K – konstanta pro daný systém a zařízení 

ε – molární absorpční koeficient 

l – délka vrstvy, kyvety [cm] 

c – koncentrace roztoku [mol.l
-1

] 

 Je-li hodnota součinu ε . l . c v rovnici (1) menší než 10
-2

, je intenzita 

fluorescence prakticky lineárně úměrná koncentraci fluoreskující látky. Při větších 

koncentracích znázorňuje tuto závislost křivka a (obr.1). Ta se asymptomaticky blíží 

určité maximální hodnotě intenzity fluorescence Fmax. Tak je tomu ovšem v ideálním 

případě. Poněvadž s rostoucí koncentrací svítivé látky se výtěžek fluorescence snižuje, 

dosahuje křivka při určité optimální koncentraci maxima a pak klesá – křivka b. 
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Obrázek č.1:Závislost intenzity fluorescence na koncentraci fluoreskující látky 

Popis obrázku č.1: a – teoretická závislost  F – intenzita fluorescence 

   b – skutečná závislost   c – koncentrace 

 Fluorescence vzniká u látek s molekulovou strukturou, která je schopna pohltit 

kvantum záření. Se zvětšující se absorpcí se zvyšuje pravděpodobnost fluorescence 

látky. Největší počet fluoreskujících organických látek tvoří cyklické aromatické nebo 

heteroaromatické sloučeniny s konjugovaným systémem dvojných vazeb, které mají 

planární, nepohyblivou molekulu a často jsou schopny existovat v izomerních nebo 

tautomerních formách. Větší počet kondenzovaných kruhů a chromoforů v molekule 

vede k posunutí zbarvení fluorescence do červené oblasti. 

 Fluorimetrie se vyznačuje oproti spektrálním metodám větší citlivostí 

 (10
-9

 – 10
-12

 g) a selektivitou, která je dána tím, že jen omezený počet látek vykazuje 

fluorescenci, a že vedle vlnové délky emise je volitelná i vlnová délka excitačního 

záření. 

 Ve farmacii se fluorescence využívá např. ke stanovení tetracyklinů, vitamínů 

B2, B6, E, K, chininu, steroidních hormonů aj. [10] 

 

3.2.2 Chemiluminiscenční analýza 

 

 Chemiluminiscenci vyzařují excitované molekuly stejným mechanismem jako 

fotoluminiscenci, molekula se však excituje absorpcí energie uvolněné při chemické 
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reakci. Chemiluminiscenci lze pozorovat u látek v plynném i kapalném skupenství. 

Chemiluminiscence (CL) je definována jako produkce elektromagnetického záření (UV, 

VIS, IČ) při chemické reakci. Tento úkaz je možné pozorovat u reakcí, jež poskytují 

elektronově excitované intermediáty nebo produkty, které lumineskují nebo předávají 

svou energii jiné molekule, schopné luminiscence. 

Mechanismus chemiluminiscence 

 Chemická reakce může produkovat záření přímou chemiluminiscencí nebo tzv. 

chemi-excitací. 

1.) Přímá chemiluminiscence – odehrává se ve dvou krocích, podle schématu: 

   excitační reakce: A + B → C
* 

   de-excitační reakce: C
* 

→ C + hv 

2.) Chemi-excitace – energie excitované molekuly C
* 

je přenesena na sloučeninu 

F, která je následovně touto energií excitována: 

   přenos energie: C
*
 + F → C + F

* 

   de-excitační reakce: F
*
 → F + hv 

Molekula F je fluor, který může být excitován také absorpcí záření. Zde by se 

jednalo o fotoluminiscenci. 

Požadavky na chemiluminiscenční látky a jejich vlastnosti: 

1) Molekula musí být schopna přijmout energii uvolněnou z reakce a 

výkonnost tohoto systému musí být dostatečně vysoká. 

2) C
*
 by měla být schopna vydávat luminiscenci za podmínek reakce a její 

intenzita by opět měla být dostatečně vysoká. Druhou možností je 

přítomnost druhé akceptorové molekuly F schopné chemi-excitace 

s následnou emisí záření. 

3) Energie potřebná k excitaci by měla být dodána pokud možno v jednom 

kroku a to i u vícestupňových reakcí, protože k excitaci musí dojít 

okamžitě. 

4) Reakce musí vyprodukovat alespoň 44 kcal.mol
-1

, protože energie 

požadovaná u chemiluminogenních reakcí leží mezi 44 až 71 kcal.mol
-1

. 
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 Počet látek poskytujících přímou chemiluminiscenci je omezen. Proto tato 

stanovení vyžadují často derivatizační procesy tzn. převedení na jinou látku s těmito 

vlastnostmi. Jiná alternativa je přítomnost již zmiňovaného fluoroforu. 

Příklady chemiluminiscence v analýze léčiv: 

 Mezi nejznámější chemiluminiscenční reakce patří oxidace luminolu peroxidem 

vodíku v zásaditém prostředí. Tato reakce může být využita pro stanovení všech 

sloučenin nebo iontů, které katalyzují reakci nebo mění působení katalyzátoru nebo 

produkují peroxid vodíku. Deriváty luminolu se velmi často využívají jako konjugační 

látky k převedení nechemiluminogenních látek na sloučeniny poskytující 

chemiluminiscenci při reakci s peroxidem vodíku. 

 

 

Obrázek č.2: Oxidace luminolu peroxidem vodíku v zásaditém prostředí 

 Lze použít i jiné oxidační látky např. KMnO4 v kyselém prostředí, Ce
IV

 

v kyselém prostředí, KIO4 v zásaditém prostředí, N-bromsukcimid v zásaditém 

prostředí. [9]  

Příklady stanovení chemických látek pomocí metody FIA a chemiluminiscence: 

Pyrogallol – pomocí 0,1 M H2O2 v 0,1 M NaOH s detekčním limitem 2,6 pmol a 

lineární částí kalibrační křivky od 0,2 do 5,0 µM. [11]  
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Prokain, benzokain, tetrakain – pomocí 0,5 mM KMnO4 v 2,3 M H2SO4 s využitím 

různých látek zvyšujících intenzitu CL. Detekční limity byly 0,1-0,3 µg/ml a 

kalibrační křivky byly lineární od 0,2-0,5 do 25,0-50,0 µg/ml. [12]  

Flufenamová, mefenamová kyselina – pomocí tris(2,2´-bipyridyl)ruthenia
II
 a síranu 

ceričitého s detekčním limitem 3,6 nM a 0,21 µM a lineární částí kalibrační 

křivky 0,07-6,0 a 0,05-6,0 µg/ml. [13]  

Dipyridamol - pomocí 50,0 mM KMnO4 v 2,0 M H2SO4 s detekčním limitem  

58,0 ng/ml a lineární částí kalibrační křivky od 0,2 do 80,0 µg/ml. [14] 

Paracetamol – pomocí 2,5 mM luminolu, 5,0 µM KMnO4 a fosfátového pufru (pH = 12) 

s detekčním limitem 10,0 nM a lineární částí kalibrační křivky od 25,0 nM 

do 0,25 µM.[15] 

Iproniazid – po oxidaci látky Ce
4+

 v prostředí kyseliny sírové s lineární částí kalibrační 

křivky od 0,1 do 4,0 ppm.[16] 

Některá sympatomimetika – pomocí KMnO4 v kyselině mravenčí s lineárními částmi 

kalibračních křivek 0,2-9,0 µg/ml, 0,2-12,5 µg/ml a 0,025-1,25 µg/ml.[17]   

 

3.3 PRŮTOKOVÁ INJEKČNÍ ANALÝZA 

 

 Průtoková injekční analýza (FIA) patří mezi analytické techniky a svým 

principem, potřebným přístrojovým zařízením a praktickým provedením je jednou 

z nejjednodušších. Jde o kinetickou metodu analýzy, částečně nebo plně 

automatizovanou, založenou na kombinaci injikování přesného objemu roztoku vzorku, 

kontrolované disperzi a přesném dodržování konstantních experimentálních podmínek. 

To vše zaručuje vysokou reprodukovatelnost výsledků, i když je mísení vzorku neúplné, 

chemická reakce nedosahuje rovnováhy a získaný signál je nestacionární. 

