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 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC neboli High Performance 

Liquid Chromatography) se řadí mezi nejčastěji používané separační metody. 

V současné době je jednou z nejprogresivnějších analytických metodik, která 

nachází stále větší uplatnění ve všech oblastech analýzy léčiv. Vyniká především 

možností kvalitativního i kvantitativního hodnocení separovaných složek směsi, 

rychlostí analýzy a její citlivostí, možností automatizace. Pro analýzu touto metodou 

postačuje minimální množství vzorku.  Pomocí HPLC můžeme sledovat čistotu a 

stabilitu léčiv, případně hodnotit léčiva a jejich metabolity v tělních tekutinách. 

 Risperidon patří mezi nejčastěji používaná atypická antipsychotika, působí i u 

negativních příznaků schizofrenie. Patří mezi antagonisty serotoninových a 

dopaminových receptorů. S úspěchem se používá u pacientů s chronickou 

schizofrenií a u dětí s opožděným mentálním vývojem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2.1. Definice a rozdělení chromatografických metod 
 

    Chromatografické metody představují nejdůležitější část všech separačních 

metod. 

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

je stacionární – nepohyblivá a druhá je mobilní – pohyblivá. Pevná stacionární fáze se 

nazývá sorbent. V průběhu chromatografického procesu dochází k postupnému, 

mnohokrát opakovanému vytváření rovnovážných stavů dělených látek mezi stacionární 

fází, která je v koloně nebo plošné vrstvě, a mobilní fází, která unáší separované látky. 

(1)
  

 Dvě látky lze chromatograficky rozdělit tehdy, liší-li se od sebe alespoň 

v některé fyzikálně chemické vlastnosti, jež určuje míru jejich interakce se stacionární a 

mobilní fází při chromatografickém postupu. Separační funkce tedy udává vztah mezi 

koncentrací látky v mobilní, protékající fázi a koncentrací látky sorbované stacionární 

fází. 
(2)

 

 Chromatografický proces může nabývat tolika forem a může mít tolik 

modifikací, že je obtížné navrhnout vhodné roztřídění, které by všechny tyto formy 

vystihovalo. Vzhledem ke značné různorodosti se dělí podle několika hledisek: 

 separačního děje 

 způsobu vyvíjení 

 použité techniky 

 skupenství mobilní a stacionární fáze 
(3,4)

 

 

 

Podle charakteru mobilní fáze 

 plynová chromatografie (GC) – kde je mobilní fází inertní plyn a stacionární 

fází může být tuhá látka nebo kapalina na nosiči (
1,3

) 

 kapalinová chromatografie (LC) – zde je mobilní fází kapalina, stacionární 

fáze je nemísitelná kapalina buď vázaná na nosiči, nebo v pórech sorbentu 
(3)

 

 superkritická fluidní chromatografie – mobilní fází je tekutina v nadkritickém 

stavu, stacionární fáze je kapalina vázaná na nosiči 
( 3, 5 )
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Podle použité techniky 

V kapalinové chromatografii existuje další třídění podle formy lože sorbentu jako 

konkrétní pracovní techniky.  

 plošné uspořádání – z praktického hlediska je to především tenkovrstvá 

chromatografie (TLC) a dnes již překonaná papírová chromatografie (PC) 

 kolonové uspořádání – zde je nejčastěji využívána vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC) 
(1,3)

 

 

Podle způsobu vyvíjení 

Frontální chromatografie  

Spočívá v tom, že se na kolonu kontinuálně a v konstantní koncentraci zavádí 

směs látek, které mají být separovány. Látky se postupně dělí v závislosti na svých 

rozdělovacích poměrech a vzniká stupňovitý chromatogram, kde první stupeň odpovídá 

čisté složce, která má nejmenší afinitu ke stacionární fázi a je tedy nejméně brzděna. 

Další stupně odpovídají složkám s postupně rostoucími rozdělovacími poměry, které 

jsou kontaminovány všemi složkami předchozími, a poslední stupeň odpovídá 

nezměněnému složení směsi zaváděné na kolonu. Tato technika byla vyvinuta pouze 

pro analytické účely. 
( 1, 5 )

 

 

Vytěsňovací chromatografie 

Spočívá v tom, že se na kolonu nanese vzorek směsi látek za podmínek, kdy se 

všechny složky pevně sorbují na stacionární fázi a nejsou vymývány mobilní fází. Po 

promytí se na kolonu přivádí až do konce analýzy roztok látky, která má největší afinitu 

k sorbentu a vytěsňuje tak jednotlivé složky analyzované směsi. Jako první odchází 

z kolony látka s nejmenší afinitou, jako poslední samotné vytěsňovadlo. 
( 1, 5 ) 

 

Eluční chromatografie 

Je zdaleka nejběžnější analytickou chromatografickou technikou. Na kolonu se 

vnese směs analyzovaných látek a kolona se eluuje mobilní fází, rozpouštědlem, které 

má ke stacionární fázi menší afinitu než kterákoliv ze složek. Tyto vytékájí z kolony 

v pořadí podle stoupající afinity k sorbentu. Zóny jednotlivých migrujících složek 

bývají odděleny samotnou mobilní fází.   
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Nejjednodušší variantou eluční chromatografie je prostá neboli izokratická 

eluce. Používá se stále stejná mobilní fáze až do konce chromatografování. Tato metoda 

je vhodná pro případy, kdy se dělené látky od sebe příliš neliší v afinitě ke stacionární 

fázi. Jinak by se na úplnou eluci spotřebovalo příliš mnoho mobilní fáze a poslední 

složky by vytvářely příliš široké píky. 

Jiným případem je stupňovitá eluce, která se provádí postupným promýváním 

kolony několika eluenty, z nichž následující má vždy vyšší eluční schopnost. Někdy se 

může stát, že dva za sebou následující eluenty vymývají tutéž složku ve formě dvou 

píků nebo píky tzv. „chvostují“. 

Pro tyto případy se využívá gradientové eluce. Při té se během analýzy mění 

postupně a plynule ( ne skokem jako u stupňovité eluce ) složení mobilní fáze tak, že 

látky s nižší afinitou jsou vymývány směsí rozpouštědel s menší eluční silou, která je 

poté zvýšena změnou složení mobilní fáze tak, aby i látky s větší afinitou byly dobře 

separovány a poskytly píky akceptovatelných tvarů. 
(1,5,6) 

 

Podle podstaty separačního procesu 

Adsorpční chromatografie 

 Podstatou separace je rozdílná adsorbovatelnost dělených látek na aktivní 

povrch adsorbentu. Adsorpce zahrnuje kompetici mezi molekulami rozpouštědla a 

rozpuštěných látek o aktivní místa na povrchu adsorbentu. Separace je dosaženo 

rozdílnou adsorpcí a následným vyplavením jednotlivých složek analyzovaného vzorku 

z aktivních míst sorbentu. Nepohyblivou fází neboli sorbentem bývá obvykle silikagel 

nebo oxid hlinitý. Mobilní fázi tvoří buďto čistá rozpouštědla sestavená podle eluční 

schopnosti do tzv. eluotropní řady nebo směsi rozpouštědel. 
(1,7,8)

 

 Sloučeniny dobře rozpustné v organických rozpouštědlech, jako například lipidy 

a vitamíny rozpustné v tucích, se obvykle separují adsorpční chromatografií. Na druhou 

stranu, vysoce polární a hydrofilní sloučeniny mohou být také separovány na silikagelu, 

ale za použití polárních rozpouštědel. Výhodou adsorpční chromatografie je také 

schopnost separovat izomery. 
(7)

 

 V kapalinové chromatografii se jedná o separaci pevná fáze – kapalina (LLC), 

v plynové chromatografii pevná fáze – plyn (GSC). 
(1)
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Rozdělovací chromatografie 

 V kapalinové rozdělovací chromatografii je podstatou separace rozdílná 

rozpustnost dělených látek ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách. Jedná se o tzv. 

Liquid-liquid partition chromatography (LLC), přičemž kapalina použitá jako 

stacionární fáze je zakotvena na vhodném nosiči. Nosičem může být buď porózní 

materiál jako třeba silikagel s širokými póry nebo porózní sklo, nebo materiál s póry na 

povrchu. Tento typ chromatografie je použitelný u celé řady organických i 

anorganických roztoků, ale nevýhodou je častá nestabilita stacionární fáze. 
(1,7,9)

 

 V plynové rozdělovací chromatografii se jedná o separaci v systému kapalina 

(zakotvená fáze) – plyn. Podstatou separačního procesu je rozdílná rozpustnost 

dělených látek unášených nosným plynem v kapalné stacionární fázi. 
(1)

 

 

Iontově výměnná chromatografie (IEC) 

 Mobilní fází může být pouze kapalina, stacionární fází jsou iontoměniče. 

Podstatou separace je rozdílná afinita dělených látek, které jsou zpravidla v iontové 

formě, k iontovýměnným skupinám iontoměniče. Rozdílnost afinity separovaných látek 

je dána rozdílnými hodnotami disociačních konstant ionogenních skupin, různou 

velikostí iontů a různým mocenstvím iontů. 
(1)

 

Mobilní fází je zpravidla vodný tlumivý roztok, který může obsahovat malou 

část organického rozpouštědla mísitelného s vodou. Iontoměniče jako stacionární fáze 

jsou makromolekulární matrice (silikagel, ale můžou to být i hydrofilní polymerní gely 

nebo pryskyřice), které mají na svém povrchu chemicky vázané iontové skupiny a na 

nich jsou elektrostatickými silami drženy opačně nabité protiionty. Tyto protiionty jsou 

shodné s jedním z iontů, které tvoří mobilní fázi. Protioon je při separaci dočasně 

zaměněn stejně nabitým iontem separované složky. Přebytek iontů v mobilní fázi, které 

mají stejný náboj jako ion separované složky, způsobí, že ion složky je tohoto místa 

vytěsněn a unášen mobilní fází k další částici sorbetu, kde se celý proces opakuje. 

Iontoměniče rozdělujeme na katexy a anexy. Pro katexy se používají sulfonové skupiny, 

pro anexy aminopropylové nebo tetraalkylamoniové skupiny.  
(3, 7, 9)

 

 

Gelová chromatografie 

 Látky se separují na základě jejich molekulové velikosti. Užívá se k separaci 

biologických makromolekul. Stacionární fází je mikroporézní materiál, např. porézní 

sklo nebo polystyren. Molekuly látky jsou neseny protékající mobilní fází kolonou 
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s porézním materiálem, přičemž pronikají do rozpouštědlem naplněných pórů. Největší 

molekuly se eluují nejdříve, nejmenší jako poslední. Separace molekul je závislá na 

rozmezí velikosti pórů zvoleného gelu. 
(7,9,10)

 

 

Afinitní chromatografie 

Dnes má pouze omezené použití. 
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2.2. Teoretické základy chromatografického procesu 
  

  Teorie metody se zabývá především třemi charakteristikami, které se 

z chromatogramu snadno odečtou. Jsou jimi poloha píku v chromatogramu , tvar a 

velikost píku. První informace vypovídá o kvalitě analytu, tvar píku udává informace o 

účinnosti separace na chromatografické koloně a velikost píku charakterizuje 

kvantitativní obsah analytu ve vzorku. 
(11)

  

  Pozice píku v chromatogramu je nejčastěji charakterizována retenčním 

(elučním) časem tR, resp. retenčním (elučním) objemem VR.  Retenční čas je doba, která 

uplyne od nástřiku vzorku do dosažení maxima eluční křivky. Retenční objem je 

proteklý objem mobilní fáze za tuto dobu.  

