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AAbbssttrraakktt

Byla vyvinuta HPLC metoda pro stanovení obsahu vitaminu E acetátu v p�ípravku 

Geladrink Forte práškový nápoj – ananas. Metoda je založena na využití kolony 

Chromolith Performance RP-18e (100 x 4,6 mm)  a UV detekce p�i 290 nm. 

Vitamin E acetát byl separován v p�ítomnosti tokolu jako vnit�ního standardu od 

matrice p�ípravku. Byla využita izokratická eluce mobilní fází methanol:voda (98:2), 

pr�toková rychlost mobilní fáze byla 1,5 ml/min. M��ení probíhalo p�i 30 °C. 

Systém umožnil úsp�šnou separaci v �ase pod 5 min.  Reten�ní �as tokolu byl 

2,337 min a vitaminu E acetátu 4,271 min. Rozlišení chromatografických pík� tokolu 

a vitaminu E acetátu bylo 7,515. Metoda byla dále využita pro analýzu vitaminu E 

acetátu v p�ípravku Chondrotin – MSM 2600. Stanovené koncentrace vitaminu E 

acetátu byly p�epo�ítány na obsah vitaminu E, který deklaruje výrobce.

Klí�ová slova: vitamin E acetát, HPLC, Geladrink, Chondrotin – MSM 2600 



AAbbssttrraacctt

A HPLC method was developed for the determination of content of vitamine E 

acetate in preparation Geladrink Forte pulverized drink – pineapple. The method is 

based on using Chromolith Performance RP-18e column (100 x 4.6 mm) and UV 

detection at 290 nm. The vitamine E acetate was separated in the presence of internal 

standard tocol from ballast matrix. It was used isocratic elution of the mobile phase  

methanol:water (98:2) at a flow-rate of 1.5 ml/min. There was temperature 30 °C 

during the measurement. The system enabled successful separation in time less than 

5 min. The retention time of tocol was 2.337 min and the retention time of  

vitamine E acetate was 4.271 min. The chromatographic resolution between tocol 

and vitamine E acetate was 7.515. The method was applied to analysis of vitamine E 

acetate in preparation Chondrotin – MSM 2600. Developed concentrations of 

vitamine E acetate were re-count on content of vitamine E that the producer declared.  

Keywords: vitamine E acetate, HPLC, Geladrink, Chondrotin – MSM 2600 
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SSeezznnaamm zzkkrraatteekk

APCI-MS hmotnostní detektor založený na principu chemické 

ionizace za atmosférického tlaku 

DAD Diode Array detektor 

ESI-MS hmotnostní detektor založený na ionizaci elektrosprejem 

GC plynová chromatografie 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points, Systém 

kritických bod�

HPLC vysokoú�inná kapalinová chromatografie 

MeOH:V methanol:voda (pom�r složek) 

MSM methylsulfonylmethan 

tR reten�ní �as 

SF stacionární fáze 

UV-sv�tlo ultrafialové sv�tlo 

UV/VIS ultrafialová/viditelná oblast sv�tla 
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11 ÚÚvvoodd

P�ípravky Geladrink pat�í do skupiny potravních dopl�k� ur�ených pro 

regeneraci kloubních chrupavek. Používají se peroráln� ve form� kapslí nebo nápoje, 

který se p�ipraví z komer�n� dostupného prášku. Jde o preparáty s obsahem více 

ú�inných látek, v malém množství je zastoupen i vitamin E.  

 Vitaminy jsou organické látky, které organismus nezbytn� pot�ebuje. 

Nedovede si je ale sám vytvo�it (krom� vitaminu D a �áste�n� niacinu), musí je 

p�ijímat potravou. Vitaminy nejsou stavebními jednotkami tkání, nefungují ani jako 

zdroj energie. Vykonávají funkci katalyzátor� reakcí metabolismu, n�které mají 

antioxida�ní p�sobení. Podle rozpustnosti se vitaminy rozd�lují na lipofilní 

(rozpustné v tucích) a hydrofilní (rozpustné ve vod�). Skupina látek nazývaných 

termínem vitamin E pat�í mezi vitaminy lipofilní. 

�eský lékopis 2009 používá pro stanovení vitaminu E plynovou 

chromatografii. Ze stru�né rešerše vyplývá, že byl vitamin E stanovován ve vzorcích 

i pomocí metod vysokoú�inné kapalinové chromatografie, elektrokinetické 

chromatografie, kapilární elektrochromatografie, kapilární chromatografie, sekven�ní 

injek�ní analýzy, fluorimetrie a voltametrie. 

Metoda HPLC je v sou�asné dob� jedna z nejprogresivn�jších analytických 

metodik. Nachází stále v�tší uplatn�ní p�i analýze lé�ivých p�ípravk�. Je široce 

využívána v moderních lékopisných monografiích. D�vodem jsou sou�asné 

kvalitativní a kvantitativní hodnocení, minimální spot�eba vzorku, možnost 

automatizace a rychlost analýzy. 
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22 CCííll pprrááccee

P�ípravky Geladrink obsahují mnoho ú�inných a pomocných látek. 

Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze byla provedena studie 

p�ípravk� Geladrink, která prokázala neodpovídající složení obsahových látek. Na 

základ� studie doporu�ila Státní zem�d�lská a potraviná�ská inspekce stáhnout 

n�které šarže p�ípravk� Geladrink z trhu. Výrobní firma Orling, spol. s r.o. (Ústí nad 

Orlicí) se obrátila na Katedru analytické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity 

Karlovy s požadavkem provést analýzu p�ípravk� na obsah glukosaminsulfátu, 

chondroitinsulfátu a methylsulfonylmethanu. P�edpokládá se, že výrobní firma bude 

mít do budoucna zájem o analýzu p�ípravk� na obsah vitaminu E. Proto je cílem 

vyvinout metodu umož�ující stanovení vitaminu E v p�ípravku Geladrink. 

Pro analýzu bylo zvoleno využití vysokoú�inné kapalinové chromatografie 

jako analytické metody, která umožní dobrou separaci vitaminu E od ostatních 

složek p�ípravku.  

Cílem této rigorózní práce je tedy najít vhodnou HPLC metodu pro stanovení 

vitaminu E v p�ípravku Geladrink a poté validovat podmínky metody. Je nutné 

vyzkoušet n�kolik chromatografických kolon a r�zná složení mobilní fáze. P�i 

hledání optimálních podmínek by m�l být kladen d�raz na separaci vitaminu E 

v p�ijatelném �ase odd�len� od vnit�ního standardu a na zabrán�ní interference 

vitaminu E s ostatními složkami p�ípravku.
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33 TTeeoorreettiicckkáá ��áásstt

33..11 PP��íípprraavvkkyy GGeellaaddrriinnkk FFoorrttee,, GGeellaaddrriinnkk PPlluuss aa CChhoonnddrroottiinn ––

MMSSMM 22660000

P�ípravky Geladrink jsou kompletní arthronutraceutika pro regeneraci 

kloubního systému. Na trhu se vyskytují v kapslích nebo jako r�zné p�íchut�

práškového nápoje. 

P�ípravek Chondrotin – MSM 2600 je chondronutraceutikum s rostlinnými 

antioxidanty pro ochranu, výživu, hydrataci a regeneraci kloubních chrupavek. 

Vyrábí se jako léková forma kapsle [1]. 

tabulka 1 – složení p�ípravk� (obsah ú�inných látek je uveden ve 100 g p�ípravku) [1]

P�ípravek 

Ú�inná látka Geladrink Forte – 

práškový nápoj 

Geladrink Plus – 

práškový nápoj 

Chondrotin – 

MSM 2600 

Kolagenní peptidy 57,1 g 79,2 g  

Glukosaminsulfát 10,7 g 1667,0 mg 35,3 g 

Chondroitinsulfát 5,7 g 833,0 mg 11,8 g 

MSM 4,3 g 833,0 mg 29,4 g 

Boswellia Serrata 715,0 µg

Vitamin B1   220,5 mg 

Vitamin B5   294,0 mg 

Vitamin B6  8,0 mg 

Vitamin C 715,0 mg 500,0 mg 13,7 g 

Vitamin E 357,5 mg 1470,0 mg 

Biotin 2,5 mg 8823,0 µg 

Selen 357,5 µg 1470,0 µg 

Mangan 14,3 mg 8,0 mg 58,8 mg 

Vápník 700,0 mg 

Ho��ík 250,0 mg 

M�� 8,0 mg 

Taurin 2,9 g 

Rutin 2,9 g 
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Kolagenní hydrolyzát obsahuje ve vysokém množství aminokyseliny prolin, 

4-hydroxyprolin a glycin, kolagenní peptidy a biogenní tripeptid 

glycin-histidin-lysin. Ty mají schopnost ovliv�ovat �innost chrupavkových a 

kostních bun�k a stimulovat vznik mladých bun�k, které syntetizují fyziologické 

kolageny a látky tvo�ící chrupavkovou a kostní matrici. Kolagenní hydrolyzát je 

vyrobený enzymatickou hydrolýzou. P�i výrobním procesu dochází ke sterilizaci 

p�sobením teplot 140 °C. Takto získaný hydrolyzát je zdravotn� nezávadný. Má 

lepší chu�ové vlastnosti a umož�uje rychlejší vst�ebávání [2]. 

Glukosaminsulfát a chondroitinsulfát p�ispívají k další ochran� kloubních 

chrupavek. Stimulují syntézu proteoglykan�, snižují aktivitu enzym� poškozujících 

kloubní chrupavku. Vážou v chrupavce velké množství vody a zlepšují tak 

mechanicko-elastické vlastnosti chrupavky. Stimulují produkci kyseliny 

hyaluronové, která ovliv�uje hydrataci kloubních chrupavek. 

MSM je látka získávaná z rostlin. Jde o zdroj organicky vázané síry, která se 

podílí  na správné tvorb� struktury kolagenních vláken. MSM p�sobí jako silný 

antioxidant, zabra�uje volným peroxidovým radikál�m v poškozování 

chrupavkových i kostních bun�k a tkání. Má detoxika�ní ú�inky.  

Boswellia Serrata je strom rostoucí v Indii. Extrakt z k�ry obsahuje vysoké 

množství kyseliny boswellové, která vykazuje protizán�tlivé ú�inky (inhibicí 

5-lipoxygenasy), obnovuje krevní cévy poškozené zán�tem, zlepšuje krevní ob�h a 

výživu postižených tkání. D�sledkem je zmírn�ní bolestivosti, snížení otok�, snížení 

ranní ztuhlosti a zvýšení pohyblivosti kloub�. Pomáhá také kontrolovat vysokou 

hladinu krevních tuk� a chrání játra proti bakteriálním galaktosaminovým 

endotoxin�m. Nekyselinová �ást extraktu má analgetické a sedativní ú�inky. Ú�inek 

nastupuje obvykle do p�ti dn� [1].  

