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Abstrakt
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Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Katedra analytické chemie

Kandidát: Lenka Kovářová

Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, PhD.

Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vitaminu E acetátu v 

přípravcích Geladrink

Byla vyvinuta HPLC metoda pro separaci a stanovení látky vitaminu E-acetátu

v přípravku Geladrink Forte. Metoda je založena na využití kolony Chromolith 

Performance RP-18e (100 x 4,6 mm) a UV detekce při 290 nm. Vitamin E-acetát byl 

separován v přítomnosti cholekalciferolu jako vnitřního standardu od matrice přípravku. 

Sloučeniny byly separovány s využitím izokratické eluce mobilní fází methanol – voda 

(98: 2) průtokem 2,0 ml/min. Měření probíhalo při 30 °C. Systém umožnil úspěšnou 

separaci obou složek v čase pod 4 min. Retenční čas cholekalciferolu byl 2,26 min a 

vitaminu E-acetátu 3,22 min. Rozlišení chromatografických píků cholekalciferolu a 

vitaminu E-acetátu bylo 5,248. Vyvinutá metoda byla také využita pro analýzu 

vitaminu E-acetátu v přípravku Pro-Visio. Stanovené koncentrace vitaminu E-acetátu 

byly přepočítány na obsah vitaminu E, který deklaruje výrobce.

Klíčová slova: vitamin E-acetát, HPLC, Geladrink, Pro-Visio.



5

Abstract

Charles Univerzity in Prague

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové

Department of Analytical Chemistry

Candidate: Lenka Kovářová

Consultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, PhD.

Title of thesis: Development of HPLC method for determination of vitamin E acetate in 

preparations Geladrink

A HPLC method was developed for the determination of content of 

vitamin E-acetate in preparation Geladrink Forte. The method is based on using 

Chromolith Performance RP-18e column (100 x 4.6 mm) and UV detection at 290 nm. 

The vitamin E-acetate was separated in the presence of internal standard cholecalciferol 

from ballast matrix. There was used isocratic elution of the mobile phase 

methanol - water (98:2) at a flow-rate of 2.0 ml/min and at temperature 30 °C during the 

measurement. The system enabled successful separation in time less than 4 min. The 

retention time of cholecalciferol was 2.26 min and the retention time of 

vitamin E-acetate was 3.22 min. Chromatographic resolution between cholecalciferol 

and vitamin E-acetate was 5.248. Method was applied to analysis of vitamin E-acetate 

in preparation Pro-Visio, too. The found concentrations of vitamin E-acetate were 

re-counted on content of vitamin E declared by that the producer.

Keywords: vitamin E-acetate, HPLC, Geladrink, Pro-Visio.
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1 Použité zkratky

ČL český lékopis

DAD detektor diodového pole

MSM methylsulfonylmethan

LDL low density lipoproteins

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie

PEEK Polyéteréterketon

UV/VIS ultrafialová/viditelná oblast světla

UV ultrafialová oblast spektra záření
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2 Úvod

Geladrink Forte je výživový doplněk, který umožňuje hloubkovou regeneraci a 

zvýšení hydratace kloubních tkání. Je možné ho užívat ve formě kapslí nebo nápoje 

připraveného z prášku. Obsahuje více účinných látek a v malém množství také 

vitamin E.

Vitamin E je možné stanovit podle ČL 2009 pomocí plynové chromatografie. 

Z krátké rešerše vyplývá, že je možné ke stanovení vitaminu E také použít 

kolorimetrické stanovení, elektroanalýzu, spektrofotometri a fluorimetrii.

Metoda HPLC je v současné době jedna z nejpoužívanějších analytických 

metod. Při použití HPLC je možné jak kvalitativní tak kvantitativní hodnocení 

separovaných složek směsi. Další výhodou je možnost automatizace celé metody, 

použití malého množství vzorku a rychlost analýzy.
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3 Cíl práce

Cílem této diplomové práce je určit nejvýhodnější podmínky pro stanovení 

vitaminu E-acetátu v přípravku Geladrink Forte tak, aby mohla být tato metoda 

používána také pro stanovení vitaminu E-acetátu i v jiných přípravcích, které tento 

vitamin obsahují. 

