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1. ÚVOD 
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     V terapii používaná léčiva musí být bezpečná, účinná a kvalitní.  K ověření těchto 

požadavků se používá řada vhodných citlivých analytických metod.  Z chromatografických 

metod analýzy léčiv, široce využívaných ve všech moderních lékopisných monografiích, se 

v současné době používá jako jedna z nejprogresivnějších, především HPLC.  Nachází stále 

větší uplatnění  ve všech oblastech analýzy léčiv především díky možnosti současně 

z jednoho záznamu určit totožnost, stanovit obsah a zjistit přítomnost případných 

doprovodných nečistot, jak u účinných látek, tak i u léčivých přípravků.  U léčivých přípravků 

lze na jednom chromatogramu kromě léčiv sledovat i pomocné látky. 

    Využití HPLC v analytických laboratořích, v základním výzkumu i v technické praxi je 

velmi rozsáhlé.  Vyniká vysokou citlivostí i rychlostí analýzy a možností široké aplikace. 

     S velkými výhodami se používá k analýze složitých směsí, jako jsou masti a krémy, 

jelikož slouží nejenom k separaci a stanovení, nýbrž i eliminuje interferující vlivy. 

     V této diplomové práci se zabývám HPLC hodnocením dexamethasonu v masťovém 

přípravku . 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1 Chromatografie 
     Chromatografické metody jsou v analýze léčiv využívány velice široce.  Jedná se o metody 

separační, které umožňují analýzu látek i jejich směsí.  Jednotlivé složky jsou hodnoceny jak 

z kvalitativního tak z kvantitativniho hlediska. 

     Chromatografie využívá dělení analyzovaných látek mezi dvěma fázemi, z nichž jedna je 

stacionární (sorbent) a druhá mobilní.  V průběhu chromatografického procesu dochází k 

postupnému, mnohokrát opakovanému vytváření rovnovážných stavů dělenýeh látek mezi 

stacionární a mobilní fází, která separované látky unáší.  Při styku fází stacionární a mobilní s 

dělenými látkami dochází k vzájemným interakcím.  K separaci dochází na základě různé 

afinity dělených látek ke stacionární a mobilní fázi.[1]  Různé analyty podléhají různé 

distribuci (rozdělování) mezi mobilní a stacionární fázi.  Rozdílné analyty jsou rozdílně 

zadržovány a rozdílně zpožďovány (retardovány).  

 

Členění chromatografických metod 

 

1) Podle charakteru mobilní fáze 

 plynová chromatografie- mobilní fází je inertní plyn 

 kapalinová chromatografie- mobilní fází je kapalina 

 

Kapalinová chromatografie může být realizována: 

a) v plošném uspořádání - v praxi se využívá především tenkovrstevná chromatogratie (TLC), 

dále papírová chromatografie (PC) 

b) v kolonovém uspořádání - nejčastěji je využívána vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

(HPLC).[1] 

 

2) Podle podstaty separačního procesu  

l. Adsorpční chromatografie 

     Dělení látek nastává důsledkem sorpce z pohyblivé fáze na povrch adsorbentu. 

Adsorbentem (nepohyblivá fáze) bývá nejčastěji oxid hlinitý, hořečnatý, silikagel nebo 

aktivní uhlí. Pohyblivou fázi tvoří bud'to čistá rozpouštědla sestavená podle eluční schopnosti 

do tzv. eluotropní řady nebo směsi rozpouštědel.[2] 
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     V kapalinové chromatografii se jedná o separaci pevná fáze - kapalina (LSC),  v plynové 

chromatografii pevná fáze-plyn (GSC).[1] 

 

2. Rozdělovací chromatografie 

     V kapalinové rozdělovací chromatografii je podstatou separace rozdílná rozpustnost 

dělených látek ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách (LLC).[1] 

     Vyvíjení se provádí elučním způsobem.  Systém obrácených fází (RP - reversed phase), 

kdy organické nepolární rozpouštědlo slouží jako zakotvená (stacionární) fáze a mobilní fází 

je polární rozpouštědlo, se používá v kapalinové chromatografii nejčastěji.  Tento způsob je 

vhodný k dělení méně polárních látek.[2] 

     V plynové rozdělovací chromatografii se jedná o separaci v systému kapalina- plyn (GLC) 

a podstatou separačního procesu je rozdílná rozpustnost dělených látek unášených nosným 

plynem v kapalné stacionární fázi.[1] 

 

3. Iontově výměnná chromatografie (IEC) 

     Tuto formu lze realizovat pouze jako kapalinovou chromatografii.  Stacionární fázi tvoří 

iontoměniče (katexy nebo anexy).  Princip metody spočívá v rozdílné afinitě dělených látek 

(zpravidla bývají v iontové formě) k iontovýměnným skupinám iontoměniče.  Rozdílnost 

afinity dělených látek je dána rozdílnými hodnotami disociačních konstant iontogenních 

skupin, různou velikostí iontů a různým mocenstvím iontů.[1] 

 

4. Gelová chromatografie 

     Jde o kapalinovou chromatografii, kdy analyzované látky jsou děleny na základě velikosti 

molekul.  Molekuly látky jsou unášeny protékající mobilní fází kolonou naplněnou porézním 

materiálem (gelem), přičemž pronikají do rozpouštědlem naplněných pórů gelu.  Malé 

molekuly pronikají do pórů všech velikostí, větší molekuly jen do větších pórů a velké 

molekuly, které přesahují průměr póru, vycházejí z kolony bez jakéhokoli zdržení.  Separace 

je tedy závislá na rozmezí velikosti pórů zvoleného gelu.[1] 

 

5. Afinitní chromatografie- v analýze léčiv má pouze omezené uplatnění.[1] 
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2.2  HPLC - vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 
     Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC = High Performance Liquid 

Chromatography) je při analytickém hodnocení léčiv používána velmi často.  Hlavními 

přednostmi HPLC jsou kvalitativní a zároveň kvantitativní hodnocení separovaných složek, 

rychlost analýzy, citlivost stanovení, minimální množství vzorku, možnost automatizace.  Pro 

své přednosti je HPLC s oblibou používána ve všech moderních lékopisech. [1]  

 

2.2.1 Přístroj 

      Přístroj se skládá z čerpacího systému, dávkovacího zařízení, chromatografické kolony, 

detektoru a počítače na kontrolování systému a na zpracování dat .  Mobilní fáze je do 

systému přiváděna z jednoho nebo více zásobníků a protéká obvykle konstantní rychlostí 

kolonou a poté detektorem. [3] 

     Z těchto komponentů mohou být sestaveny různé typy HPLC, od jednoduchých po 

mnohostranně automatické systémy. [4] 
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Schéma kapalinového chromatografu 

 

                                   
   Obr.: Kapalinový chromatograf [5] 

 

Části kapalinového chromatografu: [1] 

 - zásobníky mobilní fáze  

 - vysokotlaké čerpadlo (zajišťuje konstantní průtokovou rychlost mobilní fáze přes   

              kolonu do detektoru) 

 - programovací jednotka gradientu (nastavuje požadované složení mobilní fáze) 

 - dávkovací zařízení (dávkuje roztok vzorku na kolonu) 

 - chromatografická kolona (rozdělení směsi na jednotlivé složky) 

 - detektor (indikuje průtok separované složky detekční celou, přenáší    

   vhodně upravený signál do počítače) 

- počítač (zpracovává signál, umožňuje výstup na tiskárnu, řídí chod chromatografu) 

 

Dávkovací zařízení 

     K dávkování se dnes používá dávkovací ventil s vyměnitelnou smyčkou, lze takto 

dávkovat velmi přesně daný objem vzorku. 

     Principem dávkovacího ventilu je systém pevného pouzdra s otočným jádrem, těsněným 

teflonovými kroužky.  Dávkovací smyčka je mikrostříkačkou naplněna vzorkem, přičemž 

není přerušen průtok mobilní fáze.  Otočením jádra je smyčka zařazena do průtoku a vzorek je 

vytlačen proudící mobilní fází do kolony. [6] 
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Obr.: Dávkovací kohouty mají dávkovací smyčku (dávkují se desítky µl) [5] 

 

Autosamplery HPLC [7] 

     Automatické dávkovače spojené se zásobníkem vzorku, ve kterém jsou umístěny 

mikronádobky (vialky) uzavřené pryžovým septem nebo perforovanou zátkou z 

polypropylenu.  Druhy konstrukčního spojení injekční stříkačky dávkovače: 

1.  Injekční stříkačka dávkovače je fixní a pohybuje se pouze zásobník vzorku pod zvednutou 

jehlou injekční stříkačky dávkovače, jejíž píst je ovládán speciálním krokovým motorem. 

Pohyb zásobníku je buď osový nebo kruhový (typ tzv. karusel), záleží na typu konstrukce;  

2.   Zásobník vzorků je fixní a pohybuje se raménko injekční stříkačky dávkovače ve směru     

      osy x-y-z;  

3.   Zásobník i injekční stříkačka dávkovače jsou fixní, vialka je roboticky dopravena pod    

      zvednutou jehlu injekční stříkačky dávkovače, kde může docházet k dalšímu zpracování      

      vzorku; 

     Technické principy vlastního dávkování vzorku jsou poněkud odlišné.  Buď je vzorek 

dávkován pomocí vícecestných (většinou šesticestných) ventilů nebo pomocí několika 

třícestných ventilů.  Při dávkování by neměl být přerušen tok mobilní fáze kolonou, této 

podmínce více vyhovuje druhé zmiňované řešení. K zamezení kontamiace vzorků (crossover, 

cross contamination) se používá oplach jehly a to jak vnitřní tak vnější oplach.  Prostor pro 

vzorky je v současné době většinou temperován (0-50 °C) a chráněn před světlem. 
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Kolony 

     Pro analytické účely jsou nejčastěji dlouhé 10 - 25 cm o vnitřním průměru 3 - 5 mm, 

většinou jsou vyrobeny z nerezové oceli či skla.  Kolony jsou naplněny vhodnými sorbenty (o 

průměru zrn 3 , 5 nebo 10 µm, které jsou drženy v kolně pomocí frit) [5].  V HPLC se nejvíce 

používají tzv. chemicky vázané stacionární fáze. Na hydroxylové skupiny na povrchu 

silikagelových zrnek jsou vhodnou chemickou reakcí navázány různé radikály.  Nejčastěji se 

jedná o uhlovodíkové řetězce obsahující zpravidla 18 (popř. 8) uhlíkových atomů.  Jde o 

nepolární chemicky vázané fáze (tzv. reverzní fáze), kde octadecylsilanové molekuly jsou 

vázané k silikagelovým zrnkům.  Kolona s octadecylovou náplní je často nazvývána ODS 

kolonou (ODS= octadecyl silica). [4]  Dalším navázaným radikálem může být tříuhlíkatý 

řetězec zakončený skupinami –NH2 -CN aj.  Jedná se o středně polární fáze.  Jako HPLC 

sorbenty se rovněž používají silikagel a oxid hlinitý (polární sorbenty), i když v daleko 

menší míře. [1]   V poslední době jsou užívány sorbenty na bázi ZrO2. 