Vitamin C je d�ležitý pro produkci kolagenu a pojivových tkání, zvyšuje 

obranyschopnost organismu a p�sobí jako ú�inný antioxidant [2].  Spolu s rutinem 

zvyšuje prostupnost kapilár, zlepšuje krevní ob�h v tkáních kloubního systému a 

snižuje otoky dolních kon�etin. 

Vitaminy B1, B5 a B6 se ú�astní metabolismu  živin v organismu, slouží jako 

koenzymy biochemických reakcí v t�le. 

Biotin je nezbytný pro utilizaci živin, podporu a r�st bun�k a tkání. 
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Selen má významný vliv v procesu revmatoidních zán�t�. Spolu 

s vitaminem E a taurinem pozitivn� ovliv�uje pr�b�h osteoartrózy a snižuje 

bolestivost. P�sobí jako silné antioxidanty a chrání organismus p�ed škodlivým 

p�sobením volných radikál�, stejn� jako rutin.  

Mangan, ho��ík, vápník a m�� zasahují do metabolizmu kolagenu a 

glykosaminoglykan� a podílejí se na tvorb� pojivových tkání [1].  

Použití p�ípravk�: 

Geladrink Forte je ur�en pro dlouhodobé užívání k ochran�, výživ� a 

regeneraci tkání kloubního systému a p�i osteoartróze projevující se citlivostí na 

po�así, ztuhlostí kloub� p�i za�átku pohybu, bolestí v kloubech p�i pohybu, 

únavovou bolestí, no�ní bolestí, bolestí sval� a výrazným zhoršením pohyblivosti. 

Pacienti udávají první ú�inek po 2 týdnech užívání, po 6 týdnech užívání dochází ke 

zlepšení pohyblivosti kloub�. Ochranné p�sobení p�ípravku p�etrvává 2 až 6 m�síc�

po ukon�ení kúry podle závažnosti poškození kloub� [1], [2]. 

Geladrink Plus je ur�en k ochran� a regeneraci kloubního systému, pro 

omezení bolestivosti a zvýšení pohyblivosti kloub�. Používá se k prevenci a dopln�ní 

lé�by osteoartrózy a osteoporózy kostí, p�i onemocn�ní a poran�ní pohybového 

aparátu, k posílení kloub� p�i dysplazii ky�elních kloub� d�tí, k dopln�ní operativní 

lé�by p�ed a po instalaci um�lé náhrady kloubu [2]. 

Chondrotin – MSM 2600 se užívá jako dopln�k stravy p�i osteoartróze a 

k intenzivní ochran� kloubních chrupavek p�i kloubních onemocn�ních (drobné 

klouby rukou i nohou, ramenní, kolenní a ky�elní klouby, klouby páte�e). Ú�inek se 

dostaví za 3 – 4 týdny [1].   

Informace o bezpe�nosti p�ípravk�:  

P�ípravky byly schváleny hlavním hygienikem �eské republiky, jsou voln�

prodejné. Geladrink Forte a Geladrink plus jsou ur�eny d�tem od 3 let,  

Chondrotin – MSM 2600 není ur�en pro d�ti. Obsahují suroviny farmaceutické 

kvality. Kolagenní hydrolyzát má podle p�edpis� EU certifikát bezrizikové suroviny 

(2000/418/EC, 2001/233/EC). Výrobní proces je �ízen systémem HACCP [1].  
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33..22 VViittaammiinn EE

Vitamin E je souhrnný název pro látky, které jsou odvozeny od tokolu a 

tokotrienolu. Základní látkou je �-tokoferol, ale v p�írodních materiálech se 

vyskytuje i 	-tokoferol, 
-tokoferol, �-tokoferol a jim p�íbuzné tokotrienoly. 

Tokoferoly mají rozdílnou ú�innost, nejú�inn�jší je �-tokoferol. P�írodní  

�-tokoferol je ú�inn�jší než synteticky vyrobený �-tokoferol [3]. 

obrázek 1 – názvosloví tokoferol� [6] 

obrázek 2 – názvosloví tokotrienol� [6]
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tabulka 2 – charakteristika vitaminu E a vitaminu E acetátu

Vitamin E [4] Vitamin E acetát [5]

Strukturní 

vzorec 

Sumární 

vzorec 

C29H50O2 C31H52O3

Chemický 

název 

D-alpha-tocopherol 

(2R)-3,4-dihydro-2,5,7,8- 

    tetramethyl-2-[(4R,8R)-  

    4,8,12-trimethyltridecyl]-2H-  

    1-benzopyran-6-ol  

tocopheryl acetate 

3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl- 

    2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- 

    2H-benzopyran-6-yl acetate 

CAS 59-02-9 7695-91-2 

Molekulová 

hmotnost 

430,72 472,75 

Fyzikální vlastnosti tokoferol�: 

Látky tvo�í za normální teploty bezbarvé nebo slab� nažloutlé viskózní oleje 

[6]. Teplota tání leží v rozmezí 2,5 – 3,5 °C, teplota varu v rozmezí 200 – 220 °C. 

Hustota je 0,95 kg/m3 [4].  

Jsou dob�e rozpustné v tucích a lipofilních rozpoušt�dlech, etheru, 

chloroformu, hexanu, málo rozpustné v alkoholu a acetonu, nerozpustné ve vod�.  

Do 40 °C jsou tokoferoly stabilní v��i silným alkáliím, za vyšších teplot se 

rozkládají. V kyselém prost�edí jsou stabilní, nerozkládají se ani p�i 100 °C 

s koncentrovanými minerálními kyselinami. Tokoferoly jsou citlivé v��i vzdušnému 

kyslíku, rozkládají se v UV-sv�tle. Látky se snadno oxidují [6]. 

Mechanismus ú�inku vitaminu E: 

V organismu p�sobí vitamin E jako antioxidant – spole�n� se selenem 

obsaženým v potrav� chrání polynenasycené mastné kyseliny v bun��ných 

strukturách p�ed atakem volných radikál� a chrání erytrocyty p�ed hemolýzou.  

Ochrana proti poškození kyslíkovými radikály je d�ležitá pro vývoj a správnou 
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funkci nervového a svalového systému.  Vitamin E p�sobí také jako kofaktor 

n�kterých enzymových systém�.   

Osud v organismu: 

Vitamin E se absorbuje �áste�n� z gastrointestinálního traktu. Absorpce 

závisí na p�ítomnosti žlu�ových solí, tuk� a na funkci pankreatu. Prost�ednictvím 

lymfatického systému se dostává do krve, kde se váže na plazmatické 	-lipoproteiny. 

Maximální koncentrace v séru je dosažena za 4 – 8 hodin po perorálním podání.   

Vitamin E se distribuuje do všech tkání. Ukládá se zejména v tukové tkáni.   

Metabolizuje se v játrech a jeho metabolity se vylu�ují p�evážn� žlu�í (75%) 

a v malém množství mo�í. Vitamin E p�echází do mate�ského mléka a v malém 

množství prochází placentární bariérou.   

Indikace:   

Vitamin E se používá v prevenci vývojových poruch plodu, vegetativních 

potíží v klimakteriu, jako adjuvans hormonální lé�by poruch menstrua�ního cyklu, 

p�i atrofii sliznic dýchacích a polykacích cest.   

Podává se p�i n�kterých endokrinních poruchách (hypogonadismus, 

thyreotoxikosy) a terapeuticky v kombinaci s vitaminem A p�i sterilit� muž�. 

Další oblast použití tvo�í neurastenie, svalové dystrofie a neurologická 

degenerativní onemocn�ní [2].   

Uvedené indikace jsou založené na empirii. Jediné oprávn�né užívání je p�i 

poruchách výživy a stavech malabsorpce tuk� a v tucích rozpustných vitamin� [7].    

Vitamin E bývá sou�ástí antioxida�ní terapie. Podle observa�ních studií je 

vyšší výskyt antioxidant� v potrav� (vitamin E, vitamin C, betakaroten) spojen 

s nižším výskytem kardiovaskulárních onemocn�ní, a proto by se vitamin E mohl 

používat v prevenci ateriosklerosy a ischemické choroby srde�ní. Randomizované 

klinické studie ale v�tšinou neprokázaly p�íznivý vliv potravinových dopl�k�

s obsahem antioxidant� v prevenci ateriosklerosy [3], [8]. 
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Kontraindikace: 

P�ípravky s obsahem vitaminu E jsou kontraindikovány u nemocných se 

známou p�ecitliv�lostí na vitamin E a u osob se zvýšenou tendencí 

k trombembolických p�íhodám (k�e�ové žíly, hluboká žilní trombosa).   

Interakce: 

Vitamin E potencuje p�i dávkách nad 400 mg denn� ú�inky antikoagulancií. 

P�i sou�asném podávání s kortikoidy nebo hormonální antikoncepcí se zvyšuje riziko 

žilní trombosy.     

Látky omezující resorpci tuk� mohou snižovat resorpci vitaminu E (cheláty, 

laxativa, hypolipidemika).   

P�i podávání vysokých dávek železa dochází ke zrychlení oxidace            

vitaminu E, denní pot�eba vitaminu E tím m�že být zvýšena.   

Vitamin E podávaný ve vysokých dávkách odbourává zásobu vitaminu A 

v organismu.   

Nežádoucí ú�inky: 

P�i užívání vysokých dávek (400 - 800 mg denn�) se mohou objevit zažívací 

potíže, pr�jem, únava, slabost a bolesti hlavy [2].   

Nedostatek: 

U �lov�ka nebyl spolehliv� popsán. Nedostatek vitaminu E se projeví u samic 

potkan� neschopností donosit mlá�ata, u samc� neplodností. U obou pohlaví potkan�

také dojde k poruchám sval� [9]. 

P�edávkování :  

P�i p�edávkování dlouhodobým užíváním vysokých dávek vitaminu E se 

mohou objevit poruchy vid�ní, pr�jmy, závrat�, bolesti hlavy, nevolnost až žalude�ní 

k�e�e, t�žká únava a slabost.   

Velmi vysoké dávky vitaminu E (nad 800 mg denn� dlouhodob�) mohou 

u nemocných s deficitem vitaminu K vyvolávat tendence ke krvácivosti, mohou 
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ovliv�ovat metabolismus hormon� štítné žlázy a zvyšovat riziko tromboflebitid nebo 

tromboembolií u vnímavých pacient� [2].   

Zdroje: 

Velmi bohaté na vitamin E jsou rostlinné oleje [9]. Vitamin E obsahují dále 

obilné klí�ky, sójové boby, o�echy, r�ži�ková kapusta, listová zelenina, špenát, 

celozrnné obilniny, lušt�niny a vejce [10]. Obsah vitaminu E v mléce je závislý na 

obsahu vitaminu A [9]. 

