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Abstrakt

      Hlavním záměrem práce bylo stanovení MSM metodou plynové chromatografie. 

MSM je většinou součástí potravních doplňků určených k léčbě různých kloubních 

potíží. Zaměřili jsme se tedy na stanovení jeho obsahu a ověření nejvhodnějších 

podmínek pro stanovení. 

      Provedli jsme chromatografii pomocí  metody vnitřního standardu, kterým byl 

v našem případě nitrobenzen v acetonu. Postupně analyzujeme šest jednotlivých 

přípravků, jež obsahují kromě MSM i další látky v různé kombinaci.

Abstract

      The main object is the usage of gas chromatography in anlysis of MSM. MSM is 

known as a dietary supplement. We try to find best conditions for analyse and then we 

set content of MSM. 

      There is used the method of internal standard it is nitrobenzen. We continue on 

analysis of six samples they content MSM in various combinations.
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  Seznam použitých zkratek

GC                  plynová chromatografie

PID                 fotoionizační detektor

FDP                plamenofotometrický detektor  

ECD               detektor elektronového záchytu

TID, NPD       termoionizační detektor 

TCD                tepelně vodivostní detektor

MS                  hmotnostní spektrometr

FID                  plamenově ionizační detektor

MSM               methylsulfonylmethan

IS                     vnitřní standard

HPLC              vysokoúčinná  kapalinová chromatografie  

GSC                 plynová chromatografie s pevnou stacionární fází

GLC                 plynová chromatografie s kapalnou stacionární fází

SUKL               Státní ústav pro kontrolu léčiv 

USP                  United States Pharmacopoeia
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1 Úvod
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1 Úvod práce

     V dnešní době jsou kloubní preparáty velice oblíbeným prodejním artiklem. Na trhu 

je nepřeberné množství přípravků, které obsahují různé kombinace s různým poměrem 

obsahových složek. Ze všech stran lidi ovlivňuje reklama v médiích a mnohdy i z úst 

svých lékařů. Jelikož se jedná o potravní doplňky, nemá výrobce povinnost přesně 

deklarovat množství jednotlivých obsahových komponent.

V našem případě jsme se zaměřili na methylsulfonylmethan. Vyskytuje se v některých 

přípravcích v kombinaci s glukosaminem nebo chondroitinem. Jedná se o organickou 

sloučeninu síry. 

Vhodnou metodou pro stanovení této látky je právě plynová chromatografie, díky faktu, 

že MSM je látka, kterou lze za dané teploty přeměnit na plyn. Použitá metoda je citlivá 

a vyznačuje se velkou separační účinností, proto ji užívají všechny vyspělé lékopisy.
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2 Cíl práce
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  2  Cíl práce

     Jak už bylo uvedeno výše, zaměřili jsme se na látku zvanou methysulfonylmethan 

neboli též ve zkratce MSM. U doplňků stravy, mezi něž se řadí kloubní preparáty, je 

potřeba pouze mikrobiologická nezávadnost, tudíž nikdo neověřuje, zda se skládají 

z uváděného množství látek a z uváděných poměrů jednotlivých komponent.

     Podstatou předkládané diplomové práce je tedy stanovení obsahu této látky 

v různých přípravcích a současně ověření obsahu, který je uváděn výrobci na obalech.  
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3 Teoretická část



14

3.1 Methylsulfonylmethan

3.1.1 Obecné informace o MSM                                                                  

      Methylsulfonylmethan, nebo-li MSM je látka vyskytující se v malých množstvích v 

nepasterizovaném mléku, ve svalech obratlovců a ryb, syrové zelenině jako např. 

brokolici, chřestu, růžičkové kapustě a dalších rostlinách [11,13].                                                             

      Metabolismus MSM souvisí s metabolismem thiolátek, zejména S-

adenosylmethioninem. Chemicky se jedná o látku stabilní, nedráždivou, bez zápachu

[14]. Je rychle vstřebáván, dobře distribuován a kompletně vylučován z těla [22]. Za 

prekurzor MSM v živém organismu lze označit dimethylsulfoxid (DMSO). DMSO 

nepatří mezi nutraceutika, ve farmakologických experimentech se používá jako 

rozpouštědlo a pro metodu hlubokoteplotního zamražování buněk. Tepelnou úpravou 

potravin, v důsledku své těkavosti, se MSM ztrácí [14]. Longitudinální epidemiologické 

studie o MSM schází. Několik studií bylo prováděno výrobci, ale nebyly publikovány v 

odborných časopisech. Pilotní klinická studie na dobrovolnících (denní dávka 1-3 g per 

os) prokázala, že MSM přechází přes hemoencefalickou bariéru a nemá žádné vedlejší 

klinické a neurochemické účinky. [15] MSM se ukázal statisticky významně účinný při 

zmírnění potíží vyvolaných intersticiální cystitidou (IC) [16]. MSM se dále může použít 

v následujících indikacích včetně bolestí, zánětů, alergií, artritid a též jako podpora 

obsahu keratinu ve vlasech, kůži a nehtech [14].

      MSM se také vyznačuje protizánětlivými, antioxidačními vlastnostmi v neposlední 

řadě reaktivitou in vitro využívanou i při syntézách. MSM je řazen mezi bezpečná 

nutraceutika a pro denní užívání je doporučován 1 až 2 g per os (maximálně 6 g/den)

[17]. MSM lze též doporučit v podpůrné terapii ke zmírnění bolestí nespecifikovaného 

původu, jako doplněk diety u chronické arthritidy, u potíží spojených se změnami ve 

složení kolagenů (dermatologie), astmatických potížích a alergiích. V některých 

studiích se uvádí, že je výhodnější kombinace MSM a glukosaminu než jen glukosamin, 

že kombinace vykazuje výraznější a rychlejší zlepšení v oblasti bolestivosti kloubů, 

otoků a celkové pohyblivosti kloubů. Glukosamin i MSM, stejně jako jejich kombinace 

poskytují jak protizánětlivý, tak analgetický účinek. Podpůrná terapie těmito látkami je 

dobře tolerována a viditelně zlepšuje symptomy osteoartrózy ve srovnání s placebem

[21]. V kombinaci s chondroitinsulfátem a glukosaminem je doporučován jako 
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potravinový doplněk v podpůrné terapii a tlumení chronických bolestí kloubů. Pro 

organismus může být důležitým zdrojem síry.                                   