 

Předkolony a postkolony 

     Úkolem předkolony, vložený mezi čerpadlem a dávkovacím zařízením, je nasytit mobilní 

fázi silikagelem, aby nedocházelo k poškozování vlastní analytické kolony.  Předkolony se 

často používají k ochraně kolony při analýzách biologických materiálů. [8]  „Guard“ kolony, 

vložené mezi dávkovačem a kolonou a naplněné stejnou či podobnou stacionární fází jako 

kolona, zachycují složky ze vzorku s vysokou afinitou ke stacionární fázi (např. bílkoviny).  

Většina chromatografických kolon ireverzibilně adsorbují bílkoviny, což by současně vedlo 

ke snížení separace a životnosti kolony. [4]  Jako předkolona může být použita stará nebo 

poškozená HPLC kolona.  Předkolony a postkolony mohou být využity k derivatizaci analytu 

před vlastní kolonou, anebo za kolonou [8] 

 

Detektory 

     Na detektorech závisí citlivost a selektivita chromatografické analýzy. 

Rozeznáváme tyto nejčastěji používané detektory: 

  Spektrofotometrické detektory proměřují absorbanci elektromagnetického záření 

určité vlnové délky složkami eluátu.  K detekci se využívá především UV oblast 

spektra, měně již oblast viditelná a minimálně infračervená oblast spektra.  V praxi se 

především uplatňují UV detektory, popřípadě UV - VIS detektory. 
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Nejčastější UV detektory 

o UV detektor s fixní vlnovou délkou 

o UV-VIS detektor s proměnlivou vlnovou délkou 

o scanning UV detektor (snímající během několika sekund absorpční spektrum v 

maximu píku hodnoceného léčiva) 

o diode array detektor (trojrozměrná projekce, snímá absorpční spektrum, hodnotí léčivo 

současně při několika vlnových délkách, porovnává poměry absorbancí) 

     Tyto detektory jsou ze všech nejpoužívanější.  K jejich vlastnostem patří i značná citlivost 

(10-v až 10-10 g/ml) a lze je použivat při gradientové eluci. [1] 

 

           
        Obr.: Absorpční fotometrický detektor [5] 
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 Fluorimetrické detektory jsou použitelné v případech, kdy analyzovaná látka 

vykazuje ftuorescenci.  Látky, které tuto vlastnost nemají, lze chemickou reakcí s 

vhodnými činidly převést na fluoreskující deriváty. Tyto detektory jsou méně 

univerzální než UV detektory, ale citlivější (10-10 až 10-12 g/ml), selektivnější a jsou 

rovněž použitelné při gradientové eluci. [1] 

 

       
Obr.: Fluorimetrický detektor [5] 

 Elektrochemické detektory se uplatňují při takovém hodnocení látek, při kterém lze 

využít dějů souvisejících s elektrochemickou reakcí probíhající na rozhraní elektroda - 

eluent.  Proměřují elektrochemickou veličinu, jejíž velikost je závislá na koncentraci 

analyzované látky.  Schopnost elektrochemické redukovatelnosti a oxidovatelnosti 

látek využívá voltmetrický, amperometrický a polarografický detektor.  Detektory 

jsou velmi citlivé (10-9 až 10-12 g/ml), většinu z nich ovšem nelze použít při 

gradientové eluci. [1] 

 
Obr.: Amperometrický detektor[5] 
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 Refraktometrické detektory měří rozdílný index lomu mezi čistou mobilní fází a 

eluátem vycházejícím z kolony.  Jsou prakticky univerzální, avšak používají se jen 

výjimečně.  Důvodem jsou velké nevýhody, především značně menší citlivost (10-6 

g/ml), nutnost termostatování a nelze je použít při gradientové eluci. [1] 

 

 
Obr.: Refraktometrický detektor [5] 

 

 Vodivostní detektory [5] patří mezi univerzální detektory a měří elektrickou vodivost 

eluátu v průtokové cele mezi dvěma elektrodami, na něž je vkládáno střídavé napětí, 

aby se zabránilo polarizaci těchto elektrod.  Konstrukčně je tento typ detektoru 

nenáročný a celu detektoru lze miniaturizovat na objemy menší než 5 µl. U 

vodivostního detektoru jsou kladené vysoké nároky na mobilní fázi, která by měla být 

pokud možno nevodivá, musí ovšem chromatografované látky dostatečně rozpouštět a 

mít dostatečně velkou permitivitu.  Těmto podmínkám vyhovuje redestilovaná voda, 

popřípadě i s příměsi polárních organických rozpouštědel.  Její nepatrná vodivost pak 

umožňuje detekci i stopových složek iontů vycházející z kolony.  V případě použití 

pufrů jako mobilní fáze se ale drasticky změní vodivost mobilní fáze a nepatrné 

zvýšení vodivosti v důsledku přítomnosti malého množství iontu vycházejícího z 

kolony detektor neumožňuje zaznamenat.  Vodivostní detektory se uplatňují nejvíce v 

iontové chromatografii, kdy se používá kolon plněných ionexy s nízkou kapacitou, 

které umožňují použití mobilní fáze s nízkým obsahem elektrolytů (mmol.l-1). [9]  
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Obr.: 1. tok mobilní fáze  

         2. elektrody [9] 

 

 Hmotnostní spektrometrie.  Spojení HPLC s hmotnostní spektrometrií (MS) je v 

poslední době také využíváno.  Po výstupu z kolony je nutné z eluentu odstranit 

mobilní fázi a molekuly stanovovaných látek v plynném stavu jsou v hmotnostním 

spektrometru ionizovány nárazy elektronů, termoionizací nebo elektroionizací.  Nabité 

částice jsou v magnetickém nebo vysokofrekvenčním poli oddělovány podle 

hmotnosti a náboje.  Hmotnostní spektrum představuje četnost iontů ve vztahu k 

poměru hmotnost / počet nábojů. Toto spojení HPLC- MS je vysoce selektivní, 

zároveň také vysoce citlivé a skýtající řadu potřebných údajů pro identifikaci látek. [1] 

 

Počítač 

     Počítač se stal nepostradatelnou součástí HPLC a vykonává jak zpracování dat (např. 

z uložených dat ploch či výšek píků výpočet koncentrace analytů; příprava kompletního 

záznamu chromatogramu etc.) , tak i řízení průběhu činností (kontroluje a monitoruje různé 

parametry jako je složení mobilní fáze, průtoková rychlost, tlak, teplota kolony a detektoru, 

dávkování vzorků, výběr detektoru etc.).  Získává se tak cenově přístupné zpracování dat a 

plně automatické systémy  poskytující lepší analytický výkon a jednoduchou obsluhu. [4] 
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2.2.2 Retenční, chromatografická a separační data 

 

RETENČNÍ DATA 

 

Retenční čas a retenční objem 

     Měření retence v eluční chromatografii může být vyjádřeno retenčním časem (tR) 

přímo definovaným polohou vrcholu píku na chromatogramu.  Retenční (elučni) čas je 

doba, která uplyne od nástříku vzorku do dosažení maxima eluční křivky a eluční objem je 

proteklý objem mobilní fáze za tuto dobu. [10]   Z retenčního času může být vypočítán retenční 

objem (VR) podle vzorce: [3] 

 

vtV RR .=  

 

tR- retenční čas; 

v- průtoková rychlost mobilní fáze. 

 

Hmotnostní distribuční poměr 

 

    Známý jako kapacitní faktor k´ nebo retenční faktor k  

Hmotnostní distribuční poměr (Dm) je definován jako: [3] 

 

Dm = 
fáziímobivlátkyrozpuštenemnožství

fáziistacionárnvelátkyrozpuštenemnožství
ln

 

 

M

S
Cm V

V
KD ⋅=  

 

KC- rovnovážný distribuční koeficient (známý jako distribuční konstanta);  

VS- objem stacionární fáze; 

VM- objem mobilní fáze. 

 

     Hmotnostní distribuční poměr složky může být určen z chromatogramu s použitím 

vzorce: [3] 
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M

MR
m t

tt
D

−
=  

 

tR- retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku ke   

     kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané složce; 

tM- mrtvý čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku 

      ke kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího nezadržované složce. 

 

Distribuční koeficient 

    Eluční charakteristika látky na určité koloně ve vylučovací chromatografii může 

být dána distribučním koeficientem (K0), který se vypočítá ze vzorce: [3] 

 

Mt

MR

tt
ttK

−
−

=0  

 

tR- retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku 

     ke kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané složce; 

tM- mrtvý čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku 

      ke kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího nezadržované složce; 

tt- retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu nástřiku 

    ke kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího složce, která může volně 

    pronikat do všech pórů stacionární fáze. 

 

Retenční faktor 

     Retenční faktor (Rf) (známý též jako retardační faktor Rf), používaný v planární 

chromatografii, je poměr vzdálenosti od startu ke středu skvrny a vzdálenosti od startu k čelu 

chromatografického záznamu: [3] 

 

a
bR f =  

 

b- migrační vzdálenost stanovované látky; 

a- migrační vzdálenost čela rozpouštědla. 
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CHROMATOGRAFICKÁ DATA 

 

     Pík může být definován plochou píku (A) nebo výškou píku (h) a šířkou píku 

v poloviční výšce (wh) nebo výškou píku (h) a šířkou píku mezi body inflexe (wi).  Pro 

gaussovské píky platí vzorec: [3] 

 

ih wW ⋅= 18,1  

 

Faktor symetrie 

 

     Faktor symetrie píku (As) (nebo faktor chvostování píku) se vypočítá ze vzorce: [3] 

 

d
w

As 2
05,0=  

 

W0,05 - šířka píku v jedné dvacetině jeho výšky; 

d- vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku 

     v jedné dvacetině jeho výšky. 

Hodnota faktoru symetrie 1,0 značí úplnou (ideální) symetrii píku. [3] 

 

Účinnost kolony a zdánlivý počet teoretických pater 

 

     Účinnost kolony (zdánlivá) může být vypočítána jako zdánlivý počet teoretických 

pater (N) z dat získaných v závislosti na technice za podmínek izotermických, 

izokratických nebo izopyknických.  Použije se následující vzorec, v němž hodnoty tR 

a wh musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách (času, objemu nebo vzdálenosti): [3] 
2

54,5 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

h

R

w
tN  

tR- retenční čas nebo vzdálenost (nebo objem) podél základní linie od bodu nástřiku ke                     

     kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané složce; 

wh- šířka píku v polovině jeho výšky. 
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     Zdánlivý počet teoretických pater se mění se stanovovanou složkou, kolonou a retenčním 

časem. [3]  

 

SEPARAČNÍ DATA 

 

Rozlišení 

     Hlavním cílem chromatografických metod je dosáhnout dobrého rozdělení analyzovaných 

látek v přijatelném čase. [10] 

     Rozlišení (Rs) mezi píky dvou složek, které mají podobnou výšku, může být vypočteno ze 

vzorce: [3] 

 

( )
21

1218,1

hh

RR
s ww

ttR
+

−⋅
=  

 

kde tR2 > tR1 

tR1 a tR2 - retenční časy nebo vzdálenosti podél základní linie od bodu nástřiku 

                ke kolmicím spuštěným z vrcholů dvou sousedních píků;  

wh1 a wh2 - šířky píků v poloviční výšce. 