 Pro retenční čas tR platí:  

                                                              tR = t´R + tM    

kde t´R je redukovaný retenční čas, tM  je mrtvý retenční čas. Je definován jako retenční 

čas složky, která není v koloně zadržována. Také je možno říci, že je to retenční čas 

složky, která se pohybuje kolonou stejnou rychlostí jako mobilní fáze. Takto chápaná 

retence závisí na geometrii kolony a průtoku mobilní fáze.  Mrtvému retenčnímu času 

odpovídá příslušný retenční objem, který se nazývá mrtvý objem VM.  

 Pro retenční objem VR platí vztah:  

   VR = tR Fm 

 Kde Fm je objem mobilní fáze proteklé kolonou za jednotku času (objemová rychlost 

toku). 

 Retenční objem je také dán vztahem : 

   VR = V´R + VM   

   kde V´R  je redukovaný retenční objem (někdy bývá označován jako skutečný retenční 

objem). U většiny dnešních přístrojů je mrtvý retenční objem VM velice malý a lze jej 

proto zanedbat. 

Redukovaný retenční čas t´R  nebo redukovaný retenční objem V´R  je : 

 V´R = t´R Fm = ( tR – tM ) Fm = VR - VM 
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 Kapacitní poměr k charakterizuje míru retence analytu na chromatografické koloně. Je 

to bezrozměrná veličina, která vyjadřuje poměr celkového množství chromatografované 

látky ve stacionární fázi k celkovému množství této látky ve fázi mobilní. Její velikost 

umožňuje odhadnout do jaké míry lze eluovat látky z kolony v přijatelném čase a 

koncentračním profilu. Pokud je Dm v rozmezí od 1 do 10 jsou retenční časy krátké. 

Platí pro ni následující vztahy : 

   
M

R

M

MR

M

R

M

MR

t

t´

t

tt

V

V´

V

VV






k  

 Kapacitní poměr je přímo úměrný konstantě KD, která je vyjádřením poměru 

koncentrací chromatografované látky v obou fázích. Platí tyto vztahy: 

   
M

S

D
V

V
Kk   = KD . S 

 VS je objem stacionární fáze, VM je objem mobilní fáze v koloně a S je označení pro 

fázový poměr v koloně. 
(3,6,11,12) 

  Hlavním úkolem chromatografie je dosáhnout dobrého rozdělení analyzovaných 

látek v přijatelném čase, ať již vzorek obsahuje dvě nebo celou řadu složek. Kvalitu 

rozdělení vícesložkové směsi lze jen velmi obtížně kvantitativně charakterizovat. Zde 

má prvořadý význam veličina zvaná rozlišení R. Definuje se jako rozdíl retenčních časů 

dvou sousedících píků dělený průměrnou šířkou těchto píků na úrovni nulové linie 

v časových jednotkách. Platí následující vztah:  

    
 

21

R1R2

WW

tt2
R




  

 kde W1 a W2 jsou šířky píků v jejich základnách. . Čím větší je hodnota rozlišení, tím 

lepší je separace dvou složek a naopak. Dokonalého rozdělení obou píků až na základní 

linii se dosáhne při rozlišení R1,2 = 1,5. Větší rozlišení zbytečně prodlužuje dobu 

analýzy, a není proto žádoucí. Rozlišení lze v zásadě ovlivnit selektivitou dělení, 

kapacitou a účinností kolony. V kapalinové chromatografii má největší význam 

nastavení vhodné selektivity dělení. 

  K hodnocení účinnosti kolony byly zavedeny pojmy počet teoretických pater N 

a výškový ekvivalent teoretického patra H. Při výpočtu množství teoretických pater se 

vychází z retenčního času tR testované látky a ze šířky píku W při jeho základně. Zjistí 

se experimentálně dosazením neměřených parametrů do vztahu: 
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2

R

W

t
16N 








  

  Ke srovnání účinnosti různých kolon se užívá parametru výškového ekvivalentu 

teoretického patra H. Lze jej snadno vypočíst ze vztahu:  

    

   
N 

L
H   

 kde L je celková délka kolony vyjádřená v metrech.
 (6, 12) 

 Výškový ekvivalent teoretického patra a tedy i účinnost kolony je určována řadou 

parametrů jako je např. teplota, viskozita mobilní fáze, vlastnosti chromatografované 

látky, přičemž nejdůležitějším parametrem je průtoková rychlost mobilní fáze kolonou. 

V chromatografickém procesu, kde se mobilní fáze pohybuje kolonou, nemůže nikdy 

dojít k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi. V proudící zóně mobilní fáze probíhají 

kinetické procesy, které určují účinnost kolony. Tyto děje v koloně na základě difúzních 

dějů popisuje dynamická difúzní teorie nazývaná též van Deemterova. 
(3,6,12)

 Podle této 

teorie je rozšiřování elučních křivek během chromatografického procesu způsobeno 

čtyřmi následujícími vlivy: 

1. vířivou difúzí v mobilní fázi, 

2. molekulární (podélnou) difúzí v mobilní fázi, 

3. odporem proti přenosu hmoty ve stacionární fázi, 

4. odporem proti přenosu hmoty v mobilní fázi. 

Van Deemterova teorie předpokládá, že všechny tyto vlivy působí současně a že jsou 

vzájemně nezávislé. Vyjádříme-li příspěvky jednotlivých vlivů v relaci k výšce 

teoretického patra, můžeme psát: 

  H = HF + HL + HS + HM  

Kde H je celková výška teoretického patra zkoumaného chromatografického systému, 

HF je příspěvek vířivé difúze, HL je příspěvek molekulární difúze, HS je příspěvek 

odporu proti přenosu hmoty ve stacionární fázi a HM je příspěvek odporu proti přenosu 

hmoty ve fázi mobilní. 
(3)

 Chceme-li dosáhnout účinné separace, je nutné, aby hodnota 

výškového ekvivalentu teoretického patra H činila 0,01 – 1,00 mm. Dalšími faktory, 

které ovlivňují veličinu H jsou mimokolonový mrtvý objem a objem analyzovaného 

vzorku. Mimokolonový objem je určitěn délkou, vnitřním průměrem propojujících 

kapilár a přídatných zařízení, přičemž je snahou, aby tento objem byl co nejmenší. 

Optimální objem analyzovaného vzorku je 10 – 100 μl. 
(6) 
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 Důležitým parametrem je i selektivita kolony, která vyjadřuje relativní míru 

separace dvou složek ve směsi a je možné ji popsat pomocí relativní retence, kde platí: 

1

2

MR1

MR2

k

k

tt

tt





  

Přitom tR2 a tR1 odpovídají hodnotám retenčních časů látek 2 a 1, tM retenčnímu času 

mobilní fáze. k2 a k1 jsou hodnoty kapacitních poměrů látek 1 a 2. 
(6)

 

Dalším parametrem je poměr signálu k šumu ( S/N ), který ovlivňuje přesnost 

stanovení obsahu složek a určí se na základě vztahu:  

h

2H
S/N   

kde H je výška píku odpovídajícího dané látce na chromatogramu předepsaného 

porovnávacího roztoku měřenou od vrcholu píku k extrapolované základní linii, který se 

sleduje na vzdálenosti rovné dvacetinásobku šířky píku v polovině jeho výšky, a kde h 

značí absolutní hodnotu největší výchylky signálu šumu od základní linie na 

chromatogramu kontrolního roztoku získaného při slepé zkoušce a sledovaného 

v rozsahu úměrném 20 –ti násobku šířky píku v polovině jeho výšky na chromatogramu 

předepsaného porovnávacího roztoku pozorovaného v místě rovnoměrně situovaného 

okolo místa, kde by se tento pík nacházel. 
(13) 
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2.3.Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie ( High Performance Liquid 

Chromatography – HPLC ) je v současné době jedna z nejprogresivnějších analytických 

metod, která nachází stále větší uplatnění ve všech oblastech analýzy léčiv. Při 

analytickém hodnocení léčiv je HPLC používána velmi často. A to především proto, že 

jde o separační metodu, která umožňuje současně kvalitativní i kvantitativní hodnocení 

separovaných složek směsi, a to s vysokou selektivitou, citlivostí a v relativně krátkém 

čase. 
(10,14,15) 

 Mezi další nesporné výhody náleží potřeba pouze velmi malého množství 

vzorku. Z HPLC záznamu lze získat detailní informace o identitě, obsahu i čistotě 

analyzovaného léčiva.  

 Princip separace látek spočívá v dělení  látek mezi stacionární fází naplněnou 

v koloně a mobilní fází procházející kolonou za vysokého tlaku. Protože k dělení látek 

lze přitom využít všech vratných dvoufázových separačních mechanismů (adsorpce, 

rozdělování, iontová výměna, sítový efekt gelu), je možné nalézt selektivní a účinný 

chromatografický systém k dělení směsi prakticky všech organických látek rozpustných 

ve vodě, zředěných kyselinách nebo organických rozpouštědlech. 
(8,15) 

 

2.3.1. Vývoj 

 Klasická kolonová kapalinová chromatografie je nejstarší ze všech 

chromatografických metod. Byla objevena botanikem Cvětem již v roce 1906, který 

jako první rozdělil na sloupci sorbentu listová barviva. Původní sloupcová 

chromatografie ale měla řadu nedostatků, pro které byla vzápětí téměř zapomenuta. 
(2) 

 Až začátkem 40. let, kdy Martin a Synge zveřejnili své práce o rozdělovací 

chromatografii, se kolonová kapalinová chromatografie rozvinula ve své klasické 

podobě. Vytvořili koncept výškového ekvivalentu teoretického patra, který se stal 

všeobecně akceptovaným měřítkem účinnosti chromatografické kolony. V té době se 

používaly kolony s náplní tvořenou hrubými částicemi, mobilní fáze kolonou protékala 

jen působením gravitační síly a eluát se musel odebírat po frakcích. Koncentrace 

chromatografovaných látek se pak stanovovala klasickými metodami. Již Martin a 

Synge vyslovili názor, že pro rychlou analýzu kapalinovou chromatografií je potřeba 

velmi malých částic v koloně a zároveň vysokého tlaku. Tím definovali zásadní 

podmínky vysokoúčinné kapalinové chromatografie. 
(9) 
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 Počátky HPLC systémů se datují do roku 1969 a u zrodu stáli především 

fyzikální a analytičtí chemikové. Moderní, vysoce účinnou analytickou metodou 

s automatickou detekcí chromatografovaných látek se kapalinová chromatografie stala 

po využití řady teoretických poznatků z plynové chromatografie. Její bouřlivý rozvoj 

však byl umožněn až tehdy, když přístrojová laboratorní technika dosáhla vysokého 

technického stupně, když byly sestrojeny vysoce citlivé detektory, důmyslné dávkovací 

systémy a vysokotlaká čerpadla. 