      Z pohledu toxicity, ač se jedná o bezpečnou látku, vyskytly se však také zprávy, že 

kromě pozitivního účinku na klouby došlo též ke snížení hladiny homocysteinu v séru, 

což je rizikový faktor při kardiovaskulárním onemocnění, a i snížení malondialdehydu, 

který platí za indikátor oxidačního stresu. 

Obr. 1: Vzorec MSM

3.1.2 Metody stanoveni MSM

      Pro stanovení můžeme využít různých metod jako kapilární isotachoforézu, 1H 

spektroskopii, plynovou chromatografii. MSM lze detekovat, jak v biologickém

materiálu, tak v tabletách kloubních preparátů.

      V našem případě budeme vycházet z metody plynové chromatografie s plamenově 

ionizačním detektorem, kde se dále využívá vnitřní standard nitrobenzen, jež byla 

vyvinuta na Farmaceutické fakultě v HK [18].

      V literatuře byla i v dalším případě popsána analýza plynovou chromatografií

biologického materiálu, avšak odlišným způsobem detekce, kterým byl 

plamenofotometrický detektor (FPD) s vlnovou délkou 394 nm, kde vykazují látky 

obsahující síru specifickou odpověď [19].

Jelikož se jednalo o biologický materiál, byla nutná extrakce do chloroformu. Použitým 

vnitřním standardem byl methyldisulfid. Rozdíl se nacházel i v nastavení teplot, kdy 

injektor měl 180ºC, detektor 235ºC. Teplotní program byl nastaven na 80ºC až 200ºC

s tím, že každou minutu docházelo ke zvýšení o 10ºC. Dusík zde figuroval jako nosný 

plyn. Kolona byla skleněná s adsorbentem v podobě 5 % polyethylenglykolu. V této 

kombinaci bylo dosaženo vysoké separační účinnosti [19].
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      Další možná metoda, která byla využita ke stanovení MSM opět v biologickém 

materiálu, jímž byli mozkomíšní mok a plazma, je nukleární magnetická resonance ( 1H 

NMR a 1H-13C NMR) [20].

3.2 Chromatografie

3.2.1 Základní poznatky [1,6,7]

     V oblasti separace jsou chromatografické metody klasifikovány jako vysoce účinné, 

díky nim lze oddělit analyzované látky za směsi a dále je analyzovat jak kvantitativně, 

tak kvalitativně. 

Principem chromatografického procesu je postupné a opakované ustavování 

rovnovážných stavů analyzovaných látek mezi dvěma vzájemně nemísitelnými fázemi. 

Stacionární neboli nepohyblivá fáze zadržuje různé části analyzované směsi a fáze 

mobilní, pohyblivá vymývá ze stacionární fáze jednotlivé části směsi a unáší je ve 

směru toku různou rychlostí. K separaci tedy dochází na základě rozdílné afinity 

dělených látek ke stacionární a mobilní fázi. Mobilní fáze vystupuje jako hybná síla 

celého chromatografického procesu, může být kapalná – eluent nebo plynná – inertní 

nosný plyn. Vlastní dělení látek závisí na retenci, brzdící síle stacionární fáze, jíž tvoří 

tuhá látka – sorbent nebo kapalina umístěná na inertním nosiči. 

      Chromatografické metody dělíme podle několika hledisek:

      a) podle skupenství mobilní fáze – kapalinová (LC), plynová (GC)

      b) podle uspořádání stacionární fáze – kolonová, papírová (PC), tenkovrstvá     

          (TLC)

       c) podle podstaty separačního procesu – rozdělovací, iontově - výměnná,   

                   gelová, adsorpční, afinitní [6]

Mezi nejpoužívanější se řadí plynová a kapalinová chromatografie.

3.2.2 Plynová chromatografie 

      Plynová chromatografie má stejné přednosti jako HPLC. Některé detektory se 

vyznačují mimořádně vysokou citlivostí. 

      Nejčastěji používanou fází v plynové chromatografii je helium a dusík. Kolony se 

používají kapilární nebo naplňové: 

a) kapilární kolony jsou tenké kapiláry z nerezové oceli nebo skla 

stočené do   
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         šroubovice s vnitřním průměrem 0,1 až 0,5mm a délkou 10 až 100m.   

         Jako nosič zde vystupují vnitřní stěny kapiláry, jež jsou zvlhčeny    

         kapalnou stacionární fází.

b)      náplňové kolony jsou trubice z nerezové oceli nebo skla naplněné 

granulovaným adsorbentem pro GSC nebo nosičem se zakotvenou 

kapalnou stacionární fází pro GLC. Analytické náplňové kolony mají 

vnitřní průměr 2 až 0,5mm a délku až 5m [1].

      Předpokladem úspěšné analýzy je stejně jako u HPLC optimalizace 

chromatografických podmínek, abychom získávali ostré píky, rozdělené až na základní 

linii. Jako základní kvalitativní charakteristika je jako u HPLC retenční (eluční) čas tR

chromatografického píku a kvantitativní charakteristikou jeho plocha, popřípadě výška.    

      Podle charakteru analyzovaného vzorku je třeba zvolit vhodný typ detektoru, který 

primárně určuje citlivost chromatografické analýzy. Přehled nejčastěji používaných 

detektorů: 

1) tepelně vodivostní detektor TCD

2) ionizační detektory

a) hmotnostní spektrometr MS. Principem této detekce je ionizace 

neutrálního atomu nebo molekuly za vzniku iontů  a jejich 

fragmentů, jež jsou dále separovány a oddělovány na základě 

poměru hmotnosti iontu a jeho náboje. Hmotnostní spektrometr se 

řadí mezi univerzální detektory s citlivostí 1ng až 10 pg. 

b) Detektor elektronového záchytu ECD. Detekce je založena na 

      ionizaci nosného plynu β zářením za vzniku ionizačního proudu,    

      tj.konstatního proudu pomalých elektronů ( N2 + β → N+
2 + e-), 

      jako zdroje záření se používají 63Ni nebo 3H. Elektrony jsou   

       zachycovány elektronegativními atomy – halogeny nebo

       skupinami – nitroskupiny: 

                                          e-  + R + N2  →   Re- + N2 + e-

                                    Tento detektor je selektivní pro elektronegativní skupiny, 

                                    zejména halogeny, popřípadě nitrolátky. Dosahuje citlivosti 0, 05 

                                    až 1,0 pg Cl- ve sloučenině. 

c) plamenoionizační detektor FID

d) termoionizační detektor TID, někdy označován jako NP detektor.   
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       Jeho principem je ionizace organických látek  v kyslíko-

       vodíkovém plameni, který je veden přes prstenec solí alkalických 

       zemin (CsBr, KCl, Rb2SO4). V podstatě jde o modifikaci FID.   