 Při nejjednodušším způsobu provedení průtokové injekční analýzy se do proudu 

činidla injikuje přesný objem vzorku, během pohybu v kapiláře dochází k jejich 

vzájemnému mísení a chemické reakci. Reakční produkt se měří v průtokovém 

detektoru, jehož signál je registrován zapisovačem ve formě píků. Jejich výška je 



 15 

úměrná koncentraci analytu. Při nejběžnějším způsobu provádění se však vzorek 

nedávkuje přímo do proudu činidla, ale do nosného proudu (voda, pufr), který se pak 

kontinuálně mísí s proudem činidla resp. činidel. 

 Pro průtokovou injekční analýzu může být využita v podstatě jakákoliv 

chemická reakce, která je dostatečně citlivá a jejíž produkt je detekovatelný 

instrumentálními analytickými metodami, např. redoxní, enzymatické a katalytické 

reakce a tvorba komplexů a barviv. Přímo v průtokovém systému se kontinuálně 

provádějí jednotlivé analytické operace potřebné k tomu, aby se vzorek přeměnil do 

stavu vhodného k detekci a kvantifikaci (např. redukce, dialýzy, plynová difúze, 

extrakce). 

 Roztok injikovaný do nosného proudu je otevřený systém, probíhá zde látková i 

energetická výměna. Na rozdíl od segmentované kontinuální průtokové analýzy není 

nutné dosáhnout chemické rovnováhy. Je dostačující, proběhne-li chemická reakce 

např. z 50% a reakční produkt nemusí být stabilní. Základním předpokladem stanovení 

však je, aby byly pro všechny analýzy zachovány konstantní experimentální podmínky. 

 Převedení známého a popsaného způsobu manuálního stanovení dané látky na 

techniku průtokové injekční analýzy je však vždy nutno experimentálně ověřit a 

jednotlivé parametry ovlivňující takovéto stanovení optimalizovat. Obvykle se jedná o 

optimalizaci objemu dávkovaného vzorku, průtokových rychlostí, délky reakčních 

cívek, koncentrací činidel. 

 

 Základní vybavení pro FIA se skládá z čerpadla, dávkovacího injektoru, 

reakčních cívek a mísícího bloku, detektoru a zapisovače. 

 Čerpadlo musí zajistit bezpulzní, konstantní tok nosných proudů a činidel. 

Nejčastěji se používají vícekanálová peristaltická čerpadla. 

 Injektor (dávkovač) umožňuje rychlé a přesné nadávkování roztoku vzorku do 

systému, aniž by se přerušil tok nosného proudu. Nejčastěji se používají injektory na 

principu otočného kohoutu. Ovládají se ručně, elektronicky nebo pneumaticky 

s automatickým odběrem vzorku ze zásobníku. 
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 Na detektory se kladou požadavky rychlé odezvy při použití malých objemů 

vzorku (desítky až stovky mikrolitrů) a jejich výběr je závislý na použité chemické 

reakci a reakčním produktu. Pro detekci se nejčastěji používá metod optických a 

elektrochemických. Mezi optické patří spektrofotometrie, fluorimetrie, 

chemiluminiscence, atomová absorpční spektrometrie a atomová emisní spektrometrie 

s plazmovým hořákem. K elektrochemickým detektorům patří použití iontově 

selektivních elektrod, detektory voltametrické, amperometrické a polarografické. Lze 

použít i detektory umožňující stanovení pomocí enzymů. 

 

 Průtoková injekční analýza je jednou z velmi výkonných a všestranných technik. 

Umožňuje provést desítky až stovky analýz za hodinu a slouží především 

k automatizaci chemických analýz. Prakticky se FIA využívá pro rychlé a přesné 

stanovení většího počtu vzorků. Začíná se používat v různých odvětvích: potravinářství, 

zemědělství (např. stanovení dusičnanů ve vodě a půdě) a také ve zdravotnictví. Ve 

farmacii se uplatňuje hlavně pro stanovení jednotlivých léčivých látek v substancích a 

lékových formách, pro stanovení obsahové stejnoměrnosti, při sledování disolučního 

procesu pevných lékových forem a při zjišťování vazebnosti léčiv na bílkoviny.[18] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

Použité zkratky: CL   chemiluminiscence 

   FIA   průtoková injekční analýza 

   DBS   dodecylbenzensulfonát 

   PFS   polyfosfát sodný 

   RS   rozsah stupnice 

   HVLP   hromadně vyráběný léčivý přípravek  

   HPLC   vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 

4.1 PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

 

1. Počítač PC 386 DX/40 

2. Řídící jednotka (Univerzita Athény) 

3. Peristaltická pumpa Minipuls 3 (fa Gibson)  

4. Elektricky ovládaný injektor (fa Watrex Praha)  

5. Fluorimetr s průtokovým detektorem Spektra Physics FS 970 L. C. 

6. Průtokové hadičky (materiál tigon 0,16 mm) 

7. Analytické váhy MP 2004 fa Sartorius 

8. Filtrační zařízení z teflonu, připojené na vodní vývěvu 

9. Membránové filtry Synpor č. 4, velikost pórů 0,85 µm 

10. Ultrazvuková lázeň Sonorex, typ RK 100 

11. Syntr S4 

12. Mikropipety Biohit Proline, objem 10-100 µl, 100-1000 µl, 1-5 ml 

 

4.2 MĚŘÍCÍ SYSTÉM 

 

 Měřící systém se skládá ze samostatné peristaltické pumpy, injekčního ventilu a 

detektoru. Peristaltická pumpa nasává do systému roztok vzorku i nosný proud. Určené 

množství vzorku je dávkováno pomocí dávkovacího kohoutu injektoru, otočením do 
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polohy INJECT. Ve smyčce se vzorek a nosný proud mísí a v průtokové kyvetě 

upraveného fluorimetru je měřena intenzita CL, která je formou píků zaznamenána 

počítačem. Výška těchto píků je přímo úměrná intenzitě CL a tedy i koncentraci 

stanovované látky ve vzorku. Celý systém je koordinován řídící jednotkou pomocí 

počítače.  

 Schéma zapojení celého průtokového systému je na obrázku č.3 

 

Obrázek č.3: Schéma zapojení FIA systému 

Popis obrázku č.3: 

  S – vzorek    V – 4-cestný ventil Watrex 99T 

  C – nosný proud/činidlo  W – odpad 

  P – čerpadlo Gilson Minipuls 3 MFD – modif. fluorimetr. detektor 

Analyzátor se zapíná v tomto pořadí: 

1. upravený fluorimetr – a) nastavení vhodného napětí 

      b) nastavení rozsahu stupnice, resp. citlivosti měření 

 2.   peristaltická pumpa (čerpadlo) 

 3.   počítač 

 4.   injektor (4-cestný ventil) 

 5.   řídící jednotka 
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Polohy dávkovače: 

 V první fázi je injektor nastaven tak, že je smyčka vymývána pouze nosným 

proudem, zatímco vzorek odchází do odpadu druhou cestou, poloha SAMPLING. 

 Po otočení injektoru do druhé polohy dochází k propojení smyčky s přívodem 

vzorku, poloha INJECT. Návratem dávkovače do původní polohy je vzorek vymyt ze 

smyčky nosným proudem. 

 Schéma injektoru je na obrázku č.4. 

 

Obrázek č.4: Polohy injektoru 

Popis obrázku č.4: a) poloha INJECT 

   b) poloha SAMPLING 

 

4.3 CHARAKTERISTIKA PROGRAMU FIA-12 

 

 Tento program je specificky připraven pro řízení a kontrolu základních částí FIA 

systému. Program a řídící jednotka byly sestaveny profesorem Constentinosem 

Efstathiou v Laboratoři analytické chemie athénské univerzity v Řecku, za spolupráce 

asistenta Christoforose Polydorou. Počítačový program je napsán v Turbo Pascalu 6.0 

(Borland Inc.) a slouží k řízení systému a k vyhodnocení naměřených hodnot. 
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 Program umožňuje nastavení časových parametrů systému, grafické znázornění 

píků na obrazovce, uložení do paměti, vytištění výsledků a výpočet výšky a plochy 

píku. 

 Časové parametry byly nastaveny tak, aby oxidační produkt byl po změření 

intenzity CL vymyt z průtokového systému a pík poklesl na nulovou hladinu. Teprve 

potom byl nadávkován nový vzorek. 