Potravní dopl�ky: 

P�írodní �-tokoferol má dvakrát v�tší ú�innost než synteticky vyráb�né potravní 

dopl�ky. Aktivita i množství vitaminu E se vyjad�uje v mezinárodních jednotkách 

(I.U.). Jedna I.U. odpovídá 1 mg vitaminu E [10]. Na trhu jsou dostupné potravní 

dopl�ky s obsahem 100 až 400 I.U. vitaminu E. Obvyklé dávkování je  

200 až 400 I.U. denn�. P�i svalových dystrofiích a neurologických onemocn�ních se 

užívá až 2000 I.U. denn� [2]. 
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33..33 CChhrroommaattooggrraaffiiee [43]

33..33..11 ZZáákkllaaddnníí pprriinncciippyy cchhrroommaattooggrraaffiicckkýýcchh mmeettoodd

Chromatografické metody jsou vysoce ú�inné separa�ní metody, sloužící 

k odd�lení složek sm�si. Zárove� se používají ke kvalitativnímu i kvantitativnímu  

hodnocení separovaných složek.  

P�i chromatografických metodách dochází k postupnému, mnohokrát 

opakovanému vytvá�ení rovnovážných stav� d�lených látek mezi dv�ma vzájemn�   

nemísitelnými fázemi. Jedna nepohyblivá, stacionární fáze, má schopnost zadržovat 

sou�ásti analyzované sm�si, druhá pohyblivá, mobilní fáze, vymývá (eluuje) tyto 

sou�ásti z nepohyblivé fáze a odnáší je ve sm�ru toku r�znou rychlostí, �ímž dojde 

k odd�lení složek sm�si. Rychlost postupu látky závisí na sorp�ní rovnováze, tzn. 

�ím pevn�ji se látka sorbuje na stacionární fázi, tím pomaleji v chromatografickém 

systému postupuje. 

Chromatografické metody m�žeme rozd�lit z hlediska: 

» podstaty separa�ního d�je (chromatografie   adsorp�ní,   rozd�lovací,          

iontovým�nná, na molekulových sítech) 

» uspo�ádání stacionární fáze (chromatografie kolonová, plošná (papírová, 

tenkovrstvá)) 

» zp�sobu vyvíjení (chromatografie elu�ní, vyt�s�ovací, frontální analýza) 

» podle charakteru mobilní fáze  (chromatografie plynová , kapalinová) [11], [12], 

[13]. 

33..33..22 VVyyssookkooúú��iinnnnáá kkaappaalliinnoovváá cchhrroommaattooggrraaffiiee ((HHiigghh PPeerrffoorrmmaannccee

LLiiqquuiidd CChhrroommaattooggrraapphhyy)) –– HHPPLLCC

Separa�ní ú�innost kapalinové kolonové chromatografie závisí na velikosti 

�ástic stacionární fáze. �ím menší a stejnom�rn�jší jsou �ástice stacionární fáze, tím 

v�tší je ú�inná plocha a separa�ní ú�innost. Pro dostate�n� rychlý pr�tok mobilní 

fáze je však nutné protla�it ji kolonou pomocí �erpadla pod vysokým tlakem. 

K d�lení látek lze využít všech vratných dvoufázových separa�ních mechanism�

(adsorpce, rozd�lování, iontová vým�na, sítový efekt gelu), a proto je možné nalézt 
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selektivní a ú�inný chromatografický systém k d�lení sm�si prakticky všech 

organických látek rozpustných ve vod�, z�ed�ných kyselinách nebo organických 

rozpoušt�dlech [11].  

Hlavní p�ednosti HPLC: 

a) Možnost kvalitativního i kvantitativního hodnocení separovaných složek sm�si. 

b) Rychlost analýzy, citlivost stanovení (v závislosti na použitém detektoru). 

c) Spot�eba minimálního množství vzorku. 

d) Možnost automatizace [12]. 

e) Použití pro separaci tepeln� nestálých i net�kavých slou�enin (je možno pracovat 

za laboratorní teploty bez nutnosti p�evád�t vzorek na plyn na rozdíl od plynové 

chromatografie) [13]. 

Využití HPLC v praxi je velmi široké, zejména pro hodnocení steroid�,  

cukr�, vitamin�, pesticid�, barviv [11]. HPLC se využívá také v analýze lé�ivých 

p�ípravk� – p�i identifikaci lé�iv, stanovení obsahu a �istoty látek, p�i �ešení 

problematiky stability lé�iv, p�i analýze p�írodních lé�iv v rostlinných materiálech a 

p�i monitorování lé�iv a jejich metabolit� v t�lních tekutinách [12].  

obrázek 3 – schéma kapalinového chromatografu – 1, 2 zásobníky mobilní fáze; 3 �erpadla;                     

4 sm�šovací za�ízení; 5 manometr; 6 dávkovací za�ízení; 7 p�edkolona; 8 kolona; 9 detektor;               

10 sb�ra� frakcí; 11 po�íta�   [11] 
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33..44 VVaalliiddaaccee aannaallyyttiicckkéé mmeettooddyy [43]

Validaci m�žeme definovat jako proceduru, jejímž cílem je demonstrovat      

a dokumentovat kvalitu analytické metody ustanovením definovaných kriterií a 

m��ením jejich hodnot. Validovat metodu znamená ov��it platnost zvoleného 

analytického postupu [15]. 

33..44..11 TTeesstt vvhhooddnnoossttii cchhrroommaattooggrraaffiicckkééhhoo ssyyssttéémmuu

Test zp�sobilosti systému p�edstavuje nedílnou sou�ást metody a slouží 

k zajišt�ní p�im��ené ú�innosti chromatografického systému. 

3.4.1.1 Ú�innost chromatografického systému – zdánlivý po�et teoretických 

pater  

Ú�innost kolony (zdánlivá) m�že být vypo�tena jako zdánlivý po�et 

teoretických pater (N) podle vzorce, v n�mž musí být vyjád�eny hodnoty tR a wh ve 

stejných jednotkách (�asu, objemu nebo vzdálenosti): 

2

5,54 R

h

t
N

w

� �
= ⋅� �

� �
   , kde: 

tR – reten�ní �as (nebo objem); 

wh – ší�ka píku v polovin� jeho výšky. 

Zdánlivý po�et teoretických pater se m�ní se stanovovanou složkou, kolonou 

a reten�ním �asem.  V�tší po�et teoretických pater N znamená vyšší ú�innost kolony 

[14]. 

3.4.1.2 Faktor symetrie chromatografických pík�

Faktor symetrie píku (As) (faktor chvostování píku) se vypo�ítá ze vzorce: 

0,05

2S

w
A

d
=    , kde: 

w0,05 – ší�ka píku ve vzdálenosti 5 % výšky píku; 

d – vzdálenost mezi kolmicí spušt�nou z vrcholu píku a vzestupnou �ástí píku v 5 % 

jeho výšky. 
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Hodnota faktoru symetrie 1,0 zna�í úplnou (ideální) symetrii píku. Hodnoty 

faktoru symetrie v�tší než 1,0 znamenají „tailing“ (chvostování), hodnoty menší než 

1,0 znamenají „fronting“ (frontování) píku. Zvyšováním asymetrie píku roste 

možnost chyby p�i výpo�tu plochy píku [14]. 

3.4.1.3 Rozlišení chromatografických pík�  

Rozlišení (Rs) mezi píky dvou složek, které mají podobnou výšku, se vypo�ítá 

ze vzorce: 

2 1

1 2

1,18.( )R R
S

h h

t t
R

w w

−
=

+
    , kde tR2 > tR1,   kde: 

tR1 a tR2 – reten�ní �asy látek; 

wh1 a wh2 – ší�ky pík� v polovi�ní výšce. 

Rozlišení v�tší než 1,5 odpovídá rozd�lení pík� na základní linii [14].  

33..44..22 LLiinneeaarriittaa

Linearita je chápána jako p�ímková závislost mezi dv�ma náhodnými 

prom�nnými, tj. analytickým signálem a koncentrací analytu.  

Pro provedení testu linearity je doporu�eno prom��it minimáln� 5 – 6 r�zných 

koncentrací modelového vzorku. Linearita vzájemné závislosti dvou náhodných 

prom�nných se charakterizuje metodou lineární regrese (korela�ní koeficient, 

sm�rnice kalibra�ní k�ivky – regresní koeficient). �ím více se hodnoty korela�ního 

koeficientu blíží jedné, tím je závislost obou prom�nných lineárn�jší [15], [16]. 

33..44..33 OOppaakkoovvaatteellnnoosstt

Opakovatelnost metody je definována jako t�snost shody výsledk� získaných 

za podmínek použití téže zkušební metody na identickém materiálu, v téže laborato�i, 

týmž pracovníkem, za použití týchž p�ístroj� a za�ízení, b�hem krátkého �asového 

rozmezí [15].  

Opakovatelnost odezvy se vyjad�uje jako odhad relativní sm�rodatné 

odchylky (RSD%) pro �adu následných m��ení porovnávacího roztoku a vypo�ítá se 

ze vzorce: 
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2
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�    , kde: 

yi – jednotlivé hodnoty vyjád�ené jako plocha píku, výška píku nebo pom�r ploch  

       u metody vnit�ního standardu; 

� – pr�m�r jednotlivých hodnot; 

n – po�et jednotlivých hodnot [14]. 

33..44..44 PP��eessnnoosstt

P�esnost metody je definována jako t�snost shody mezi výsledky metody 

provád�né opakovan� s homogenním vzorkem. Obvykle je ur�ena jako rozdíl, 

standardní odchylka �i relativní sm�rodatná odchylka p�i sérii m��ení.  

P�esnost m�že být hodnocena pomocí opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. 

Opakovatelnost vyjad�uje p�esnost za zcela stejných opera�ních podmínek v krátkém 

�asovém intervalu. Reprodukovatelnost vyjad�uje p�esnost mezilaboratorní (srovnání 

výsledk� metody z více laborato�í), využívá se ke standardizaci metody [15], [16]. 

33..44..55 SSpprráávvnnoosstt

Správnost vyjad�uje t�snost shody výsledk� m��ení a skute�né hodnoty 

m��ené veli�iny. Zjistí se jinou nezávislou metodou, jejíž správnost je ov��ena, 

analýzou modelového vzorku (placeba s p�idaným standardem), �i analýzou vzorku 

s p�idaným standardem, pokud není k dispozici placebo. Hodnocením správnosti 

metody se ur�uje p�ítomnost �i nep�ítomnost náhodné chyby, nej�ast�ji otestováním 

odchylky výsledk� od správné hodnoty. 

Vyjad�uje se jako rozdíl hodnot, nebo jako výt�žnost (recovery), která udává 

pom�r koncentrace analytu získané danou analytickou metodou a p�ijaté referen�ní 

hodnoty (v %): 

0

100
c

c
R i

i ⋅=    , kde: 

ci – koncentrace stanovená pomocí HPLC; 

c0 – vložená koncentrace [16].