       Tento typ detektoru je selektivní hlavně pro sloučeniny obsahující 

       ve své molekule dusík a fosfor, dosahuje citlivosti 0,4 až 10 pg N 

       a 0,1 pg P. 

                             e)    fotoionizační detektor PID. Detektor je založen na principu 

                                    ionizace organických látek fotonem a následné detekci 

                                    uvolněných elektronů: 

                                          CHNO + foton  →   CHNO+ + e-

                                    PID je univerzální pro organické látky a dosahuje citlivosti 1 až   

                                    10 pg CHO.

f) plamenofotometrický detektor FPD. Jeho principem je aktivace 

       organických látek obsahujících fosfor nebo síru v kyslíko-

       vodíkovém plameni. Aktivované látky emitují záření, které se 

       dále detekuje. Detektor je selektivní pro sloučeniny s obsahem 

       fosforu v molekule. Dosahuje citlivosti 0,9 pg CHP a 20 pg CHS

       [1].

                             

      Ionizační detektory jsou založeny na principu přímé úměrnosti elektrické vodivosti 

plynu vyvolané nabitými částicemi, jejichž koncentrace je úměrná koncentraci vzorku 

přivedeného do detektoru. Plyny, které vycházejí z chromatografické kolony, procházejí 

ionizačním zdrojem, v němž se část molekul ionizuje. Následně vstupují do prostoru 

mezi elektrodami. Přítomnost nabitých částic vyvolá v tomto prostoru proud mezi 

elektrodami. V důsledku změny napětí na R1 dojde i ke změně napětí na R2, které se 

zesiluje elektrometrem a registruje zapisovačem. Prostor mezi elektrodami je možno se 

představit jako měřitelný odpor R1, jehož hodnota závisí na počtu nabitých částic. 

Pokud prochází čistý nosný plyn, je koncentrace nabitých částic v elektrodovém 

prostoru konstantní a způsobí konstantní proud. Prochází-li však tímto prostorem nosný 

plyn se složkou, vzroste zpravidla počet nabitých částic, čímž se zvýší proud, a tedy i 

signál, který se registruje jako chromatografická vlna [2].
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3.2.3 Plamenově ionizační detektor

      Principem detekce je složitá chemiionizační reakce organických látek 

v kýslíkovodíkovém plameni, během níž dochází k uvolnění iontů z organických látek, 

ionty jsou následně detekovány: 

      CHNO + plamen →  CHNO+ + e-

      Detektor je univerzální pro organické látky, přičemž kyslík s dusík v molekule

zvyšují výsledný signál. Dosahuje citlivosti 10 až 100pg CHO [1].

      Efluent z kolony se mísí s vodíkem a vstupuje do trysky hořáku detektoru.

Ionizované částice, vzniklé v plameni, zaplňují prostor mezi elektrodami a snižují jeho 

odpor, takže může procházet proud. Plamenově ionizační detektor dává odezvu téměř 

na všechny látky s výjimkou několika. Tab. 1 Správnou funkci detektoru docílíme 

vhodnou volbou průtoku všech použitých plynů. Obecně dosahujeme nejlepší citlivosti 

a stability při průtocích nosného plynu 30 – 50ml/min, vodíku asi 30ml/min a vzduchu 

asi 300 – 500ml/min. Rychlost průtoku plynu se volí dle průměru trysky hořáku a 

konstrukce detektoru. Plamenově ionizační detektor má největší lineární rozsah ze 

všech užívaných detektorů, což jej spolu s vysokou citlivostí činí obzvláště způsobilým 

pro stopovou analýzu [2].

H2 O2 NO H2O

He N2 N2O SiCl4

Ar CS2 NO2 SiHCl3

Kr COS NH3 SiF4

Ne H2S CO HCOH

Xe SO2 CO2 HCOOH

Tab. 1: Sloučeniny poskytující malou nebo neposkytující žádnou odezvu v plamenově   

        ionizačním detektoru.

      Dle techniky provedení je možno plynovou chromatografii dělit na frontální, 

vytěsňovací a eluční. Naprostá většina chromatografických analýz je prováděna eluční 

technikou. Eluční technika spočívá v jednorázovém vnesení malého množství 

analyzované směsi na počátek kolony, jednotlivé složky směsi pak vystupují z kolny 

odděleně, přičemž je snaha vést chromatografický proces tak, aby se profil koncentrace 
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složek v detektoru, zaznamenaný jako pík, co nejvíce blížil Gausově křivce s nejmenší 

dosažitelnou šířkou. 

      Podle toho jakých stacionárních fází se v plynové chromatografii využívá, 

rozlišujeme chromatografický systém plyn – kapalina a plyn – adsorbent. V systému 

plyn – kapalina je mírou sorpce a tedy i mírou retence složky v koloně rozpouštěcí 

entalpie, u systému plyn – adsorbent je to adsorpční entalpie. Fázové rovnováhy pro 

dané systémy popisujeme sorpční (adsorpční a rozpouštěcí) izotermou. Pro dosažení 

účinné separace je nutné zvolit fázový systém tak, aby byly sorpční izotermy lineární.

Systémy mající nelineární izotermy vedou k deformaci píků, jež se projeví zhoršením 

separace (sníženou účinností kolony) a znesnadněnou interpretací chromatogramů [2].

3.3 Validace analytických metod [12]

      Validace je v podstatě potvrzení získané zkoumáním a poskytnutím objektivních 

důkazů, že požadavky na specifické zamýšlené použití nebo specifickou aplikaci byly 

splněny [3].   