 

     Rozlišení větší než 1,5 odpovídá rozdělení píků na základní linii.  Pro píky, které se 

vzájemně značně liší svými výškami, nemusí být výše uvedený vzorec vhodný. [3] 

 

Poměr výšky píku k sedlu 

     Jestliže není zcela oddělena nečistota od analyzované látky, lze použít jako kritérium 

způsobilosti systému ve zkouškách na příbuzné látky poměr výšky píku k sedlu (p/v): [3] 

 

v

p

H
H

vp =/  

 

Hp- výška píku nečistoty nad extrapolovanou základní linií; 

Hv- výška nejnižšího bodu křivky oddělující píky nečistoty a analyzované látky (sedlo) nad   

       extrapolovanou základní linií. 
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2.2.3 Kvalita a kvantita 

 

Kvalita 

     Pro identifikaci složek směsí jsou významná retenční data jako je retenční čas tR, retenční 

objem VR.  Nejvhodnější postup identifikace složky je porovnání retenčních charakteristik 

daného píku s údaji standardní látky.  Při identifikaci látek, pro které není k dispozici standard 

nebo údaje z literatury, se využívá závislosti retenčních dat v homologických řadách, 

selektivních detektorů nebo identifikace na základě skupinových reakcí. [11] 

 

Kvantita  

     Obsah látky ve vzorku se určuje vždy relativně s použitím standardů.  Nejčastěji se 

používají dvě metody: 

a) Metoda vnějšího standardu spočívá ve dvou krocích: 

1. nejprve se na kolonu nastříkne roztok analyzovaného vzorku 

    a zaregistruje se chromatografický záznam, 

2. následně se provede nástřik roztoku vnějšího standardu (nejčastěji standard            

    sledované látky) a opět se registruje jeho chromatogram. 

     Koncentrace stanovované látky se pak vypočítá z úměry plochy (výšky) píku analyzované 

látky a plochy (výšky) píku vnějšího standardu, jehož koncentraci známe. 

 

b) Metoda vnitřního standardu: ke známému objemu roztoku vzorku se přidá definovaný 

objem roztoku vhodného vnitřního standardu a po promíchání se provede analýza. 

Koncentrace stanovovaných látek se vypočítá z poměru plochy (výšky) píku stanovované 

složky a plochy (výšky) píku vnitřního standardu.  Metoda vnitřního standardu je méně 

časově náročná a hlavně přesnější z toho důvodu, že není zatížena chybou dvojího nástřiku. 

Výběr vhodného vnitřního staudardu však klade nároky na odbornou erudikaci hodnotící 

osoby a to zvláště při analýze vícesložkových směsí.  Vnitřní standard by měl být eluován v 

blízkosti píků vyhodnocovaných látek, být chemicky inertní k těmto látkám a také by měl mít 

podobnou koncentraci. [11] 
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2.2.4 Využití HPLC 

 

     Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie je velice široké a pokrývá 

mnohé oblasti: 

 Kontrolně- analytická oblast léčiv.  Za vhodně zvolených podmínek lze z 

jednoho nástřiku analyzovaného vzorku určit totožnost, stanovit obsah zkoumané látky a 

zjistit eventuelní přítomnost doprovodných nečistot jak u jednotlivých substancí léčiv tak u 

léčiv ve formě léčivého přípravku. 

 Oblast stability léčiv.  Při stabilitních studiích HPLC podává ilustrativní obraz 

o průběhu rozkladného procesu.  Umožňuje kvantitativně hodnotit postupný úbytek 

sledovaného léčiva a současně kvalitativně i kvantitativně hodnotit rozkladné produkty. 

 Analýza přírodních léčiv v rostlinném materiálu. 

 Oblast monitorování léčiv a jejich metabolitů v tělních tekutinách (krevní plazma, 

sérum, moč). [3] 
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2.3 Validace analytických metod v kontrole léčiv  
 

     Validace analytické metody je proces, kterým se zjišt'ují nejdůležitější charakteristiky 

metody.  Smyslem validace je demonstrovat, že vypracovaná metoda je pro daný účel vhodná. 

     Cílem validace je určit podmínky, za kterých je zkušební postup použitelný, a zajistit 

stejnou spolehlivost při opakovaném použití v jedné nebo i v různých laboratořích. 

     Validace se provádí při vývoji nové metody, jestliže byla metoda změněna, má-li být 

přenesena do jiné laboratoře, nebo při průkazu rovnocennosti dvou metod.  Zjištěné hodnoty 

validačních parametrů se zpracovávají do validačního protokolu, který musí obsahovat též 

patřičnou dokumentaci (např. chromatogramy). 

     Analytické metody používané pro monitorování kvality léčiv musí splňovat určité 

požadavky, které vyplývají ze zamýšleného použití.  Podle toho, k jakému účelu má 

analytická metoda sloužit, ověřují se následující parametry (přehled viz Tab. A). [12] 

 

     Tabulka A. : Přehled testovaných validačních parametrů  

Správnost 

Přesnost- opakovatelnost 

Mezilehlá přesnost 

Selektivita 

Detekční limit 

Kvantitativní limit 

Linearita 

Rozsah 

Robustnost 

 

Správnost (accuracy) 

     Vyjadřuje shodu (těsnost) mezi získaným výsledkem a správnou hodnotou.  Zjistit 

správnou hodnotu může být problém.  Správnou hodnotu lze zjistit bud' jinou nezávislou 

metodou s ověřenou správností, nebo se připraví modelový vzorek ze všech složek přípravku 

a přesně přidaného standardu.  Nejsou-li k dispozici všechny složky přípravku, analyzuje se 

přípravek se známým přídavkem standardu.  Správnost se obvykle zjistí analýzou nejméně 
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šesti vzorků a vyjádří se jako rozdíl správné a získané hodnoty nebo jako výtěžnost, udávaný 

v procentech: [12] 

 

 

hodnotasprávná
hodnotanalezenáeryrevyteznost ⋅

=
100)cov(  

 

     Správnost kombinuje přesnost a pravdivost, tj. vlivy náhodných a systematických faktorů. 

Za předpokladu, že výsledky použité metody vykazují nulovou nebo malou chybu, správnost 

se rovná přesnosti.  Správnost lze zjistit analyzováním vhodného referenčního materiálu. [13] 

 

Přesnost (precision) 

     Těsnost souhlasu mezi nezávislými výsledky zkoušky, získanými za předem 

specifikovaných podmínek.  Závisí na rozdělení náhodných chyb a nemá vztah ke skutečné 

hodnotě. [13] 

     Přesnost je míra shody mezi jednotlivými výsledky metody opakovaně získanými s jedním 

homogenním vzorkem.  Obvykle se tento vzorek nezávisle šestkrát analyzuje kompletním 

postupem včetně přípravy vzorku.  Přesnost se vyjádří jako relativní směrodatná odchylka 

těchto šesti stanovení.  Podle podmínek opakování se rozlišují tři úrovně přesnosti: 

Opakovatelnost (repeatability) - metoda se opakuje stejným způsobem jedním pracovníkem se 

stejnými činidly na tomtéž přístroji. [12] 

     Vyjadřuje těsnost souhlasu mezi výsledky nezávislých měření  stejného analytu, 

provedených stejnou metodou, stejným pracovníkem, na stejném přístroji, na stejném místě, 

za stejných podmínek v krátkém časovém intervalu.  Opakovatelnost je vlastností metody, ne 

výsledku. [13] 

Mezilehlá přesnost (intermediate precision) - metoda se provádí s různými činidly, analytiky i 

přístroji, v různých dnech, ale v jedné laboratoři a se stejným zhomogenizovaným vzorkem. 

Reprodukovatelnost (reproducibility) - provedení je stejné jako u mezilehlé přesnosti s tím 

rozdílem, že probíhá v různých laboratořích. [12]     

     Je to přesnost za podmínek reprodukovatelnosti.  Vyjadřuje těsnost souhlasu mezi 

výsledky měření stejného analytu ve vzorcích stejného materiálu, kdy jsou jednotlivá měření 

prováděna za různých podmínek (pracovník, přístroj, místo, podmínky, čas, avšak stejná 

metoda). [13] 
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Selektivita (selectivity), specificita (specificity) 

     Selektivita metody je vlastnost změřit správně a specificky danou látku v přítomnosti 

jiných látek, jež lze očekávat.  To mohou být další účinné látky u složených přípravků, 

pomocné látky, nečistoty z výroby, rozkladné produkty, zbytková rozpouštědla.  Tento 

parametr se doloží výsledky analýzy standardu, a dále např. vzorků bez analyzované látky 

obsahujících všechny složky přípravku, rozkladné produkty, nečistoty. [12] 

    Udává rozsah, do kterého může být jednotlivý analyt (skupina analytů) stanoven(a) v 

komplexní směsi, aniž by došlo k interferenci s ostatními složkami ve směsi.  O metodě, která 

je naprosto selektivní (limitně) pro analyt nebo skupinu analytů, říkáme, že je specifická. [13] 

 Specifičnost, analytická (analytical specifity) 

     Je schopnost měřicího postupu stanovovat pouze tu měřenou veličinu, která má být 

stanovena. 

     Analytická specifičnost se obvykle vyjadřuje jako nespecifičnost, tj. jako efekt libovolné 

složky vzorku odlišného od analytu a způsobující změnu signálu a indikace měřicího přístroje 

a tím zavádějící systematickou chybu. 

      Poznámka 1: Zkrácenou formu termínu specifičnost lze užívat pouze v případě, že nehrozí 

záměna za klinickou specifičnost.  Specifičnost metody udává rozsah měření, do kterého 

může být jednotlivý analyt (skupina analytů, složka) stanoven v komplexní směsi, aniž by 

došlo k interferenci s ostatními složkami ve směsi.  Specifickou označujeme takovou metodu 

nebo analytický postup, který je oproštěn od vlivu matrice.  Zároveň ale musíme 

předpokládat, že stanovení obsahu (množství, koncentrace) jakéhokoliv analytu v matrici 

vzorku vždy zvýší nejistotu měření následkem zvýšení systematické chyby. 

      Poznámka 2: Pouze minimum metod chemické analýzy lze označit za specifické. Proto 

doporučení IUPAC (2001) dává přednost obecnému používání pojmu selektivita. [14] 

Selektivita (selectivity) 

     Selektivita je taková vlastnost analýzy, stanovení či postupu, kdy je stanovení analytu 

v určité matrici závislé na přítomnosti omezeného množství určitých příměsí za definovaných 

podmínek reakce.  Selektivita se mění s obsahem, (množstvím, koncentrací) analytu a někdy 

i v závislosti na nastavení parametru metody (souvislost s robustností).  Mírou selektivity je 

známý, kvantitativním způsobem vyjádřený vliv matrice. 