Pro analýzu bylo zvoleno využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie jako 

analytické metody, která umožní dobrou separaci vitaminu E-acetátu od ostatních 

složek přípravku. K vyhodnocení byla použita UV detekce.

Při hledání optimálních podmínek by měl být kladen důraz na separaci 

vitaminu E-acetátu v přijatelném čase s dostatečným rozlišením od vnitřního standardu  

a ostatních interferujících složek matrice.
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4 Teoretická část

44..11 GGeellaaddrriinnkk FFoorrttee

Geladrink Forte je výživový doplněk, který umožňuje hloubkovou regeneraci a 

zvýšení hydratace kloubních tkání. Je vhodné jej užívat při osteoartróze III. - IV. st. 

velkých i malých kloubů, chondropatiích, vysychání chrupavek a meziobratlových 

plotének, traumatech kloubů, vazů a šlach.

Geladrink Forte s příznivým fyziologickým účinkem na celý kloubní systém 

obsahuje unikátní a vysoce účinný komplex látek SYSADOA přinášejících úlevu od 

bolestí a obnovujících pohyblivost kloubů. Složení Geladrink Forte je založeno na 

výzkumu prof. MUDr. Milana Adama, DrSc., který se celý život věnoval výzkumu 

příčin revmatických onemocnění na úrovni tkáňové, buněčné a molekulární. Geladrink 

Forte obsahuje kolagenní peptidy a podporuje syntézu kloubního kolagenu, dále 

obsahuje glukosaminsulfát, chondroitinsulfát, MSM, Boswellin® a antioxidanty, které 

příznivě ovlivňují vlastnosti kolagenu a chrání pojivové tkáně před destrukcí 

peroxidovými radikály.

Geladrink Forte se používá k ochraně a regeneraci kloubních chrupavek a 

ostatních tkání celého kloubního systému a při osteoartróze projevující se citlivostí na 

chlad a počasí, ztuhlostí kloubů při začátku pohybu, bolestí v kloubech při pohybu a po 

klidu, únavovou bolestí po větším zatížení, bolestí při pohybu, noční bolestí v klidu, 

bolestí svalů a výrazným zhoršením pohyblivosti.

První citelný účinek pacienti udávají již po 2 týdnech užívání přípravku 

Geladrink Forte, po 6 týdnech užívání dochází ke zlepšení pohyblivosti kloubů, pacienti 

se cítí svěžejší, pohyblivější, mladší. Zvyšuje se kvalita jejich života. Ochranné 

působení přípravku Geladrink Forte přetrvává 2 až 6 měsíců po ukončení kúry dle 

závažnosti poškození kloubů. 

Lze jej užívat dlouhodobě jako podpůrný prostředek k ochranným procesům 

pojivové tkáně tvořící pohybový aparát [1].



12

44..11..11 SSlloožžeenníí ppřříípprraavvkkuu GGeellaaddrriinnkk FFoorrttee

tabulka 1 Složení přípravku Gledarink Forte

Účinná látka Obsah účinné látky ve 100 g přípravku

Kolagenní peptidy 57,1 g

Glukosaminsulfát 10,7 g

Chondroitinsulfát 5,7 g

Methylsulfonylmethan 4,3 g

Boswellia Serrata 715,0 g

Vitamin C 715,0 mg

Vitamin E 357,5 mg

Selen 357,5 g

Mangan 14,3 mg

Kolagenní peptidy ovlivňují činnost chrupavkových a kostních buněk a zvyšují 

tvorbu kloubního kolagenu o 100 %. Jako jediný zdroj obsahují až 20 x více životně 

důležitých aminokyselin glycin a prolin. Tyto aminokyseliny propůjčují kloubním 

tkáním pevnost a pružnost a podporují tvorbu chrupavky a regeneraci ostatních 

kloubních tkání. 