      Validační program slouží ke statistickému prokázání spolehlivosti analytické 

metody včetně celého obslužného analytického systému. Validace je tedy 

v jednoduchosti řečeno ověření platnosti zvoleného analytického  postupu [4].

      Vlastnost, jež se stává předmětem validace, se nazývá vylisovaná vlastnost 

(koncentrace hlavní látky, koncentrace nečistoty, fyzikálně chemický parametr). 

Validační postup se využívá vždy při vývoji nové metody, při převodu analytické 

metody, při kontrole způsobilosti systému a při revalidaci metody [4].

      Procesu validace se věnuje ICH ( International Conference on Harmonization of 

technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use), která usiluje 

o vytvoření jednotné metodiky a terminologie validačního programu na území EU, 

Japonska a USA [5]. Další významnou autoritou , jež se zabývá validačními postupy je 

v české republice SUKL, jinak třeba USP XXVIII. 

      Dále je uveden přehled hlavních validačních parametrů, které mají být hodnoceny:

[3]

o správnost

o přesnost    - opakovatelnost

             - intermediární přesnost

o selektivita
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o detekční limit

o kvantitativní limit

o linearita

o rozsah

o robustnost

      Validace zahrnuje jednak testování vhodnosti chromatografického systému, jednak 

také testování validačních charakteristik, které ověřují kvalitu analytické metody [3].

3.3.1 Testování vhodnosti chromatografického systému [8,5]

      Test způsobilosti se stal nedílnou součástí metody a slouží k zajištění přiměřené 

účinnosti zvoleného chromatografického systému.

3.3.1.1 Opakovatelnost analýzy

     Je možno ji definovat jako těsnost výsledků získaných nezávislým měřením 

standardního roztoku opakovaným použitím téže zkušební metody na identickém 

materiálu, v téže laboratoři, týmž pracovníkem za použití týchž přístrojů a zařízení, 

během krátkého časového rozmezí. Získává se ze šesti až deseti měření standardního 

roztoku a vyjadřuje se jako odhad relativní směrodatné odchylky sR(%).    

3.3.1.2 Účinnost chromatografické kolony

      Charakterizuje jí schopnost separovat složky směsi a vyjadřuje se počtem 

teoretických pater (N). Čím je vyšší hodnota N, tím je kolona účinnější. Použije se 

následující vzorec, kde veličiny tR a W0,05 musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách: 

                                                                                 tR – retenční čas (min)

2

0,05

5,545 RtN
W

 
   

 
                                                W0,05 – šířka píku v polovině výšky     

                                                                                  (min)

3.3.1.3 Asymetrie chromatografických píků

      Při zvyšující se asymetrii píku roste i možnost chyby při výpočtu plochy píku. 

Faktor symetrie píku (faktor chvostování píku) se vypočítá dle vzorce:
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                                                               W0,01 – šířka píku ve vzdálenosti 5% výšky píku

0,01

2

W
T

f



                                               f – menší část úsečky W0,01, jež vznikne   

                                                                protnutím úsečky kolmicí spuštěnou z vrcholu 

                                                                píku

3.3.1.4 Rozlišení chromatografických píků

      Udává vzdálenost mezi píky dvou složek. Vypočte se podle vzorce:

  
2 Ri Rj

ij
i j

t t
R

W W

 



                                          tR- retenční čas (min)

                                                                      W – šířka píku při základně (min)

Rozlišení větší než 1,5 odpovídá rozlišení píků na základní linii.

3.3.2. Validace analytické metody [5]

3.3.2.1 Správnost

      Správnost vyjadřuje těsnost shody výsledků měření a skutečné hodnoty měřené 

veličiny. Jde o statisticky významnou rozdílnost mezi získanou a skutečnou hodnotou. 

Hodnocením správnosti metody se určuje přítomnost či nepřítomnost náhodné chyby, 

nejčastěji otestováním velikosti odchylky výsledků od správné hodnoty a to buď 

porovnáním se standardem, s již zavedenou a ověřenou metodou nebo srovnáním s 

referenčním materiálem (placebem).

      Stanovuje se měřením šesti různých vzorků a vyjadřuje se jako rozdíl hodnot nebo 

jako výtěžnost, jež udává poměr koncentrace analytu získaného danou analytickou 

metodou k přijaté referenční hodnotě (v %): 

0

100 i
i

c
R

c
                                       c0 – koncentrace vložená 

                                                         c1 – koncentrace stanovená HPLC
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3.3.2.2 Přesnost

      Přesnost analytické metody udává blízkost shody – stupeň rozptylu mezi množstvím 

výsledků získaných opakovaným měřením homogenního vzorku za předepsaných 

podmínek. Obvykle se určí jako rozdíl, standardní odchylka nebo relativní směrodatná 

odchylka při sérii měření. Přesnost lze hodnotit pomocí opakovatelnosti, intermediární 

přesnosti a reprodukovatelnosti.

      Opakovatelnost vyjadřuje přesnost za zcela stejných operačních podmínek 

v krátkém časovém intervalu. Internadiární přesnost vyjadřuje kolísání v rámci 

laboratoře (jiný vzorek, přístroj, pracovník). Reprodukovatelnost je vyjádřením 

mezilaboratorní přesnosti (srovnání výsledků z více laboratoří), využívá se ke 

standardizaci analytické metody.

3.3.2.3 Selektivita

      Selektivitu analytické metody je možné definovat jako schopnost přesného a 

správného určení analytu  i v přítomnosti interferujících látek. Můžeme ji tedy označit 

jako schopnost analytické metody jednoznačně stanovit analyzované látky. 

      Metoda by neměla být rušena žádnými pomocnými látkami a dalšími složkami 

přípravku.

3.3.2.4 Detekční limit 

      Detekční limit prováděné analytické metody je vyjádřen jako nejnižší detekovatelné 

množství analyzované látky ve vzorku, ale neznamená nutné stanovení přesné hodnoty.    

      Odpovídá koncentraci, pro níž je analytický signál statisticky významně odlišný od 

šumu na základní linii.

3.3.2.5 Kvantitativní limit

      Kvantitativní limit je parametr kvantitativního rozboru využívaný pro stanovení 

nejnižší hladiny analytu ve vzorku, které může být určeno s vhodnou přesností a 

správností. Je používán hlavně pro stanovení nečistot a degradačních produktů.