      Poznámka 1: Selektivita úzce souvisí s určováním pravdivosti metody a s návazností 

výsledků na SI jednotku mol.  Při ověřování pravdivosti metody stanovení a při ověřování 

návaznosti vybíráme takové metody, které mají co nejvyšší selektivitu blížící se metodě 
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specifické (referenční a primární měřicí postupy).  Míru selektivity lze určit metodou 

plánování pokusů či vyhodnocením analýzy rozptylu nebo porovnáním výsledků analýzy 

získaného s čistým analytem a za přítomnosti všech předpokládaných rušivých složek 

v obsazích odpovídajících reálné matrici.  Často se termín selektivita používá  konfúzně 

s termíny specifičnost či citlivost. [14] 

  

Detekční limit, mez detekce (limit of detection, LOD)  

     Vyjadřuje citlivost metody.  Je to nejnižší detekovatelná koncentrace látky, nestanovované 

kvantitativně.  U neinstrumentálních metod se detekční limit hledá experimentálně.  U 

instrumentálních metod se může určit jako koncentrace analyzované látky s poměrem signálu 

k šumu s hodnotou 3.  Nalezený detekční limit se ověří analýzou příslušné koncentrace 

vzorku. [12] 

     Mez detekce daného analytického postupu je dána nejmenším množstvím analytu ve 

vzorku, které může být detekováno.  Mez detekce závisí na poměru signál/šum.  Je 

stanovována opakovanou analýzou alikvotního podílu slepého pokusu a je to taková 

koncentrace analytu, jehož odezva je ekvivalentní průměrné odezvě slepého pokusu plus 

trojnásobek odhadu směrodatné odchylky. [13]  

                                                         

                                                         [13] 

      ↑     ↑ směrodatná odchylka pro slepý pokus 

  průměrná hodnota slepého pokusu    

 

             
1

3 b
KSLOD n ⋅⋅=   [15] 

                                                             ↑     ↑ (plocha píku/ výška píku) / (plocha píku/ koncentrace analytu) 

                                                              směrodatná odchylka šumu 

                                          

 

     Mez detekce daného analytického postupu je dána nejmenším množstvím analytu ve 

vzorku, které může být detekováno, ale které nemusí být stanovitelné jako exaktní hodnota.[14] 

     Mez detekce je nejnižší výsledek měření pro daný analytický postup a analyt či složku, 

který může být na dané hladině významnosti přijat za odlišný od hodnoty získané stejným 

analytickým postupem při použití materiálu, který daný analyt či složku neobsahuje. 

.. .3 slsl sXLOD +=
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     Mez detekce je výsledek měření, získaný určeným měřicím postupem, pro který platí, že 

pravděpodobnost „a“ výskytu falešně negativního výsledku je rovna pravděpodobnosti „b“ 

výskytu falešně pozitivního výsledku. IUPAC doporučuje užít pro tento vztah hodnot  

a = b = 0,05. Obecně se uvažuje mez detekce jako 3sb1 až 6sb1 nebo 3x poměr signál / šum.  

Stanovení meze detekce (LD) dle IUPAC: [14] 

       LD = 3,29. sbl                                

sbl ... směrodatná odchylka blanku - slepého pokusu 

 

Šum  

     Šum je amplituda základní linie vyjádřená ve voltech, ampérech nebo absorbančních 

jednotkách, která zahrnuje všechny nepravidelné změny signálu detektoru a je 

charakterizován jedním nebo více cykly za minutu.  Šum na základní linii je tedy krátkodobá 

změna základní linie způsobená změnou elektrického signálu, nestabilitou lampy detektoru, 

teplotními fluktuacemi a dalšími faktory.  Šumem se tedy rozumí kolísání odezvy detektoru 

pocházejících z periodických změn v systému.  Šum se obvykle měří od píku k píku tj. od 

vrcholu malého píku k úpatí druhého píku.  Šum je faktor, který limituje citlivost detektoru. 

Výška jednoznačně detekovatelného píku musí být dvojnásobek šumu základní linie.  Ke 

kvalitativnímu určení se obvykle pokládá výška píku (mez detekce) trojnásobku šumu a ke 

kvantitativnímu stanovení musí být výška píku desetinásobek šumu. [16]  

 
 

Kvantitativní limit, mez stanovitelnosti (limit of quantitation, LOQ)  

    Je též parametrem citlivosti metody.  Je to nejnižší koncentrace látky, stanovitelná s 

přijatelnou přesností a správností. Za limitující relativní směrodatnou odchylku se považuje 

10 %, proto je možné kvantitativní limit vyjádřit jako koncentraci, při jejíž analýze se dosáhne 
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této relativní směrodatné odchylky.  Obvykle to bývá trojnásobek detekčního limitu.  Často se 

vyjadřuje jako koncentrace s poměrem signálu k šumu s hodnotou 10. [12] 

     Mez stanovitelnosti určité metody je nejnižší množství analytu ve vzorku, které může být 

stanoveno jako exaktní hodnota s předem zadanou nejistotou.  Měla by být zjištěna za použití 

vhodného vzorku, obvykle je to nejnižší bod kalibrační křivky (při vyloučení slepého 

pokusu). [13] 

 

                                                  [13] 

           ↑     

        ↑          směrodatná odchylka pro slepý pokus 

        průměrná hodnota slepého pokusu 

 

 

                
1

10 b
KsLOQ n ⋅⋅=  [15] 

                                    ↑      ↑ (plocha píku/ výška píku) / (plocha píku/ koncentrace analytu) 

                                    směrodatná odchylka šumu 

 

Linearita (linearity) 

     Je to schopnost metody poskytnout výsledky zkoušky přímo úměrné ke koncentraci 

stanovované látky (analytu).  Je zjišťována analýzou vzorků s koncentracemi analytu, které 

pokrývají deklarovaný rozsah metody.  Obvykle se stanovuje minimálně pět různých 

koncentrací v rozmezí 50 - 150 % deklarovaného obsahu.  Může se pracovat s roztoky 

standardů, nebot' rušivé vlivy u reálných vzorků jsou hodnoceny jinými parametry validace. 

Pokud je metoda lineární, lze s výhodou určit směmici z jednoho kalibračního bodu.  Pokud 

není, je třeba výsledky vyhodnocovat z celé kalibrační křivky. [12] 

     Je to rozsah hodnot obsahu, množství či koncentrací, ve kterém je analytický signál 

lineární funkcí hodnot obsahu, množství či koncentrace. [14] 

     Poznámka: Je zjišťována analýzou vzorků s hodnotami obsahu (koncentrací) analytu, které 

pokrývají deklarovaný rozsah metody.  Je výhodné, je-li u metody míra linearity přijatelná 

v celém pracovním rozsahu, avšak není to požadavek absolutní.  Vzorky, použité k určení 

linearity, mají být analyzovány v sériích 3-5 replikátů. [14] 

 

. . . 10 slsl s XLOQ +=
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Rozsah (range) 

     Tento parametr se obvykle odvozuje z linearity metody a rozumí se jím koncentrační 

hranice, v kterých může být metoda používána.  Dolním limitem může být například detekční 

limit a horní může být určen maximální odezvou, při jejímž překročení už přístroj nepracuje 

přesně. [12]  Je to oblast v níž metoda poskytuje použitelné výsledky.  Metody mají obvykle 

rozsahy v rozmezí dvou řádů.  Některé metody však mají rozsah v hodnotách pěti i šesti řádů. 

Pracovní rozsah je obecně rozsáhlejší než lineární rozsah. [13] 

 

Robustnost (robustness) 

     Vyjadřuje míru vlivu proměnných podmínek na výsledky analýzy.  Sbírají se poznatky z 

vývoje metody a cílem je upozomit na podmínky, které mohou ovlivnit výsledky. 

     Například u metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii se sledují 

vlivy: složení mobilní fáze, pH vodné složky mobilní fáze, teplota na koloně, rychlost 

průtoku, stabilita analyzovaných vzorků, rozdíl mezi kolonami různých šarží pripadně i 

výrobců... [12] 

     Robustnost analytického postupu je mírou jeho kapacity zůstat netečný vůči malým, ale 

záměrným změnám parametrů metody a poskytuje indikaci o jeho spolehlivosti během 

obvyklého používání.  Robustnost (metody, postupu) je experimentálně zjišťována pomocí 

záměrného vnášení malých změn do metody a zkoumání jejich důsledků.  Robustnost je 

obvykle zjišťována laboratoří, která metodu zavádí, před tím, než metodu budou používat 

ostatní laboratoře. [13] 

 

Test způsobilostí (system suitability test) 

     Test způsobilosti (rozlišení, symetrie píku, relativní retenční čas- distribuční koeficient, 

relativní směrodatná odchylka- u kvantifikace) analytického systému je nedílnou součástí 

validace analytické metody.  

     U instrumentálních fyzikálně-chemických metod (především separačních) není v podstatě 

možné přesně definovat všechny podmínky, za kterých má být metoda použita, aby 

poskytovala spolehlivé výsledky.  Při každém novém použití metody se neopakuje celá 

validace, ale jsou definována určitá kriteria, která musí být splněna a která se obecně nazývají 

testem způsobilosti analytického systému.  Při splnění požadavků testu způsobilosti se 

předpokládá, že dříve provedená validace platí. [12] 
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2.4 Dexamethason 
 

 
 

 

C22H29FO5    Mr 392,47     CAS 50-02-2 

 

Je to 9-fluor-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion.  

Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C22H29FO5 [3] 

 

Synonyma 

Dexamethasonum, dexamethasone, dexamethason, dexametasone, hexadecadrol, 

dexametason, fluormethylprednisolonum, deksametazon (tr), mediamethasone, dexametasona, 

deksametazon, dexametazón, desametasone; 

9alpha- fluoro- 16alpha- methylprednisolone;  

16alpha- methyl- 9alpha- fluoroprednisolone; 

9alpha-fluoro-16alpha-methyl-11beta,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20- dione; 

9-fluor-11beta,7,21-trihydroxy-16alfa-methylpregn-1,4-dien-3,20-dion;         

MK 125 [17]        

DXM, methylfluorprednisolone [18] 

                                                

Vlastnosti    

     Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek.  Je prakticky nerozpustný ve vodě, mírně 

rozpustný v ethanolu, těžce rozpustný v dichlormethanu. 

     Taje při asi 255 °C, za rozkladu. [3] 
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Charakteristika 

     Dexamethason je fluorovaný syntetický kortikosteroid s velmi dlouhou dobou účinku a 

silným protizánětlivým působením.  Jeho mineralokortikoidní aktivita je s výjimkou 

vysokého dávkování zanedbatelná.  Ve srovnání s prednisonem méně ovlivňuje krevní tlak, 

oproti triamcinolonu má silnější psychotropní působení včetně stimulace chuti k jídlu a 

váhového přírůstku.  Při srovnání antiflogistického účinku ekvivalentní perorální dávka 0,75 

mg dexamethasonu odpovídá 5 mg prednisonu, 5 mg prednisolonu, 4 mg triamcinolonu, 0,6 

mg betamethasonu a 20 mg hydrokortisonu.   

     Terapeuticky se využívá především jeho účinků antiflogistických, antifibroplastických,  

antiedematózních, antialergických, imunosupresivních a antiproliferativních.  Vzhledem k  

jeho slabé mineralokortikoidní aktivitě je obzvláště vhodný u stavů, kde hrozí retence solí a  

tekutin.  Patří k nejúčinnějším kortikosteroidům pro použití v oftalmologii. [17] 

 

Indikace 

     Některá onemocnění pojivové tkáně, revmatická onemocnění a kolagenózy:  

artritidy, revmatoidní obrovskobuněčná arteriitida, polyarteriitis nodosa, polymyalgia 

rheumatica, polymyositis, systémový lupus erythematosus, revmatická karditida, akutní 

záchvaty dny, syndrom Reiterův, polyserositis, dermatomyositis.  Těžké formy alergických 

reakcí: astma bronchiale v akutní exacerbaci, lékové alergie, angioneurotický Quinckeho 

edém, Henoch-Schönleinova hemoragická kapilarotoxikóza, těžké alergické reakce po 

bodnutí hmyzem, sérová nemoc, těžké akutní i chronické alergické a zánětlivé nemoci v ORL.  