 V průběhu posledních dvaceti let můžeme ve vývoji kapalinové chromatografie 

pozorovat dva významné směry. Jedním je použití integrované elektroniky a zejména 

mikroprocesorové techniky, což vedlo až k úplné automatizaci chromatografů. Druhým 

významným směrem vývoje je miniaturizace v kapalinové chromatografii. 
(11) 

 Mezi dnes užívanými chromatografickými postupy zaujímají metody kolonové 

chromatografie první místo. Jejich význam neustále roste, neboť umožňují analyzovat 

prakticky veškeré organické látky v množstvích od desítek procent do stotisícin 

procenta. 
(11)

  

 

 2.3.2. Instrumentace  

  V technické koncepci konstrukce kapalinových chromatografů existují dva 

přístupy. První přístup představuje modulární neboli stavebnicový systém, druhý je 

charakterizován kompaktní skříňovou konstrukcí. Předností stavebnicového systému je 

možnost flexibilní přestavby, připojení přídatných zařízení, menší nároky na prostor. 

Nevýhodou je mnohdy elektronická a mechanická inkompatibilita a finanční náročnost. 

Kompaktní systém je charakterizován fixním uspořádáním jednotlivých komponent 

přístroje, ovšem za cenu mnohdy snížené servisní přístupnosti. 
(6)

 

 

 Schéma kapalinového chromatografu 

  Kapalinový chromatograf se skládá z částí, které zabezpečují transport mobilní 

fáze, dávkování vzorku, separaci látek a jejich detekci. Schéma moderního 

chromatografu může mít řadu obměn, v zásadě však musí být zachováno řazení 

základních elementů za sebou, i když lze mnohé při speciálních měřeních buď vynechat, 

nebo naopak přidat. 
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  Obr.1 Schéma kapalinového chromatografu 

 

 2.3.2.1. Zásobníky s mobilní fází 

  Zásobníky mobilní fáze jsou skleněné nebo nerezové nádoby o obsahu zpravidla 

do 2 litrů, umístěné v samostatném uzavřeném prostoru chromatografu a chráněné tak 

před světlem a otevřeným ohněm. Většina rozpouštědel používaných jako mobilní fáze 

jsou hořlavé a značně těkavé látky. Zásobníky mobilní fáze musí být dobře uzavřeny, 

ale tak, aby kapalina mohla dobře odtékat a přitom její páry neunikaly do okolí. Spoje 

zásobníků s odplyňovačem, směšovačem a vysokotlakým čerpadlem mohou být 

zhotoveny jak z plastu (př. polytetrafluoretylen), tak i z trubiček z nerezové oceli. 
(12) 

  Při isokratické eluci je mobilní fáze obvykle vedena jen z jednoho ze zásobníků 

do vysokotlakého čerpadla, zatímco při gradientové eluci se přiváděné proudy mísí 

z většího počtu zásobníků podle programu ve směšovači zařazeném před nebo za 

vysokotlakým čerpadlem. 
(12)

 

  

 2.3.2.2. Čerpadla 

  Musí zajišťovat konstantní průtok mobilní fáze s přesností lepší než 2%. Průtok 

má být plynule regulovatelný, musí být bez pulsů. Čerpadla mobilní fáze musí být 

odolná vůči korozi při užití agresivních mobilních fází (př. pufry nebo roztoky kyselin a 

zásad, organická rozpouštědla). Použití kombinace sklo – teflon je omezeno horní 

tlakovou hranicí, užívá se proto i keramika a nerez ocel. Principiálně můžeme 
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vysokotlaká čerpadla rozdělit do dvou hlavních skupin. Jedna pracují v režimu 

konstatního toku mobilní fáze, druhá poskytují konstantní tlak mobilní fáze. Prakticky 

se v kapalinových chromatografech užívají čerpadla tří základních typů : pneumatická, 

reciproční a čerpadla na principu injekční stříkačky. 
(11,12,16) 

  Pneumatická čerpadla často využívají pneumatických zesilovačů a jsou 

konstrukčně nejjednodušší. Pracují však pouze jako zdroj toku v režimu konstantního 

tlaku. Zdrojem energie je stlačený plyn. Ten může být zaveden přímo nad hladinu 

stlačované kapaliny nebo nepřímo přes píst, membránu nebo kapalinu. Výhodou těchto 

čerpadel je jejich nízká cena a dosažitelnost poměrně konstantního tlaku. Mnohem 

praktičtější pro analytickou chromatografii jsou čerpadla poskytující konstantní průtok 

mobilní fáze, proto se pneumatická čerpadla používají pouze zřídka. 
(11,12) 

 

  Nejčastěji se používají čerpadla pístová. Jsou to vlastně čerpadla pracující na 

principu injekční stříkačky. Při každém pohybu pístu vpřed dochází k vytlačení malého 

objemu mobilní fáze do chromatografického systému a při pohybu zpět se komora 

naplní. Výhodou těchto čerpadel je nepřetržitá dodávka mobilní fáze a snadná změna 

mobilní fáze. 
(3)

 

  V kapalinové chromatografii se velmi často využívá gradientové eluce, a to 

k dělení směsí, jejichž komponenty se vyznačují širokým rozsahem retenčních konstant. 

Zařízení pro gradientovou eluci umožňuje plynule během analýzy měnit složení mobilní 

fáze při konstantním průtoku. Obvykle zařízení sestávají ze dvou čerpadel, která jsou 

elektronicky řízena tak, aby se v časovém průběhu jednotlivá čerpadla podílela na 

celkovém průtoku požadovaným podílem. 
(3,12)

 

 

2.3.2.3. Dávkovací zařízení 

 Účinnost celého chromatografického sytému je do značné míry závislá i na 

dokonalém dávkování vzorku. Dávkovací systém totiž přispívá k celkovému rozšiřování 

elučního píku a tím ke snižování účinnosti celého systému. 
(3,12)

 

 Dnes se k dávkování používají vysokotlaké dávkovací ventily se smyčkou, které 

umožňují dávkování i proti tlakům 60 až 80 MPa. Nejčastěji se jedná o šesticestný 

kohout se smyčkou. Při dávkování se nejprve naplní smyčka vzorkem a potom se 

kohout přepne do druhé polohy, kdy eluent protéká smyčkou a unáší vzorek do kolony. 

Smyčky naplňují z mikrostříkačky přesně odměřenými objemy. Vysokoúčinné systémy 

vyžadují, aby spoje mezi dávkovací smyčkou a kolonou měly minimální objem. 
(3) 
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Obr.2 Dávkovací ventil se smyčkou 

 

2.3.2.4. Kolony 

 Kolony lze považovat za „srdce chromatografu“. Jejich vlastnosti významně 

ovlivňují separaci analyzovaných složek a jejich průměr zásadním  způsobem ovlivňuje 

citlivost celé chromatografické metody. 
(11)

  

 Při konstrukci kolon se dává přednost rovným trubicím, jejichž délka se 

pohybuje mezi 10 až 50 cm. Nejčastěji užívané průměry kolon jsou mezi 2 a 6 mm. 

Takové rozměry se volí především u kolon pro analytické účely, širší kolony se užívají 

pro preparace. Materiál na výrobu kolon záleží na užití kolony. Skleněné kolony se hodí 

pro nižší tlaky. Nejvhodnější jsou tlustostěnné trubice z borosilikátového skla, odolávají 

i silně kyselým roztokům. Z kovů se nejlépe osvědčuje nerezová ocel. Kolony 

zhotovené z kovu, jejichž vnitřní povrch je potažen tenkou vrstvou skla, spojují dobré 

vlastnosti a mechanickou odolnost kovových kolon s chemickou odolností skleněných 

kolon. 
(12) 

 
 

 Náplně kolon je možné rozdělit do dvou hlavnich skupin, a to na sorbenty 

povrchově pórovité a celkově pórovité. Povrchově pórovité jsou tvořeny kulovým 

nepórovitým jádrem obaleným vrstvou vlastního adsorbentu. Tím je zaručena jejich 

mechanická stálost při vysokých tlacích.Dnes už se pro HPLC většinou užívají náplně 

zcela pórovitých částic velmi malých rozměrů, které mají rovněž kulovitý tvar.Ve 

srovnání s mikropartikulárními pórovitými náplněmi mají povrchově pórovité náplně 

vedle menší účinnosti i mnohem menší specifický povrch a menší kapacitu. 
(2,11)

 

 Adsorbenty mohou být polární, středně polární až nepolární. Oxid křemičitý 

neboli silikagel je dnes nejužívanější polární adsorbent, obzvláště ve své deaktivované 

formě. Povrch silikagelu je slabě kyselý, takže víc zadržuje bazické látky a může 
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způsobit jejich chvostování. Povrch oxidu křemičitého je obvykle modifikován a tvoří 

buď reverzní, normální nebo iontovou fázi.  

 Klasické náplně kolon obsahující reverzní fázi, jsou tvořeny gelem oxidu 

křemičitého, na který je chemicky vázaný alifatický uhlovodíkový řetězec o délce 8 

nebo 18 uhlíků. Uhlíkové řetězce mohou být nahrazeny methylovou, fenylovou nebo 

aminovou skupinou. V přítomnosti mobilní fáze pak dochází k interakci molekul 

analyzovaného vzorku s alkylovým nebo jiným řetězcem stacionární fáze.   

 Normální fáze, která je složena ze silikagelu, umožňuje mechanismu interakce 

aktivních silikátových skupin s analyzovaným vzorkem rozdělení jednotlivých 

komponent směsi. Je ale nutná dlouhá stabilizace mobilní fáze, proto se používá méně 

často. Navázáním aminopropylové skupiny vznikne slabý měnič anionů, fáze se 

sulfobutylovými skupinami mají charakter silných měničů kationů. Vazbou chirálního 

selektoru lze připravit chirální fáze 
(2,6) 

 Oxid hlinitý (alumina) je po silikagelu nejvíce používaný adsorbent. Má velkou 

adsorpční kapacitu a snadno se připravuje v různých druzích. Obchodně je dodáván jako 

alkalický, neutrální a kyselý. Je v hodný pro dělení nepříliš polárních látek, lišících se 

od sebe stericky, popř. typem funkčních skupin. 
(2) 

 
Dnes se jako náplně kolon stále více používají oxid zirkoničitý a titaničitý a 

organické polymery, které jsou stále v širším rozsahu pH. Modifikací těchto nosičů 

vznikají chemicky vázané fáze různé polarity. 