Chondroitinsulfát a glukosaminsulfát přispívají k další ochraně kloubních 

chrupavek, neboť stimulují syntézu proteoglykanů, snižují aktivitu enzymů 

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

tak mechanicko-elastické vlastnosti kloubních chrupavek a jejich pružnost. Dále 

stimulují produkci kyseliny hyaluronové, která je součástí kloubní tekutiny a ovlivňuje 

hydrataci kloubních chrupavek.

MSM - methylsulfonylmethan je látka přírodního původu. Je zdrojem 

organicky vázané síry. Hlavním účinkem této látky je účast organické síry při tvorbě 

struktury kolagenních vláken, což přispívá ke správnému utváření chrupavkové i kostní 

tkáně. MSM působí také jako silný antioxidant a zabraňuje tak volným peroxidovým 

radikálům v poškozování chrupavkových i kostních buněk a tkání.

Boswellia Serrata je strom rostoucí převážně v Indii. Extrakt získávaný z jeho 

kůry obsahuje vysoké množství kyseliny boswellové, která zmírňuje zánětlivé procesy a 
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má příznivé účinky na mírnění projevů osteoartrózy. Pomáhá při ranní ztuhlosti a 

zlepšuje pohyblivost kloubů.

Vitamín C je důležitý pro produkci kolagenu a pojivových tkání.

Selen má významný vliv v procesu revmatoidních zánětů. Spolu s vitamínem E

pozitivně ovlivňuje průběh osteoartrózy. Působí jako silné antioxidanty a chrání 

organismus před škodlivým působením volných radikálů.

Mangan významně zasahuje do metabolismu kolagenu a glykosaminoglykanů a 

podílí se na tvorbě tělních pojivových tkání [1].

44..22 VViittaammiinn EE

Obr. 1 – strukturní vzorec vitaminu E-acetátu

Vzhled:

Čirá bezbarvá nebo slabě zelenožlutá viskózní olejovitá kapalina [2].

Rozpustnost:

Prakticky rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, v ethanolu bezvodém a 

v mastných olejích [2].

Základní údaje:

Vitamin E je rozpustný v tuku, v těle se skladuje v játrech, v depotním tuku, ve 

svalech, varlatech, děloze, krvi a nadledvinkách. Jeho aktivita i množství se vyjadřuje 

v I.U., jedna I.U. odpovídá 1 mg. Komplex spolu s vedlejšími látkami se nazývá 

tokoferol. Průvodních látek je 8 a označují se řeckou abecedou. Vitamin E je důležitým 

antioxidantem, zabraňuje oxidaci tuků podobně jako vitamin A, selen, některé 

aminokyseliny a vitamin C. Podporuje činnost vitaminu A.
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Potřebná dávka je 8 – 10 I.U. Asi 60 – 70 % přijatého vitaminu se vyloučí 

stolicí. Na rozdíl od jiných v tuku rozpustných vitaminů se vitamin E uchovává v těle 

jen krátkou dobu podobně jako vitaminy B a C.

Rozšiřuje cévy a působí protisrážlivě. V kombinaci se selenem a při dávce 

200 I.U. zvyšuje potenci [3].

Čím vitamin E prospívá?

 Přispívá k mladistvému vzhledu tím, že tlumí oxidační pochody v buňkách.

 Brání oxidaci LDL, tj. škodlivého cholesterolu.

 Usnadňuje využití kyslíku k podávání většího tělesného výkonu.

 Chrání líce spolu s vitaminem A před vzduchem znečištěným exhaláty.

 Působí preventivně proti rakovině.

 Snižuje riziko vzniku šedého zákalu.

 Snižuje srážlivost a rozpouští krevní sraženiny.

 Odstraňuje únavu.

 Použit zevně při hojení brání vzniku velkých deformujících jizev.

 Urychluje hojení spálenin.

 Zvyšuje tvorbu moče a snižuje krevní tlak.

 Brání vzniku svalových křečí.

 Preventivně působí proti samovolnému potratu.

 Snižuje riziko vzniku infarktu myokardu a náhlých mozkových příhod.

 Působí preventivně proti Alzheimerově nemoci [3].