 

4.4 ÚPRAVA FLUORIMETRU 

 

 Fluorimetrický detektor byl pro chemiluminiscenční stanovení upraven zakrytím 

filtru primárního zdroje záření a dále záměnou původní průtokové kyvety za 

chemiluminiscenční modul z plexiskla kopírující tvar sekundárního filtru. Jeho součástí 

je planární zrcátko a cívka z průhledné ohebné polyesterové hadičky o vnitřním 

průměru 0,5 mm, stočené do třinácti závitů. 

 Schéma chemiluminiscenčního modulu je na obrázku č.5. 

 

Obrázek č.5: Chemiluminiscenční modul 
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 Při vlastním měření bylo třeba měnit rozsah stupnice, resp. citlivosti měření a 

podle výšky píku a nastaveného rozsahu stupnice vypočítat intenzitu CL (ta je přímo 

úměrná výšce píku). Výška píku zaznamenaná v digitální formě na počítači je 

v podstatě rovna procentuální části z nastaveného rozsahu stupnice. Je-li rozsah 

stupnice například 0,1 µA a hodnota výšky píku 56,3 , pak 0,1 µA představuje 100% a 

intenzita CL se rovná 56,3% z 0,1 µA. Po přepočtu vychází intenzita CL 0,0563 µA, tj. 

56,3 nA. 

 

4.5 CHEMIKÁLIE 

 

1. Manganistan draselný čistý, KMnO4, Balex, Pardubice–Rosice n. L. 

2. Kyselina sírová 96%, H2SO4, ρ=1,84 g.cm
-3

, Lach-Ner.s.r.o., Neratovice 

3. n-propylester kyseliny gallové (propylgallát), Lachema n.p., Brno 

4. n-propylester kyseliny gallové (propylgallát), Sigma Aldrich Chemie Gmbh, 

Steinheim, Germany 

5. Kyselina mravenčí, HCOOH, 85-87%, Lachema n.p., Brno 

6. Dodecylbenzensulfonát sodný, Sigma Aldrich Chemie Gmbh, Steinheim, 

Germany 

7. Polyfosfát sodný, (NaPO3)13-18 . Na4O2, Sigma Aldrich Chemie Gmbh, 

Steinheim,Germany 

8. Chelaton 3, Lachema n.p., Brno 

9. Dusičnan bismutitý, Bi(NO3)3, Lachema n.p., Brno 

10. Kyselina dusičná 65%, HNO3, Lachema n.p., Brno  

11. Amoniak-vodný roztok, min. 25%-čistý, Lach-Ner.s.r.o., Neratovice 

12. Oranž xylenolová indikátor, Lachema n.p., Brno 

13. Dusičnan draselný, Lachema n.p., Brno 

14. Ethanol denaturovaný methanolem, Kavona s.r.o., Pardubice 
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4.6 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ 

 

Všechny roztoky byly připraveny čerstvé a přefiltrovány přes membránový filtr 

SYNPOR č.4. 

1) Zásobní roztok propylgallátu, Mr = 212,20 

a) c = 0,2 mM – navážka 0,0042 g byla rozpuštěna v 1 ml ethanolu a doplněna ve  

  100,0 ml odměrné baňce destilovanou vodou po rysku 

b) c = 2,5 mM – navážka 0,0531 g byla rozpuštěna ve 12,5 ml ethanolu a doplněna  

  ve 100,0 ml odměrné baňce destilovanou vodou po rysku 

2) Zásobní roztok kyseliny sírové, Mr = 98,08 

a) c = 2,5 M – objem 34,8 ml 96% H2SO4 byl nalit asi do 150 ml destilované vody  

  a doplněn v 250,0 ml odměrné baňce destilovanou vodou po  

  rysku 

b) c = 0,25 M – do 500,0 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 50,0 ml 2,5 M  

  roztoku a doplněno destilovanou vodou po rysku 

c) c = 0,025 M - do 500,0 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 50,0 ml 0,25 M  

  roztoku a doplněno destilovanou vodou po rysku 

3) Zásobní roztok manganistanu draselného, Mr = 158,03 

a) c = 0,1 M – navážka 7,9015 g byla rozpuštěna v destilované vodě a doplněna  

  v 500,0 ml odměrné baňce destilovanou vodou po rysku 

b) c = 3,0 mM – do 500,0 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 15,0 ml 0,1 M  

  roztoku a doplněno destilovanou vodou po rysku 

4) Zásobní roztok kyseliny mravenčí, Mr = 46,03 

c = 1,0 M – objem 3,85 ml 86% HCOOH byl nalit asi do 50 ml destilované vody 

  a doplněn ve 100,0 ml odměrné baňce destilovanou vodou po  

  rysku 

5) Zásobní roztok dodecylbenzensulfonátu sodného, Mr = 348,48 

c = 50 mM – navážka 1,7424 g byla rozpuštěna v destilované vodě a doplněna  

  ve 100,0 ml odměrné baňce destilovanou vodou po rysku 

6) Zásobní roztok polyfosfátu sodného, Mr = 1642,42 

c = 0,25 M – navážka 102,65 g  byla rozpuštěna v destilované vodě a doplněna  

  v 250,0 ml odměrné baňce destilovanou vodou po rysku 
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7) Zásobní roztok kyseliny dusičné, Mr = 63,0 

c = 0,5% - objem 3,85 ml 65%HNO3 byl nalit asi do 250 ml destilované vody a  

  doplněn v 500,0 ml odměrné baňce destilovanou vodou po rysku 

8) Zásobní roztok dusičnanu bismutitého zásaditého RS 

 - 5g dusičnanu bismutitého zásaditého R1 bylo rozpuštěno ve směsi 8,4 ml 

kyseliny dusičné R a 50 ml vody R a zředěno vodou na 250 ml.  

9) Odměrný roztok edetanu disodného 0,1 mol/l VS, Mr = 372,24 

 - navážka 18,6120 g byla rozpuštěna v destilované vodě a doplněna v 500,0 ml 

odměrné baňce destilovanou vodou po rysku 

 

 

4.7 REPRODUKOVATELNOST 

 

Při proměřování kalibračních křivek metodou FIA byla stanovována 

reprodukovatelnost měření, která je vyjádřena pomocí směrodatné odchylky a relativní 

směrodatné odchylky. Tyto odchylky byly vypočítány vždy z deseti měření vzorku o 

zvolené koncentraci v rámci kalibrační křivky a to podle uvedených vzorců. [22] 

 

 Směrodatná odchylka s:    

 

n

xx

s

n

i

i




 1

2

   (2) 

 

Relativní směrodatná odchylka sr (%): 
x

s
sr

100
     (3) 
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5 VÝSLEDKY 
 

 

5.1 VSTUPNÍ DATA 

 

Na základě předchozích měření bylo použito toto konstantní nastavení časových 

parametrů systému FIA: 

 Overall period: 41 s (celková doba jednoho cyklu) 

 Baseline pointer 1: 6 s (čas začátku odečítání nulové linie) 

 Baseline pointer 2: 10 s (čas ukončení odečítání nulové linie) 

 Integration pointer 1: 12 s (čas začátku integrace píku) 

 Integration pointer 2: 39 s (čas ukončení integrace píku) 

 Normal pump speed: 30% (rychlost čerpání roztoků) 

 Washing pump speed: 100% (rychlost čerpání roztoků mezi měřeními) 

Měření bylo prováděno za těchto konstantních podmínek: 

 Dosažený počet analýz: 87 analýz/hodinu  

 Dávkovací objem vzorku: 200 µl 

 Průtoková rychlost: 0,48 ml.min
-1 

 Napětí na upraveném fluorimetru: 596 V 

 Rozsah stupnice na fluorimetru: 1,0 – 0,01 µA  

Při optimalizaci byly použity tyto roztoky: 

Nosný proud: 3mM KMnO4 zředěný 0,25M H2SO4 v poměru 1:9 (koncentrace 

KMnO4 tedy byla 0,3mM a H2SO4 0,225M) 

Pracovní roztok: propylgallát o koncentraci 0,2mM 
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5.2 OPTIMALIZACE PODMÍNEK MĚŘENÍ 

 

Optimalizovány byly: 

 časové parametry systému FIA 

 doba dávkování 

 rychlost čerpání roztoků do systému 

 koncentrace manganistanu draselného v nosném proudu 

 koncentrace kyseliny sírové v nosném proudu 

 poměr činidel v nosném proudu 

 látka zvyšující intenzitu chemiluminiscence 

 

5.2.1 Volba doby dávkování 

 

 Cílem tohoto úkolu bylo zjistit nejvhodnější dobu dávkování roztoku vzorku do 

systému, což znamená určit dobu, kterou bude kohout dávkovače v poloze inject. To 

ovlivňuje množství vzorku, které se bude analyzovat. Při příliš krátké době se nestačí 

nadávkovat dostatečné množství vzorku a při dlouhé době dávkování dochází ke 

zbytečnému plýtvání roztoků a snižuje se počet analýz. 