Kompaktnější zaplnění prostoru nabízejí monolitické stacionární fáze. Kolona je 

zcela vyplněna polymerem o definované pórovitosti, buď organického nebo 

anorganického původu, který se uvnitř kolony vytvoří vhodnou polymerační reakcí 

z roztoku. Monolitické kolony se vyznačují velkou mechanickou stabilitou a odolností 

vůči změnám pH a velkou účinností separace i při velkých průtocích mobilní fáze. 
(5, 11) 

 Separační účinnost analytických kolon se užíváním snižuje. K regeneraci s cílem 

vrátit kolonám původní separační účinnost se používá různých směsí mobilní fáze. Typ 

kolonové náplně určuje složení mobilní fáze. 
(6)

 

 

2.3.2.5. Detektory 

 Detektory slouží k indikaci látek vycházejících z chromatografické kolony. 

Detektor sleduje pomocí vhodného snímače některou z vlastností eluátu a signál se po 

zesílení přivádí do zapisovače, který poskytuje záznam závislosti intenzity daného 



 23 

signálu na čase. Vlastností detektorů je kvalitativní a kvantitativní schopnot analyzovat 

aplikovaný vzorek. 
(12)

 

 Současné detektory pro kapalinovou chromatografii ve většině případů nejsou 

schopny zaznamenat všechny eluované složky a neexistuje žádný detektor, pro který by 

bylo možné obecně předpovědět velikost odezvy v závislosti na koncentraci eluovaných 

složek. K detekci separovaných látek se zpravidla využívá určitých jejich vlastnost, 

jimiž se tyto látky liší od složek mobilní fáze. V podstatě rozlišujeme dva typy 

detektorů – univerzální a selektivní. Univerzální detektory měří vlastnost systému jako 

celku, jako je například relativní permitivita nebo index lomu. Selektivní detektory jsou 

obvykle citlivější. V kapalinové chromatografii se používají převážně detektory optické 

(fotometrický, fluorimetrický a diferenciální refraktometr) a elektrochemické 

(voltametrický a vodivostní). 
(3,12)

 

  

Spektrofotometrický (fotometrický) detektor 

 V kolonové chromatografii je tento typ detektoru nejvíce rozšířen. Princip 

spočívá v proměřování absorbance elektromagnetického záření určité vlnové délky 

složkami eluátu protékajícího celou detektoru. Ultrafialové detektory patří sice 

k selektivním, ale lze je využít ve více než 80% aplikací. Jsou vysoce citlivé, mají 

velkou oblast linearity odezvy, umožňují volit jako mobilní fázi poměrně mnoho 

různých rozpouštědel. Hlavní nevýhodou těchto detektorů je neschopnost zaznamenávat 

složky, které neabsorbují UV záření. K detekci léčiv se využívá především právě UV 

oblast spektra, mnohem méně oblast viditelného světla a minimálně infračervená oblast 

spektra. Jednodušší  spektrofotometrické detektory umožňují měřit pouze při určitých 

daných vlnových délkách (př. 220, 254, 436 nm), dokonalejší jsou detektory 

s volitelnou vlnovou délkou v oblasti 200 – 800 nm.  Nejužívanějšími UV 

detektory jsou například UV detektor s fixní vlnovou délkou. Většinou proměřuje 

absorbanci při vlnové délce 254 nebo 280 nm, při níž absorbuje většina léčiv. Tyto 

detektory se vyznačují jednoduchou konstrukcí a nízkou cenou. 
(10,12)

 

 Další typ – UV-VIS detektor má nastavitelnou vlnovou délku, při které zjišťuje 

absorbanci. Často se užívá také scanning UV detektor. Má tu výhodu, že snímá během 

několika sekund absorpční spektrum v maximu píku hodnoceného léčiva. 
(10)

 

 Diode array detektory jsou vybaveny účelovým minipočítačem, který umožní 

vyvolání celého spektra v jakémkoli okamžiku eluce. Kromě konstrukce optického 
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systému je velmi náročná i konstrukce průtokové cely dektektoru. Princip záznamu 

spektra spočívá v současném měření signálů velkého počtu plošných minifotodiod. 
(12,16) 

  

Fluorimetrický detektor 

 Řadí se mezi vysoce selektivní detektory, jejichž odezva nezávisí na kolísání 

teploty a vyznačují se dobrou linearitou. Jsou méně univerzální než UV detektory, ale 

citlivější, selektivnější a jsou rovněž použitelné při gradientové eluci. Umožňují 

zjišťovat velmi malé koncentrace látek, jež jsou sledovány při kontrole a ochraně 

životního prostředí. Jsou také s výhodou použitelné v případech, kdy analyzované 

léčivo (rozkladný produkt nebo metabolit) vykazuje fluorescenci. Látky, které 

nefluoreskují, lze mnohdy derivatizací s vhodnými činidly převést na fluoreskující 

deriváty. 
(10,12)

 

 

Refraktometrický detektor 

 Velkou předností tohoto detektoru, je jeho univerzálnost, i když má o 2 řády 

nižší citlivost než UV detektor. Nevýhodou je na druhé straně velká závislost měřeného 

indexu lomu na teplotě. Navíc jej nelze použít při gradientové eluci.Refraktometrický 

detektor měří rozdílný index lomu mezi čistou mobilní fází a eluátem vytékajícím 

z kolony, obsahujícím analyzovanou látku. 
(10,12) 

 

Elektrochemický detektor 

 Nachází uplatnění při hodnocení léčiv, u nichž lze využít dějů, souvisejících 

s elektrochemickou reakcí probíhající na rozhraní eletroda – eluent. Roztok 

detekovaných sloučenin vycházejících z kolony je veden do detektorové cely, kde 

přichází do styku se dvěma či třemi elektrodami. V podstatě jde o elektrochemický 

článek, jehož chování při měnícím se složení roztoku se sleduje. Elektrochemické 

detektory jsou značně citlivé (10
-9

 až 10
-12

 g/ml), ale většinu z nich nelze použít při 

gradientové eluci. 
(10,12)

 

 

Hmotnostní spektrometr 

 Pro detekci léčiv se v poslední době často využívá spojení HPLC s hmotnostní 

spektrometrií ( MS ). Po výstupu z chromatografické kolony je nutno z eluentu odstranit 

mobilní fázi a molekuly léčiva v plynném stavu jsou v hmotnostním spektrometru 

ionizovány nárazy elektronů, termoionizací či elektroionizací. Nabité částice 
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(molekulární a fragmentární ionty) jsou v magnetickém nebo vysokofrekvenčním poli 

separovány podle hmotnosti a náboje a zaznamenáno hmotnostní spektrum ( tj. četnost 

iontů v poměru – hmotnost/počet nábojů ). Spojení HPLC-MS je vysoce selektivní, 

vysoce citlivé a poskytuje řadu údajů potřebných pro identifikaci léčiv. Hmotnostní 

detektory jsou finančně velmi náročné. 
(10) 

 

2.3.2.6. Automatická zařízení pro záznam a zpracování dat 

 V kapalinové chromatografii se častěji než u jiných typů chromatografie pořizují 

současně záznamy ze dvou detektorů. K vyhodnocování chromatogramů se používají 

zařízení, která jsou schopná automaticky zaznamenat veškerá eluční data. Tato zařízení 

poskytují i kvantitativní údaje ze zabudovaného integrátoru, které lze průběžně 

kontrolovat na obrazovce a které jsou posléze zapsány na chromatogram v podobě 

přehledné tabulky. Moderní kapalinové chromatografy jsou vybavené mikroprocesory. 

Jedná se vlastně o počítač, který plní několik funkcí. Zaznamenává veškerá data, 

automaticky kontroluje, zda přístroj dodržuje nastavené parametry. 
(12)
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2.3.3. Kvalitativní a kvantitativní analýza HPLC 

 K identifikaci látek se využívá retenčních časů nebo retenčních objemů. 

Retenční ( eluční ) čas tR je základní kvalitativní charakteristikou v HPLC a je to čas od 

nástřiku vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku. Retenční objemy 

vyhodnocujeme jako proteklý objem mobilní fáze za dobu od nástřiku po maximum 

eluční křivky. Pro identifikaci je nejvhodnější porovnání retenčních dat látky a 

standardu, porovnání kompletních UV-VIS spekter získaných pomocí diod-array 

detektoru nebo využití techniky online analýzy píku hmotnostní spektrometrií (HPLC-

MS).  
(8,10)

 

 Pro kvantitativní stanovení jednotlivých složek ve směsi se nejčastěji používají 

dvě metody :  

 metoda vnějšího standardu 

Spočívá ve dvojím dávkování. V prvním kroku se na kolonu nastříkne roztok 

analyzovaného vzorku, registruje se chromatografický záznam. V druhém kroku se 

nastříkne roztok vnějšího standardu a opět se registruje jeho chromatogram. 

Koncentrace stanovovaných složek směsi se pak vypočítá z poměru ploch píků 

jednotlivých stanovovaných látek a plochy píku vnějšího standardu. Standard 

stanovované látky se označuje jako chemická referenční látka (CRL). 
(14) 

 metoda vnitřního standardu 

Zde se ke známému objemu roztoku vzorku přidá definovaný objem roztoku vhodného 

vnitřního standardu a po promíchání se nastřikuje na kolonu. Koncentrace 

stanovovaných látek se vypočítává stejně jako u jiných metod – z poměr ploch píků 

jednotlivých složek směsi  a plochy píku vnitřního standardu. Tato metoda je rychlejší a 

hlavně přesnější, protože není zatížena chybou dvojího nástřiku. Jsou zde ale kladeny 

podmínky na správný výběr vnitřního standardu. Ten musí být eluován v blízkosti píků, 

které budou vyhodnocovány, musí mít podobnou koncentraci jako látky , jejichž obsah 

je zjišťován a musí být chemicky inertní. 
(14) 
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2.4. Validace analytických metod 

 Validace metody je proces, kterým se zjišťují nejdůležitější charakteristiky 

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

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

zajistit stejnou spolehlivost při opakovaném použití v jedno nebo i v různých 

laboratořích. 

 Validace se vždy provádí při vývoji nové metody, jestliže byla metoda změněna, 

má-li být přenesena do jiné laboratoře, nebo při průkazu rovnocennosti dvou metod. 

Zjištěné hodnoty validačních parametrů se zpracovávají do validačního protokolu, který 

musí obsahovat též patřičnou dokumentaci ( např. chromatogramy ). 
(14)

 

 Podle toho, k jakému účelu má analytická metoda sloužit, ověřují se následující 

parametry. 
(14)

 

 

 

Tab. 1 Přehled testovaných validačních parametrů podle účelu použití 

 

 Identifikace Kvantitativní 

testování nečistot 

Limitní testování 

nečistot 

Obsah 

Správnost - + - + 

Přesnost – 

opakovatelnost 

- + - + 

Mezilehlá 

přesnost 

- + - + 

Selektivita + + + + 

Detekční limit - - + - 

Kvantitativní 

limit 

- + - - 

Linearita - + - + 

Rozsah - + - + 

Robustnost - + - + 
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Správnost (accuracy) 

Vyjadřuje shodu mezi získaným výsledkem a správnou hodnotou. Zjistit 

správnou hodnotu může být problém. Lze ji zjistit buď jinou nezávislou metodou 

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

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

se přípravek se známým přídavkem standardu. Správnost se obvykle zjistí analýzou 

nejméně šesti vzorků a vyjádří se jako rozdíl správné a získané hodnoty nebo jako 

výtěžnost: 
(14)

 

 výtěžnost ( recovery ) = 
hodnotasprávná

hodnotanalezená100
 

 

Přesnost (precision) 

Přesnost je míra shody mezi jednotlivými výsledky metody opakovaně 

získanými s jedním homogenním vzorkem. Obvykle se tento vzorek nezávisle šestkrát 

analyzuje kompletním postupem včetně přípravy vzorku. Přesnost se vyjádří jako 

relativní směrodatná odchylka těchto šesti stanovení. Podle podmínek se rozlišují tři 

úrovně přesnosti: 

Opakovatelnost (repeatability) – metoda se opakuje stejným způsobem jedním 

pracovníkem se stejnými činidly na tomtéž přístroji. 