44..33 CChhrroommaattooggrraaffiiee

Chromatografie je souhrnný výraz pro skupinu laboratorních technik určených 

k separaci složek směsí. Principiální základ všem chromatografickým technikám položil 

na počátku dvacátého století M. S. Cvet (1872-1919), ruský botanik, fyziolog a 

biochemik, když rozdělil na sloupci sorbentu listová barviva (odtud název 

chromatografie, řecky chroma – barva, grafein – psát). Chromatografie spočívá v dělení 

směsi látek mezi dvěma fázemi. Jedna fáze je přitom vždy nepohyblivá (tuhá nebo 

kapalina) a označuje se jako stacionární a na ní dochází k zadržování dělených látek. 
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Druhá fáze je pohyblivá (plyn nebo kapalina), nazývá se mobilní, a touto fází jsou 

dělené látky unášeny. Mechanismus chromatografického dělení využívá zadržení 

(retence) směsi látek stacionární fází a postupné a opakované vytváření rovnovážných 

stavů dělených látek mezi stacionární a mobilní fázi.

Rovnovážné stavy se vytvářejí na základě různých fyzikálně - chemických 

interakcí mezi analytem a mobilní fází, nebo stacionární fází a také mobilní a 

stacionární fází. Může se jednat o adsorpci, rozpouštění, chemisorpci, tvorbu komplexů 

nebo sítový efekt. Často dochází k současnému uplatnění několika uvedených 

mechanismů.

Stacionární (nepohyblivá) fáze je umístěna buďto v koloně, nebo nanesena na 

desce z inertního materiálu (sklo, hliník, polymer). Může být představována částečkami 

pevné hmoty (stacionární fáze v kapalinové chromatografii) nebo kapalinou zakotvenou 

na povrchu inertního nosiče. Mobilní fáze (plyn, kapalina) unáší separované složky 

ložem stacionární fáze, která je na základě vzájemných interakcí různou měrou zadržuje 

a tím zpomaluje jejich pohyb [4].

Primárně lze rozčlenit chromatografické metody podle charakteru mobilní fáze, 

tj. plynovou chromatografii (GC), kde je mobilní fází inertní plyn, a kapalinovou 

chromatografii (LC), kde je mobilní fází kapalina. Kapalinová chromatografie může být 

realizována a) v plošném uspořádání – z praktického hlediska je to především 

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

nebo b) v kolonovém uspořádání – pro analytické účely je nejčastěji využívána 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC).

Podle podstaty separačního procesu lze chromatografické metody rozčlenit:

1) Adsorpční chromatografie. Podstatou separace je rozdílná adsorbovatelnost 

dělených látek na aktivní povrch adsorbentu. Jako sorbenty se nejčastěji používají 

silikagel a oxid hlinitý. V kapalinové chromatografii se jedná o separaci pevná 

fáze - kapalina (LLC), v plynové chromatografii pevná fáze - plyn (GSC).

2) Rozdělovací chromatografie. V kapalinové rozdělovací chromatografii je 

podstatou separace rozdílná rozpustnost dělených látek ve dvou vzájemně 

nemísitelných kapalinách (LLC), přičemž kapalina použitá jako stacionární fáze je 

zakotvena na vhodném nosiči. V plynové rozdělovací chromatografii se jedná o 

separaci v systému kapalina (zakotvená fáze) – plyn (GLC) a podstatou separačního 
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procesu je rozdílná rozpustnost dělených látek unášených nosným plynem v kapalné 

stacionární fázi.

3) Iontově výměnná chromatografie (IEC). Lze ji realizovat jen jako kapalinovou 

chromatografii; stacionární fází jsou iontoměniče (katexy nebo anexy). 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 iontogenních skupin, různou 

velikostí iontů a různým mocenstvím iontů.

4) Gelová chromatografie. Jedná se o kapalinovou chromatografii, přičemž jsou 

analyzované látky separovány na základě velikosti molekul. Molekuly látky jsou 

neseny protékající mobilní fází kolonou naplněnou porézním materiálem (gelem), 

přičemž pronikají (permeací) do rozpouštědlem naplněných pórů gelu. Malé 

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

velké molekuly, které přesahují průměr pórů, vycházejí z kolony bez jakéhokoliv 

zdržení. Separace molekul je tedy závislá na rozmezí velikosti pórů zvoleného gelu.