24

33..44..66 SSeelleekkttiivviittaa

Selektivita je definována jako schopnost p�esného a správného ur�ení 

analytu v p�ítomnosti interferujících látek (matrice). M�že jít o další ú�inné látky  

u složených p�ípravk�, pomocné látky, ne�istoty z výroby, rozkladné produkty, 

zbytková rozpoušt�dla. Je testována porovnáním výsledk� vzork� standard�

s výsledky vzork� s matricí. Interference matrice se projevuje tím, že analytický 

signál neodpovídá stanovovanému analytu, ale je superponován signálem rušivé 

složky [15], [17]. 

33..44..77 RRoobbuussttnnoosstt

 Robustnost analytické metody je míra její kapacity z�stat nedot�ený p�i malé, 

ale zám�rné zm�n� parametr� analytické metody, k nimž dochází p�i provád�ní 

metody stejným postupem v jiné laborato�i. Poskytuje náznak spolehlivosti analýzy 

b�hem jejího používání za normálních podmínek. Typickými zm�nami parametr�

kapalinové chromatografie jsou zm�na pH, zm�na kolony, zm�na složení a rychlosti 

pr�toku mobilní fáze, zm�na teploty [16].  

33..44..88 SSttaabbiilliittaa

�asto je p�i analýze nezbytná dostate�ná stabilita vzork�, standard�, reagencií 

a mobilní fáze, protože se po�ítá s analýzou p�es noc s využitím autosampleru nebo  

s �asovými ztrátami danými poruchou p�ístroje.  

Vzorky a standardy by m�ly být znovu testovány po nejmén� 24 hodinách 

(dle pot�eby), a stanovený obsah složek by m�l být srovnán s �erstv� p�ipravenými 

standardy. Kritériem stability po 24 hodinách za definovaných skladovacích 

podmínek je maximáln� 2% zm�na v odpov�di standardu nebo vzorku, vztažená 

k �erstv� p�ipraveným standard�m.  

Pokud roztok není stabilní za pokojové teploty, pak snížení teploty na                  

2 – 8 °C m�že zlepšit stabilitu vzork� a standard� [18]. 
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33..55 MMeettooddyy ssttaannoovveenníí vviittaammiinnuu EE

33..55..11 SSttaannoovveenníí vviittaammiinnuu EE ppooddllee ��eesskkééhhoo lléékkooppiissuu 22000099

Provede se plynová chromatografie. Chromatografický postup se provádí za 

podmínek uvedených v tabulce 3: 

tabulka 3 – stanovení vitaminu E podle �eského lékopisu 2009 [14]

Podmínky GC analýzy �lánky Tocoferolum alfa, Tocoferolum alfa RRR 

Kolona 
k�emenná (30 m x 0,25 mm),  

polydimethylsiloxan jako SF (tlouš�ka filmu 0,25 µm) 

Nosný plyn helium pro chromatografii 

Pr�toková rychlost 1 ml/min 

Teplota 

nást�ikový prostor – 290 °C, 

detektor – 290 °C, 

kolona – 280 °C 

Detektor plamenoioniza�ní 

Vnit�ní standard skvalan  
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33..55..22 SSttaannoovveenníí vviittaammiinnuu EE ppoommooccíí HHPPLLCC

tabulka 4 – HPLC metody pro stanovení vitaminu E – rešerše 

Chromatografická 

kolona 
Mobilní fáze Detekce 

Analyzovaný 

vzorek 
Citace

Spherisorb Si  
   (250 x 4,6 mm;     
    5,0m �ástice) 

hexan:2-propanol (99:1) APCI-MS mléko, cereálie 
Nestlé [19]

Fluophase PFP  
   (200 x 4,6 mm;  
    5,0m �ástice) 

acetonitril:voda (78:22), 
MeOH:V (95:5) 

APCI-MS,  
ESI-MS 

slune�nicový olej, 
mléko [20]

YMC C30  
   (250 x 4,6 mm;  
     5,0m �ástice) 

gradient 
(A) MeOH:V (96:4) 
(B) terc-butylmethylether:  
      MeOH:V (90:6:4) 

APCI-MS, 
DAD 

multivitaminové 
potravní dopl�ky 

[21]

Chromolith 
Performance RP-18e   
   (100 x 4,6 mm) 

MeOH:V (100:0) DAD lidské sérum 
[22]

Taxsil  
   (250 x 4,6 mm;  
    5,0m �ástice) 

MeOH:V (92:8) DAD rostlinný olej, 
sm�sný 
koncentrát 
tokoferolu, sójový 
olej, p�ípravek 
s obsahem 
vitaminu E 

[23]

Lichrospher C8  
   (250 x 4,6 mm;  
    5,0m �ástice) 

acetonitril:methanol (95:5) DAD kapsle 
[24]

Pinnacle II  
   (50 x 2,1 mm;  
    3,0m �ástice) 

hexan:ethylacetát   
   (99,5:0,5) 

DAD d�tská mlé�ná 
výživa [25]

Pinnacle II C18  
   (50 x 2,1 mm;  
    3,0m �ástice) 

acetonitril:methanol: 
   dichlormethan (60:38:2) 

UV/VIS lidské mléko 
[26]

YMC-Pack  
Polyamine II  
   (250 x 4,6 mm)  

hexan:ethylacetát (70:30) fluorescen�ní žampiony 
[27]

Inertsil 5  
   (250 x 3 mm;  
    5,0m �ástice) 

hexan:1,4-dioxan (97:3) fluorescen�ní espresso káva 
[28]

Nova-Pak  
   (150 x 3,9 mm;  
    5,0m �ástice) 

hexan:ethylacetát (98:2) fluorescen�ní d�tská výživa 

[29]
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Chromatografická 

kolona 
Mobilní fáze Detekce 

Analyzovaný 

vzorek 
Citace

Chiralcel OD-H  
   (250 x 4,6 mm) 

hexan  fluorescen�ní Vitamin E  
   400 mg tobolky  
   (Zentiva), 
Vitaminum E  
   400 mg soft  
   capsules  
   (Hasco-Lek) 

[30]

p�edkolona RP-18   
   (15 x 33,2 mm;  
    7,0m �ástice)  
kolona OD-224 RP-18 
   (220 x 34,6 mm;  
    5,0m �ástice) 

5 mM kyselina octová + 
octan sodný 
v methanolu:voda (97:3) 

coulometrická semena, o�echy 

[31]

33..55..33 DDaallššíí mmeettooddyy ppoouužžíívvaannéé kkee ssttaannoovveenníí vviittaammiinnuu EE

tabulka 5 – další metody pro stanovení vitaminu E – rešerše 

Analytická metoda Analyzovaný vzorek Citace

Fluorimetrie olivový olej [32] 

farmaceutický sm�sný preparát [33] 
Voltametrie 

vícesložkové vitaminové sm�si [34] 

Vitamin E 400 mg tobolky (Zentiva),  

Vitaminum E 400 mg soft capsules (Hasco-Lek) 
[30] 

krmná sm�s [35] 
Plynová chromatografie 

rostlinné oleje [36] 

tobolky s obsahem 500 mg vitaminu E [37] Elektrokinetická 

chromatografie tablety [38] 

tobolky 
[39] Kapilární 

elektrochromatografie panenský olivový olej, lískové o�echy, slune�nicová 

semena, sojové boby 
[40] 

Kapilární chromatografie komer�ní vzorky vitaminu E [41] 

Sekven�ní injek�ní 

chromatografie 
[42]  
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44 EExxppeerriimmeennttáállnníí ��áásstt

44..11 MMaatteerriiáállyy aa ppoomm��cckkyy

44..11..11 SSttaannddaarrddyy,, vvzzoorrkkyy,, cchheemmiikkáálliiee

Vitamin E acetate 96,0 % (Sigma Aldrich) 

Tocol (rac – Tocol) 50 mg/ml, 1 ml hexane (Matreya)

Geladrink Forte práškový nápoj – ananas, exspirace: 03. 03. 2011 (Orling) 

Geladrink Plus práškový nápoj – više�, exspirace: 05. 05. 2011 (Orling) 

Chondrotin – MSM 2600, exspirace: 03. 11. 2010 (Orling) 

Methanol Chromasolv® for HPLC (Sigma Aldrich) 

Hexane G. R. (mixture of isomers) (Lach-Ner) 

Denaturovaný ethanol 96,0 % 

Isopropylalkohol p. a. (Penta) 

Aceton �istý (Penta) 

Ultra�istá voda, �išt�ná systémem Milli-Q (Millipore, Berford) 

44..11..22 PP��ííssttrroojjee,, ppooddmmíínnkkyy sseeppaarraaccee

Chromatografický systém: 

Chromatograf:  Shimadzu 20AD Prominence Liquid Chromatograph

Detektor:  Shimadzu M 20A Prominence Diode Array Detector

Kolony:  Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm (Merck)

   Chromolith Performance RP-18e, 100 x 3 mm (Merck) 

HS F5, 100 x 4 mm, 3µm �ástice (Sigma Aldrich) 

Zorbax SB-C18,  50 x  4,6 mm, 1,8µm �ástice (Agilent) 

Synergi Fusion – RP, 20 x 2 mm, 2µm �ástice (Phenomenex) 

Synergi Fusion – RP, 75 x 3 mm, 4µm �ástice (Phenomenex) 

Dávkování:  10 µl 

Detekce:  UV, 290 nm 

Mobilní fáze:  methanol  

methanol:voda  
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Pr�toková rychlost: 1,0 – 2,0 ml/min 

Vyhodnocení:  chromatografický software LC Solution 

Filtra�ní za�ízení na mobilní fáze: Millipore, filtr ze sklen�ných vláken o velikosti 

pór� 0,45 m

Analytické váhy: Sartorius 2004 MP, SRN 

Ultrazvuková láze�: Bandelin SONOREX RK100, Berlín, SRN 

44..22 PP��íípprraavvaa zzáássoobbnníícchh rroozzttookk��

Zásobní roztok vitaminu E acetátu byl p�ipraven rozpušt�ním navážky 

0,05458 g vitaminu E acetátu v hexanu a dopln�ním hexanem na objem 25,00 ml 

v odm�rné ba�ce. 

Zásobní roztok tokolu (1) o koncentraci 1000 mg/l byl p�ipraven na�ed�ním 

0,20 ml roztoku tokolu o koncentraci 50 mg/ml hexanem na objem 10,00 ml 

v odm�rné ba�ce. 

Zásobní roztok tokolu (2) o koncentraci 150 mg/l  byl p�ipraven na�ed�ním 

0,15 ml roztoku tokolu o koncentraci 50 mg/ml methanolem na objem 50,00 ml 

v odm�rné ba�ce. 

44..33 PP��íípprraavvaa pprraaccoovvnníícchh rroozzttookk��

Pracovní roztok placeba byl p�ipraven v 10ml odm�rné ba�ce p�idáním 

3,00 ml hexanu k navážce 0,5043 g p�ípravku Geladrink Plus práškový nápoj – 

više�. Odm�rná ba�ka byla dopln�na na objem 10,00 ml methanolem a byla vložena 

na 15 min do ultrazvukové lázn�. Pot�ebné množství bylo p�efiltrováno p�es filtr 

o velikosti pór� 0,45 µm do vialky. Roztok byl dávkován autosamplerem na kolonu. 