Mezilehlá přesnost (intermediate precision) – metoda se provádí s různými činidly, 

analytiky i přístroji, v různý den, ale v jedné laboratoři a se stejným zhomogenizovaným 

vzorkem. 

Reprodukovatelnost (reproducibility) – provedení je stejné jako u mezilehlé přesnosti 

s tím rozdílem, že probíhá v různých laboratořích. 
(14)

 

 

Selektivita, specificita (specifity)  

Selektivita metody je vlastnost změřit správně a specificky danou látku 

v přítomnosti jiných látek, jež lze očekávat. To mohou být další účinné látky u 

složených přípravků, pomocné látky, nečistoty z výroby, rozkladné produkty, zbytková 

rozpouštědla. Tento parametr se doloží výsledky analýzy standardu, a dále např. vzorků 

bez analyzované látky obsahujících všechny složky přípravku, rozkladné produkty, 

nečistoty.  
(14)
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Detekční limit (limit of detection, LOD) 

Vyjadřuje citlivost metody. Je to nejnižší detekovatelná koncentrace látky, 

nestanovované kvantitativně. U neinstrumentálních metod se detekční limit hledá 

experimentálně. U instrumentálních metod se může určit jako koncentrace analyzované 

látky s poměrem signálu k šumu s hodnotou 3. Nalezený detekční limit se ověří 

analýzou příslušné koncentrace vzorku. 
(14)

 

 

Kvantitativní limit (limit of quantitation, LOQ) 

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

stanovitelná s přijatelnou přesností a správností. Za limitující relativní směrodatnou 

odchylku se považuje 10 %, proto je možné kvantitativní limit vyjádřit jako 

koncentraci, při jejíž analýze se dosáhne této relativní směrodatné odchylky. Obvykle to 

bývá trojnásobek detekčního limitu. Často se vyjadřuje jako koncentrace s poměrem 

signálu k šumu s hodnotou 10. 
(14)

 

 

Linearita (linearity) 

Je to schopnost dávat výsledky přímo úměrné koncentraci stanovované látky. 

Obvykle se stanovuje minimálně pět různých koncentrací v rozmezí 50 – 150 % 

deklarovaného obsahu. Může se pracovat s roztoky standardů, neboť rušivé vlivy u 

reálných vzorků jsou hodnoceny jinými parametry validace. Pokud je metoda lineární, 

lze s výhodou určit směrnici z jednoho kalibračního bodu. Pokud není, je třeba výsledky 

vyhodnocovat z celé kalibrační křivky. 
(14)

 

 

Rozsah (range) 

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

koncentrační hranice, v kterých může být metoda používána. Dolním limitem může být 

například detekční limit a horní může být určen maximální odezvou, při jejímž 

překročení už přístroj nepracuje přesně. 
(14)

 

 

Robustnost (robustness) 

 Vyjadřuje míru vlivu proměnných podmínek na výsledek analýzy. Sbírají se 

poznatky z vývoje metody a cílem je upozornit na podmínky, které mohou ovlivnit 

výsledky. Například u metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii 
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se sledují vlivy jako složení mobilní fáze, pH vodné složky mobilní fáze, teplota na 

koloně, rychlost průtoku, stabilita analyzovaných vzorků, rozdíl mezi kolonami různých 

šarží případně i výrobců. 
(14)

 

 

Test způsobilosti (systém suitability test) 

 Test způsobilosti analytického systému je nedílnou součástí validace analytické 

metody. U instrumentálních fyzikálně-chemických metod (především separačních) není 

v podstatě možné přesně definovat všechny podmínky, za kterých má být metoda 

ověřena, aby poskytovala spolehlivé výsledky. Při každém novém použití metody se 

neopakuje celá validace, ale jsou definována určítá kriteria, která musí být splněna a 

která se obecně nazývají test způsobilosti analytického sytému. Při splnění požadavků 

testu způsobilosti se předpokládá, že dříve provedená validace platí. 
(14)
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2.5. Vlastnosti risperidonu 

 

 

Strukturní vzorec :             

 

 

Sumární vzorec :    C23H27FN4O2 

 

CAS : 106266-06-2 

 

Název : 3-{2-[4-(6-fluor-1,2-benzoisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl}-2-methyl-

6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-α]pyrimidin-4-on  

 

MR  :  410,49 
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Fyzikálně – chemické vlastnosti 

 Risperidon je bílý nebo téměř bílý prášek, který se prakticky nerozpouští ve 

vodě. Je snadno rozpustný v dichlormethanu, mírně rozpustný v ethanolu 96%. 

Rozpouští se ve zředěných roztocích kyselin. Je polymorfní. V Českém lékopisu je 

řazen mezi separanda. 
(13) 

 

 

Farmakologické vlastnosti 

 Risperidon se řadí mezi atypická antipsychotika. Konkrétně patří mezi 

antagonisty seretoninových a dopaminových receptorů (SDA – serotonin dopamine 

antagonists). Blokuje převážně jen dopaminové, serotoninové a α1-adrenergní receptory. 

Působí i u negativních psychotických příznaků jako je například autismus, hypobulie, 

emoční a afektivní oploštělost. Příznivě ovlivňuje depresivní a kognitivní schizofrenní 

symptomatiku. 
(10,17)

 

 Ve vyšších dávkách vyvolává mírné extrapyramidové poruchy, zvyšuje 

prolaktinémii, může působit mírnou sedaci a ortostatickou hypotenzi. 
(17) 

 Terapeutickým využitím risperidonu se zabývá řada klinických studií, např: 

 

1. Autor studie Pajonk, F.G. se zabýval léčbou risperidonem v akutní a dlouhodobé 

terapii schizofrenie. 
(18)

 

 

2. Autoři v další multicentrické studii zkoumali přístup pacientů k risperidonu při 

léčbě schizofrenie ve srovnání s medikací ostatními antipsychotiky. 
(19)

 

 

3. Meder, J.; Tyszkowska, M.; Jarema, M.; Araszkiewicz, A.; Szafranski, T. se 

zabývali antipsychotiky v klinické praxi a zaměřili se na léčbu pacientů 

s refrakterní schizofrenií. 
(20)

 

 

4. Fu-I, L.; Boarati, M.A.; Stravogiannis, A.; Wang, Y.P. ve studii zkoumali 

použití risperidonu v injekcích s depotním účinkem u pediatrických pacientů. 
(21)
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5. Lane, H.Y.; Chiu, W.C.; Chou, J.C.; Wu, S.T.; Su, M.H.; Chang, W.H. 

v klinické studii sledovali dávkování risperidonu a jeho koncentrace v plazmě u 

akutní exacerbace schizofrenie. 
(22)

 

 

6. Autoři další práce Rassam, S.; Srinivasa, R. se zabývali depresí dýchání po 

předávkování risperidonem. 
(23)

 

 

 

Práce zabývající se HPLC analýzou risperidonu 

 HPLC analýzou risperidonu se zabývala celá řada prací. V následujícím 

přehledu jsou uvedeny druhy použitých stacionárních fází, složení mobilní fáze a typ 

detekce. 

1. kolona : ODS Hypersil C18 

mobilní fáze : 38% acetonitril (v/v) : 0,4% (v/v) TEMED (N,N,N,N-

tetrametyletylendiamin) ve vodě, pH = 6,5 (upraveno kyselinou octovou)  

detekce : UV, 285 nm 
(24)

 

 

2. kolona : Agilent Eclipse XDB C8 

mobilní fáze : acetonitril : 30 mM octan amonný s obsahem 0,05% trietylaminu, 

pH = 5,86 (upraveno kyselinou octovou) 

detekce : UV, 277 nm 
(25) 

 

3. kolona : kolona s navázanou C8 reverzní fází 

mobilní fáze : 70% vodný fosfátový pufr obsahující triethylamin, pH = 3,0  a 

30% acetonitril 

detekce : UV, 238 nm 
(26) 

 

4. kolona : Nucleosil C8 

mobilní fáze : 55% dihydrogenfosforečnanu sodného : 45% acetonitril (v/v),   

pH = 6,0   

detekce : UV, 280 nm 
(27)
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5. kolona : kolona s navázanou C8 reverzní fází 

mobilní fáze : 27% acetonitrilu : 73% fosfátového pufru (pH upraveno na 3,0) 

detekce : DAD 
(28)

 

 

6. kolona : Lichrosorb RP C 18 

mobilní fáze : methanol : 0,05M KH2PO4   (pH = 7,0) v poměru 65 : 35 (v/v) 

detekce : UV, 280 nm 
(29) 

 

 

7. kolona : kolona s navázanou C8 reverzní fází  

mobilní fáze : acetonitril : 50mM fosfátový pufr , pH = 3,8, gradientová eluce 

detekce : UV, 260 nm 
(30)

 

 

8. kolona : Hypersil ODS C18 

mobilní fáze : 28% acetonitrilu : 72% vody, 5,44 g/l KH2PO4 ,  400 µl DMOA 

detekce : UV, 278 nm 
(31) 

 

9. kolona : Novapack C18 

mobilní fáze : acetonitril : fosfátový pufr v poměru 68 : 32 (v/v), pH = 3,8 

detekce : UV, 280 nm 
(32) 

 

10. kolona : Symmetry C18 

mobilní fáze : methanol : voda : dimethylamin v poměru 70 : 30 : 0,04 

(vol./vol./v) 

detekce : UV, 280 nm 
(33) 

 

11. kolona : ODS C18 

mobilní fáze : methanol : voda : triethylamin v poměru 73 : 26,5 : 0,5 (pH = 8,0 

upraveno přídavkem ledové kyseliny octové) 

detekce : UV, 280 nm 
(34) 

 

12. kolona : C18 BDS Hypersil 

mobilní fáze : fosfátový pufr (0.05 M, pH = 3,7, upraveno přídavkem 25% 

H3PO4) : acetonitril v poměru 70 : 30  (vol./vol.) 

detekce : UV, 278 nm 
(35) 
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13. kolona : Zorbax ODS C18 

mobilní fáze : methanol : voda : octan amonný : amonná voda v poměru 300 : 50 

: 3 : 1 (vol./vol./vol./vol.) 