Zánětlivá onemocnění oka (zvláště s postižením zadní komory) i jeho adnex.  Závažná kožní 

onemocnění jako pemfigus a pemfigoid, kontaktní dermatitida, těžké formy psoriázy, 

exfoliativní dermatitida, erythema exsudativum multiforme, impetigo herpetiformis, mycosis 

fungoides, erytrodermie, generalizované neurodermatitidy. Hematologická onemocnění: 

autoimunitní hemolytická anémie a idiopatická trombocytopenická purpura, agranulocytóza, 

aplastická anémie, myelodysplastický syndrom, trombocytopenie, potransfuzní reakce, 

erytroblastopenie.  Maligní onemocnění jako doplněk léčby cytostatiky, lymfatická leukemie, 

lymfomy, adjuvantní léčba malignit pro lepší snášenlivost ozáření a terapie cytostatiky, 

paliativní terapie u inoperabilních nádorů.  Terapie kongenitální hyperplazie kůry nadledvin v 

dospělosti a u mladistvých u forem, které nevyžadují substituci mineralokortikoidů.  Stavy po 

orgánových transplantacích.  Zánětlivá gastrointestinální onemocnění, ileitis terminalis 

Crohn, autoimunitní chronická aktivní hepatitida, ulcerózní kolitida.  Některé nezánětlivé 
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respirační poruchy: fibróza plic, sarkoidóza plic, některé aspirační syndromy.  Některá 

ledvinová onemocnění: nefrotický syndrom v počátečním stadiu, chronická 

glomerulonefritida.  Infekce provázené závažnou zánětlivou reakcí léčené vhodnou 

chemoterapií, např. TBC, meningitis, Herxheimerova reakce.  Mozkový edém vyvolaný 

mozkovým tumorem.  Horská nemoc.  Imunoalterační a některá zánětlivá onemocnění v 

neurologii.  Diagnostický test adrenokortikální funkce a k diferenciální diagnóze depresivních  

psychiatrických stavů. [17] 

 

Nežádoucí účinky 

     Potlačení imunitních reakcí (snížení rezistence vůči bakteriálním, virovým,  

mykotickým a parazitárním infekcím); snížení fibroplastických procesů (zpomalení  

hojení ran, atrofie podkoží a kůže); diabetogenní účinek (manifestace, popř.  

dekompenzace diabetes mellitus, ketoacidóza, diabetické kóma ketoacidotické i  

hyperosmolární); ovlivnění CNS (nespavost, motorický neklid, vertigo, cefalea, euforie, z 

psychotických stavů především deprese a mánie); oční (indukce glaukomu, zadní kapsulární 

katarakty, progrese korneálních ucerací u herpetické keratitidy); gastrointestinální (exacerbace 

vředové gastroduodenální choroby, žaludeční hemoragie, střevní perforace, indukce akutní 

pankreatitidy, zastření manifestace náhlých příhod břišních); vliv na pohybové ústrojí 

(steroidní myopatie, osteoporóza, aseptická kostní nekróza); kardiovaskulární (hypertenze, 

urychlení vývoje arteriosklerózy, steroidní kardiomyopatie, zvýšená koagulabilita s tendencí k 

TEN, hypokalemické poruchy srdečního rytmu, edémy); metabolické (hyperlipidemie, 

hypokalemická alkalóza, indukce disproporční obezity); endokrinní (útlum růstu u dětí, 

sekundární amenorea, pokles potence a libida u mužů, útlum osy hypotalamus-hypofýza-

nadledvinová kůra). [17] 

 

Těhotenství, laktace  

     Kortikosteroidy procházejí placentou.  Studie provedené na zvířatech ukázaly vyšší 

incidenci rozštěpu patra, poruch funkce placenty, spontánních potratů a intrauterinního 

zpoždění růstu.  I když nebyly provedeny adekvátní studie na lidech, lze předpokládat, že 

farmakologické dávky kortikosteroidů mohou zvýšit riziko vzniku poruchy funkce placenty, 

snížit porodní váhu a vést k porodu mrtvého plodu.  Teratogenní účinky u lidí nebyly 

prokázány.  Novorozenci narození matkám, které užívaly vyšší dávky kortikosteroidů, by 

měli být pečlivě sledováni pro příznaky hypokortikalismu a v případě potřeby je nutné zavést 
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substituční terapii.  Podání přípravku v těhotenství je možné jen v případě život ohrožujících 

stavů.  Kortikosteroidy prostupují do mateřského mléka, interferují s jejich endogenní tvorbou 

anebo vyvolávají jiné nežádoucí účinky.  Během užívání přípravku se nesmí kojit. [17] 

 

Léčivé přípravky obsahující dexamethason [17] 

Topické přípravky: 

Krémy: Bajcuten, Dexamethazon léčiva 

Orální pasty: Dexaltin oral paste 

Oční kapky: Dexamethasone wze polfa, Maxitrol, Tobradex  

Oční masti: Maxitrol, Tobradex, Dexa- gentamicin 

Ušní kapky: Otobacid N 

Perorální přípravky: 

Tablety: Dexamethazon léčiva, Fortecortin 4 

Parenterální přípravky: 

Injekce (humánní): Dexamed 

Veterinária: 

Injekce: Dexa- tomanol N 

                Dexadreson 

     Dexafort 

                Depedin veyx 

     Dexamedium 

     Vetodexin 

Tablety: Eczekan 

Ušní kapky: Otospectrine 

Topické přípravky: Prurivet N 

Oční kapky: Tiacil,  
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2.5 Analýza dexamethasonu v odborné literatuře 
ČL 2002 [3]  

 

Hodnocení nečistot/ příbuzné látky/ HPLC metodou: 

 Dex. Dex. acetas Dex. natrii phosphas 

Příprava 

 

25,0 mg, 1,5 ml 

acetonit. R, 5ml mob. 

fáze, zředit mob.fází 

do 10,0 ml  

25,0 mg, 4 ml 

Acetonit. R, zředit 

vodou R na 10,0 ml 

25,0 mg, zředit 

mob.fází do 10,0 ml 

Mobilní fáze AN: Aq 

250:750 (v/v) 

AN: Aq 

380:620 (v/v) 

1,360 g KH2P5O4 

0,600 g hexylamin R 

182,5 ml vody R 

67,5 ml acetonit. R 

Kolona C-18 C-18 C-18 

Detektor Spektrofotomet. 

254 nm 

Spektrofotomet. 

254 nm 

Spektrofotomet. 

254 nm 

Průt.rych. [ml/min] 2,5  1  1  

   Nástřikové množství: 20 µl 

 

Stanovení obsahu: 

0,100 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 100,0 ml.  2,0 ml tohoto roztoku se 

zředí lihem 96% R na 100,0 ml.  Měří se absorbance v maximu při 238,5 nm. 

Vypočítá se obsah Dex za použití specifické absorbance, která má hodnotu 394. 
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Ph.Eur.[19] 

Hodnocení nečistot/ příbuzné látky/ HPLC metodou: 

 Dex. 

Příprava 62,5mg, zředit mob. fází do 

25,0ml 

Mobilní fáze 50 ml methanol R, 3,5ml 

vody R, 700ml chloroformu 

stabilizovaný amylenem R 

Kolona C18, 250×4,6 mm  

I.D.,5 µm 

Detektor Spektrofotomet. 

254 nm 

Průt.rych. [ml/min] 1 

   Nástřikové množství: 20 µl 
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USP XXVI [20] 

Hodnocení nečistot HPLC metodou u substance dexamethasonu, u léčivých přípravků 

stanovení obsahu HPLC metodou: 

 Dex. Dex. Elixir Dex. Opht. 

Sus. 

Dex. 

Tablets 

Dex. Sodium 

Phosphate(krém)

Příprava 

standardu 

Dex-meth 

(7,5mg/ml), 

zředit 

mob.fází na 

0,3mg/ml 

Dex-meth 

(0,1mg/ml) 

Dex-mob. 

fáze 

(0,12mg/ml)

Dex-meth 

(0,1mg/ml) 

Dex-fosfát.pufr 

(30µg/ml) 

Příprava 

vzorku 

 Množství 

equivalentní

1mg dex. 

zředit na 

10ml, zfiltr. 

Množství 

equivalentní 

3mg dex. 

zředit 

mob.fází na 

25ml, zfiltr. 

Množství 

equivalentní

5mg dex. 

zředit 

methanolem 

na 50ml, 

zfiltr. 

Množství 

equivalentní 

3mg dex.fosfátu 

+65ml fos.pufru 

ohřát k varu- 

+45ml isooctan- 

oddělit 

spod.frakci, 

doplnit do 

100ml pufrem 

Mobilní fáze AN:Aq 

3:7 (v/v) 

AN:Aq 

1:2 (v/v) 

AN:Aq 

40:60 (v/v) 

AN:Aq 

1:3 (v/v) 

Meth:fosfát.pufr 

(52:48),0,05M 

Kolona C8, 

250×4 mm  

I.D.,5 µm 

C18, 

300×4,6mm 

I.D.,5 µm 

C18, 

250×4,6mm 

I.D.,5 µm 

C18, 

300×4,6mm  

I.D.,5 µm 

C18, 

300×4mm  

I.D.,5 µm 

Detektor Spektrofot. 

254 nm 

Spektrofot. 

254 nm 

Spektrofot. 

254 nm 

Spektrofot. 

254 nm 

Spektrofot. 

254 nm 

Průt.rych. 

[ml/min] 

2 1,5 2  1,5 

Nástřik.množ. 

[µl] 

15- 30 5- 25 10 5- 25 20 
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Dex [21]; Dex.acetate (krém);  

    Stanovení obsahu HPLC metodou: 

 Dex.acetate, krém 

Příprava Množství equivalentní 

3mg dex. zředit methanolem 

na 100ml,třepat, zfiltr. 

Mobilní fáze Methanol: voda 

65:35 (v/v) 

Kolona C18, 250×4,6 mm  

I.D.,5 µm 

Detektor Spektrofotomet. 

254 nm 

Průt.rych. [ml/min] 1 

Nástřik.množ. [µl] 20 

 

 

Dex [22]; Dex. sodium phosphate (DSP) (nasální kapky Sanicorten); 

    Stanovení obsahu HPLC metodou: 

 Dex. sodium phosphate, 

nasální kapky 

Příprava standardu 0.104 mg ml−1  DSP 

v mob.fázi 

Příprava vzorku 2ml Sanicorten (13mg DSP) 

zředěné mob. fází na 10ml 

Mobilní fáze AN: voda 

35:65 (v/v) 

Kolona C8, 250×3 mm I.D.,5 µm 

Detektor Spektrofotomet. 