Pracovní roztok pro kalibraci 1 o koncentraci vitaminu E acetátu  

54,58 mg/l a koncentraci tokolu 25 mg/l byl p�ipraven z 0,25 ml zásobního roztoku 
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vitaminu E acetátu a 0,25 ml zásobního roztoku tokolu (1) dopln�ním methanolem na 

objem 10,00 ml v odm�rné ba�ce. 

Pracovní roztok pro kalibraci 2 o koncentraci vitaminu E acetátu  

109,16 mg/l a koncentraci tokolu 50 mg/l byl p�ipraven z 0,5 ml zásobního roztoku 

vitaminu E acetátu a 0,5 ml zásobního roztoku tokolu (1) dopln�ním methanolem na 

objem 10,00 ml v odm�rné ba�ce. 

Pracovní roztok pro kalibraci 3 o koncentraci vitaminu E acetátu  

163,74 mg/l a koncentraci tokolu 75 mg/l byl p�ipraven z 0,75 ml zásobního roztoku 

vitaminu E acetátu a 0,75 ml zásobního roztoku tokolu (1) dopln�ním methanolem na 

objem 10,00 ml v odm�rné ba�ce. 

Pracovní roztok pro kalibraci 4 o koncentraci vitaminu E acetátu  

218,32 mg/l a koncentraci tokolu 100 mg/l byl p�ipraven z 1,00 ml zásobního 

roztoku vitaminu E acetátu a 1,00 ml zásobního roztoku tokolu (1) dopln�ním 

methanolem na objem 10,00 ml v odm�rné ba�ce. 

Pracovní roztok pro kalibraci 5 o koncentraci vitaminu E acetátu  

272,90 mg/l a koncentraci tokolu 125 mg/l byl p�ipraven z 1,25 ml zásobního 

roztoku vitaminu E acetátu a 1,25 ml zásobního roztoku tokolu (1) dopln�ním 

methanolem na objem 10,00 ml v odm�rné ba�ce. 

Pracovní roztok pro kalibraci 6 o koncentraci vitaminu E acetátu  

327,48 mg/l a koncentraci tokolu 150 mg/l byl p�ipraven z 1,5 ml zásobního roztoku 

vitaminu E acetátu a 1,5 ml zásobního roztoku tokolu (1) dopln�ním methanolem na 

objem 10,00 ml v odm�rné ba�ce. 

Pracovní roztoky pro p�esnost byly p�ipraveny navážením p�ibližn� p�esn�

0,50 g p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas a p�ídavkem 3,00 ml 

zásobního roztoku tokolu (2) do odm�rné ba�ky. Odm�rná ba�ka byla dopln�na na 

objem 10,00 ml methanolem a byla vložena na 15 min do ultrazvukové lázn�. 

Pracovní roztok pro správnost (1) byl p�ipraven odm��ením 0,50 ml 

zásobního roztoku tokolu (2), 1,00 ml zásobního roztoku vitaminu E acetátu a 

1,50 ml hexanu do 10ml odm�rné ba�ky a dopln�ním methanolem na 10,00 ml. 

Pot�ebné množství bylo p�efiltrováno p�es filtr o velikosti pór� 0,45 µm. 

Pracovní roztoky pro správnost (2) byly p�ipraveny navážením p�ibližn�

p�esn� 0,50 g p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas, p�ídavkem  
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3,00 ml zásobního roztoku tokolu (2) a 1,00 ml zásobního roztoku vitaminu E acetátu 

do odm�rné ba�ky. Odm�rná ba�ka byla dopln�na na objem 10,00 ml methanolem a 

byla vložena na 15 min do ultrazvukové lázn�. Pot�ebné množství bylo p�efiltrováno 

p�es filtr o velikosti pór� 0,45 µm. 

44..44 PP��íípprraavvaa vvzzoorrkkuu

Postup pro Geladrink Forte práškový nápoj – ananas

Do 10ml odm�rné ba�ky bylo naváženo p�ibližn� p�esn� 0,50 g p�ípravku Geladrink 

Forte práškový nápoj – ananas. Byly p�idány 3,00 ml zásobního roztoku tokolu (2). 

Odm�rná ba�ka byla dopln�na na objem 10,00 ml methanolem. Odm�rná ba�ka byla 

vložena na 15 min do ultrazvukové lázn�.  Pot�ebné množství bylo p�efiltrováno p�es 

filtr o velikosti pór� 0,45 µm do vialky. Roztok byl dávkován autosamplerem na 

kolonu. 

Postup pro Chondrotin – MSM 2600 

Obsah 4 kapslí byl homogenizován v t�ecí misce. Do 10ml odm�rné ba�ky bylo 

naváženo p�ibližn� p�esn� 0,15 g p�ípravku Chondrotin – MSM 2600. Byly p�idány 

3,00 ml zásobního roztoku tokolu (2). Odm�rná ba�ka byla dopln�na na objem  

10,00 ml methanolem. Odm�rná ba�ka byla vložena na 15 min do ultrazvukové 

lázn�.  Pot�ebné množství bylo p�efiltrováno p�es filtr o velikosti pór� 0,45 µm do 

vialky. Roztok byl dávkován autosamplerem na kolonu. 

44..55 PPooppiiss pprrááccee

Byla optimalizována metoda pro stanovení obsahu vitaminu E acetátu 

v p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas.  Podstatou optimalizace je 

volba vhodných podmínek pro analýzu vitaminu E acetátu v p�ítomnosti dalších 

složek p�ípravku (volba vhodné analytické kolony, mobilní fáze, teploty). P�i 

optimalizaci byl používán p�ímo roztok vzorku p�ípravku Geladrink Forte práškový 

nápoj – ananas.  
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Po získání optimálních podmínek chromatografie byl prom��en pracovní 

roztok placeba, aby bylo ov��eno, že se píky ostatních složek p�ípravku nekryjí 

s píkem vitaminu E acetátu.  

Metoda byla validována.  

Následn� byly prom��eny vzorky p�ípravk� Geladrink Forte práškový nápoj – 

ananas a Chondrotin – MSM 2600. Obsah vitaminu E acetátu v p�ípravku byl 

vypo�ítán podle vzorce: 

Ea(vz) T(st) st

Ea(vz)

Ea(st) T(vz) vz

A .A .m .0,96.45.100
c =

A .A .m .50 , kde: 

cEa(vz) – obsah vitaminu E acetátu ve vzorku v %; 

AEa(vz) – plocha píku vitaminu E acetátu ve vzorku; 

AEa(st) – plocha píku vitaminu E acetátu ve standardu; 

AT(vz)  – plocha píku tokolu ve vzorku; 

AT(st) – plocha píku tokolu ve standardu; 

mvz – navážka vzorku v mg; 

mst – navážka standardu v mg; 

0,96 – korek�ní faktor na �istotu standardu vitaminu E acetátu;

45/50 – korekce na rozdílnou koncentraci tokolu ve vzorku a ve standardu.  

 Protože výrobce deklaruje na obalu množství vitaminu E, byl obsah 

vitaminu E acetátu zjišt�ný HPLC metodou p�epo�ítán na obsah vitaminu E podle 

vzorce: 

( ). EEa vz

E

Ea

c Mr
c

Mr
= , kde: 

cE – obsah vitaminu E ve vzorku v %; 

cEa(vz) – obsah vitaminu E acetátu ve vzorku v %; 

MrE – molární hmotnost vitaminu E (MrE = 430,72); 

MrEa – molární hmotnost vitaminu E acetátu (MrEa = 472,76). 
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55 VVýýsslleeddkkyy aa ddiisskkuuzzee

55..11 OOppttiimmaalliizzaaccee cchhrroommaattooggrraaffiicckkýýcchh ppooddmmíínneekk

55..11..11 OOppttiimmaalliizzaaccee sslloožžeenníí mmoobbiillnníí ffáázzee vv zzáávviisslloossttii nnaa ttyyppuu kkoolloonnyy

P�i optimalizaci byl používán p�ímo roztok vzorku p�ípravku Geladrink Forte 

práškový nápoj – ananas. Na vybraných kolonách byly m��eny reten�ní �asy tokolu 

(vnit�ní standard) a vitaminu E acetátu v závislosti na zm�nách složení mobilní fáze.  

Jako mobilní fáze byl používán �istý methanol, nebo sm�s methanolu a vody 

v r�zných pom�rech. Byl zvolen nást�ik 10 µl, pr�toková rychlost 1 ml/min a teplota 

30 °C. Odezva detektoru byla sledována p�i vlnové délce 290 nm. 

Cílem testování bylo umožnit d�lení pík� na základní linii p�i zachování 

vhodných podmínek pro použitou kolonu a p�i zachování ucházejícího �asu jedné 

analýzy.  

tabulka 6 – hodnoty nam��ené p�i optimalizaci složení mobilní fáze 

Kolona 
Mobilní 

fáze  
MeOH:V                

Tlak 
(MPa) 

tR tokolu              
(min) 

tR 

vitaminu 
E acetátu 

(min) 

Poznámky 

100:0 4,5-5,0 2,886 4,617 pík tokolu neúpln� odd�len  
od píku balastu 

99:1 4,8-5,3 3,170 5,424   

98:2 5,0-5,4 3,526 6,480 
pík tokolu odd�len od píku 
balastu 

97:3 5,1-5,5 3,931 7,733   
96:4 5,2-5,6 4,388 9,282   

Chromolith 
Performance RP-18e,                       

100 x 4,6 mm 

95:5 5,4-5,8 5,034 11,543 dlouhá analýza 

100:0 2,6-3,0 1,114 1,774 
pík tokolu neúpln� odd�len  
od píku balastu 

99:1 2,7-3,1 1,215 2,070 
pík vitaminu E acetátu není 
symetrický (frontuje) 

98:2 2,8-3,3 1,344 2,452   
97:3 3,0-3,4 1,512 2,962   
96:4 3,1-3,5 1,711 3,609   

95:5 3,2-3,6 1,953 4,444 
oba píky nejsou symetrické 
(frontují) 

92:8 3,5-3,9 3,058 8,617   

Chromolith 
Performance RP-18e,                                      

100 x 3 mm 

90:10 3,8-4,2 4,403 14,061 dlouhá analýza 
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Kolona 
Mobilní 

fáze                  
MeOH:V

Tlak 
(MPa) 

tR tokolu              
(min) 

tR

vitaminu 
E acetátu 

(min) 

Poznámky 

100:0 8,4-8,8 0,956 1,571 píky se neseparují 

95:5 8,7-9,1 1,716 2,783 
balast rozd�len na n�kolik 
pík�, pík tokolu neúpln�
odd�len od píku balastu 

90:10 12,4-12,7 2,922 6,823   

89:11 12,9-13,3 3,295 8,301 
balast rozd�len na n�kolik 
pík�, píky nejsou 
symetrické (chvostují) 