detekce : UV, 280 nm 
(36) 

 

14. kolona : Develosil C4-5 

mobilní fáze : K2HPO4 (pH = 6,5; 0.5% w/v) : acetonitril (75:25 v/v) 

detekce : UV, 280 nm 
(37) 

 

15. kolona : LicChroCart C18 

mobilní fáze : 40 mM octan amonný, pH = 7,0 : methanol (100:900, v/v) 

detekce : UV, 280 nm 
(38) 

 

16. kolona : kolona s navázanou reverzní fází C8 

mobilní fáze : 70% vodný fosfátový pufr s obsahem triethylaminu, ph = 3,0 : 

30% acetonitril 

detekce : UV, 238 nm 
(39) 

 

17. kolona : kolona s navázanou reverzní fází C8 

mobilní fáze : 73% fosfátový pufr, pH = 3,0 : 27% acetonitril 

detekce : DAD 
(40) 
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3. CÍL PRÁCE 
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Cílem celé práce bylo vypracovat vhodné chromatografické podmínky pro analýzu 

risperidonu za využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Na základě těchto 

podmínek se pak stanovoval obsah této látky v konkrétním léčivém přípravku.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1. Použité přístroje, chemikálie a pomůcky 

Chromatografická kolona 

Kolona LiChroCART  250-4, reverzní fáze RP 18 (5 μm) 

 

Přístroje  

Analytické váhy, Helago, Česká republika 

Magnetická míchačka, Laboratorní přístroje Praha, Česká republika 

Acidimetr, DRUOPTA, Česká republika 

Třepačka, Kavalier, Česká republika 

Chromatografická sestava, Agilent 1100 Series Binary Pump zahrnující: 

 vysokotlaké čerpadlo 

 UV detektor s proměnnou vlnovou délkou 

 autosampler, 

 vakuový degaser 

 počítač s chromatografickým softwarem 

Ultrazvuková lázeň, KRAINTEK, Slovenská republika 

 

 

Pomůcky 

Laboratorní sklo – pipety, kádinky, zkumavky, baňky, třenka s tloučkem, lžička, 

váženka 

 

Chemikálie  

Methanol, pro HPLC, MERCK, Darmstadt, Německo 

Dihydrogenfosforečnan draselný, p.a., Lachema Brno, Česká republika 

Octan amonný p. a., Balex, Pardubice, Česká republika 

Hydroxid sodný p. a., Lachema Brno, Česká republika 

Nitril kyseliny octové p. a., Balex, Pardubice, Česká republika 

Hydrogenfosforečnan amonný p. a., Lachema Brno, Česká republika 

Kyselina fosforečná p. a., Lachema Brno, Česká republika 

Diklofenak, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Bromhexine, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Ambroxol, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 
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Nimesulid, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Sulpirid, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Methylparaben, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Ethylparaben, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Propylparaben, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

4-chloroacetanilid, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Sulfametoxazol, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Acetanilid, Lachema Brno, Česká republika 

Fenacetin, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Sulfathiazol, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Sukcinylsulfathiazol, Lachema Brno, Česká republika 

Risperidon, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Kofein, Lachema Brno, Česká republika 

Klotrimazol, Sigma - Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Voda čištěná reverzní osmózou 
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4.2. Výběr chromatografických podmínek pro stanovení risperidonu 

 

Pro stanovení obsahu risperidonu v léčivém přípravku bylo třeba nejprve najít 

optimální chromatografické podmínky. Bylo nutné určit správnou průtokovou rychlost, 

objem vstřikovaného vzorku, složení mobilní fáze, koncentraci a poměr jednotlivých 

složek této fáze. Dále jsem hledala vhodnou vlnovou délku pro detekci. Po určení 

optimálních podmínek byl chromatografický záznam s ostrými, dobře oddělenými píky 

jednotlivých analyzovaných látek. 

 

Výběr mobilní fáze 

 

 Postupně byla zkoušena tato složení mobilní fáze při vlnové délce 280nm a 

objemu vstřikovaného vzorku 10μl. 

1. voda : methanol  45:55 (v/v)   0,5 ml/min 

2. fosfátový pufr (KH2PO4 0,05mol/l ; pH 5,6 ) : methanol  45:55 (v/v)  0,5 ml/min 

3. fosfátový pufr (KH2PO4 0,05mol/l ; pH 5,6 ) : methanol  45:55 (v/v)  0,7 ml/min 

4. fosfátový pufr (K2HPO4 0,05mol/l ; pH 5,99) : methanol  60:40 (v/v)  0,5 ml/min 

5. fosfátový pufr (K2HPO4 0,05mol/l ; pH 5,99) : methanol  30:70 (v/v)  0,5 ml/min 

6. fosfátový pufr (K2HPO4 0,05mol/l ; pH 5,99) : methanol  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

7. octan amonný (0,05 mol/l ) : methanol  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

8. octan amonný (0,1 mol/l ) : methanol  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

9. octan amonný (0,1 mol/l ; pH 5,0 – okyseleno přídavkem H3PO4 0,1 mol/l) : 

methanol  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

10. octan amonný (0,1 mol/l ) : methanol  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

11. octan amonný (0,1 mol/l ; pH 6,5 - upraveno přídavkem NaOH 0,1 mol/l ) : 

methanol  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

12. octan amonný (0,1 mol/l ; pH 7,5 – upraveno přídavkem NaOH 0,1 mol/l ) : 

methanol  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

13. octan amonný (0,1 mol/l ; pH 7,5 – upraveno přídavkem NaOH 0,1 mol/l ) : 

acetonitril  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

14. octan amonný (0,1 mol/l ; pH 7,5 – upraveno přídavkem NaOH 0,1 mol/l ) : 

acetonitril  40:60 (v/v)  0,7 ml/min 
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15. octan amonný (0,1 mol/l ; pH 6,5 – upraveno přídavkem NaOH 0,1 mol/l ) : 

acetonitril  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

16. voda : acetonitril  30:70 (v/v) 

17. octan amonný 0,1 mol/l : acetonitril  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

18. octan amonný 0,1 mol/l : acetonitril  40:60 (v/v)  0,7 ml/min 

19. octan amonný (0,1 mol/l ; pH 5,0 – upraveno přídavkem H3PO4 0,1 mol/l) : 

acetonitril  30:70 (v/v)  0,7 ml/min 

20. hydrogenfosforečnan amonný (0,1 mol/l ; pH 8,0) : methanol  30:70 (v/v) 0,7 

ml/min 

21. hydrogenfosforečnan amonný (0,1 mol/l ; pH 8,0) : methanol  40:60 (v/v) 0,7 

ml/min 

22. hydrogenfosforečnan amonný (0,1 mol/l ; pH 7,0 – upraveno přídavkem H3PO4 

0,1 mol/l) : methanol  30:70 (v/v) 0,7 ml/min 

23. hydrogenfosforečnan amonný (0,1 mol/l ; pH 6,0 – upraveno přídavkem H3PO4 

0,1 mol/l) : methanol  30:70 (v/v) 0,7 ml/min 

24. hydrogenfosforečnan amonný (0,1 mol/l ; pH 6,0 – upraveno přídavkem H3PO4 

0,1 mol/l) : acetonitril  30:70 (v/v) 0,7 ml/min 

25. hydrogenfosforečnan amonný (0,1 mol/l ; pH 5,0 – upraveno přídavkem H3PO4 

0,1 mol/l) : methanol  30:70 (v/v) 0,7 ml/min 

 

Hledání vnitřního standardu 

Ke stanovení vnitřního standardu bylo nutno vyzkoušet celé spektrum látek:  

1. diklofenak – sodná sůl 

2. bromhexin hydrochlorid 

3. ambroxol 

4. nimesulid 

5. sulpirid 

6. methylparaben 

7. ethylparaben 

8. propylparaben 

9. 4-chloroacetanilid 

10. sulfametoxazol 

11. acetanilid 
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12. fenacetin 

13. sulfathiazol 

14. sukcinylsulfathiazol 

15. kofein 

16. klotrimazol 

 

 

Příprava mobilní fáze 

 Pro přípravu mobilní fáze byla použita směs hydrogenfosforečnanu amonného 

(0,1mol/l; pH 6,0 – upraveno přídavkem H3PO4 0,1 mol/l) s methanolem v poměru  

30:70.  

 Nejdříve byl připraven roztok (NH4)2HPO4 o koncentraci 0,1 mol/l a roztok 

H3PO4 o koncentraci 0,1 mol/l. K roztoku (NH4)2HPO4  byl po kapkách přidáván roztok 

H3PO4 za současného měření pH. Výsledné pH roztoku bylo 6,0. Poté se roztok  

(NH4)2HPO4 smíchal s methanolem v poměru 30 : 70 a přefiltroval, aby se 

minimalizovala přítomnost nerozpuštěných částic.  

 

Příprava roztoků 

 Pracovalo se s roztoky risperidonu a ostatních látek při hledání vnitřního 

standardu o koncentraci 0,5 mg/ml. Pro přípravu zásobního roztoku se nejprve  navážilo 

12,5 mg příslušné látky do odměrné baňky o objemu 25 ml a doplnilo methanolem po 

značku.  

 Roztok pro stanovení risperidonu s fenacetinem jako vnitřním standardem byl 

připraven pipetováním 4 ml zásobního roztoku fenacetinu o koncentraci 0,5 mg/ml do 

odměrné baňky o objemu 10ml a přidáním 6 ml zásobního roztoku risperidonu 

v methanolu o koncentraci 0,5 mg/ml. 
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4.3. Validace metody 

 

Linearita 

 Linearita metody byla ověřena na základě kalibrační křivky, která vyjadřuje 

závislost poměru plochy píku stanovovaného léčiva a plochy píku vnitřního standardu 

na koncentraci stanovovaného léčiva. Použito bylo 5 roztoků o různých koncentracích 

risperidonu, ale vždy stejnou koncentrací fenacetinu jako vnitřního standardu. 

Jednotlivé koncentrace risperidonu se pohybovaly v rozmezí 0,2 – 0,9 mg/ml.  

 Nejprve byl připraven zásobní roztok risperidonu o koncentraci 1,0 mg/ml 

navážením 25mg látky do odměrné baňky o objemu 25 ml a doplněním methanolem po 

rysku. Z tohoto zásobního roztoku se pak ředěním připravily roztoky pro měření 

linearity. Vždy bylo pipetováno 6 ml zředěného roztoku risperidonu do odměrné baňky 

o objemu 10 ml a 4 ml roztoku fenacetinu o konstantní koncentraci. Každé měření 

jednotlivé koncentrace jsem provedla třikrát, výsledky jsem zaznamenala, vyhodnotila a 

následně vynesla do grafu.  