224 nm 

Průt.rych. [ml/min] 1 

Nástřik.množ. [µl] 20 
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Dex [23];  lékové formy: prášek, intravenózní roztok;  

     Stanovení obsahu i nečistot HPLC metodou: 

 Dex.- standard Dex.- prášek Dex.- intrav.roztok

Příprava 

120µg/ml 

Dex. rozpuštěn v AN a 

zředěn kys fosforečnou 

na roztok 20% AN a 

0,05% kys.fosforečné 

120µg/ml 

Prášek. rozpuštěn 

v AN, centrif., 

filtrace a zředěn 

kys fosforečnou na 

roztok 20% AN a 

0,05% 

kys.fosforečné 

120µg/ml 

Roztok zředěn kys 

fosforečnou na 

roztok 20% AN a 

0,05% 

kys.fosforečné 

Mobilní fáze 
AN: voda: kys fosforečná 

100:900:0,5 (v/v/v) 

Kolona 
250×4,6 mm I.D.,4 µm 

ODS- H80 

Detektor 
Spektrofotomet. 

240 nm 

Průt.rych. [ml/min] 1,4 

Nástřik.množ. [µl] 25 
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Dex [24]; Dex.(Dex. ophtal.roztok- Ophthdex);  DSP (Dex. sodium phosphate- injekční roztok 

Decadron); 

 Stanovení obsahu HPLC metodou: 

 Dex. DSP 

Příprava 

standardu 

12mg Dex.RS v 

100ml mob.fáze 

8mg DSP-RS v 100ml 

mob.fáze 

Příprava vzorku Množství 

equivalentní 

50mg 

dex.rozpustit 

v mob.fázi a 

zředit na 25ml 

Množství equivalentní 

50mg dex.sod.phosph. 

rozpustit v mob.fázi a 

zředit na 100ml  

Mobilní fáze pufr:AN: met 

1,73:1,16:1 (v/v) 

pufr: 0,048M NaH2P5O4 v destil.vodě; pH 5,4 

Kolona 150×6 mm  

I.D.,5 µm 

CLC-ODS 

Detektor Spektrofot. 

254 nm 

Průt.rych. [ml/min] 0,5 

Nástřik.množ. [µl] 10 
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Dex [25];  

 Stanovení obsahu HPLC metodou: 

 Dex. phosphate 

Příprava  8 mg ml−1 Dex phosph. v AN 

Mobilní fáze AN: fosfátový pufr (pH 3) 

70:30 (v/v) 

Kolona C18, 125×4,6 mm I.D.,5 µm 

Detektor Spektrofotomet. 

242 nm 

Průt.rych. [ml/min] 1 

Nástřik.množ. [µl] 20 

 

Dex [26]; lékové formy: čípky, mast; 

    Hodnocení kvalitativní, kvantitativní HPLC metodou: 

 Dex 

Příprava standardu 10 µg/ ml Dex v mob.fázi 

Příprava vzorku Mast:1 g masti+ 20ml mob.fáze- rozpustit 

pomocí míchačky, doplnit do 25ml;2ml tohoto 

roztoku zředit na 10ml mob.fází 

Čípky: čípek+15ml mob.fáze- rozpustit, 

doplnit do 25ml; 0,5ml roztoku zředit na 10ml 

mob.fází 

Mobilní fáze AN: voda (pH 2,5) 

50:50 (v/v) 

Kolona ODS AQ, 250×4,6 mm I.D.,5 µm 

Detektor Spektrofotomet. 

240 nm; 290 nm 

Průt.rych. [ml/min] 1 

Nástřik.množ. [µl] 20 
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Dex [27]; Léková forma: tablety; 

    Stanovení obsahu HPLC metodou: 

 Dex 

Příprava standardu 7,85 mg Dex zředit na 100ml  mob.fází  

Příprava vzorku Množství equivalentní 

0,5mg dex.+10 ml vody-extrakce 45 ml 

chloroformu- filtrace-zředit do 50ml mob.fází 

Mobilní fáze dichlormethan: ethanol  

34:1 (v/v) 

Kolona 75×3,9 mm I.D.,4 µm; silikagel 

Detektor Spektrofotomet. 

240 nm 

Průt.rych. [ml/min] 0,7 

Nástřik.množ. [µl] 25 

 
Dex [28]; biologický materiál; 

    Stanovení obsahu LC- UV metodou: 

 Dex 

Příprava standardu 1 mg/ ml v methanolu  

Pracovní roztok: 10×zředěný 

Mobilní fáze Methanol : voda 

50:50 (v/v) 

Kolona 125×4 mm I.D.,4 µm; C18 

Detektor Spektrofotomet. 

242 nm 

Průt.rych. [ml/min] 0,8 

Nástřik.množ. [µl] 50 
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Dex [29]; slzy 

   Stanovení obsahu Dex- phosphate v slzách kapilární elektroforézou: 

  - zatavená silikonová kapilára (64,5× 50 µm I.D.) 

  - vzorky: 24 nl 

  - tlak: 5 kPa 

  - elektrické napětí 25 kV 

  - teplota: 25 °C 

  - detekce v UV oblasti: 242 nm 

 

Dex [30]; moč 

Stanovení obsahu, identifikace, kvantifikace reziduí Dex v moči plynovou     

chromatografií:  

 - kolona: 30m × 0,25 mm 

 - mobilní fáze: helium 

 - detekce: hmotnostní spektrometr (MS)  

 - průtoková rychlost: 1,0 ml/ min
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3. CÍL PRÁCE 
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     Cílem práce bylo vypracovat rychlou a jednoduchou metodu pro HPLC hodnocení 

dexamethasonu v určeném masťovém základu.  Pro splnění tohoto cíle bylo nutno vypracovat 

tyto úkoly: 

 

Úkoly: 

1) optimalizovat chromatografické podmínky (určení vlnové délky, mobilní fáze, výběr 

vnitřního standardu) 

2) izolovat dexamethason z masťového základu  

3) sestrojit kalibrační křivku a ověřit její reprodukovatelnost 

4) kvantifikovat dexamethason v masti  

5) validovat vypracovanou metodu (selektivita, linearita, přesnost, správnost, detekční limit, 

kvantitativní limit, robustnost); 
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4.PRAKTICKÉ PROVEDENÍ 
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4.1   Použité přístroje, chromatografický materiál, chemikálie a léčivé látky 
 

Přístroje:  Kapalinový chromatogram, Thermo Separation Products, USA 

                Čerpadlo ConstaMetric 3500, Thermo Separation Products, USA 

                Autosampler SpectraSystem AS 1000, Thermo Separation Products, USA 

                Detektor SpestraSystem UV 3000HR, Thermo Separation Products, USA 

                Řídící jednotka SpectraSystem SN 4000, Thermo Separation Products, USA 

     PC s chromatografickým softwarem ChromQuest 4.2.34 ( Thermo Electron 2003)

     Analytické váhy AND, Japonsko 

     Topné hnízdo LTH 250, Drutěva Praha, ČR 

                Ultrazvuková lázeň K 10, Krainek s.r.o., Nové Zámky, Slovensko  

 

Chromatografický materiál:  Kolona C18- Separon SGX C18 7µm (150 mm ×  3,3 ID mm) 

                                              Tessek Ltd. Praha, ČR 

Chemikálie a léčivé látky:  Dexamethason, Sigma, St. Louis, USA 

           Theophyllin, ČL 97,Kulich, Praha.ČR 

           Acetonitril, Gradient grade for HPLC, Merck, Darmstadt,Germany 

           Ethanol, Kulich, Praha, ČR 

           Destilovaná voda            

Roztoky standardů:  Standardy: Dexamethason v ethanolu- 1mg/ml (Dex- Et) 

                          Dexamethason v acetonitrilu- 1mg/ml (Dex- AN) 

          Vnitřní standard: Theophyllin v acetonitrilu- 1mg/ml  
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4.2  HPLC podmínky hodnocení dexamethasonu  

 
Kolona:                        C18, 7µm, 150 mm × 3,3 ID mm 

Mobilní fáze:               voda: acetonitril  40:60 (v/v) 

Průtoková rychlost:      0,6 ml/min 

Detekce:                       UV oblast λ = 239 nm 

Nástřikové množství:   20µl 

Vnitřní standard:          theophyllin 
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4.3 Izolace dexamethasonu z masťového základu 
      

     S přihlédnutím k literárním údajům a na základě praktických poznatků jsem pro 

kvantitativní hodnocení dexamethasonu HPLC analýzou vypracovala optimální postup 

izolace z masťového základu.  Následující izolační postup (znázorněný ve zkrácené formě 

pomocí očíslovaných bodů) jsem používala u všech analyzovaných vzorků: 

 

1) 5g masťového základu v destilační baňce 

2) Přidat acetonitril, roztok standardu, případně také roztok vnitřního standardu, 

      vložit varný kamínek a vařit pod zpětným chladičem 30 minut  

3) Za tepla přelít do 50 ml odměrné baňky 

4) Vypláchnout destilační baňku 15ml rozpouštědla a přilít do odměrné baňky 

5) Ochladit odměrnou baňku 

6) Doplnit po značku acetonitril 

7) Filtrovat přes filtrační papír 

8) Analýza filtrátu pomocí HPLC; 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 



 
Diplomová práce 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

2008 

Catherine Janurová

 

 51

5.1 Optimalizace chromatografických podmínek 
     Abych dospěla k cílové kvantifikaci dexamethasonu v masti pomocí vhodné vypracované 

izolační metody, je třeba používané chromatografické podmínky optimalizovat.  Optimalizace 

probíhala pomocí použití standardních roztoků dexamethasonu. [3] [20]     

 

5.1.1 Určení vlnové délky  

 

     Standardní roztoky Dex-Et a Dex- AN jsem naředila na koncentraci 0,01 mg/ml a 

proměřila. 

     Vlnové délky dexamethasonu v obou rozpouštědlech se od sebe příliš neliší.  Pro 

experimentální práci jsem zvolila vlnovou délku 239 nm. 

 

5.1.2 Výběr mobilní fáze 

 

     Složení mobilní fáze má vliv na: účinnost kolony, retenční poměr a retenční objem; šířku 

píku, rozlišení, dobu analýzy a citlivost. 

     S přihlédnutím k literárním údajům [3] [20]  jsem použila k přípravě mobilní fáze acetonitril 

(AN) a dále zkoušela a ověřovala vliv mobilních fází o různém složení na separaci píků 

(rozlišení), jejich velikost, tvar (šířka píku) a na dobu analýzy.  