88:12 13,2-13,6 3,810 10,379   

HS F5,                                             
100 x 4mm,                        
3µm �ástice 

85:15 14,1-14,5 6,151 
do 15 min 

nic 
dlouhá analýza, chybí pík 
vitaminu E acetátu 

100:0 15,1-15,6 1,406 2,792 
široký pík vitaminu E 
acetátu 

99:1 17,6-18,0 1,596 3,503   

98:2 18,5-19,0 1,850 4,338 
pík vitaminu E acetátu 
rozd�len na dva píky 

97:3 19,3-19,8 2,154 5,445   

96:4 20,2-20,6 2,544 6,959 
pík vitaminu E acetátu 
rozd�len na dva píky 

Zorbax SB-C18,                                           
50 x 4,6 mm,                        
1,8µm �ástice 

95:5 21,1-21,5 3,005 8,861   

100:0 7,3-7,7 
    

píky se neseparují – nelze 
definovat reten�ní �asy pro 
jednotlivé látky 

95:5 8,1-8,5 0,403 0,718   Synergi Fusion – RP,                   
20 x 2 mm,                       
2µm �ástice 

90:10 8,4-8,8 0,842 2,387 
pík tokolu neúpln� odd�len 
od píku balastu, široký pík 
vitaminu E acetátu 

100:0 4,6-5,0 0,718 0,974 píky se neseparují 
95:5 5,7-6,1 1,105 2,083   
94:6 5,9-6,2 1,236 2,524   
93:7 6,0-6,4 1,409 3,128   
92:8 6,3-6,7 1,613 3,891   

91:9 6,5-6,9 1,862 4,899 

pík tokolu neúpln� odd�len 
od píku balastu, pík 
vitaminu E acetátu není 
symetrický (frontuje) 

Synergi Fusion – RP,                   
75 x 3 mm,                       
4µm �ástice 

90:10 6,7-7,1 2,179 6,234 

pík tokolu neúpln� odd�len 
od píku balastu, pík 
vitaminu E acetátu není 
symetrický (frontuje) 
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Z výsledk� m��ení bylo vybráno 6 chromatografických podmínek (kolona a 

složení mobilní fáze), potenciáln� vhodných pro stanovení vitaminu E acetátu 

v p�ítomnosti tokolu jako vnit�ního standardu. V tabulce 6 jsou tyto podmínky 

vyzna�eny šed�. Chromatografické záznamy získané analýzou za t�chto podmínek 

jsou uvedeny na následujících obrázcích.  

obrázek 4 – kolona Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm;  

mobilní fáze MeOH:V (98:2) 

obrázek 5 – kolona Chromolith Performance RP-18e, 100 x 3 mm; mobilní fáze MeOH:V (95:5) 
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obrázek 6 – kolona HS F5, 100 x 4 mm, 3µm �ástice; mobilní fáze MeOH:V (89:11) 

obrázek 7 – kolona Zorbax SB-C18, 50 x 4,6 mm, 1,8µm �ástice; mobilní fáze MeOH:V (96:4) 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 min

0

25

50

75

100

125
mAU

290nm4nm (1.00)
BALAST/0.580

TOKOL/2.544

VITAMIN E Ac/6.959

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 min

0

25

50

75

100

125

150

mAU

290nm4nm (1.00)
BALAST/0.849

TOKOL/3.295

VITAMIN E Ac/8.301



37

obrázek 8 – kolona Synergi Fusion – RP, 20 x 2 mm, 2µm �ástice; mobilní fáze MeOH:V (90:10) 

obrázek 9 – kolona Synergi Fusion – RP, 75 x 3 mm, 4µm �ástice; mobilní fáze MeOH:V (90:10) 

Za uvedených podmínek nejsou píky na kolon� Chromolith Performance    

RP-18e, 100 x 3 mm symetrické (frontují). Na kolon� HS F5, 100 x 4 mm, 

3µm �ástice také nejsou píky symetrické (chvostují). Na kolon� Zorbax SB-C18,    

50 x 4,6 mm, 1,8µm �ástice se jeví vitamin E acetát �áste�n� jako dvojpík. Na 

kolon� Synergi Fusion – RP, 20 x 2 mm, 2µm �ástice nedošlo k úplnému odd�lení 

píku tokolu od píku balastu a navíc má vitamin E acetát široký pík (chvostuje). Také 

na kolon� Synergi Fusion – RP, 75 x 3 mm, 4µm �ástice není pík tokolu úpln�

odd�len od píku balastu, pík vitaminu E acetátu není symetrický (frontuje). Proto 
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byla pro další m��ení zvolena kolona Chromolith Performance RP-18e,                   

100 x 4,6 mm. 

U vybrané kolony byly navíc vyzkoušeny pr�tokové rychlosti 1,5 ml/min a 

2,0 ml/min. P�i pr�tokové rychlosti 1,5 ml/min byly reten�ní �asy tokolu 2,337 min a 

vitaminu E acetátu 4,271 min. P�i pr�tokové rychlosti 2,0 ml/min byly reten�ní �asy 

tokolu 1,744 min a vitaminu E acetátu 3,192 min. Další m��ení probíhalo p�i 

pr�tokové rychlosti 1,5 ml/min z d�vodu požadavku na rychlost analýzy a sou�asn�

z d�vodu dostate�né separace píku tokolu od balastní matrice p�ípravku. 

55..11..22 SSoouuhhrrnn ooppttiimmáállnníícchh ppooddmmíínneekk HHPPLLCC aannaallýýzzyy

Chromatograf:  Shimadzu 20AD Prominence Liquid Chromatograph

Detektor:  Shimadzu M 20A Prominence Diode Array Detector

Kolona:  Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm (Merck)

Dávkování:  10 µl 

Detekce:  UV, 290 nm 

Mobilní fáze:  MeOH:V (98:2) 

Typ eluce:  izokratická 

Pr�toková rychlost: 1,5 ml/min 

Teplota:  30 °C 

�as analýzy:  5 min 

Vyhodnocení:  chromatografický software LC Solution 
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55..22 Validace analytické metody

55..22..11 TTeesstt vvhhooddnnoossttii cchhrroommaattooggrraaffiicckkééhhoo ssyyssttéémmuu

5.2.1.1 Ú�innost chromatografického systému – zdánlivý po�et teoretických 

pater  

Ú�innost kolony byla ov��ena prom��ením pracovního roztoku pro kalibraci 4 

v testu na opakovatelnost a výpo�et byl proveden z pr�m�r� t�í m��ení podle vzorce: 

2

5,54 R

h

t
N

w

� �
= ⋅� �

� �
, kde: 

tR – reten�ní �as (min); 

wh – ší�ka píku v polovin� výšky (min). 

tabulka 7 - ú�innost chromatografického systému 

Analyzovaná látka tR (min) wh (min) N 

Tokol 2,330 0,139 1550,5 

Vitamin E acetát 4,259 0,163 3790,7 

Zdánlivý po�et teoretických pater p�esahoval u obou látek hodnotu 1500. 

5.2.1.2 Faktor symetrie chromatografických pík�  

Hodnoty pro ov��ení symetrie chromatografických pík� byly získány z analýz  

pracovního roztoku pro kalibraci 4 v testu na opakovatelnost. Výpo�et faktoru 

symetrie byl proveden z pr�m�r� t�í m��ení podle vzorce:    

0,05

2S

w
A

d
= , kde: 

w0,05 – ší�ka píku ve vzdálenosti 5 % výšky píku (min); 

d – vzdálenost mezi kolmicí spušt�nou z vrcholu píku a vzestupnou �ástí píku v 5 % 

jeho výšky (min). 

tabulka 8 - symetrie chromatografických pík�

Analyzovaná látka w0,05 (min) d (min) AS 

Tokol 0,275 0,124 1,106 

Vitamin E acetát 0,371 0,129 1,440 
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Faktor symetrie píku má být v rozmezí mezi 0,8 a 1,5. Požadavek vyhovuje pro ob�

látky.  

5.2.1.3 Rozlišení chromatografických pík�

Rozlišení bylo vypo�ítáno z pr�m�r� hodnot získaných trojím prom��ením 

pracovního roztoku pro kalibraci 4 p�i zkoušce na opakovatelnost pomocí tohoto 

vzorce: 

2 1

1 2

1,18.( )R R
S

h h

t t
R

w w

−
=

+
   , kde: 

tR1 a tR2 – reten�ní �asy látek (min); 

wh1 a wh2 – ší�ky pík� v polovi�ní výšce (min). 

tabulka 9 - rozlišení chromatografických pík�

Analyzované látky RS

Tokol – Vitamin E acetát 7,515 

Rozlišení v�tší než 1,5 odpovídá rozd�lení pík� na základní linii. Požadavek rozlišení 

RS  >1,5 byl spln�n u chromatografických pík� analyzovaných látek. 

obrázek 10 - rozlišení pík� tokolu a vitaminu E acetátu v pracovním roztoku pro kalibraci 4   
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55..22..22 LLiinneeaarriittaa

Byla použita metoda absolutní kalibrace. Bylo p�ipraveno 6 pracovních 

roztok� pro kalibraci (koncentrace pro každou látku jsou uvedeny dále). U každého 

pracovního roztoku pro kalibraci byly provedeny 3 nást�iky. Závislost pr�m�rných 

ploch pík� pracovních roztok� pro kalibraci na jejich koncentraci byla vyhodnocena 

metodou lineární regrese. 

TOKOL 

c (mg/l)

pr�m�rná 

plocha 

píku 

25 67806,8 

50 133267,3 

75 208106,7 

100 286047,2 

125 356019,2 

150 443759,7 
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Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q 

Po�et bod�  n = 6 Odhad chyby

Sm�rnice  k = 3001,097 ± 57,47168 

Absolutní �len  q = -13428,21 ± 5595,501 

Korela�ní koeficient  r = 0,999267 

Reziduální odchylka srez = 6010,533 

obrázek 11 - testování linearity - tokol 

Požadavek na linearitu – korela�ní koeficient r > 0,9990 byl spln�n. 
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VITAMIN E ACETÁT 

c (mg/l) 

pr�m�rná 

plocha 

píku 

54,58 52312,84 

109,16 107834,2 

163,74 159375,3 

218,32 227884,2 

272,90 283836,8 

327,48 335881,3 
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Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q 

Po�et bod�   n = 6 Odhad chyby 

Sm�rnice   k = 1054,473 ± 19,5641 

Absolutní �len   q = - 6915,127 ±    4158,518 

Korela�ní koeficient   r = 0,999312   

Reziduální odchylka srez =   4466,964     

obrázek 12 - testování linearity – vitamin E acetát

Požadavek na linearitu – korela�ní koeficient r > 0,9990 byl spln�n. 