 

Tab.2 Složení kalibračních roztoků 

Roztok Koncentrace risperidonu 

[mg/ml] 

Koncentrace fenacetinu 

[mg/ml] 

1 0.2 0.5 

2 0.3 0.5 

3 0.5 0.5 

4 0.7 0.5 

5 0.9 0.5 

  

 

Přesnost 

 Zde bylo připravilo šest analogických roztoků z tablet obsahujících 

stanovovanou látku. Nejprve byly tablety opatrně zbaveny potahu, tabletovina 

rozdrcena v třence. Byl připraven zásobní roztok o koncentraci 0,5 mg/ml navážením 

0,4 g tabletoviny do zkumavky a doplněním 8 ml methanolu. Zkumavky se zazátkovaly 

a vložily na 15 minut na třepačku. Poté byl roztok dvakrát zfiltrován. Pro měření jsem 

pipetovala 6 ml tohoto zásobního roztoku risperidonu o koncentraci 0,5 mg/ml do 



 45 

odměrné baňky o objemu 10 ml a 4 ml standardního roztoku fenacetinu o koncentraci 

0,5 mg/ml do stejné odměrné baňky. Každý vzorek byl měřen pětkrát a výsledky 

zaznamenány do tabulky. Z nich byla výpočtem získána hodnota směrodatné odchylky, 

která je vyjádřením přesnosti analytické metody.  

 

 

4.4. Stanovení obsahové látky v tabletě 

 Pro stanovení obsahu risperidonu v tabletě byl připraven pracovní roztok. 

Nejprve bylo třeba stanovit hmotnostní stejnoměrnost. 10 tablet bylo zváženo jedna po 

druhé na analytických váhách, hmotnosti byly zaznamenány a vypočetla se průměrná 

váha jedné tablety, která byla stanovena na 0,2034 g. Tablety se pak zbavily potahu a 

rozdrtily v třence. Do zkumavky bylo naváženo 0, 8136 g tabletoviny a pipetováno 8 ml 

methanolu. Zkumavka se zazátkovala a umístila na třepačku na 15 minut. Roztok se ze 

zkumavky dvakrát přefiltroval. Dále bylo pipetováno z pracovního roztoku 6 ml do 

odměrné baňky o objemu 10 ml a k nim byly přidány 4 ml standardního roztoku 

fenacetinu pomocí pipety. Vzniklý roztok byl nastříknut v množství 10 µl na kolonu 

celkem pětkrát. Výsledky byly zaznamenány do tabulky a z nich byl vypočten obsah 

léčivé látky v jedné tabletě. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1. Výběr optimálních chromatografických podmínek 
 

 

Stacionární fáze 

 Nejprve byla použita kolona s reverzní fází C 18. Tvar píku ani jeho poloha ze 

začátku nebyly uspokojivé a po řadě pokusů s naprosto odlišným složením mobilní fáze 

byl změněn typ kolony. Druhá kolona, která byla naplněna sorbentem s C 8 byla 

naprosto nevyhovující, proto bylo rozhodnuto vrátit k původní koloně s náplní C 18 a 

pokračovat v hledání vhodné mobilní fáze. 

 

Mobilní fáze  

 Hledání mobilní fáze trvalo poměrně dlouho a bylo vyzkoušeno velké množství 

různých složení roztoků o různých koncentacích i vzájemných poměrech složek. Prvním 

problémem byla příliš časná eluce risperidonu, který byl velmi brzy vyřešen. Druhým 

dlouhotrvajícím problémem byl nedostatečně ostrý pík risperidonu.  

 Nejprve byl zkoušen methanol ve směsi s vodou, následně hydrogenfosforečnan 

draselný s methanolem o různých vzájemných poměrech. Risperidon se v této mobilní 

fázi eluoval zhruba v osmé minutě, ale jeho pík stále nebyl dostatečně ostrý. 

 Daleko lepší výsledky vykazovalo složení octanu amonného s methanolem. 

K očekávanému stanovení optimálních podmínek ale nevedlo ani zvyšování pH směsi 

pomocí roztoku NaOH. Kýžené výsledky nevykázal ani octan amonný s upraveným pH 

pomocí NaOH ve směsi s acetonitrilem. Byly zkoušeny různé poměry těchto látek.  

 Další obměnou podmínek bylo použití hydrogenfosforečnanu amonného 

s acetonitrilem. Následně byl acetonitril nahrazen methanolem, což vedlo k výraznému 

zlepšení tvaru píku. Ostrost píku byla nakonec dosažena úpravou pH použitím 10% 

H3PO4. Původní pH směsi bylo 8,0 a postupně bylo snižováno pomocí H3PO4 až na 

hodnotu 5,0.  

 Další úpravou podmínek byla změna průtokové rychlosti kolonou. Zkoušela 

jsem nejprve 0,5 ml/min, ale mírné zvýšení průtokové rychlosti na 0,7 ml/min se 

ukázalo jako vyhovující.  

 Jako nejvhodnější mobilní fáze se ukázalo složení 30% hydrogenfosforečnanu 

amonného s upraveným pH pomocí 10% H3PO4 na hodnotu 6,0  a 70% methanolu. 
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Výběr vnitřního standardu 

 Výběr vnitřního standardu nebyl jednoduchý. Zkoušena byla celá řada látek, 

většina z nich se ale eluovala příliš brzy ve srovnání s retenčním časem risperidonu, 

nebo se s jeho píkem částečně či úplně kryla. Jako nejvhodnější látkou se nakonec 

ukázal být fenacetin a byl zvolen jako vnitřní standard.  
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Obr. 3 Chromatografický záznam analýzy standardu risperidonu 
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Obr. 4 Chromatogram analýzy vnitřního standardu - fenacetinu 
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Obr. 5 Chromatografický záznam analýzy risperidonu v tabletě a vnitřního standardu 
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5.2. Validace metody 

Linearita  

 Linearitu jsem ověřila kalibrační křivkou, která vyjadřuje v tomto konkrétním 

případě závislost poměru plochy píku risperidonu a plochy píku fenacetinu na 

koncentraci risperidonu. Složení kalibračních roztoků jsem uvedla v tabulce č.2.  

 Každý roztok o dané koncentraci jsem proměřila třikrát, výsledky zaznamenala, 

zprůměrovala a nakonec vynesla do kalibrační křivky. Jejími parametry jsou : 

 Rovnice regresní přímky : y = 4,38x + 0,191 

 Koeficient korelace : 0,998 

 Reziduální odchylka : srez = 0,0912 

 

 

Tab.3 Stanovení risperidonu 

 

Koncentrace 

risperidonu 

[mg/ml] 

Číslo měření 
Poměr ploch píků 

R/F 

Průměr hodnot 

R/F 

0,2 

1 0,9599 

0,9959 2 0,9992 

3 1,0285 

0,3 

1 1,5032 

1,5026 2 1,5039 

3 1,5008 

0,5 

1 2,4895 

2,4926 2 2,4728 

3 2,5156 

0,7 

1 3,32899 

3,3022 2 3,3036 

3 3,2741 

0,9 

1 4,0409 

4,0595 2 4,0324 

3 4,1053 
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Přesnost 

 Po vyhodnocení všech šesti roztoků získaných z léčivého přípravku jsem získala 

relativní směrodatnou odchylku. Ta vyjadřuje přesnost této analytické metody. 

 

 

Tab.4 Ověření přesnosti stanovení risperidonu 

 

Měřený 

roztok 

Poměr 

ploch píků 

R/F 

Koncentrace 

risperidonu 

[mg/ml] 

Průměrná 

hodnota 

[mg/ml] 

Směrodatná 

odchylka 

Relativní 

směrodatná 

odchylka 

[%] 

1 

2,8396 0,6037 

0,6034 0,0004 0,07 

2,8325 0,6031 

2,8354 0,6037 

2,8316 0,6029 

2,8358 0,6038 

2 

2,7368 0,5812 

0,5856 0,0022 0,37 

2,7579 0,5861 

2,7575 0,586 

2,7691 0,5886 

2,7575 0,586 

3 

2,8393 0,6046 

0,5888 0,0079 1,34 

2,747 0,5836 

2,7603 0,5866 

2,7475 0,5837 

2,7562 0,5857 

4 

2,8424 0,6053 

0,6044 0,0097 1,6 

2,8361 0,6039 

2,8375 0,6042 

2,8341 0,6034 

2,8411 0,605 

5 

3,32 0,7144 

0,7044 0,0055 0,78 

3,2752 0,7042 

3,2764 0,7044 

3,2534 0,6992 

3,2559 0,6997 

6 

2,8399 0,6048 

0,6049 0,0069 1,14 

2,8228 0,6009 

2,8288 0,6022 

2,8298 0,618 

2,8119 0,5984 
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5.3. Stanovení risperidonu v tabletě 

 Pracovní roztok pro stanovení risperidonu v tabletách byl nastříknut celkem 

pětkrát. Data získaná z měření byla vyhodnocena a stanovil se obsah risperidonu 

v tabletě. 

 

 

Tab. 5 Stanovení risperidonu 

 

Měření 
Poměr ploch píků 

R/F 

Koncentrace 

risperidonu 

[mg/ml] 

Průměrná 

koncentrace 

[mg/ml] 

1 8,9579 2,0016 

1,9885 

2 8,8218 1,9705 

3 8,8868 1,9853 

4 8,9225 1,9935 

5 8,9137 1,9915 
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6. ZÁVĚR 
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 Během diplomové práce byly vypracovány optimální podmínky pro analýzu 

risperidonu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Součástí bylo hledání 

vnitřního standardu a stanovení léčivé látky v tabletách.  

 Pro mobilní fázi byla použita směs ve složení : hydrogenfosforečnan amonný 

(0,1 mol/l ; pH 6,0 – upraveno přídavkem H3PO4 0,1 mol/l) : methanol  30:70 (v/v). 

Průtoková rychlost mobilní fáze byla stanovena na 0,7 ml/min. Bylo nastřikováno 10μl 

vzorku a detekce byla provedena pomocí UV detektoru při vlnové délce 280nm. HPLC 

analýza byla provedena za použití kolony LiChroCART 250-4 s navázanou reverzní 

fází C 18 a průměrné velikosti částic 5μm. 

 Validace metody byla ověřena pomocí linearity a přesnosti. Pro linearitu byla 

použita kalibrační křivka, která byla sestavena z pěti roztoků o vzrůstající koncentraci. 

Jejími parametry jsou rovnice : y = 4,38x + 0,191. Koeficient korelace se rovná 0,998.  