3.3.2.6 Linearita

      Linearitu chápeme jako přímkovou závislost mezi dvěma náhodnými proměnnými, 

tj. odezvou instrumentace (analytickým signálem) a koncentrací analytu. Je to schopnost 
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analytické metody uvnitř stanoveného rozmezí získat testováním výsledky, které jsou 

přímo úměrné koncentraci sledované látky ve vzorku. 

      Pro provedení testu linearity je doporučeno proměřit minimálně 5-6koncentrací 

modelového vzorku v rozmezí 80 – 120 % koncentrace deklarovaného obsahu látky. Je 

vyjádřena grafickými parametry lineární regrese (korelační koeficient, směrnice 

kalibrační přímky – regresní koeficient).

3.3.2.7 Robustnost

      Robustnost analytické metody je míra její kapacity zůstat nedotčený při malé, ale 

záměrné změně parametrů analytické metody. Poskytuje náznak spolehlivosti analýzy 

během jejího používání za normálních podmínek. Typická změna parametrů plynové

chromatografie je změna složení mobilní fáze, změna kolony, rychlosti průtoku mobilní 

fáze a teploty na koloně.    
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4  Experimentální část
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4.1  Materiál a pomůcky

4.1.1  Vzorky léčivých přípravků 

Geladrink forte, Orling, Ústí nad Orlicí

Altermed Mobilin, Altermed Corporation a.s., Olomouc

Arthrostop Plus, Walmark, Třinec

Proenzi 3, Walmark, Třinec

Ortoprim, Naturvita, Slušovice

Barny´s MSM +  Glukosamin sulát, Premium Quality Products of Canada, Canada

Delpharmea Gelactiv Nexrutin, GSN, USA

4.1.2  Chemikálie

MSM (methylsulfonylmethane), Orling, šarže 071219

Nitrobenzen, čistý, Balex, Pardubice

Aceton, Penta, šarže 160508

Helium, Linde 5.0

Vodík a syntetický vzduch, Linde

4.1.3  Přístroje a pomůcky

Plynový chromatograf: Sestava Shimadzu GC 17a AOC 20i

Kolona: Alltech ( 30m x 0,32mm, 1,8µm)

Stacionární fáze: kyanopropylfenylpolysiloxan

Vyhodnocení: chromatografická stanice CSW 1.7 Data Apex, Praha, ČR

Ultrazvuková lázeň: Badelin Sonorex, SRN

Analytické váhy: Sartorius, SRN

4.2  Příprava vzorku

     Do odměrné baňky o objemu 10,00 ml se navážilo určité množství přípravku 

obsahujícího MSM, doplní se po rysku 0,1 % roztokem vnitřního standardu 

nitrobenzenu v acetonu (IS). Umístíme na 5 minut do ultrazvukové lázně, poté 

přefiltrujeme přes 0,45 µm teflonový filtr, vneseme do vialky a dávkujeme na kolonu.
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4.3  Příprava roztoku standardu

      Standardní roztok byl připraven navážením 500 mg MSM do odměrné baňky o 

objemu 50,00 ml a doplněním po rysku roztokem vnitřního standardu.

4.4  Optimalizace podmínek

      Základem optimalizace je nalezení vhodných podmínek pro analýzu obsahu 

methylsulfonylmethanu v jednotlivých přípravcích. 

      Vycházelo se z již metody vhodné pro toto stanovení [18]. Byla použita jiná 

stacionární fáze a následně byly podmínky optimalizovány. Ke stanovení optimálních 

podmínek analýzy se použil standardní roztok methylsulfonylmethanu s vnitřním 

standardem.

4.4.1  Volba teploty

      Standardní roztok MSM a vnitřního standardu byl proměřen při jednotlivých 

teplotách, aby byla zachována co nejvíce symetrie píků a dostatečné rozlišení, a díky 

tomu i snadnější vyhodnocení a zkrácení doby analýzy.

4.4.2  Volba vnitřního standardu

       Výchozím bodem byla v tomto směru opět dostupná metoda, která uváděla jako 

vnitřní standard 0,1 % nitrobenzen v acetonu.      

4.4.3  Volba dávkovaného objemu

      Opět se vychází z dostupné metody, kde byl za optimální zvolen objem 1 µl. 

4.5  Stanovení obsahu methysulfonylmethan

      Výpočet obsahu MSM provedeme dle vzorce: 

100v IS s
i

s IS v

A A m F
c

A A m Z

  


 
   

ci – obsah stanovené látky v %

Av, As – plocha píku vzorku, standardu

AIS – plocha píku vnitřního standardu nitrobenzenu

mv, ms – navážka vzorku, standardu v g
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F – faktor korekce na obsah referenční látky

Z – faktor zředění                       
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5  Výsledky a diskuse
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5.1  Optimalizace chromatografických podmínek

5.1.1  Volba vhodné teploty 

      Zaměřili jsme se na výběr teploty, která by poskytovala souměrné píky a zároveň 

abychom docílili akceptovatelného času analýzy. Provedli jsme měření při šesti různých 

teplotách, začínali jsme na teplotě 165°C, dále jsme pokračovali na 170°C, 180°C, 

190°C, 200°C a 210°C. Nakonec se jako nejlepší jevila teplota 190°C.    
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Obr. 2: Chromatografický záznam MSM při teplotě 165ºC
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Obr. 3: Chromatografický záznam MSM při teplotě 190ºC
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Obr. 4: Chromatografický záznam MSM při teplotě 210ºC

retenční 
čas (min)

Teplota (ºC) IS MSM
165 6,23 4,51
170 5,72 4,18
180 4,91 4,08
190 3,87 3,00
200 3,71 2,95
210 3,57 2,87

Tab. 2: Optimalizace vhodné teploty

5.1.2  Souhrn optimálních podmínek plynové chromatografie

Kolona – Alltech (30m x 0,32mm x 1,8μm, stacionární fáze    

                 kyanopropylfenylmethylpolysiloxan)