Příprava vzorku:  

 Navážka 0,0042 g byla rozpuštěna v 1,0 ml ethanolu a doplněna ve 100,0 ml 

odměrné baňce destilovanou vodou po rysku. Byl tak získán roztok o koncentraci  

0,2 mM. 

Příprava nosného proudu: 

 Do 250,0 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 25,0 ml zásobního roztoku 

KMnO4 o koncentraci 3 mM a doplněno 0,25 M H2SO4 po rysku. 

 V tabulce č.1 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu stupnice    

0,05 µA. 
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Tabulka č.1: Volba doby dávkování 

Doba dávkování 
[s] 

Výška píku 
 [%] 

Intenzita CL 
[nA] 

2 5,31 2,66 

3 12,93 6,47 

4 24,02 12,01 

5 42,13 21,07 

6 38,94 19,47 

7 31,84 15,92 

 

Graf č.1: Závislost intenzity CL na době dávkování 
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5.2.2 Volba rychlosti čerpání roztoků 

 

Zde bylo důležité nalézt vhodnou rychlost pumpy, která čerpá do systému roztok 

vzorku i nosného proudu. 

Při měření bylo použito stejných roztoků jako v kapitole 5.2.1. 

V tabulce č.2 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu stupnice    

0,05 µA. 
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Tabulka č.2: Volba rychlosti čerpání roztoků 

Průtoková 
rychlost 

[ml.min
-1

] 
Rychlost 

pumpy [%]  
Výška 

píku [%] 
Intenzita 
CL [nA] 

0,19 10 7,65 3,83 

0,37 20 52,44 26,22 

0,48 30 40,52 20,26 

 

Graf č.2: Závislost intenzity CL na průtokové rychlosti 
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 Pro tyto určené hodnoty – doba dávkování 5 s a rychlost pumpy 20% (při 

průtokové rychlosti 0,37 ml.min
-1

 ), byly optimálně upraveny časové parametry, které 

pak byly zachovávány při dalším měření. 

 Overall period: 30 

 Baseline pointers: 2 – 8 

 Integration pointers: 10 – 29 
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5.2.3 Volba koncentrace KMnO4 

 

Cílem tohoto úkolu bylo zjistit optimální koncentraci KMnO4 v nosném proudu. 

Ta musí být dostatečná pro oxidaci vzorku a zároveň by měla minimálně pohlcovat 

chemiluminiscenční záření. 

 Byl použit stejný roztok vzorku jako v kapitole 5.2.1. 

Příprava nosného proudu: 

 Do 100,0 ml odměrných baněk bylo odpipetováno 1,0 ml; 2,0 ml; 3,0 ml; 4,0 ml; 

5,0 ml; 6,0 ml; 7,0 ml zásobního roztoku KMnO4 o koncentraci 0,1 M a doplněno 

destilovanou vodou po rysku. Byly tak získány roztoky od 1 mM do 7 mM. Z těchto 

roztoků bylo do 50,0 ml odměrných baněk odpipetováno 5,0 ml KMnO4 a doplněno 

0,25M H2SO4 po rysku. 

V tabulce č.3 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu stupnice    

0,05 µA. 

Tabulka č.3: Volba koncentrace KMnO4 

c(KMnO4) 
[mM] 

Výška píku 
[%] 

Intenzita CL 
[nA] 

1,0 12,83 6,42 

2,0 28,48 14,24 

3,0 48,88 24,44 

4,0 53,63 26,82 

5,0 49,83 24,92 

6,0 44,53 22,27 

7,0 32,13 16,07 
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Graf č.3: Závislost intenzity CL na koncentraci KMnO4 
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5.2.4 Volba koncentrace H2SO4 

 

 Zde byla hledána optimální koncentrace H2SO4 v nosném proudu. 

 Byl použit stejný roztok vzorku jako v kapitole 5.2.1. 

Příprava roztoků H2SO4: 

 Do 50,0 ml odměrných baněk bylo odpipetováno 0,5 ml; 1,0 ml; 2,0 ml; 5,0 ml; 

10,0 ml zásobního roztoku H2SO4 o koncentraci 2,5 M a doplněno destilovanou vodou 

po rysku. Byla získána sada roztoků o koncentraci 0,025 M; 0,05 M; 0,10 M; 0,25 M; 

0,50 M. 

Příprava nosného proudu: 

 Do 50,0 odměrných baněk bylo odpipetováno 5,0 ml 3 mM KMnO4 a doplněno 

H2SO4 o příslušné koncentraci. 

V tabulce č.4 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu stupnice    

0,05 µA. 
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Tabulka č.4: Volba koncentrace H2SO4 

c(H2SO4) 
[M] 

Výška 
píku [%] 

Intenzita 
CL [nA] 

0,025 50,08 25,04 

0,050 42,10 21,05 

0,100 34,23 17,12 

0,250 26,78 13,39 

0,500 23,80 11,90 

 

Graf č.4: Závislost intenzity CL na koncentraci H2SO4 
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5.2.5 Volba poměru v nosném proudu 

 

 V tomto úkolu bylo nutné zjistit, jaký je optimální poměr KMnO4 a H2SO4 

v nosném proudu. 

 K měření byl použit stejný roztok vzorku jako v kapitole 5.2.1. 

Příprava nosného proudu: 

 Do 25,0 ml odměrných baněk bylo odpipetováno 2,5 ml; 5,0 ml; 7,5 ml 3 mM 

KMnO4 a doplněno 0,025 M H2SO4 po rysku. 

V tabulce č.5 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu stupnice    

0,05 µA. 
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Tabulka č. 5: Volba poměru v nosném proudu 

Poměr 
 3mM KMnO4 : 0,025M H2SO4 

Výška 
píku [%] 

Intenzita 
CL [nA] 

1:9 49,80 24,90 

2:8 8,80 4,40 

3:7 1,94 0,97 

 

Graf č.5: Závislost intenzity CL na poměru v nosném proudu 

 

 

 

5.3 VLIV LÁTEK ZVYŠUJÍCÍCH INTENZITU CL 

 

5.3.1 Vliv kyseliny mravenčí na intenzitu CL 

 

 Cílem tohoto úkolu bylo zjistit, zda bude mít kyselina mravenčí vliv na intenzitu 

CL oxidačních produktů propylgallátu. 

Příprava roztoků vzorku: 

 Do 25,0 ml odměrných baněk bylo odpipetováno postupně 2,5 ml; 5,0 ml; 

7,5 ml; 10,0 ml; 20,0 ml zásobního roztoku kyseliny mravenčí o koncentraci 1 M. Do 

každé baňky bylo přidáno 2,5 ml 0,25 M H2SO4 a 2,0 ml zásobního roztoku 

propylgallátu o koncentraci 2,5 mM a doplněno destilovanou vodou po rysku.Bylo 
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provedeno porovnání se sadou slepých vzorků, kde byl propylgallát nahrazen 

destilovanou vodou. 

Příprava nosného proudu: 

 Byl použit 3,0 mM KMnO4 zředěný 0,025 M H2SO4 v poměru 1:9. 

 V tabulce č.6 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu stupnice    

0,05 µA. 

Tabulka č.6: Vliv kyseliny mravenčí na intenzitu CL 

Propylgallát Slepá řada 

c (HCOOH) 
[M] 

Výška 
píku [%] 

Intenzita 
CL [nA] 

Výška 
píku [%] 

Intenzita 
CL [nA] 

0,0 28,86 14,43 0 0 

0,1 31,50 15,75 0 0 

0,2 30,40 15,20 0 0 

0,3 31,40 15,70 0 0 

0,4 28,72 14,36 0 0 

0,8 32,54 16,27 0 0 

 

Graf č.6: Závislost intenzity CL na přídavku HCOOH 
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5.3.2 Vliv dodecylbenzensulfonátu sodného na intenzitu CL 

 

 V tomto úkolu bylo zjišťováno, zda bude přídavek dodecylbenzensulfonátu 

(DBS) zvyšovat intenzitu CL oxidačních produktů propylgallátu. 
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Příprava roztoků vzorku: 

 Do 25,0 ml odměrných baněk bylo postupně odpipetováno 0,5 ml; 2,5 ml; 5,0 ml 

zásobního roztoku dodecylbenzensulfonátu o koncentraci 50 mM. Do všech baněk bylo 

přidáno 2,5 ml 0,25M H2SO4, 2,0 ml zásobního roztoku propylgallátu o koncentraci 

2,5 mM a doplněno destilovanou vodou po rysku. Bylo provedeno porovnání se sadou 

slepých vzorků, kde byl propylgallát nahrazen destilovanou vodou. 