 Pomocí HPLC byl stanoven obsah risperidonu v tabletě. Deklarované množství 

v tabletách bylo 2 mg, skutečný obsah byl 1,9885 mg/ml, což odpovídá 99,43 % 

udávaného množství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

 

 

 

 

 

7. LITERATURA 



 56 

 

 

 

  

(1)  Klimeš, J. a kol.: Kontrola léčiv I., Karolinum, Praha 2006   

 

(2)  Mikeš, O. a kol.: Laboratorní chromatografické metody, SNTL, Praha 1980 

 

(3)  Volka, K. a kol.: Analytická chemie II, VŠCHT, Praha 1995 

 

(4)  Klouda, P.: Moderní analytické metody, Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 

1996 

 

(5)  Štulík, K. a kol.: Analytické separační metody, Karolinum, Praha 2004 

 

(6)  Klíma, J.; Grafnetterová, J.: Využití kapalinové a plynové chromatografie 

v klinické farmakologii. In: Pokroky ve farmacii 7, Avicenum, Praha 1987 

 

(7)  Hanai, T.: Liquid chromatography in biomedical analysis. In: J. Chromatogr. 50, 

1991 

 

(8)   Karlíček, R. a kol.: Analytická chemie pro farmaceuty, Karolinum, Praha 2001 

 

(9)  Done, J.; Knox, J.H.; Loheac, J.: Applications of High-speed Liquid 

Chromatography, John Wiley & Sons Ltd., Great Britain 1974 

 

(10)  Lüllmann, H.; Mohr, K.; Wehling, M.: Farmakologie a toxikologie, Grada 

Publishing, Praha 2004 

 

(11) Krejčí, M.: Mikrokolonová a kapilární kapalinová chromatografie, SNTL, Praha 

1990 

 

 



 57 

(12) Churáček, J.; Jandera, P.: Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové 

chromatografie, SNTL, Praha 1984 

 

(13) Český lékopis (ČL 2005), Grada, Praha 2005 

 

(14) Klimeš, J. a kol.: Kontrola léčiv II., Karolinum, Praha 2007 

 

(15) Babjuk, J.; Perlík, F.; Šídlo, Z.: Bioanalytika léků, Avicenum, Praha 1990 

 

(16) Pospíšil, M.: Instrumentální metody výzkumu a analýzy II, Vydavatelství 

ČVUT, Praha 1996 

 

(17) Lincová, D.; Farghali, H. et al.: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén, 

Praha 2007 

 

(18) Pajonk, F.G.: Risperidone in acute and long-term therapy of schizophrenia--a 

clinical profile, Psychiatry 28 (2004), 15-23  

 

(19) Jasovic-Gasic, M.; Maric, N.: Risperidon vs. Other antipsychotics in 

schizophrenia: the assessment of patients' attitudes, Psychiatr Danub. 16 (2004), 

127-31 

 

(20) Meder, J.; Tyszkowska, M.; Jarema, M.; Araszkiewicz, A.; Szafranski, T.: 

Antipsychotics in clinical practice. The refractory schizophrenic patients treatment, 

Psychiatr Pol. 42 (2008), 859-73 

 

(21) Fu-I, L.; Boarati, M.A.; Stravogiannis, A.; Wang, Y.P.: Use of risperidone long-

acting injection to support treatment adherence and mood stabilization in pediatric 

bipolar patients: a case series, J Clin Psychiatry. 70 (2009), 604-6 

 

(22) Lane, H.Y.; Chiu, W.C.; Chou, J.C.; Wu, S.T.; Su, M.H.; Chang, W.H.: 

Risperidone in acutely exacerbated schizophrenia: dosing strategies and plasma 

levels, J Clin Psychiatry. 61 (2000), 209-14 

 



 58 

(23) Rassam, S.; Srinivasa, R.: Respiratory depression after accidental risperidone 

overdose, Am J Emerg Med. 20 (2002), 570 

 

(24) Kirschbaum, K. M.; Finger, S.; Vogel, F.; Burger, R.; Gerlach, M.; Riederer, P.; 

Hiemke, C.: LC with column-switching and spectrophotometric detection for 

determination of risperidone and 9-hydroxyrisperidone in human serum, 

Chromatogr. 67 (2008), 321-324 

 

(25) Zhang, G.; Terry, A. V.; Bartlett, M. G.: Simultaneous determination of five 

antipsychotic drugs in rat plasma by high performance liquid chromatography with 

ultraviolet detection, J.Chromatogr. B Anal.Tech. Biomed. 856 (2007), 20-28 

 

(26) Mercolini, L.; Grillo, M.; Bartoletti, C.; Boncompagni, G.; Raggi, M. A.: 

Simultaneous analysis of classical neuroleptics, atypical antipsychotics and their 

metabolites in human plasma, Anal. Bioanal. Chem. 388 (2007), 235-243 

 

(27) Foroutan, S. M.; Zarghi, A.; Shafaati, A.; Khoddam, A.: Rapid high performance 

liquid chromatographic determination of risperidone in human plasma, Iran. J. 

Pharm. R. 5, 37-40, 2006 

 

(28) Raggi, M. A.; Bugamelli, F.; Sabbioni, C.; Saracino, M. A.; Petio, C.: HPLC-

DAD determination of plasma levels of the antipsychotic risperidone and its main 

metabolite for toxicological purposes, J. Sep. Sci. 28 (2005), 245-250 

 

(29) El-Sherif, Z. A.; El-Zeany, B.; El-Houssini, O. M.: High performance liquid 

chromatographic and thin layer densitometric methods for the determination of 

risperidone in the presence of its degradation products in bulk powder and in tablets, 

J. Pharm. Biomed. Anal. 36 (2005), 975-981 

 

(30)  Titier, K.; Bouchet, S.; Pehourcq, F.; Moore, N.; Molimard, M.: High-

performance liquid chromatographic method with diode array detection to identify 

and quantify atypical antipsychotics and haloperidol in plasma after overdose, 

J.Chromatogr. B, Anal. Tech. Biomed. 788 (2003) 179-185 

 



 59 

(31) LLerena, A.; Berecz, R.; Dorado, P.; Sanz de la Garza, C.; Norberto, M. J.; 

Caceres, M.; Gutierrez, J. R.: Determination of risperidone and 9-

hydroxyrisperidone in human plasma by liquid chromatography: Application to the 

evaluation of CYP2D6 drug interactions, J. Chromatogr. B, Anal. Tech. Biomed. 

783 (2003), 213-219 

 

(32) Titier, K.; Deridet, E.; Cardone, E.; Abouelfath, A.; Moore, N.: Simplified high-

performance liquid chromatographic method for determination of risperidone and 9-

hydroxyrisperidone in plasma after overdose, J. Chromatogr., Anal. Tech. Biomed. 

772 (2002), 373-378 

 

(33) Shen, Y.-L.; Wu, S.-M.; Wu, H.-L.; Ko, W.-K.: Assay of clozapine and 

risperidone in commercial tablets by high performance liquid chromatography, 

Chin. Pharm. J. 53 (2001), 303-312 

 

(34) Fu, C.-M.; Meng, J.; Liu, X.-Y.; Zhao, G.-F.: Determination of risperidone 

tablets by RP-HPLC, Zhongguo Yiyao Gongye Zazhi 31 (2000), 307-308 

 

(35) Avenoso, A.; Facciola, G.; Salemi, M.; Spina, E.: Determination of risperidone 

and its major metabolite 9-hydroxyrisperidone in human plasma by reversed-phase 

liquid chromatography with ultraviolet detection, J.Chromatogr. B, Biomed. Appl. 

746 (2000), 173-181 

 

(36) Xiao, H.; Yang, J.; Zhang, S.; Zhang, X.: Determination of risperidone and 9-

hydroxyrisperidone in plasma by high performance liquid chromatography, Sepu 17 

(1999), 395-396 

 

(37) Nagasaki, T.; Ohkubo, T.; Sugawara, K.; Yasui, N.; Furukori, H.; Kaneko, S.: 

Determination of risperidone and 9-hydroxyrisperidone in human plasma by high-

performance liquid chromatography: application to therapeutic drug monitoring in 

Japanese patients with schizophrenia, J. Pharm. Biomed. Anal. 19 (1999), 595-601  

 

(38)  Olesen, O. V.; Linnet, K.: Simplified high-performance liquid chromatographic 

method for determination of risperidone and 9-hydroxyrisperidone in serum from 



 60 

patients comedicated with other psychotropic drugs, J. Chromatogr. B, Biomed. 

Appl. 698 (1997), 209-216 

 

(39) Mercolini, L.; Grillo, M.; Bartoletti, C.; Boncompagni, G.; Raggi, M. A.: 

Simultaneous analysis of classical neuroleptics, atypical antipsychotics and their 

metabolites in human plasma, Anal. Biomed. Chem. 388 (2007), 235-243 

 

(40) Raggi, M. A.; Bugamelli, F.; Sabbioni, C.; Saracino, M. A.; Petio, C.: HPLC-

DAD determination of plasma levels of the antipsychotic risperidone and its main 

metabolite for toxicological purposes, J. Sep. Sci. 28 (2005), 245-250 



 61 

Souhrn 
 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

 Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

 

Analytické hodnocení léčiv s využitím chromatografických metod V 

 

Diplomová práce 

 

 

Martina Raindlová 

 

 

 

V této práci byly vypracovány optimální podmínky pro HPLC analýzu 

risperidonu v tabletách. Součástí bylo nalezení vhodné mobilní fáze a vnitřního 

standardu, validace celé metody a její aplikace při stanovení obsahu léčiva u léčivého 

přípravku.  

Pro mobilní fázi byla použita směs ve složení : hydrogenfosforečnan amonný 

(0,1 mol/l ; pH 6,0 – upraveno přídavkem H3PO4 0,1 mol/l) : methanol  30:70 (v/v) při 

průtokové rychlosti 0,7 ml/min za použití kolony LiChroCART 250-4 s navázanou 

reverzní fází C 18 a průměrné velikosti částic 5μm. Detekce byla provedena pomocí UV 

detektoru při nastavené vlnové délce 280 nm. Jako vnitřní standard byl použit fenacetin. 

Validace metody byla ověřena pomocí linearity a přesnosti. Pro linearitu byla 

použita kalibrační křivka, která byla sestavena z výsledků pěti roztoků o vzrůstající 

koncentraci. Jejími parametry jsou rovnice : y = 4,38x + 0,191. Koeficient korelace se 

rovná 0,9998. Metoda  je lineární v celém rozsahu pracovních koncentrací. 

 Pomocí HPLC analýzy byl stanoven obsah risperidonu v tabletě. Deklarované 

množství v tabletách bylo 2 mg, skutečný obsah byl 1,9885 mg/ml, což odpovídá 99,43 

% udávaného množství. 
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 In this diploma paper optimal conditions for HPLC analysis of risperidon in 

tablets were elaborated. One part of the task was finding optimal mobile phase and inner 

standard, other part was validation of the method and its application in analysis of 

remedy in pharmaceutical preparation. 

 For the mobile phase a mixture was used in composition : (NH4)2HPO4 (0,1 

mol/l ; pH 6,0 – adjusted by H3PO4 0,1 mol/l) : methanol  30:70 (v/v) and with flow rate 

0,7 ml/min. LiChroCART 250-4 column with bonded reversed phase C 18 and average 

particle size of 5 μm. Detection was performed by UV detector at 280 nm wave lenght. 

Fenacetine was used as an inner standard. 

 Validation of method was confirmed by linearity and precision. For linearity a 

calibration curve was used, which was constructed from results of five solutions of 

increasing concentration. Its parameter is equation : y = 4,38x + 0,191. Correlation 

coefficient is 0,9998. Method is linear. 

 Quantification of risperidone in tablets was determined by HPLC analysis. 

Declared amount in tablets was 2 mg, real amount was 1,9885 mg/ml which 

corresponds to 99,43 % of declared amount. 