55..22..33 OOppaakkoovvaatteellnnoosstt

10 µl pracovních roztok� pro kalibraci 1, 4, 6 bylo šestkrát nast�íknuto na 

kolonu. Z ploch pík� tokolu a vitaminu E acetátu byly vypo�ítány relativní 

sm�rodatné odchylky.
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tabulka 10 – opakovatelnost analýzy pracovního roztoku pro kalibraci 1 (koncentrace tokolu 

25 mg/l; koncentrace vitaminu E acetátu 54,58 mg/l) 

TOKOL VITAMIN E ACETÁT 
�íslo pokusu 

Plocha píku  Plocha píku  

1 68258,0 52531,0 

2 67797,0 52265,5 

3 67365,5 52142,0 

4 68052,5 52526,0 

5 68244,0 52108,0 

6 67748,5 52335,0 

N 6 6 

x 67910,92 52317,92 

S 343,01 182,62 

RSD (%) 0,51 0,35 

Požadavek – relativní sm�rodatná odchylka RSD  <1 % byla vyhovující. 

tabulka 11 – opakovatelnost analýzy pracovního roztoku pro kalibraci 4 (koncentrace tokolu 

100 mg/l; koncentrace vitaminu E acetátu 218,32 mg/l) 

TOKOL VITAMIN E ACETÁT 
�íslo pokusu 

Plocha píku  Plocha píku  

1 285306,5 227534,0 

2 286625,0 227805,0 

3 286210,0 228313,5 

4 286013,5 227782,5 

5 287275,5 228261,5 

6 286624,5 227476,5 

N 6 6 

x 286342,50 227862,17 

S 667,67 354,74 

RSD (%) 0,23 0,16 

Požadavek – relativní sm�rodatná odchylka RSD  <1 % byla vyhovující. 
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tabulka 12 – opakovatelnost analýzy pracovního roztoku pro kalibraci 6 (koncentrace tokolu 

150 mg/l; koncentrace vitaminu E acetátu 327,48 mg/l) 

TOKOL VITAMIN E ACETÁT 
�íslo pokusu 

Plocha píku  Plocha píku  

1 443657,5 335849,5 

2 443760,0 335881,0 

3 443861,5 335913,0 

4 446369,5 335601,5 

5 445511,5 335842,0 

6 446639,0 335749,5 

N 6 6 

x 444966,50 335806,08 

S 1374,98 114,26 

RSD (%) 0,31 0,03 

Požadavek – relativní sm�rodatná odchylka RSD  <1 % byla vyhovující. 

55..22..44 EExxttrraakkccee vviittaammiinnuu EE aacceettááttuu zzee vvzzoorrkkuu

Protože p�ípravek Geladrink Forte práškový nápoj – ananas obsahuje krom�

vitaminu E sm�s dalších látek, byly zkoušeny r�zné postupy pro p�ípravu vzorku a 

n�kolik extrak�ních rozpoušt�del s ú�elem extrahovat co nejv�tší množství  

vitaminu E z matrice do roztoku. 

Nejd�íve byly roztoky p�ipraveny dopln�ním p�ibližn� p�esné navážky 0,5 g 

p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas v 10ml odm�rných ba�kách 

methanolem. Odm�rné ba�ky byly vloženy na 15 minut do ultrazvukové lázn�. 

Pot�ebná množství byla p�efiltrována p�es filtr o velikosti pór�  0,45 µm do vialek.  

U každého roztoku byly provedeny 2 nást�iky na kolonu. 

Postup byl opakován, ale místo methanolem byly ba�ky dopl�ovány postupn�

denaturovaným ethanolem, isopropanolem nebo acetonem. 

Analýzou roztok�, které byly p�ipraveny rozpušt�ním p�ípravku v methanolu, 

byl pomocí výpo�t� z kap. 4.5 zjišt�n pr�m�rný obsah vitaminu E v p�ípravku  

0,300 %. 
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Analýzou roztok�, které byly p�ipraveny rozpušt�ním p�ípravku 

v denaturovaném ethanolu, byl pomocí výpo�t� z kap. 4.5 zjišt�n pr�m�rný obsah 

vitaminu E v p�ípravku 0,138 %. 

Analýzou roztok�, které byly p�ipraveny rozpušt�ním p�ípravku 

v isopropanolu, byl pomocí výpo�t� z kap. 4.5 zjišt�n pr�m�rný obsah vitaminu E 

v p�ípravku 0,029 %. 

Analýzou roztok�, které byly p�ipraveny rozpušt�ním p�ípravku v acetonu, 

byl pomocí výpo�t� z kap. 4.5 zjišt�n pr�m�rný obsah vitaminu E v p�ípravku  

0,025 %.  

Na základ� výsledk� t�chto m��ení byl pro p�ípravu vzorku a pracovních 

roztok� pro p�esnost a správnost zvolen jako rozpoušt�dlo methanol. 

55..22..55 PP��eessnnoosstt

Bylo analyzováno 6 pracovních roztok� pro p�esnost. U každého roztoku byly 

provedeny t�i nást�iky na kolonu. Pro každý nást�ik byla vypo�ítána pr�m�rná plocha 

píku vitaminu E acetátu, která byla dále p�epo�tena na navážku 0,5 g. Byla 

vypo�ítána relativní sm�rodatná odchylka stanovení t�chto 6 roztok�. 
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tabulka  13 – p�esnost metody – vitamin E acetát 

Vzorek Navážka (g) 
Pr�m�rná plocha 

píku 

Plocha píku 

p�epo�tená na 

navážku 0,5 g 

1 0,5076 117591,7 115831,0 

2 0,5034 118556,7 117755,9 

3 

4 

5 

6 

0,5004 

0,5018 

0,5006 

0,5041 

114840,7 

108966,7 

111046,7 

109531,7 

114748,9 

108575,8 

110913,6 

108640,8 

N   6 

x   112744,3 

S   3904,60 

RSD (%)   3,46 

Požadavek – relativní sm�rodatná odchylka RSD <5 % byl spln�n. 

55..22..66 SSpprráávvnnoosstt

Pro hodnocení správnosti metody byla použita metoda standardního p�ídavku.  

Byly zm��eny t�i pracovní roztoky pro p�esnost a z nich byla vypo�ítána 

pr�m�rná koncentrace vitaminu E acetátu ve vzorku bez p�ídavku zásobního roztoku 

vitaminu E acetátu. Bylo zm��eno p�t pracovních roztok� pro správnost (2) a z nich 

byly vypo�ítány koncentrace vitaminu E acetátu ve vzorku po p�ídavku zásobního 

roztoku vitaminu E acetátu. Rozdílem obou t�chto koncentrací je koncentrace 

p�idaného vitaminu E acetátu zjišt�ná HPLC metodou. 

Výt�žnost Ri  v % byla vypo�tena podle vzorce: 

0

100. i
i

c
R

c
= , kde: 

ci – koncentrace p�idaného vitaminu E acetátu zjišt�ná HPLC metodou; 

c0 – známá koncentrace p�idaného vitaminu E acetátu. 
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tabulka 14 – správnost metody – vitamin E acetát 

Vzorek  c0 (mg/100 ml) ci (mg/100 ml) Ri (%) 

1  213,71 97,89 

2  223,34 102,30 

3 218,32 224,08 102,64 

4  215,69 98,79 

5  210,08 96,22 

N   6 

x   99,57 

S   2,81 

RSD (%)   2,82 

Požadavek – výt�žnost Ri v intervalu 100 ± 5 % vyhovuje. Parametr relativní

sm�rodatné odchylky <5% vyhovuje. 

55..22..77 SSeelleekkttiivviittaa

Vzorek p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas byl zpracován 

postupem uvedeným v kap. 4.4. Na chromatogramu roztoku tohoto p�ípravku je 

patrná dokonalá separace ú�inné látky vitaminu E acetátu i tokolu (vnit�ní standard) 

od balastu.  

obrázek 13 – chromatogram p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas s p�ídavkem 

vnit�ního standardu tokolu 
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Pracovní roztok placeba byl p�ipraven postupem uvedeným v kap. 4.3. Na 

jeho chromatogramu je patrno, že v reten�ních �asech odpovídajících sledovaným 

látkám nejsou p�ítomny žádné píky interferujících látek. 

obrázek 14 – chromatogram placeba 

P�edložená HPLC metoda umož�uje selektivn� zm��it plochy pík�

odpovídající ú�inné látce a vnit�nímu standardu. 

55..22..88 RRoobbuussttnnoosstt

Testování míry vlivu prom�nných experimentálních podmínek na stanovení 

obsahu analyt� bylo provedeno u pracovního roztoku pro kalibraci 4.  

Vliv složení mobilní fáze byl testován p�i zm�nách pom�ru dvou složek 

zastoupených v mobilní fázi – methanolu a vody, a to v pom�rech 96:4, 98:2, 100:0.

Každá mobilní fáze byla prom��ena t�ikrát.

a) Vliv na plochu chromatografických pík�

98:2

100 i
R

A
A

A
= ⋅

, kde: 

Ai – plocha píku za testovaných podmínek; 

A98:2 – plocha píku za standardních podmínek. 
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Byly získány výsledky uvedené v tabulkách 15 a 16. Relativní plocha píku 

vztažená na plochu píku p�i optimálním složení mobilní fáze se pohybovala 

v rozmezí 100,52 % až 101,29 % u tokolu a 99,88 % až 100,60 % u vitaminu E 

acetátu. V uvedeném rozmezí neovliv�ují zm�ny v pom�ru složek mobilní fáze 

stanovení tokolu ani vitaminu E acetátu.  

tabulka 15 - vliv složení mobilní fáze na plochu píku (tokol) 

TokolMobilní fáze  

MeOH:V Ai AR (%) 

  96:4 289740,7 101,29 

  98:2 286047,0 100,00 

100:0 287531,0 100,52 

tabulka 16 - vliv složení mobilní fáze na plochu píku (vitamin E acetát) 

Vitamin E acetátMobilní fáze  

MeOH:V Ai AR (%) 

  96:4 227606,7 99,88 

  98:2 227884,0 100,00 

100:0 229247,7 100,60 

b) Vliv na reten�ní �as 

V celém testovacím rozmezí dochází k dokonalé separaci všech složek, ale 

složení mobilní fáze ovliv�uje dobu trvání analýzy. Z tohoto hlediska je doporu�eno 

použití mobilní fáze MeOH:V  (98:2).  

tabulka 17 - vliv složení mobilní fáze na reten�ní �as (tokol, vitamin E acetát) 

tR (min) Mobilní fáze  

MeOH:V Tokol Vitamin E acetát 

  96:4 2,965 6,274 

  98:2 2,332 4,265 

100:0 1,917 3,054 
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obrázek 15 - chromatogram separace za podmínek složení mobilní fáze MeOH:V (98:2) 

Na obrázku 16 je znázorn�n chromatogram za podmínek MeOH:V (96:4) 

(hranice testovacího rozmezí), a jak je z�ejmé, separace vitaminu E acetátu a tokolu 

je až k základní linii, pouze dochází k prodloužení doby analýzy. 

obrázek 16 - chromatogram separace za podmínek složení mobilní fáze MeOH:V (96:4) 

Na obrázku 17 je znázorn�n chromatogram za podmínek MeOH:V (100:0) 

(hranice testovacího rozmezí). Separace vitaminu E acetátu a tokolu je až k základní 

linii, pouze dochází ke zkrácení doby analýzy. 
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obrázek 17 - chromatogram separace za podmínek složení mobilní fáze MeOH:V 

(100:0)

Vliv teploty byl testován p�i 20 °C a 40 °C pro srovnání s p�vodní teplotou 30 °C. 