 Měření bylo prováděno se stejným nosným proudem jako v kapitole 5.3.1. 

V tabulce č.7 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu stupnice    

0,05 µA. 

Tabulka č.7: Vliv dodecylbenzensulfonátu sodného na intenzitu CL 

Propylgallát Slepá řada 

c (DBS) 
[mM] 

Výška 
píku [%] 

Intenzita 
CL [nA] 

Výška 
píku [%] 

Intenzita 
CL [nA] 

0,0 27,29 13,98 0 0 

1,0 16,36 8,18 0 0 

5,0 7,21 3,61 0 0 

10,0 5,25 2,63 0 0 

 

Graf č.7: Závislost intenzity CL na přídavku DBS 
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 34 

5.3.3 Vliv polyfosfátu sodného na intenzitu CL 

 

 Cílem tohoto měření bylo zjistit vliv přídavku polyfosfátu sodného (PFS) na 

intenzitu CL oxidačních produktů propylgallátu. 

Příprava roztoků vzorku: 

 Do 25,0 ml odměrných baněk bylo postupně odpipetováno 1,0 ml; 2,0 ml;  

3,0 ml; 4,0 ml; 5,0 ml; 6,0 ml zásobního roztoku polyfosfátu o koncentraci 0,25 M. 

Byly tak získány jeho roztoky o koncentraci 10,0 mM; 20,0 mM; 30,0 mM; 40,0 mM; 

50,0 mM; 60,0 mM.  Do každé baňky bylo přidáno 2,5 ml 0,25M H2SO4, 2,0 ml 

zásobního roztoku propylgallátu o koncentraci 2,5 mM a doplněno destilovanou vodou 

po rysku. Bylo provedeno porovnání se sadou slepých vzorků, kde byl propylgallát 

nahrazen destilovanou vodou. 

Měření bylo prováděno se stejným nosným proudem jako v kapitole 5.3.1. 

V tabulce č.8 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu stupnice 

(RS) uvedeného v tabulce. 

Tabulka č.8: Vliv polyfosfátu sodného na intenzitu CL 

Propylgallát Slepá řada 

c (PFS) 
[mM] 

Výška 
píku [%] 

RS 
[µA] 

Intenzita 
CL [nA] 

Výška 
píku [%] 

Intenzita 
CL [nA] 

0,0 29,60 0,05 14,80 0 0 

10,0 41,26 0,05 20,63 0 0 

20,0 59,16 0,05 29,58 0 0 

30,0 37,72 0,10 34,72 0 0 

40,0 33,50 0,10 33,50 0 0 

50,0 27,60 0,10 27,60 0 0 

60,0 30,15 0,05 15,08 0 0 
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Graf č.8: Závislost intenzity CL na přídavku PFS 
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5.4 KALIBRAČNÍ KŘIVKA PROPYLGALLÁTU  

 

Shrnutí podmínek stanovení: 

Napětí na fotonásobiči: 596 V 

Rozsah stupnice: 0,5 – 0,05 µA 

Dosažený počet analýz: 120 analýz/hodinu 

Dávkovaný objem vzorku: 200 µl 

Průtoková rychlost: 0,37 ml.min
-1 

Nosný proud: 3 mM KMnO4 zředěný v poměru 1:9 0,025 M H2SO4 (koncentrace 

KMnO4 je tedy 0,3 mM a H2SO4 0,0225 M) 

Kalibrační křivka byla esovitého tvaru. Do tabulky a grafu byla zaznamenána pouze její 

lineární část. 

Příprava kalibrační řady: 

 Do 50,0 ml odměrných baněk bylo postupně odpipetováno 2,0 ml; 3,0 ml;  

4,0 ml; 5,0 ml; 6,0 ml zásobního roztoku propylgallátu o koncentraci 2,5 mM, poté bylo 

do všech baněk postupně přidáno 6,000 ml; 5,875 ml; 5,750 ml; 5,625 ml; 5,500 ml 
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ethanolu (byla tak zachována jeho koncentrace 12,5%). Dále bylo do všech baněk 

přidáno 5,0 ml 0,025M H2SO4  a doplněno destilovanou vodou po rysku. 

V tabulce č.9 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření. 

Z deseti měření vzorku propylgallátu o koncentraci 0,20 mM byla vypočítána 

relativní směrodatná odchylka. 

Tabulka č.9: Kalibrační křivka propylgallátu 

c(PG) 
[mM] 

Výška 
píku [%] RS [µA] 

Intenzita 
CL [nA] 

0,10 7,96 0,1 7,96 

0,15 46,2 0,05 23,1 

0,20 67,38 0,05 33,69 

0,25 90,14 0,05 45,07 

 

Graf č.9: Závislost intenzity CL na koncentraci propylgallátu 
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Statistické hodnocení kalibrační křivky propylgallátu: 

 rovnice    ICL(nA) = 243,84 . c(mM) – 15,217 

 korelační koeficient   r = 0,9967 

 směrnice    k = 243,84 

 úsek na ose y    q = 15,217 

 směrodatná odchylka   s = 3,7083 

 relativní směrodatná odchylka sr = 5,4792 
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5.5 KALIBRAČNÍ KŘIVKA PROPYLGALLÁTU S PŘÍDAVKEM PFS 

 

Předchozí měření prokázalo vliv polyfosfátu sodného na intenzitu CL oxidačních 

produktů propylgallátu. Před proměřením kalibrační křivky s PFS bylo nutné nejprve 

upravit podmínky měření zvýšením koncentrace H2SO4 . 

 

5.5.1 Volba koncentrace H2SO4 

 

Příprava vzorku: 

 Do 50,0 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 1,0 ml 2,5 mM roztoku 

propylgallátu, 6,125 ml ethanolu, 5,0 ml 0,25 M H2SO4, 6,0 ml 0,25 M polyfosfátu 

sodného a doplněno destilovanou vodou po rysku. Byl tak získán 50,0 µM roztok 

propylgallátu s přídavkem PFS. 

Příprava roztoků H2SO4: 

 Do 50,0 ml odměrných baněk bylo odpipetováno 0,5 ml; 1,0 ml; 2,0 ml; 5,0 ml; 

10,0 ml zásobního roztoku H2SO4 o koncentraci 2,5 M a doplněno destilovanou vodou 

po rysku. Byla získána sada roztoků o koncentraci 0,025 M; 0,05 M; 0,10 M; 0,25 M; 

0,50 M. 

Příprava nosného proudu: 

 Do 50,0 ml odměrných baněk bylo odpipetováno 5,0 ml 3 mM KMnO4 a 

doplněno H2SO4 o příslušné koncentraci. 

V tabulce č.10 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu 

stupnice 0,2 µA. 

Tabulka č.10: Volba koncentrace H2SO4 

c(H2SO4) 
[M] 

Výška 
píku [%] 

Intenzita 
CL [nA] 

0,025 16,28 32,55 

0,050 22,88 45,76 

0,100 29,23 58,45 

0,250 37,20 74,4 

0,500 3,78 7,56 
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Graf č.10: Závislost intenzity CL na koncentraci H2SO4 
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Shrnutí podmínek stanovení: 

Napětí na fotonásobiči: 596 V 

Rozsah stupnice: 0,5 – 0,05 µA 

Dosažený počet analýz: 120 analýz/hodinu 

Dávkovaný objem vzorku: 200 µl 

Průtoková rychlost: 0,37 ml.min
-1 

Nosný proud: 3 mM KMnO4 zředěný v poměru 1:9 0,25 M H2SO4 (koncentrace 

KMnO4 je tedy 0,3 mM a H2SO4 0,225 M) 

Kalibrační křivka byla opět esovitého tvaru. Do tabulky a grafu byla zaznamenána 

pouze její lineární část. Tato kalibrační křivka byla použita ke stanovení obsahu 

propylgallátu v substanci firmy Aldrich a v HVLP. Výsledek stanovení obsahu 

v substanci firmy Aldrich byl použit pro statistické hodnocení srovnatelnosti lékopisné 

metody chelatometrické titrace a metody FIA s chemiluminiscenční detekcí. 