5) Afinitní chromatografie. Má v analýze léčiv pouze omezené uplatnění [5].

44..44 VVyyssookkooúúččiinnnnáá kkaappaalliinnoovváá cchhrroommaattooggrraaffiiee ((HHPPLLCC))

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je v současné době jedna 

z nejprogresivnějších analytických metodik, která nachází stále větší uplatnění ve všech 

oblastech analýzy léčiv. HPLC je široce využívána ve všech moderních lékopisných 

monografiích [5].

Separační účinnost kapalinové kolonové chromatografie závisí na velikosti 

částic stacionární fáze. U klasické kapalinové chromatografie přitom mobilní fáze 

protéká stacionární fází v koloně samospádem. Čím menší a stejnoměrnější jsou 

jednotlivé částice stacionární fáze, tím větší je účinná plocha a separační účinnost. Pro 

dostatečně rychlý průtok mobilní fáze je však zapotřebí ji protlačit kolonou pomocí 

čerpadla pod vysokým tlakem.

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, jejíž vývoj začal v sedmdesátých 

letech umožňuje analýzu tepelně nestálých nebo netěkavých látek a polymerů a 
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odstraňuje tak hlavní nedostatek plynové chromatografie. Rychlý rozvoj HPLC byl 

umožněn nalezením vhodných vysoce účinných stacionárních fází a citlivých detektorů.

U HPLC lze k dělení látek využít všech vratných dvoufázových separačních 

mechanismů (adsorpce, rozdělování, iontová výměna, sítový efekt gelu), je proto možné 

nalézt selektivní a účinný chromatografický systém k dělení směsi prakticky všech 

organických látek rozpustných ve vodě, zředěných kyselinách nebo organických 

rozpouštědlech [6].

44..44..11 SScchhéémmaa kkaappaalliinnoovvééhhoo cchhrroommaattooggrraaffuu

Přístroj se skládá z čerpacího systému, dávkovacího zařízení, chromatografické 

kolony (může se použít i regulátor teploty kolony), detektoru a zařízení na zpracování 

dat. Mobilní fáze je do systému přiváděna z jednoho nebo více zásobníků a protéká 

obvykle konstantní rychlostí kolonou a potom detektorem [2].

Obr. 2 Schéma kapalinového chromatografu

Dávkování roztoku vzorku lze provést buďto speciální injekční mikrostříkačkou 

nebo dávkovacím kohoutem. Jehlou stříkačky se probodne septum ze speciální pryže a 

lze dávkovat různé objemy; kohoutem lze dávkovat pevně daný objem roztoku avšak 

mnohem přesněji [6]. V současné době se používají moderní programovatelné 

autosamplery.



18

44..44..22 CChhrroommaattooggrraaffiicckkéé kkoolloonnyy

Náplň kolony musí být naprosto homogenní a rovnoměrná, proto se stále častěji 

používají kolony plněné a testované přímo výrobcem [6].

Chromatografická kolona je v podstatě trubka nebo kapilára rovnoměrně 

naplněná nebo pokrytá stacionární fází. Plášť kolony (hardware) má za úkol tudíž udržet 

pohromadě stacionární fázi, přičemž na hardware kolony jsou kladeny určité 

požadavky:

1. musí být chemicky inertní

2. musí odolávat poměrně vysokým tlakům

3. vnitřní povrch pláště kolony musí být dostatečně hladký.

Nejpoužívanější materiál k výrobě kolon je nerezová ocel (typ 316), plasty 

(PEEK) nebo sklo. Vlastní klasická HPLC kolona se skládá z kovového pláště (1), který 

je uzavřen porézní kovovou fritou (2), která zabraňuje uvolňování stacionární fáze (3) 

z kolony a současně umožňuje plynulý průtok mobilní fáze. Oba konce kolony jsou 

ukončeny převlečným ochranným kroužkem (4) a koncovou hlavicí (5), ve které je 

navrtán vstup pro kapiláru se šroubem (6) [7].