Detektor – FID

Teplota detektoru: 190°C

Teplota injektoru: 190°C

Teplota kolony: 190°C

Citlivost: 0

Mobilní fáze: helium

Split: 1:10

Dávkovaný objem: 1 μl

Průtoková rychlost: 0,7 ml/min 
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Vnitřní standard – 1 % nitrobenzen v acetonu

5.2  Validace metody

5.2.1  Test vhodnosti chromatografického systému

5.2.1.1  Účinnost chromatografické kolony (počet teoretických pater) N

      Účinnost kolony se ověří proměřením roztoku standardů při testování 

opakovatelnosti a výpočet bude proveden z průměru tří měření dle vzorce: 

2

0,05

5,545 RtN
W

 
   

 
                                       tR – retenční čas [min]

                                                                       W0,05 - šířka píku v polovině výšky 

tR [min] N
MSM 3,05 32309

IS 3,97 54713
Tab. 3: Počet teoretických pater MSM a IS

5.2.1.2  Asymetrie chromatografických píků (T)

      Hodnoty pro ověření asymetrie chromatografických píků se získají z analýz roztoku 

standardů v testu na opakovatelnost. Výpočet se provede z průměru tří měření dle 

vzorce:

0,01

2

W
T

f



                                                       W0,01 - šířka píku ve vzdálenosti 5 % výšky 

                                                                         píku

                                                                         f – menší část úsečky W0,01 získané

                                                                         protnutím úsečky kolmicí spuštěnou    

                                                                         z vrcholu píku   

   

asymetrie(T)
MSM 1,08

IS 1,04
Tab. 4: Hodnoty asymetrie pro MSM a IS
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5.2.1.3 Rozlišení chromatografických píků R

      Rozlišení bylo vypočteno z průměru tří hodnot získaných proměřením roztoku 

standardů při zkoušce opakovatelnosti dle následujícího vzorce:

2 Ri Rj

ij
i j

t t
R

W W

 



                                                tR – retenční čas [min]

                                                                          W – šířka píku na základně [min]          

Rozlišení chromatografických píků bylo pro MSM – IS 13,54.

5.2.1.4  Opakovatelnost

     Opakovaně byl dávkován vzorek analyzované látky o koncentraci 25 mg/10ml. 

Tab. 5: Plochy píků vzorku analyzované látky o koncentraci 25 mg/10ml

Směrodatná odchylka opakovatelnosti je 3,05 % pro MSM.

5.2.2  Validace analytické metody

5.2.1  Linearita

      Provedeme měření se stejným postupem přípravy vzorků jako bylo uvedeno výše. 

Proměřujeme jednotlivé hodnoty koncentrací v pořadí 50, 40, 30, 25, 20, 10 a 5 

mg/10ml, každý vzorek třikrát. Výpočet pak provedeme pomocí hodnoty vnitřního 

standardu o koncentraci 25 mg/10ml a hodnot jednotlivých průměrů ploch píků 

získaných chromatografií.

A (MSM) A(IS) A (MSM)
1. 526,39 505,09 699,97
2. 618,99 605,74 686,34
3. 778,11 744,13 702,32
4. 629,94 583,93 724,57
5. 600,96 598,03 674,94
6. 611,36 586,2 700,48
7. 511,16 518,98 661,53
8. 609,25 615,41 664,93
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y = 18,858x - 8,5797

R2 = 0,9957
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Obr. 5: Testování linearity

A (MSM) A (IS) A (MSM)
průměr A 

(MSM)
50 816,51 373,14 948,15 949,14

872,75 397,52 951,3

923,71 422,21 947,97
40 688,58 392,94 759,31 754,7

754,59 436,67 748,3

760,89 435,82 756,49
30 621,07 501,43 536,68 537,72

619,42 499,52 537,31

783,49 629,65 539,17
25 632,45 597,09 458,96 456,26

780,02 752,44 449,18

556,87 523,81 460,65
20 551,48 690,72 345,95 347,54

400,71 491,1 353,55

377,61 473,06 343,12
10 290,54 737,33 170,74 170,19

192,74 497,04 168,02

310,43 782,96 171,8
5 141,39 513,71 119,26 118,75

175,11 640,43 118,48

182,63 667,9 118,52

Tab. 6: Plochy píků vzorků definovaných koncentrací

Hodnota korelačního koeficientu je 0,9957.

5.2.2.2  Přesnost

      Proměříme osm vzorků, každý třikrát dle následujícího postupu. Navážíme si 600

mg Geladrinku 3, doplníme roztokem vnitřního standardu na objem 10,00 ml, vložíme 

do ultrazvukové lázně na 5 minut, zfiltrujeme a přeneseme dostatečný objem do vialek a 

koncentrace plocha
(mg/10ml)

50 949,14
40 754,7
30 537,72
25 456,26
20 347,54
10 170,19
5 118,75
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dále pokračujeme vlastní chromatografií. K výpočtu použijeme vzorec jako 

v předchozím případě. 

Navážky (g):

          1. 0,60642

          2. 0,60449

          3. 0,63200               

          4. 0,59704

          5. 0,59781

          6. 0,61030

          7. 0,60958

          8. 0,62141 

                                                             

s = 0,07

sR= 0,07 %

                                                         

                                               

                                           Tab. 7: Hodnoty ploch píků MSM a IS při ověření přesnosti

Při měření přesnosti jsme dospěli k relativní směrodatné odchylce 0,07 %.

5.2.2.3  Výtěžnost 

      Provádíme měření šesti vzorků Geladrinku 3 (Orling, ČR), kreté jsme připravili 

následujícím způsobem. Navážíme 300 mg Gelandrinku 3, přidáme 2,5 ml zásobního 

roztoku MSM, doplníme roztokem vnitřního standardu na objem 10 ml, vložíme na 5

minut do ultrazvukové lázně, pak přefiltrujeme, vneseme do vialek a dávkujeme na 

kolonu. Každý vzorek proměříme třikrát. Ke srovnání slouží standard o koncentraci 25

mg/10ml. K výpočtu použijeme opět průměru ploch píků jednotlivých měření. 