Příprava kalibrační řady s přídavkem polyfosfátu: 

 Do 50,0 ml odměrných baněk bylo postupně odpipetováno 0,2 ml; 0,4 ml;  

0,6 ml; 0,8 ml; 1,0 ml; 1,2 ml; 1,4 ml; 1,6 ml; 1,8 ml; 2,0 ml zásobního roztoku 

propylgallátu o koncentraci 2,5 mM, poté bylo do všech baněk postupně přidáno  

6,225 ml; 6,200 ml; 6,175 ml; 6,150 ml; 6,125 ml; 6,100 ml; 6,075 ml; 6,050 ml;  

6,025 ml; 6,000 ml ethanolu (byla tak zachována jeho koncentrace 12,5%). Dále bylo 
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do všech baněk přidáno 5,0 ml 0,025M H2SO4 a 6,0 ml 0,25 M PFS (byla tak zachována 

jeho koncentrace 30,0 mM) a doplněno destilovanou vodou po rysku. 

V tabulce č.11 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření. 

Z deseti měření vzorku propylgallátu o koncentraci 50,0 µM byla vypočítána 

relativní směrodatná odchylka. 

Tabulka č.11: Kalibrační křivka propylgallátu s přídavkem PFS 

c(PG) 
[µM] 

Výška 
píku [%] RS [µA] 

Intenzita 
CL [nA] 

20 9,23 0,1 9,23 

30 28,7 0,1 28,7 

40 49,83 0,1 49,83 

50 78,8 0,1 78,8 

60 58,1 0,2 116,2 

70 69,98 0,2 139,96 

80 85,86 0,2 171,72 

90 38,43 0,5 192,43 

 

Graf č.11: Závislost intenzity CL na koncentraci propylgallátu s PFS 
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Statistické hodnocení kalibrační křivky propylgallátu s PFS: 

 rovnice    ICL(nA) = 2,7444 . c(µM) – 52,583   

 korelační koeficient   r = 0,9972 

 směrnice    k = 2,7444 

 úsek na ose y    q = 52,583 

 směrodatná odchylka   s = 0,6362 

 relativní směrodatná odchylka sr = 0,8107 

 

5.5.2 Stanovení obsahu propylgallátu v substanci firmy Aldrich 

 

Stanovení probíhalo v optimalizovaných podmínkách. Ke stanovení 

propylgallátu v substanci firmy Aldrich byla použita kalibrační křivka s přídavkem PFS 

v rozsahu 20,0 – 90,0 µM. Koncentrace vzorku byla zvolena přibližně v polovině 

rozsahu koncentrací kalibrační křivky. 

Příprava roztoků vzorku: 

 Do 50,0 ml odměrné baňky bylo odpipetováno 1,1 ml zásobního roztoku 

propylgallátu o koncentraci 2,5 mM, poté bylo přidáno 6,110 ml etanolu, 5,0 ml 0,25 M 

H2SO4 a 6,0 ml 0,25 M PFS a doplněno destilovanou vodou po rysku. 

 Předpokládaná koncentrace vzorku byla 55,0 µM. 

 V tabulce č.12 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu 

stupnice 0,2 µA. 

Tabulka č.12: Stanovení obsahu propylgallátu v substanci firmy Aldrich metodou FIA 

Číslo 
vzorku 

Intenzita 
CL [nA] 

Předpokládaná 
koncentrace 

[µM] 

Nalezená 
koncentrace 

[µM] 
Obsah 

[%] 

1 101,10 55,0 56,00 101,82 

2 98,74 55,0 55,14 100,25 

3 99,68 55,0 55,48 100,87 

4 101,38 55,0 56,10 102,00 

5 100,56 55,0 55,80 101,45 

Průměrný obsah 101,28 

Směrodatná odchylka 0,6431 

Relativní směrodatná odchylka 0,6350 
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5.5.3 Stanovení obsahu propylgallátu v HVLP 

 

S využitím metody FIA byl stanoven obsah propylgallátu v přípravku PRESID
®
 

10 mg por tbl ret 30×10 mg. Stanovení probíhalo v optimalizovaných podmínkách. Ke 

stanovení propylgallátu v HVLP byla použita kalibrační křivka s přídavkem PFS 

v rozsahu 20,0 – 90,0 µM. Koncentrace vzorku byla zvolena přibližně v polovině 

rozsahu koncentrací kalibrační křivky. Vycházela jsem pouze z hodnot získaných 

titrací, protože nebyla k dispozici podniková norma. Obsah byl stanoven v pěti 

navážkách tablet. 

Příprava roztoků vzorku: 

 Bylo zváženo 20 tablet a určena průměrná hmotnost tablety (0,2204 g). Poté 

byly tablety rozdrceny a naváženo množství přibližně odpovídající průměrné hmotnosti 

jedné tablety. Navážka byla převedena do 50,0 ml odměrné baňky a bylo přidáno  

6,25 ml ethanolu, 5,0 ml 0,25 M H2SO4 a 6,0 ml 0,25 M PFS a doplněno destilovanou 

vodou po rysku. Roztok byl přefiltrován nejprve pomocí syntru S4 a poté membránovou 

filtrací za podtlaku přes filtrační papír Synpor č.4. Pro každý vzorek byl použit vždy 

nový filtr. 

 Předpokládaná koncentrace vzorku odvozená z titrace byla 51,80 µM. Měření 

bylo provedeno s pěti navážkami. 

V tabulce č.13 jsou uvedeny průměrné hodnoty z pěti měření při rozsahu 

stupnice 0,05 µA. 

Tabulka č.13: Stanovení obsahu propylgallátu v HVLP metodou FIA 

Číslo 
měření 

Navážka 
[g] 

Intenzita 
CL [nA] 

Předpokládaná 
koncentrace 

[µM] 

Nalezená 
koncentrace 

[µM] 
Obsah 

[%] 
Obsah 
[mg] 

1 0,2203 7,98 51,80 22,07 42,61 0,0939 

2 0,2201 8,05 51,80 22,09 42,64 0,0939 

3 0,2204 10,23 51,80 22,89 44,19 0,0974 

4 0,2204 8,34 51,80 22,20 42,86 0,0945 

5 0,2202 12,13 51,80 23,58 45,52 0,1002 

Průměrný obsah 43,56 0,0960 

Směrodatná odchylka 1,1382 0,0025 

Relativní směrodatná odchylka 2,6129 2,6042 
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Zkouška na obsahovou stejnoměrnost: 

Zkouška byla prováděna dle ČL 2002. Ke zkoušce bylo použito 10 tablet 

přípravku PRESID
®
 10 mg por tbl ret 30×10 mg.Vzorky byly připraveny stejným 

způsobem jako v případě stanovení obsahu tablet, ale s tím rozdílem, že tablety nebyly 

drceny, ale přímo rozpouštěny v daném roztoku. 

K vyhodnocení bylo třeba vypočítat odchylky jednotlivých obsahů propylgallátu 

od průměrného obsahu a zjistit, zda se pohybují v povoleném rozmezí. 

Dle ČL 2002 přípravek vyhovuje zkoušce, jestliže obsah látky v každé jednotce 

leží v rozmezí 85% - 115% průměrného obsahu. Přípravek nevyhovuje zkoušce, jestliže 

více než jeden jednotlivý obsah látky je mimo rozmezí 75% - 125% průměrného obsahu 

látky. Jestliže jeden jednotlivý obsah látky je mimo rozmezí 85% - 115% a žádný není 

mimo rozmezí 75% - 125%, stanoví se obsah jednotlivě ve 20 jiných, náhodně 

vybraných jednotkách. Přípravek vyhovuje zkoušce, jestliže jeden jednotlivý obsah 

látky ze 30 jednotek je mimo rozmezí 85% - 115% průměrného obsahu a žádný neleží 

mimo rozmezí 75% - 125% průměrného obsahu látky. 

Obsah propylgallátu tímto postupem nebylo možno určit, protože se tablety v daném 

roztoku samovolně nerozpouštěly. 

 

 

5.6 STANOVENÍ PROPYLGALLÁTU METODOU DLE ČL 2002 

 

V ČL 2002 je uveden článek PROPYLIS GALLAS. Lékopisnou metodou pro 

jeho stanovení je chelatometrická titrace odměrným roztokem edetanu disodného  

0,1 mol/l VS. 