     Byly použity 3 mobilní fáze o různém složení:  

1. 70: 30 (aq: AN) 

2. 50: 50 (aq: AN) 

3. 40: 60 (aq: AN) 

     Složení fáze neovlivňovala ani velikost ani tvar píků, pouze se měnila doba analýzy.  Byla 

zvolena fáze č. 3, u které stačila (při stejné průtokové rychlosti) kratší doba analýzy, a u které 

byla lepší separace jednotlivých píků. 
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Chromatogram č. 1.: Standard dexamethasonu v acetonitrilu (chromatogr. podmínky kap 4.2) 
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 5.1.3 Výběr vnitřního standardu 

 

     Po analýze a zjištění polohy píku dexamethasonového standardu Dex-Et (retenční čas) je 

dalším krokem nalezení vnitřího standardu (IS), jehož retenční čas píku je vhodně umístěn 

v blízkém okolí  píku dexamethasonového standardu.  Další podmínkou je srovnatelná výška 

píku vzhledem k standardu a souměrný tvar.  Výběr se řídí podle charakteru hodnoceného 

léčiva. 
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Tabulka č. 1: Přehled zkoušených látek 

Látka Retenční čas [min] poznámka 

Hydrochlorothiazid - Dvojitý pík 

Bemegrid 2,2  

Nicotinamid 2,2 Chvostující pík 

Difenylhydantoin - Dvojitý pík 

Methylparaben 2,2  

Ethylparaben 2,4  

Sulfadimidin 2,1 Frontující pík 

Ibuprofen 3,6  

Thiamin-HCl - Nedetekovaný pík 

Phenobarbital 2,1  

Piroxicam - Dvojitý pík 

Kafr 3,8 Široký pík  

Paracetamol - Dvojitý pík 

Coffein - Dvojitý pík 

Theobromin 2,0  

theophyllin 2,0  

Sulfanilamid - Chvostující pík 

Sulfathiazol - Dvojitý pík 

Aminophyllin -  

Chinidin - Nedetekovaný pík 

Levomenthol - Nedetekovaný pík 

phenazon 3,3 Uřezaný pík 

aminophenazon - Nedetekovaný pík 

   

     Analyzovaly se připravované roztoky zkoušených látek.  Dle výsledků analýz jsem vybrala 

jako IS theophyllin (Theoph.), jehož poloha i tvar píku je vzhledem k standardu vyhovující. 

     Retenční čas (Rt) standardu Dex: 3,4 min 

     Retenční čas (Rt) vnitřního standardu (IS) Theoph: 2,0 min 
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Chromatogram č. 2.: Standard theophyllinu 

 

Chromatogram č. 3: Směs standardů dexamethasonu a theophyllinu 

                                (chromatografické podmínky viz kap. 4.2)             
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            Theoph.        Dex. 
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5.2 Izolace dexamethasonu z masťového základu  
      

   Užívaný postup: 

1) 5g masťového základu v destilační baňce 

2) Přidat rozpouštědlo, roztok standardu, případně také roztok vnitřního standardu, 

      vložit varný kamínek a vařit pod zpětným chladičem 30 minut  

3) Za tepla přelít do 50 ml odměrné baňky 

4) Vypláchnout destilační baňku 15ml rozpouštědla a přilít do odměrné baňky 

5) Ochladit odměrnou baňku 

6) Doplnit po značku použité rozpouštědlo 

7) Filtrovat přes filtrační papír 

8) Analýza části filtrátu pomocí HPLC 

9) Vymrazení druhé části filtrátu, její zfiltrování přes filtrační papír a analýza (jako 

2.vzorek téže izolace) pomocí HPLC; 

 

     Úpravou tohoto postupu jsem vypracovala optimální postup izolace podle následujících 

kroků: 

1) výběrem vhodného extrakčního prostředí 

2) porovnáním extrakčních roztoků získaných ochlazením, nebo zmrazením 
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     Na základě údaje o rozpustnosti [3] jsem začala s prováděním extrakcí a analýz standardů v 

ethanolu.  S přihlédnutím k literárním údajům týkajících se příprav vzorků [3] [20] jsem tytéž 

extrakce a analýzy prováděla za stejných chromatografických podmínek (kap. 4.2) také v 

acetonitrilu.  Ze záznamu chromatogramu č. 4. a jeho porovnáním s chromatogramem č. 5. je 

patrné, že se v acetonitrilu neeluují excipienty masťového základu, které by mohly 

interferovat s píkem Dex.  Záznamy z dalších analýz vzorků v acetonitrilu se ukázaly být 

lepší, s ostřejšími píky.  Další používání acetonitrilu místo ethanolu se tudíž  zdá být 

vhodnější.   
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Chromatogram č. 4.: Masťový základ          Chromatogram č. 5: Masťový základ  

               v ethanolu                         v acetonitrilu 

 

     Dle užívaného postupu a s přihlédnutím k výše zmíněnému, byly připravovány vzorky 

standardu v masťovém základu.  Získané chromatogramy byly porovnány se záznamy 

samotného základu.  Je patrné z porovnání chromatogramů č. 5. a č. 6., že se dexamethason 

dá dobře extrahovat z masťového základu, rezidua z masťového základu neinterferují s píkem 

Dex.   

     Chromatografické podmínky viz kap. 4.2 
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Chromatogram č. 6.: Masťový základ v acetonitrilu s přídavkem standardu Dex 
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     Dále jsem zkoumala vliv vymrazení vzorku.  Porovnala jsem záznamy vzorků ochlazeného 

extrakčního roztoku se záznamem zmrazeného extrakčního roztoku.  Analýzy probíhaly za 

stejných chromatografických podmínek.  Z téměř shodných záznamů znazorněných v 

chromatogramu č. 7. je zřejmé, že vymrazení nemá vliv na množství izolovaného 

dexamethasonu z masti.  
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Chromatogram č. 7.: Masťový základ s přídavkem standardů Dex a Theoph 

             Masťový základ s přídavkem standardů Dex a Theoph- po vymrazení  

 

     Dle získaných údajů byl vypracován optimální izolační postup pro kvantitativní hodnocení 

dexamethasonu HPLC analýzou z masťového základu, popsaný v kapitole 4.3. 
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5.3 Kalibrační křivka  

 
     Použité modelové vzorky (standard Dex- AN + masťový základ + IS) jsem získala dle 

postupu v kapitole 4.3 s následujícími rozdíly v bodech: 

1) 5,0000 ± 0,0001 g masťového základu  

2) Přidáno: 20 ml AN, standard Dex- AN (1 mg/ml) v odstupňovaných objemech               

                     a 2,5 ml IS 

 

5.3.1 Sestrojení kalibrační křivky 

 

Tabulka č. 2: Modelové vzorky pro kalibrační křivku 

Vzorek Dex-AN [ml] 
Poměr ploch 

(Dex/IS) 

Koncentrace 

[mg/ml] 

1 1,5 1,0843 0,03 

2 2,0 1,4426 0,04 

3 2,5 1,7988 0,05 

4 3,0 2,1542 0,06 

5 3,5 2,5752 0,07 

 

     V tabulce u poměru ploch vzorků jsou uvedeny aritmetické průměry vypočítané z pěti 

nástřiků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Diplomová práce 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

2008 

Catherine Janurová

 

 59

 
 

Regresní funkce :  y   =   k x  +  q 

počet bodů:           n = 5 

                 

                      Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek 

směrnice           k = 36,9 ± 0,74 

absolutní člen           q = -0,036 ± 0,038 

koeficient korelace              r = 0,999 

reziduální odchylka       srez = 0,0233 

Závislost y na x byla prokázána na hladině významnosti  0,001 

 

x  y  
0,03 1,0843 
0,04 1,4426 
0,05 1,7988 
0,06 2,1542 
0,07 2,5752 
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5.3.2 Ověření kalibrační křivky 

 

     Po vyhodnocení chromatografických záznamů jsem sestrojila kalibrační křivku.  Pro její 

ověření jsem připravila modelové vzorky o různých koncentracích dexamethasonu.  Dle 

získané kalibrační rovnice: y = 36,9 x - 0,036 se vypočítaly odpovídající koncentrace a 

výtěžnosti vztažené ke skutečné přepokládané koncentraci dexamethasonu ve vzorku. 

 

Tabulka č. 3: Modelové vzorky pro ověření kalibrační křivky 

Vzorek Dex-AN [ml]
Poměr ploch

(Dex/IS) 

Konc. 

[mg/ml]

Konc.dle rovnice

[mg/ml] 

Výtěžnost 

[%] 

A 2,1 1,4762 0,0420 0,04098 97,57 

B 2,3 1,7490 0,0460 0,04837 105,15 

C 2,7 2,0530 0,0540 0,05661 104,83 

D 2,9 2,0804 0,0580 0,05736 98,89 

 

     V tabulce u poměru ploch vzorků jsou uvedeny aritmetické průměry vypočítané z pěti 

nástřiků. 

 

     Platnost kalibrace se ověřovala proměřením čtyř vzorků o koncentraci ze středu 

kalibračního rozsahu.  Získané stanovované průměry se neliší od odpovídajících referenčních 

hodnot na kalibrační křivce o více než 5%.  
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5.4 Kvantifikace dexamethasonu v masti 

 
     Pomocí kalibrační křivky jsem hodnotila obsah dexamethasonu ve dvou vzorcích masti. 

Dále jsem zkoumala vliv vymrazení vzorku.  Použité vzorky dexamethasonové masti jsem 

upravila dle postupu v kapitole 4.3 s následujícími rozdíly v bodech: 

1) 5,0000 ± 0,0001 g dexamethasonové masti 

2) Přidáno: 22,5 ml AN; 2,5 ml IS 

Vzorky poprvé var 30 minut, podruhé 15 minut. 

 

Tabulka č. 4: Kvantifikace dexamethasonu ve dvou vzorkách masti dle kalibrační rovnice  

vzorek 

masti 

Poměr ploch 

(Dex/IS) 

Konc. 

[mg/ml] 

Výtěžnost 

[%] 

a 1,7970 0,04967 99,34 

a-15min 1,7670 0,05022 100,44 

b 1,8170 0,04886 97,72 

b-15min 1,7660 0,04883 97,66 

 

     V tabulce u poměru ploch vzorků jsou uvedeny aritmetické průměry vypočítané z pěti 

nástřiků. 

 

Kalibrační rovnice: y = 36,9x- 0,036  

Mast a- vzorek dexamethasonové masti (0,05 mg/ml) 

Mast b- vzorek dexamethasonové masti (0,05 mg/ml) 

 

     Při kvantifikaci dexamethasonu v masti jsem sledovala vliv doby varu na výtěžnost.  Dále 

jsem zkoumala vliv vymrazení vzorku na získané záznamy.   

     Chromatografické podmínky viz kap. 4.2 
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Chromatogram č. 8.: Dex mast „a“ 

                                  Dex mast „a“ po vymrazení  

 

      Chromatogramy získané při analýze vzorků dexamethasonové masti „a“ a masti „b“ 

získané po době varu 30 a 15 minut se neliší.  Doba varu (30 či 15 minut) nemá tedy zásadní 

vliv na množství izolovaného dexamethasonu z masti.  Vypočítané koncentrace vzorků 

získaných varem po 30, nebo 15 minut, se u masti „a“ liší o 1,1 % a u masti „b“ o 0,14 %.  

Zjištěná koncentrace se od skutečné deklarované koncentrace liší u masti „a“ zhruba o 0,5 % 

a u masti „b“ zhruba o 2.5 %.  

     Dále jsem zkoumala vliv vymrazení vzorku ( za stejných chromatografických podmínek).  