Každá teplota byla prom��ena t�ikrát za podmínek složení mobilní fáze  

MeOH:V (98:2). 

a) Vliv na plochu chromatografických pík�
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= ⋅
, kde: 

Ai – plocha píku za testovaných podmínek; 

A30 °C – plocha píku za standardních podmínek. 

Byly získány výsledky uvedené v tabulkách 18 a 19. Relativní plocha píku 

vztažená na plochu píku p�i optimální teplot� se pohybovala v rozmezí 101,63 % až 

103,68 % u tokolu a 100,71 % až 101,97 % u vitaminu E acetátu. V uvedeném 

rozmezí neovliv�ují zm�ny teploty stanovení tokolu ani vitaminu E acetátu.  
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tabulka 18 - vliv teploty na plochu píku (tokol) 

Tokol
Teplota (°C)

Ai AR (%) 

20 290700,0 101,63 

30 286047,0 100,00 

40 296560,0 103,68 

tabulka 19 - vliv teploty na plochu píku (vitamin E acetát) 

Vitamin E acetát
Teplota (°C)

Ai AR (%) 

20 229512,3 100,71 

30 227884,0 100,00 

40 232379,3 101,97 

b) Vliv na reten�ní �as 

V celém testovacím rozmezí dochází k dokonalé separaci všech složek, ale 

teplota ovliv�uje dobu trvání analýzy. Z tohoto hlediska je doporu�eno použití 

teploty 30 °C. Bylo zjišt�no, že se s klesající teplotou významn� prodlužuje pouze 

reten�ní �as vitaminu E acetátu. 

tabulka 20 – vliv teploty na reten�ní �as  

tR (min) 
Teplota (°C)

Tokol Vitamin E acetát 

20 2,602 5,093 

30 2,331 4,265 

40 2,112 3,620 
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55..22..99 SSttaabbiilliittaa

Stabilita byla testována u pracovního standardu pro kalibraci 4 za uchovávání 

p�i laboratorní teplot� a p�i snížené teplot� (4 °C). Výsledky uspo�ádány v tabulce 21 

a 22 jsou pr�m�rem ze t�í m��ení. Stabilita ST (%) p�i dané teplot� se vypo�ítá podle 

vzorce: 

0

0100
(%)

A

AA
S

i

T

−⋅
= , kde: 

Ai – plocha píku v �ase 24 h, resp. 48 h; 

A0 – plocha píku v �ase 0 h. 

tabulka 21 - stabilita tokolu v roztoku v závislosti na dob� a zp�sobu uchovávání 

Tokol 

�as (h) A (≈≈≈≈ 20 oC) ST (%) A (4 oC) ST (%) 

0 278944,9 0,00 278944,9 0,00 

24 290451,2 4,12 274699,9 1,52 

48 306824,0 9,99 283993,9 1,81 

tabulka 22  – stabilita vitaminu E acetátu v roztoku v závislosti na dob� a zp�sobu uchovávání 

Vitamin E acetát 

�as (h) A (≈≈≈≈ 20 oC) ST (%) A (4 oC) ST (%) 

0 211206,9 0,00 211206,9 0,00 

24 229169,9 8,50 209998,2 0,57 

48 234469,7 11,01 218481,2 3,44 

Požadavky ST  <<<<2 % nejsou spln�ny. Je to dáno použitím vysoce t�kavých 

rozpoušt�del p�i p�íprav� vzorku. P�i skladování dochází k jejich t�kání a tím  

k zakoncentrování roztoku vzorku. Zárove� jsou ú�inné látky nestabilní na sv�tle.
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55..33 SSttaannoovveenníí oobbssaahhuu vviittaammiinnuu EE vvee vvzzoorrccíícchh pp��íípprraavvkkuu

GGeellaaddrriinnkk FFoorrttee

Byly p�ipraveny pracovní roztok pro správnost (1) a t�i roztoky vzorku 

p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas.  U každého roztoku byly 

provedeny t�i HPLC analýzy. Podle vzorce uvedeného v kap. 4.5 byl z pr�m�r�

nam��ených hodnot vypo�ítán obsah vitaminu E acetátu. Ten byl p�epo�ítán na 

obsah vitaminu E, jehož množství výrobce deklaruje na obalu. 

tabulka 23 - analýza vzork� p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj - ananas 

Vzorek mvz (mg) AEa(vz) AT(vz) cEa(vz) (%) cE (%) 

A 506,0 194014,3 130603,3 0,348 0,318 

B 508,1 204637,0 130784,3 0,365 0,332 

C 508,7 198635,3 128975,3 0,359 0,327 

Na obalu p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas deklaruje 

výrobce 357,5 mg vitaminu E ve 100 g p�ípravku, tj. 0,3575 % vitaminu E. Pr�m�rná 

koncentrace vitaminu E v p�ípravku stanovená danou metodou byla 0,326 %. 

Zjišt�ná hodnota odpovídá 91,10 % deklarovaného množství vitaminu E.  

obrázek 18 – chromatogram p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj - ananas v p�ítomnosti 

tokolu jako vnit�ního standardu  
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55..44 SSttaannoovveenníí oobbssaahhuu vviittaammiinnuu EE vvee vvzzoorrccíícchh pp��íípprraavvkkuu

CChhoonnddrroottiinn –– MMSSMM 22660000

Byly p�ipraveny pracovní roztok pro správnost (1) a t�i roztoky vzorku 

p�ípravku Chondrotin – MSM 2600.  U každého roztoku byly provedeny t�i HPLC 

analýzy. Podle vzorce uvedeného v kap. 4.5 byl z pr�m�r� nam��ených hodnot 

vypo�ítán obsah vitaminu E acetátu. Ten byl p�epo�ítán na obsah vitaminu E, jehož 

množství výrobce deklaruje na obalu. 

tabulka 24 - analýza vzork� p�ípravku Chondrotin – MSM 2600 

Vzorek mvz (mg) AEa(vz) AT(vz) cEa(vz) (%) cE (%) 

A 154,3 232847,5 125670,0 1,446 1,318 

B 157,8 237370,5 124472,0 1,455 1,325 

C 157,9 237604,5 123795,5 1,464 1,334 

Na obalu p�ípravku Chondrotin – MSM 2600 deklaruje výrobce 1470 mg 

vitaminu E ve 100 g p�ípravku, tj. 1,470 % vitaminu E. Pr�m�rná koncentrace 

vitaminu E v p�ípravku stanovená danou metodou byla 1,326 %. Zjišt�né hodnota 

odpovídá 90,18 % deklarovaného množství vitaminu E.  

obrázek 19 – chromatogram p�ípravku Chondrotin – MSM 2600 v p�ítomnosti tokolu jako 

vnit�ního standardu  
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66 ZZáávv��rr

Byla optimalizována a validována HPLC metoda ur�ená pro stanovení 

vitaminu E acetátu v p�ípravku Geladrink. 

Byly nalezeny tyto optimální chromatografické podmínky HPLC metody 

s UV detekcí pro stanovení vitaminu E acetátu: 

Kolona:  Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm (Merck)

Dávkování:  10 µl 

Detekce:  UV, 290 nm 

Mobilní fáze:  MeOH:V (98:2) 

Typ eluce:  izokratická 

Pr�toková rychlost: 1,5 ml/min 

Teplota:  30 °C 

�as analýzy:  5 min 

Byla testována vhodnost chromatografického systému. Ú�innost kolony 

vyjád�ená zdánlivým po�tem teoretických pater N byla spln�na pro tokol  

(N = 1550,5) i pro vitamin E acetát (N = 3790,7). Symetrie chromatografických pík�

vyjád�ena faktorem AS byla u tokolu 1,106 a u vitaminu E acetátu 1,440. Rozlišení 

chromatografických pík� tokolu a vitaminu E acetátu RS bylo 7,515.  

U testování parametru linearity bylo vyhov�no požadavku na hodnotu 

korela�ního koeficientu r >0,9990 pro tokol (r = 0,999267) i pro vitamin E acetát     

(r = 0,999312). 

Opakovatelnost vyjád�ená jako relativní sm�rodatná odchylka RSD byla         

u pracovního roztoku pro kalibraci 1 pro tokol 0,51 % a pro vitamin E acetát 0,35 %,  

u pracovního roztoku pro kalibraci 4 pro tokol 0,23 % a pro vitamin E acetát 0,16 %, 

u  pracovního roztoku pro kalibraci 6 pro tokol 0,31 % a pro vitamin E acetát 0,03 %. 

 Byla hodnocena p�esnost metody a požadavek na relativní sm�rodatnou 

odchylku RSD <5 % byl spln�n (byla zjišt�na RSD pro vitamin E acetát 3,46  %).  
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Správnost stanovení je vyjád�ena veli�inou výt�žnost (Ri). Požadavek, aby se 

hodnota výt�žnosti Ri pohybovala v rozmezí 100 ± 5 % byl spln�n. Výt�žnost 

dosahovala hodnot 96,22 % až 102,64 %.  

Na základ� srovnání chromatogram� p�ípravku a placeba bylo dokázáno, že 

HPLC metoda umož�uje selektivn� zm��it plochu pík� vitaminu E acetátu i tokolu. 

Testování robustnosti prokázalo vhodnost teploty (30 °C) a mobilní fáze 

(MeOH:V (98:2)). V celém testovacím rozmezí dochází k dokonalé separaci tokolu a 

vitaminu E acetátu. Teplota a složení mobilní fáze ovliv�ují dobu trvání analýzy. 

Požadavek na stabilitu ST <<<<2 % nebyl spln�n ani pro uchování za laboratorní 

teploty, ani pro uchování za snížené teploty.  Je to dáno tím, že vitamin E acetát 

i tokol jsou látky nestabilní na sv�tle, a také tím, že v prom��ovaných roztocích byly 

p�ítomna vysoce t�kavá rozpoušt�dla, která se p�i skladování odpa�ovala, a tím se 

m�nily koncentrace roztok�. 

Metoda byla použita pro stanovení vitaminu E acetátu v p�ípravcích 

Geladrink Forte práškový nápoj – ananas a Chondrotin – MSM 2600. V p�ípad�

p�ípravku Geladrink Forte práškový nápoj – ananas odpovídají nam��ené hodnoty 

91,10 % množství vitaminu E, které deklaruje výrobce na obalu. V p�ípad� p�ípravku 

Chondrotin – MSM 2600 odpovídají nam��ené hodnoty 90,18 % deklarovaného 

množství vitaminu E.  
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