Postup stanovení: 

 0,400 g se rozpustí ve 150 ml vody R zahřáté na asi 70°C. Zahřeje se k varu a 

přidá se za stálého míchání 50,0 ml dusičnanu bismutitého zásaditého RS. Ochladí se a 

směs se převede kvantitativně do 250,0 ml odměrné baňky a zředí se na objem 
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roztokem kyseliny dusičné R 0,5% (V/V). Zfiltruje se, prvních 20 ml filtrátu se odstraní 

a provede se chelatometrické stanovení bismutu za použití 100,0 ml filtrátu (n1 ml). 

Provede se slepá zkouška (n2 ml). Rozdíl (n2 – n1) mezi spotřebovanými objemy 

edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá hmotnosti C10H12O5 obsažené v použitém 

objemu. 

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 21,22 mg C10H12O5. 

- stanovení bismutu: 

 Předepsaný roztok se v 500 ml kuželové baňce zředí vodou R na 250 ml. Pokud 

není uvedeno jinak, přidává se po kapkách a za třepání amoniak 26% R, až se začne 

tvořit zákal. Přidá se 0,5 ml kyseliny dusičné R a roztok se zahřeje asi na 70°C, až zákal 

úplně zmizí. Potom se přidá asi 50 mg oranže xylenolové s dusičnanem draselným R a 

titruje se edetanem disodným 0,1 mol/l VS do změny růžovofialového zbarvení na 

žluté. 

 Před stanovením bylo nutné určit přesnou koncentraci (faktor f) odměrného 

roztoku edetanu disodného 0,1 mol/l VS: 

-pro přesnou koncentraci 0,1000 mol/l je třeba navážit 18,6120 g edetanu 

disodného. 

-faktor se určí jako poměr skutečné a teoretické navážky 

-bylo naváženo 18,6120 g edetanu disodného 

-přesná koncentrace je tedy 0,1000 mol/l  (f = 1,0000). 

 

5.6.1 Stanovení propylgallátu v substanci firmy Aldrich 

 

 Vzorek byl upraven dle výše uvedeného postupu. Na základě spotřeby 

odměrného roztoku byl vypočten obsah v %. 

-výpočet % obsahu:  
nav

MelmolcdmV 100)/()(
%

3 
    (4) 
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Tabulka č.14: Stanovení obsahu propylgallátu v substanci firmy Aldrich dle ČL 2002 

Číslo 
měření 

Navážka 
[g] 

Spotř. odm. 
roztoku [ml] 

Obsah 
[%] 

1 0,4015 7,60 100,42 

2 0,4018 7,50 99,02 

3 0,4014 7,60 100,44 

Průměrný obsah 99,96 

Směrodatná odchylka 0,6647 

Relativní směrodatná odchylka 0,6650 

 

 

5.6.2 Stanovení propylgallátu v HVLP  

 

Stanovení bylo provedeno s přípravkem PRESID
®

 10 mg por tbl ret 30×10 mg. 

Pro stanovení propylgallátu v HVLP bylo nutné vzhledem k omezenému množství 

tablet snížit lékopisem stanovenou navážku 0,400 g na množství odpovídající 10 

rozdrceným tabletám. 

Pomocí výše uvedeného vzorce jsem vypočítala obsah propylgallátu v navážce v 

% a poté ho přepočetla na obsah propylgallátu v mg. Obsah propylgallátu v jedné 

tabletě jsem určila z průměrné hmotnosti jedné tablety (0,2204 g). Obsah propylgallátu 

v % nebylo možné určit, protože nebyla k dispozici podniková norma. 

Tabulka č.15: Stanovení obsahu propylgallátu v HVLP dle ČL 2002 

Číslo 
měření 

Navážka 
[g] 

Spotř. odm. 
roztoku [ml] 

Obsah v 
nav. [%] 

Obsah v 
nav. [mg] 

Obsah v 1 
tbl. [mg] 

Obsah v 1 
tbl. [%] 

Obsah 
[%] 

1 2,1565 0,10 0,246 5,30 0,54 0,245 - 

2 2,1562 0,10 0,246 5,30 0,54 0,245 - 

3 2,1566 0,10 0,246 5,31 0,54 0,245 - 

Průměrný 
obsah           0,245 - 
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5.7 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

 

V této kapitole byly statisticky porovnány výsledky stanovení získané pomocí 

tradiční metody, tedy chelatometrické titrace a pomocí průtokové injekční analýzy 

s chemiluminiscenční detekcí. Bylo zjišťováno, zda rozdíl mezi oběma metodami je 

nebo není statisticky významný. [22] 

 

5.7.1 Moorův test 

 

Shodnost výsledků získaných dvěma různými analytickými metodami při 

nestejném počtu paralelních měření byla testována za použití rozpětí RA a RB 

Moorovým testem. Testuje se tak, že hodnoty vypočteného kritéria U byly porovnány 

s kritickou hodnotou Uα, která je tabelována. 

A – chelatometrické stanovení 

B – stanovení pomocí FIA 

nA≠nB 

nA  - počet paralelních stanovení u chelatometrické metody 

nB  - počet paralelních stanovení metodou FIA 

α – hladina významnosti 

Ax  - průměr obsahů u chelatometrického stanovení [%] 

Bx  - průměr obsahů u FIA stanovení [%] 

RA – rozpětí u výsledků chelatometrické metody 

RB – rozpětí u výsledků FIA metody 

Uα – tabelovaná kritická hodnota – pro nA = 3, nB = 5 a α = 0,05 

Je-li vypočítaná hodnota U< Uα, potom není rozdíl mezi oběma metodami 

statisticky významný. 

BA

BA

RR

xx
U




       (5) 
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V tabulce č.16 je zaznamenáno vyhodnocení Moorova testu u substance firmy 

Aldrich. 

Tabulka č.16: Moorův test 

Číslo 
měření 

Substance firmy 
Aldrich 

A B 

1 100,42 101,82 

2 99,02 100,25 

3 100,44 100,87 

4  - 102,00 

5  - 101,45 

Průměr 99,96 101,28 

R 1,42 1,75 

U 0,416 

Uα 0,429 

U<Uα splněno 

 

 

5.7.2 Studentův test t 

 

 Pomocí Studentova testu t se zjišťuje statistická významnost rozdílu průměrů 

výsledků měření ( Ax - Bx ) získaných dvěma různými analytickými metodami při 

nestejném počtu paralelních měření. Testuje se za použití směrodatných odchylek obou 

průměrů – sA a sB. Nejdříve se vypočítají rozptyly obou měření sA
2
 a sB

2
. Je-li sA

2
 ≥ 

sB
2
,určí se poměr rozptylů FA, je-li sA

2
 < sB

2
, vypočítá se hodnota FB. 

Výpočet směrodatné odchylky:  

 

1

1

2










n

xx

s

n

i

i

    (6) 
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Výpočet poměrů rozptylů obou měření: 

2

2

B

A
A

s

s
F       (7) 

2

2

A

B
B

s

s
F       (8) 

 Poměr FA, resp. FB se porovná s kritickou hodnotou rozdělení Fα. Pro porovnání s 

FA se Fα zjistí z tabulek pro stupně volnosti ν1 = nA – 1, ν2 = nB - 1 a pro porovnání 

s FB se Fα zjistí z tabulek pro stupně volnosti ν1 = nB – 1, ν2 = nA – 1.Jestliže FA nebo FB 

jsou menší než tabelovaná hodnota Fα, pak se tα zjišťuje z tabulek pro stupeň volnosti ν 

= nA + nB -2 a zvolenou hladinu významnosti α.Tato zjištěná kritická hodnota tα se 

porovná s vypočtenou hodnotou Studentova kritéria t. 

Výpočet Studentova kritéria t: 
   11 22 




BBAA

BA

nsns

xx
t   (9) 

 Jestliže platí, že vypočítaná hodnota t< tα, potom rozdíl mezi oběma metodami 

není statisticky významný. 

 Pro určení hodnot Fα a tα platilo: nA = 3,nB = 5 a α = 0,05 

 V tabulce č.17 jsou uvedeny výsledky Studentova testu t u substance firmy 

Aldrich. 