Vzorek jsem získala standardně dle postupu v kapitole 4.3, dále jeho vymrazením po dobu 12 

hodin a následnou filtrací.  Z téměř shodných záznamů znázorněných v chromatogramu č. 8. 

je zřejmé, že vymrazení nemá vliv na množství izolovaného dexamethasonu z masti. 
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5.5 Validace vypracované metody izolace dexamethasonu z masťového 

základu 

 
5.5.1 Přesnost 

 

     Použité vzorky jsem získala dle postupu v kapitole 4.3 s následujícími rozdíly v bodech: 

1) 5,0000 ± 0,0001 g masťového základu 

2) Přidáno: 20 ml AN; 2,5 ml Dex- AN a 2,5 ml IS 

 

Tab č. 5: Poměry ploch píků standardu Dex- AN a IS  

Vzorky 

Číslo měření 

1 2 3  4 5 6 

1 2,0910 2,0690 2,0810 2,0980 2,0180 2,1180 

2 2,0960 2,1100 2,0660 2,0870 2,0700 2,0990 

3 2,1990 2,1090 2,0760 2,1250 2,0570 2,0980 

4 2,0930 2,0920 2,0730 2,0890 2,0640 2,0910 

5 2,1200 2,1160 2,0930 2,0840 2,0920 2,0800 

průměr 2,1040 2,0990 2,0780 2,0970 2,0600 2,0970 

 

Průměr: 2,0892 

Směrodatná odchylka: 0,01682 

Relativná směrodatná odchylka (RSD): 0,8051 %      (RSD = 100 x směr. odchylka / průměr) 

 

Při ověřování přesnosti byla relativná směrodatná odchylka (RSD): 0,805% 
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5.5.2 Správnost 

 

     Správnost charakterizuje shodnost výsledků měření validované vlastnosti s deklarovanou 

referenční hodnotou a je vyjádřena výtěžností.  Analyzovalo se šest modelových vzorků (o 

koncentraci 0,05 mg/ml) shodně získaných dle postupu kapitoly 5.5.1.   

 

                                        Tabulka č. 6: Vypočítané výtěžnosti analýz šesti vzorků 

Vzorky 
Poměr ploch

(Dex/IS) 

Konc. 

[mg/ml]

Výtěžnost

[%] 

a 1,7856 0,0494 98,80 

b 1,7584 0,0486 97,20 

c 1,7050 0,0472 94,40 

d 1,7200 0,0476 95,20 

e 1,7480 0,0483 96,60 

f 1,7370 0,0480 96,00 

Průměr 1,7423 0,0482 96,37 

      

     V tabulce u poměru ploch vzorků jsou uvedeny aritmetické průměry vypočítané z pěti 

nástřiků. 

 

     Extrahovaná množství dexamethasonu se blížila skutečným hodnotám, které mast 

obsahovala a hodnoty výtěžnosti se pohybovaly v rozmezí 94,40- 98,80 %.   

      Průměrná hodnota výtěžnosti je 96,37%. 
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5.5.3 Selektivita  

 

     Selektivitou metody jsem zkoumala správné a specifické změření dexamethasonu v 

přítomnosti jiných očekávaných látek, jako jsou pomocné látky a zbytková rozpouštědla 

(masťový základ,  theophyllin, acetonitril).  Doložené záznamy analýz standardu a vzorků bez 

analyzované látky, obsahujících všechny složky přípravku, a porovnané se záznamem 

dexamethasonové masti, udávají rozsah, ve kterém může být jednotlivý analyt stanoven v 

komplexní směsi, aniž by došlo k interferenci s ostatními složkami ve směsi.  

 

     Úprava vzorků- kap. 4.3; chromatografické podmínky- kap. 4.2 

Porovnání chromatogramů:  

- acetonitril (AN)   

- masťový základ v acetonitrilu 

- směs standardů dexamethasonu a theophyllinu 

- masťový základ s přídavkem dexamethasonu a theophyllinu 

- vzorek dexamethasonové masti 

- vzorek dexamethasonové masti s přídavkem theophyllinu 
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Chromatogram č. 9.: Acetonitril 
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Chromatogram č. 10.: Masťový základ v acetonitrilu 
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Chromatogram č. 11.: Směs standardů dexamethasonu a theophyllinu 
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Chromatogram č. 12.: Masťový základ s přídavkem standardů dexamethasonu a theophyllinu 
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Chromatogram č. 13.: Vzorek dexamethasonové masti v acetonitrilu  

 

Minutes
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

m
AU

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

m
AU

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

21
04

33
0 

 1
,5

90

37
66

98
0 

 2
,4

90

Detector 1-235nm
 
dex-mast-a-Rep1.dat

Area
Retention Time

 
Chromatogram č. 14.: Vzorek dexamethasonové masti v acetonitrilu s přídavkem   

                                     vnitřního standardu theophyllinu 
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5.5.4 Linearita 

 

     Linearita byla určena z hodnot naměřených v kalibrační přímce uvedených v tabulce č. 2.  

 

Tabulka č. 7: Hodnoty získané z kalibrační přímky 

 Kalibrační křivka 

Korelační faktor R 0,999 

Kalibrační rovnice y = 36,9x- 0,036 

Hodnocený rozsah koncentrací 0,03 - 0,07 mg/ml

 

     Na základě hodnoty korelačního koeficientu byla prokázána linearita metody v rozsahu 

0,03 – 0,07 mg/ml. 

 

5.5.5 Detekční limit (LOD) 

 

     Vyjadřuje citlivost metody.  Mez detekce je nejnižší detekovatelná koncentrace látky, 

nestanovované kvantitativně.  Je to nejmenší koncentrace analytu, nad kterou lze spolehlivě 

provést kvalitativní stanovení (úroveň, nad kterou lze odezvu vzorku odlišit od odezvy 

slepého vzorku [31]).  

     Definuje se jako trojnásobek směrodatné odchylky odezvy slepého pokusu- šumu. [15]   

     

LOD = 3 · Sn · konc / hp  
[15]   

 

Tabulka č. 8: Hodnoty použité ve výpočtu LOD a LOQ 

Šum základní linie 1,8855 

Směrodatná odchylka šumu Sn 1,8855 ÷ 5

Výška píku (hp)  31,4575 

Koncentrace vzorku 10 µg/ ml 

 

LOD = 0,3597 µg/ ml 

Detekční limit experimentálně zjištěný: 0,1 µg/ ml 
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5.5.6 Kvantitativní limit (LOQ) 

 

     Mez stanovitelnosti je nejmenší koncentrace analytu, nad kterou lze spolehlivě provést 

kvantitativní stanovení. [31]  

     Definuje se jako desetinásobek směrodatné odchylky šumu. [15]   

 

LOQ = 10 · Sn · konc / hp  
[15] 

LOQ = 1,1988 µg/ ml 

 

5.5.7 Robustnost  

 

     Stanovením robustnosti ověřujeme vnímavost metody na případné odchylky od 

optimálních podmínek jejího provádění.  Udává spolehlivost metody při běžném používání.  

      Během vyvíjení metody jsem sledovala míru vlivu určitých proměnných podmínek, 

konkrétně průtokovou rychlost a složení mobilní fáze, které by mohly ovlivnit mé výsledky. 

 

A. Průtoková rychlost 

         

- neměnné složení mobilní fáze 40:60 (aq:AN) 

- k analýze použit vzorek z kapitoly 5.5.1 (určení přesnosti) o konc. 0,0500 mg/ml 

- před každou změnou rychlosti průtoku se kolona promývala 30 minut použitou mobilní fází 

- analýza vzorku se prováděla při každé průtokové rychlosti třikrát, v tabulce jsou uvedeny    

   retenční časy pro průtokovou rychlost 0,5; 0,6  a 0,7 ml/min;  

 

Tabulka č. 9: Přehled retenčních časů změřených pří různých průtokových rychlostech  

Průtoková 

rychlost 

[ml/min] 

dex 

 

IS 

 

0,5 3,325 1,877 

0,6 2,605 1,591 

0,7 2,320 1,370 
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B. Složení mobilní fáze 

- neměnná průtoková rychlost 0,6 ml/min 

- k analýze použit vzorek z kapitoly 5.4.1 (určení přesnosti) o konc. 0.0500 mg/ml 

- před každou analýzou vzorku při novém složení mobilní fáze se kolona promývala 30 minut  

- analýza vzorku se u každého nového složení mobilní fáze prováděla třikrát, v tabulce jsou  

   uvedeny retenční časy; 

         

Tabulka č. 10: Přehled retenčních časů změřených při různém složení mobilní fáze 

Složení 

mobilní fáze 

(aq/AN) 

Dex IS 

50:50 6,304 2,395 

40:60 4,164 2,323 

30:70 3,014 2,447 

 

     Vyvíjená metoda je schopna poskytovat přijatelné výsledky měření i v případě, že dojde 

k malým odchylkám průtokové rychlosti.  Při složení mobilní fáze nad poměr 30:70 ale 

dochází k nedostatečné separaci Dex a IS, a tudíž k jejich nejednoznačné detekci.  Získaný 

záznam je nevyhovující se splývájícími píky, nelze přesně určit polohu píků.  
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Přehled naměřených validačních parametrů 

 

     V následující tabulce jsou pro názornost shrnuty výsledky validace. 

 

Tabulka č. 11: Souhrnné výsledky validace 

Validační parametr Validační hodnota 

Rozsah 0,03 - 0,07 mg/ml 

Přesnost (RSD) 0,8051 %       

Správnost 96,37 %  (94,40- 98,80 %)     

Selektivita prokázána 

Linearita prokázána; R = 0,999 

Mez detekce 0,3597 µg/ ml 

Mez stanovitelnosti 1,1988 µg/ ml 

Robustnost- průtoková rychlost 

                  - složení mobilní fáze (m.f.) 

metoda je robustní, ale při složení m.f. nad 

poměr 30:70 dochází ke splývání píků a 

k jejich nejednoznačné detekci 

 

     Po vyhodnocení validačních parametrů lze metodu prokázat za přesnou, správnou, 

selektivní, lineární, citlivou a robustní.  Ověřovaná metoda je způsobilá ke kvantitativnímu 

stanovení dexamethasonu. 
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6. ZÁVĚR 



 
Diplomová práce 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

2008 

Catherine Janurová

 

 74

     Navržená metodika v této práci byla vypracována s cílem rychlého a jednoduchého HPLC 

hodnocení dexamethasonu v masťovém přípravku.  

     Dexamethason v masti byl hodnocen HPLC analýzou za použití kolony s náplní C-18- 

Separon SGX C18 7µm (150 mm ×  3,3 ID mm), mobilní fáze tvořenou směsí vody a 

acetonitrilu v poměru 40:60 (v/v), při průtokové rychlosti 0,6 ml/min a za UV detekce při 

vlnové délce 239 nm.  Pro kvantifikaci byla použita metoda vnitřního standardu 

s theophyllinem.   

     Postup izolace dexamethasonu z masťového základu se osvědčil povařením masti 

v acetonitrilu s následným ochlazením a zfiltováním.  Dobu varu lze, po vysledování jeho 

vlivu při kvantifikaci dexamethasonu v masti, zkrátit na 15 minut.   

     Za uvedených chromatografických podmínek a za použití izolačního postupu byla 

sestrojena a ověřena kalibrační křivka, jejíž pomocí byla určena koncentrace dexamethasonu 

v masti. 

     K zajištění spolehlivosti při opakovaném použití byla vypracovaná metodika validována.  

Prokázáním validačních parametrů přesnosti, správnosti, selektivity, linearity, citlivosti a 

robustnosti byla ověřena platnost zvoleného postupu.  Navržená metoda HPLC hodnocení 

může být použita ke kvantitativnímu stanovení dexamethasonu v masťovém přípravku.      
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