A (MSM) A (IS)
průměr A 
(MSM)

průměr A 
(IS)

obsah 
MSM (%)

1. 863,37 680,63 590,75 754,62 4,99
683,21 543081
717,28 547,81

2. 826,04 652,34 642,15 796,71 4,87
887,06 718,66
677,02 555,45

3. 736,56 554,71 555,2 735,51 4,97
734,46 555,69

4. 649,85 555,01 562,56 699,52 4,91
572,41 459,26
876,3 673,4

5. 562,12 474,41 500,51 602,73 4,78
610,94 500,83
635,12 526,28

6. 597,36 468,23 430,58 555,995 5,01
514,63 392,93

7. 809,93 630,41 557,05 695,05 4,85
580,17 483,69

8. 667,04 518,47 576,06 741,44 4,91
874,5 675,08

682,79 534,64
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Obr. 6: Chromatografický záznam MSM v Geladrinku 3

Navážky (g): 1. 0,31642

                      2. 0,31147

                      3. 0,32243

                      4. 0,30342

                      5. 0,29658

                      6. 0,31057 

s = 2,02

sR = 2,02 %

x = 105,98 %

                                       

                                    

                                             Tab. 8: Plochy píků MSM a IS při měření výtěžnosti

V případě výtěžnosti je směrodatná odchylka stanovení 2,02 % a průměrná výtěžnost 

MSM ve vzorku Geladrinku byla zjištěna v hodnotě 105,98 %.

A (MSM) A (IS)
prům. A 
(MSM)

prům. A 
(IS)

obsah 
MSM (%)

standard 359 337,43 405,96 375,03
25mg/10ml 357,52 329,53 -

501,37 458,12

1. 566,7 303,71 631,41 329,81 108,9
642,38 333,11
685,14 352,6

2. 702,47 379,45 782 416,13 107,5
821,75 431,84
821,79 437,09

3. 585,31 327,94 652,37 347,18 106,2
663,94 338,76
707,87 374,83

4. 979,52 538,25 895,77 478,73 106
812,02 419,21

5. 759,01 433,83 844,63 480,61 102,5
930,25 527,39

6. 995,09 519,54 912,8 498,79 104,8
830,51 478,03
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5.3  Stanovení obsahu MSM v různých potravních doplňcích

5.3.1  Altermed Mobilin, Altermed Corporation a.s., ČR (7,52 % MSM ve 100 mg   

          přípravku)

      Postup přípravy vzorků je následující. V porcelánové třence rozdrtíme tři tablety, 

poté na analytických vahách navážíme požadované množství. Navažované množství

vypočítáme dle deklarovaného obsahu výrobce na 100 mg a za pomoci hmotnosti 10 

tablet, tato hodnota činí 332,45 mg. Doplníme roztokem vnitřního standardu, vložíme 

do ultrazvukové lázně na dobu 15 minut, zfiltrujeme a vneseme do vialek, nakonec 

dávkujeme na kolonu. Provádíme měření tří vzorků, každý třikrát. Výpočet 

procentuálního obsahu MSM ve vzorku opět provedeme dle vzorce.
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Obr. 7: Chromatografický záznam MSM v Altermedu Mobilin

                                              
Navážky (g): 1. 0,33113

                      2. 0,32589

                      3. 0,34633

x = 5,84 %                                                

                                                    

                                 Tab. 9: Plochy píků MSM a IS a obsah MSM u Altermedu Mobilin   

Jako první jsme podrobili měření Altermed Mobilin, v jeho případě  odpovídá nalezený 

obsah MSM 77,66 % deklarovaného množství výrobcem.               

A (MSM) A (IS)
prům A 
(MSM)

prům. A 
(IS)

obsah 
MSM(%)

1. 497,72 570,85 509,52 589,21 5,87
491,97 580,42
538,86 616,36

2. 488,7 571,3 420,35 494,1 5,86
379,06 443,13
393,29 467,68

3. 546,49 612,55 441,59 495,08 5,79
358,32 402,94
419,96 469,74
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5.3.2 Arthrostop Plus, Walmark, ČR  (9,63 % MSM na 100 mg přípravku)              

      Postupujeme jako v předchozím případě. Pouze navažované množství je 259,61 mg. 

Měříme opět tři vzorky  a opakujeme třikrát. Pro výpočet využijeme vzorce 

z předchozího případu.
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Obr. 8: Chromatografický záznam MSM v Arthrostopu Plus

Navážky (g): 1. 0,26479

                      2. 0,25207

                      3. 0,26327

x = 8,62 %                                            

                                                  

                                                   

                                                        Tab. 10: Plochy píků MSM a IS a obsah MSM u 

                                                        Arthrostopu Plus

Pro přípravek Arthrostop Plus odpovídá naměřený obsah 89,51 %.   

5.3.3 Proenzi 3, Walmark, ČR (18,32 % MSM na 100 mg přípravku)                                              

      Opět platí stejný postup, který jsme aplikovali v předchozích případech. Vzorec 

zůstává též neměnný. Jen navažujeme 136,46 mg.

A (MSM) A (IS)
prům. A 
(MSM)

prům. A 
(IS)

obsah 
MSM(%)

1. 540,92 547,18 489,69 493,15 8,42
461,38 462,17
466,78 470,11

2. 506,39 523,66 505,95 522,84 8,62
461,7 472,94

549,77 571,93
3. 473,39 463,34 563,46 544,26 8,83

461,7 472,94
755,29 696,49
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Obr. 9: Chromatografický záznam MSM v Proenzi 3

Navážky (g): 1. 0,13938

                      2. 0,14093

                      3. 0,14323

x = 17,16 %

                                                                                                                        

                                                      

                                           Tab. 11: Plochy píků MSM a IS a obsah MSM v Proenzi 3

U přípravku Proenzi 3 je stanovený obsah roven 93,67 %.

5.3.4  Ortoprim, Naturvita a.s., ČR  (14,28 % MSM na 100 mg přípravku)

      V tomto případě je navažované množství 175,07 mg. 

A (MSM) A (IS)
prům. A 
(MSM)

prům. A 
(IS)

obsah 
MSM (%)

1. 605,46 556,54 579,65 537,45 17,38
527,51 494,43

605,99 561,38

2. 654,69 597,05 736,23 669,37 17,53
948,63 851,56

605,38 559,51

3. 711,39 666,63 613,09 580,27 16,57
597,27 563,53

530,61 510,64
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Obr. 10: Chromatografický záznam MSM v Ortoprimu

Navážky (g): 1. 0,17946                       

                      2. 0,17507

                      3. 0,17484

x = 14,75 %

                                                                 

                                            Tab. 12: Plochy píků MSM a IS a obsah MSM v Ortoprimu  

Stanovený obsah u přípravku Ortoprim odpovídá 103,29 %.