Tabulka č.17: Studentův test t 

  
Substance 
firmy Aldrich 

 
99,96 

  
101,28 

sA 0,665 

sB 0,643 

sA
2
 0,442 

sB
2
 0,414 

FA 1,068 

FB - 

Fα 6,944 

T 2,318 

tα 2,447 

Ax

Bx
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6 DISKUSE 
 

Před vlastním měřením byly optimalizovány podmínky. 

Z tabulky č.1 a z grafu č.1 vyplývá, že intenzita CL roste se zvyšující se dobou 

dávkování až do hodnoty 5s, kdy dosahuje maxima. Poté se intenzita opět snižuje a 

rovněž dochází k rozdvojení vrcholu píku. Pro další měření byla proto zvolena doba 

dávkování 5s, které odpovídá doba cyklu 30s. 

Z tabulky č.2 a z grafu č.2 vyplývá, že k největšímu nárůstu intenzity CL 

dochází při 20% rychlosti pumpy, což odpovídá průtokové rychlosti 0,37 ml.min
-1

. Při 

dalším zvyšování již intenzita CL klesá a dochází také k rozdvojení píků. Byla tedy 

zvolena rychlost čerpání roztoků 20% (0,37 ml.min
-1

). 

Z tabulky č.3 a z grafu č.3 vyplývá, že intenzita CL roste se zvyšující se 

koncentrací KMnO4 až do hodnoty 4mM, poté opět klesá. K největšímu nárůstu 

intenzity CL dochází při koncentraci KMnO4 3mM, při koncentracích nižších dochází 

k rozdvojení píků. Byla tedy ponechána koncentrace KMnO4 3mM.  

Z tabulky č.4 a z grafu č.4 vyplývá, že intenzita CL s rostoucí koncentrací 

H2SO4  klesá. Při koncentracích nad 0,25M již dochází ke vzniku nesymetrických píků a 

navíc se zvyšuje riziko poškození průtokového systému vlivem silné kyseliny.Byla 

proto zvolena koncentrace H2SO4 0,025M. 

Z tabulky č.5 a z grafu č.5 vyplývá, že zvyšování podílu KMnO4 v nosném 

proudu vede ke snižování intenzity CL. Pro další měření byl tedy zvolen poměr 3mM 

KMnO4 a 0,025M H2SO4 1:9 (výsledná koncentrace KMnO4 v nosném proudu je tedy 

0,3mM a H2SO4 0,0225M). 

Z tabulky č.6 a z grafu č.6 vyplývá, že přidáním kyseliny mravenčí se intenzita 

CL výrazně nemění. 

Z tabulky č.7 a z grafu č.7 vyplývá, že se zvyšující se koncentrací 

dodecylbenzensulfonátu sodného se intenzita CL výrazně snižuje. 

Z tabulky č.8 a z grafu č.8 vyplývá, že přídavek polyfosfátu sodného zvyšuje 

intenzitu CL. Intenzita CL roste až do koncentrace PFS 30,0mM, poté se opět snižuje, 

ale až do koncentrace PFS 60,0mM zůstává mírně vyšší, než bez jeho přidání. Při této 

koncentraci již však dochází ke vzniku nesymetrických píků. Pro další měření byla 

zvolena koncentrace polyfosfátu 30,0mM. Při této koncentraci dochází ke zvýšení 
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intenzity CL 2,3x. Samotný polyfosfát má podle výsledků slepé řady nulovou intenzitu 

CL a lze ho proto použít jako látku zvyšující chemiluminiscenci. 

Při proměřování kalibrační křivky propylgallátu bez PFS se lineární část křivky 

pohybovala od 0,1 mM do 0,25 mM. 

Před proměřováním kalibrační křivky s přídavkem PFS bylo nutné upravit 

podmínky měření. Byla změněna koncentrace H2SO4. Z tabulky č.10 a grafu č.10 

vyplývá, že intenzita CL plynule roste se zvyšující se koncentrací H2SO4 až do hodnoty 

0,25M, poté prudce klesá. Pro všechna další měření proto byla použita koncentrace 

H2SO4 0,25M. 

Kalibrační křivku s přídavkem PFS bylo možné sestavit pouze pro řádově nižší 

koncentrace než u kalibrační křivky bez přídavku PFS. Přídavek PFS vedl k rozšíření 

lineární části kalibrační křivky. Lineární část kalibrační křivky se pohybovala od 

20,0µM do 90,0µM (tj.4,24 – 19,10 µg/ml). Detekční limit byl 10µM (tj. 2,12 µg/ml). 

Při stanovení obsahu v substanci firmy Aldrich byl rozdíl mezi nalezenou a 

předpokládanou hodnotou 0,25 – 2,0%. 

Při stanovení obsahu v HVLP jsem vycházela pouze z hodnot získaných titrací, 

protože nebyla k dispozici podniková norma. Obsah propylgallátu byl naměřen asi 2x 

nižší, protože HVLP obsahovalo látky, které snižují intenzitu CL. 

Obsahovou stejnoměrnost tablet nebylo možno určit, protože se tablety v daném 

roztoku  samovolně nerozpouštěly. 

Chelatometrickou titrací jako porovnávací metodou byl stanoven obsah 

propylgallátu v substanci firmy Aldrich. 

Pro stanovení obsahu propylgallátu v HVLP nebyla k dispozici podniková 

norma. Z výsledku titrace jsem určila za 100% obsah propylgallátu v jedné tabletě  

55,0 mg (0,25% celkové hmotnosti tablety). Z této hodnoty jsem poté vycházela při 

stanovování obsahu v HVLP metodou FIA. 

U statistického hodnocení obou metod pomocí Moorova testu vyšla vypočítaná 

hodnota U menší než tabelovaná kritická hodnota Uα. I v případě Studentova testu t byla 

vypočítaná hodnota t menší než kritická hodnota tα, určená pomocí tabulek.To znamená, 

že metody jsou srovnatelné a metodu FIA s chemiluminiscenční detekcí lze použít pro 

stanovení obsahu propylgallátu. 
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7 SOUHRN 
 

 V literatuře byly vyhledány články týkající se různých způsobů stanovení 

propylgallátu a články týkající se možného využití metody FIA 

s chemiluminiscenční detekcí ve farmaceutické analýze. 

 Byly optimalizovány podmínky měření. Nastaveny byly vhodné parametry 

přístroje, doba dávkování a rychlost čerpání roztoků a podle toho upraveny 

časové parametry. 

 Bylo určeno optimální složení nosného proudu a vyzkoušen vliv některých látek 

zvyšujících chemiluminiscenci. Vliv na zvýšení intenzity CL byl prokázán u 

polyfosfátu sodného, který zvýšil intenzitu CL 2,3násobně. 

 Za optimálních podmínek byla proměřena kalibrační křivka propylgallátu bez 

přídavku PFS a výsledky zhodnoceny. 

 Byly upraveny podmínky měření a proměřena kalibrační křivka propylgallátu 

s přídavkem PFS a výsledky opět zhodnoceny. 

 Pomocí kalibrační křivky s přídavkem PFS byl stanoven obsah propylgallátu 

v substanci firmy Aldrich a bylo rovněž provedeno stanovení obsahu v HVLP. 

 Byla zvolena porovnávací metoda – chelatometrická titrace. Rovněž pomocí této 

metody byl stanoven obsah propylgallátu v substanci firmy Aldrich a v HVLP. 

 Výsledky získané metodou FIA s chemiluminiscenční detekcí a 

chelatometrickou titrací byly statisticky zhodnoceny pomocí Moorova testu a 

Studentova t testu a byla tak prokázána jejich srovnatelnost. 
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8 ZÁVĚR 
 

 V rámci této diplomové práce bylo ověřováno použití průtokové injekční 

analýzy s chemiluminiscenční detekcí pro stanovení propylgallátu. Bylo použito 

statistické hodnocení pomocí Moorova testu a Studentova testu t. Oba tyto testy 

prokázaly, že rozdíl mezi lékopisnou metodou, tedy chelatometrickou titrací, a metodou 

FIA s chemiluminiscenční detekcí není statisticky významný. Ověřovaná metoda se 

proti lékopisnému stanovení vyznačovala větší rychlostí (počet analýz za hodinu byl 

120) i větší citlivostí, která byla ještě 2,3násobně zvýšena přídavkem polyfosfátu 

sodného. Obě metody jsou tedy srovnatelné a chemiluminiscenční stanovení 

propylgallátu metodou FIA je možné aplikovat v praxi. 
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