5.3.5 Barny´s MSM + Glukosamin sulfát, Premium Quality of Canada, Kanada  

(27,09 % MSM na 100 mg přípravku)

      Opět platí stejné parametry, postup i výpočet z předchozího. Navažujeme však 92,28 

mg.

A (MSM) A (IS)
prům. A 
(MSM)

prům.A 
(IS)

obsah 
MSM (%)

1. 793,19 755,65 614,31 583,78 14,67
575,79 545,79

473,96 4449,9
2. 563,07 543,52 699,67 675,86 14,8

825,16 799,22

710,78 684,85

3. 6667,84 615,36 620,8 601,14 14,78
625,09 623,71

569,46 564,36
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Obr. 11: Chromatografický záznam MSM v Barny´s MSM + Glukosamin sulfát

Navážky (g): 1. 0,09529

                      2. 0,09208

                      3. 0,09631

x = 23,69 %

                                                

                                                     Tab. 13: Plochy MSM a IS a obsah MSM    

                                                      v MSM+Glukosami sulfát

Stanovený obsah v přípravku Barny´s MSM+Glukosamin sulfát odpovídal 87,45 %.

5.3.6 Delpharmea Gelactiv Nexrutin, GSN, USA  (9,87 % MSM na 100 mg   

            přípravku)

      Tentokráte činí navážka 253,29 mg. Ostatní opět zůstává.    

A MSM A IS
prům. A 
(MSM)

prům. A 
(IS)

obsah 
MSM (%)

1. 784,93 857,03 622,78 678,52 24,1
465,55 539,45

587,86 639,08
2. 649,07 748,76 583,08 671,54 23,6

630,59 720,61

469,59 545,25

3. 971,56 1051,06 659,55 763,5 23,37
475,22 534,06

639,86 705,39
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Obr. 12: Chromatografický záznam MSM v Delpharmea Gelactiv Nexrutin

Navážky (g): 1. 0,26360

                      2. 0,25764 

                      3. 0,26337

x = 9,34 %                                                   

                                                                                     

                                          Tab. 14: Plochy píků MSM a IS a obsah MSM v Gelactivu 

Z deklarovaného množství jsme v případě Gelactivu Nexrutin stanovili obsah MSM 

odpovídající 94,6 %.

A (MSM) A (IS)
prům. A 
(MSM)

prům. A 
(IS)

obsah 
MSM (%)

1. 479,32 483,1 676,88 672,01 9,56
881,07 876,83

670,24 656,1
2. 884,56 933,55 723,72 764,33 9,2

727,67 758,28

558,93 601,15

3. 624,69 642,28 607,72 624,53 9,25
606,6 625,66

591,88 605,64
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6 Závěr
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      Byla zpracována dostupná literatura, která se týkala stanovení 

methysulfonylmethanu při využití plynové chromatografie. Metodu stanovení MSM

v potravních doplňcích pomocí plynové chromatografie jsme dále upravili a validovali.

      Byla získána tato data umožňující optimální podmínky pro provedení analýzy 

pomocí plynové chromatografie s detekcí plamenově ionizačním  detektorem: 

 Kolona –  Alltech (30m x 0,32mm x 1,8μm, stacionární fáze    

      kyanopropylfenylmethylpolysiloxan)

 Detektor – FID

 Složení mobilní fáze –helium

 Vnitřní standard – 1 % nitrobenzen v acetonu

 Dávkovaný objem vzorku - 1μl

 Split – 1:10

 Citlivost - 0

 Průtoková rychlost – 0,7ml/min

 Teplota kolony – 190ºC

 Teplota detektoru – 190ºC

 Teplota injektoru – 190ºC

      Testovali jsme vhodnost chromatografického systému. Opakovatelnost je možné 

vyjádřit jako relativní směrodatnou odchylku 3,05 %. Účinnost chromatografické 

kolony charakterizovaná počtem teoretických pater byla pro MSM 32309 a pro IS 

54713. Asymetrie chromatografických píků nabývá pro MSM 1,08 a pro IS 1,04. 

Hodnota rozlišení chromatografických píků je 13,54. 

      

      Dále jsme se věnovali parametru přesnosti, jehož relativní směrodatná odchylka je 

0,07 %.

      Při hodnocení  linearity byla hodnota korelačního koeficientu R = 0,9957.
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      V případě hodnocení obsahu MSM v jednotlivých přípravcích je možné obsah asi 

nejvýstižněji charakterizovat pomocí procentuálního vyjádření, kterému odpovídá 

nalezené množství MSM  vzhledem k deklarovanému množství dle výrobců: 

o U přípravku Ortoprimu byla získána pozitivní odchylka, obsah MSM 

tedy odpovídá 103,29 % deklarovaného množství. 

o Obsah přípravku Altermed Mobilin  je roven 77,66 % deklarovaného 

množství.

o V případě Arthrostopu Plus odpovídá obsah MSM 89, 51 %

deklarovaného 

      množství.

o U přípravku Proenzi 3 je nalezený obsah MSM roven 93,67 %

deklarovaného 

      množství.

o Procentuální obsah MSM odpovídá u přípravku MSM+glukosami sulfát

hodnotě 87,45 % deklarovaného množství.

o Posledním vzorkem byl Gelactiv Nexrutin, jehož obsah MSM vzhledem 

      k deklarovanému množství byl 94,60 %.           

      Jelikož jsme hodnotili potravní doplněk, u nějž je věnována pozornost pouze 

mikrobiální nezávadnosti, není tedy k dispozici žádná lékopisná norma, stanovující 

přípustné rozmezí hodnot obsahu jednotlivých přípravků.  Na druhé straně je možné 

říct, že z hlediska lékopisných požadavků na obsah účinné látky 95 -105 % vyhovují 

pouze přípravek Ortoprim a danému rozmezí se přibližují přípravky Proenzi 3 a 

Gelactiv Nexrutin.
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