Obr. 3 Chromatografická kolona

HPLC chromatografické kolony pro analytické účely jsou nejčastěji dlouhé 

5 - 25 cm o vnitřním průměru 3 - 5 mm. Kolony jsou naplněny vhodnými sorbenty. 

V HPLC se nejčastěji používají tzv. chemicky vázané stacionární fáze. Na hydroxylové 

skupiny na povrchu silikagelových zrnek jsou vhodnou chemickou reakcí navázány 

různé radikály:

 Nejčastěji se jedná o uhlovodíkové řetězce obsahující zpravidla 18 (případně 8) 

uhlíkových atomů. Jde o nepolární chemicky vázané fáze (tzv. reverzní fáze).

 Radikál obsahuje tříuhlíkatý řetězec zakončený skupinami –NH2, -CN aj. Jde o 

středně polární fáze.
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Komerčně se vyrábějí chemicky vázané stacionární fáze různých typů v širokém 

sortimentu a jako nosič, na kterém jsou navázány radikály, se používají kromě 

silikagelu i jiné materiály.

Jako HPLC sorbenty se rovněž používají silikagel a oxid hlinitý (polární 

sorbenty), i když daleko méně než chemicky vázané stacionární fáze. Pro potřeby 

iontově výměnné chromatografie se jako sorbenty používají vhodné ionexy [5].

44..44..33 DDeetteekkttoorryy vv HHPPLLCC

Detektory jsou umístěny na konci kolony a analyzují eluent. Detektory 

zaznamenávají rozdíl mezi průchodem čisté mobilní fáze a mobilní fáze obsahující 

eluovanou složku celou detektoru [7].

Na detektory pro HPLC jsou kladeny mimořádné požadavky:

 vysoká citlivost – detekce látek v roztoku v koncentracích ng až g/ml

 reprodukovatelnost a linearita odezvy

 nezávislost odezvy na změně složení mobilní fáze při gradientové eluci

 univerzálnost – detekce všech oddělených složek vzorku [6].

V metodě HPLC je dostupná řada různých detektorů, které se liší principem 

funkce, konstrukcí, selektivitou, citlivostí, mezí detekce a lineárním dynamickým 

rozsahem. Metoda HPLC využívá tyto typy detektorů: spektrofotometrický detektor 

(UV/VIS), fluorescenční detektor, hmotnostní spektrometr, refraktometrický detektor a 

další. Volba detektoru závisí na konkrétní aplikaci [4].

44..44..44 SSttaannoovveenníí llééččiivv vvyyssookkooúúččiinnnnoouu kkaappaalliinnoovvoouu cchhrroommaattooggrraaffiiíí

Tato separační metoda umožňuje současně jak kvalitativní, tak i kvantitativní 

hodnocení separovaných složek směsi, a to s vysokou selektivitou, citlivostí a 

v relativně krátkém čase. Pro analýzu postačuje velmi malé množství vzorku a pro 

rutinní použití (velké série vzorků) je možno s využitím automatického dávkovače celou 

metodu plně automatizovat. Z HPLC záznamu lze získat detailní informace o identitě, 

obsahu i čistotě analyzovaného léčiva. Pro vlastní kvantitativní hodnocení léčiv je 

základem plocha (event. výška) chromatografického píku. Pro stanovení jednotlivých 

složek ve směsi se nejčastěji používají dvě metody [8].



20

A. Metoda vnějšího standardu

Metoda vnějšího standardu spočívá ve dvou krocích (dvojím dávkování). 

V prvním kroku se na kolonu nastříkne roztok analyzovaného vzorku a po registraci 

chromatografického záznamu se v druhém kroku nastříkne roztok vnějšího standardu a 

opět se registruje jeho chromatogram. Jako vnější standard se zpravidla používá u 

substancí standard stanovované látky, označovaný CRL (chemická referenční látka), 

nebo u složených lékových přípravků jedna z analyzovaných složek směsi. Koncentrace 

stanovovaných složek směsi se pak vypočítá z poměru ploch (výšek) píků jednotlivých 

stanovovaných látek a plochy píku vnějšího standardu [8].

Tato metoda se používá, pokud v komplikované matrici chceme stanovit pouze 

jednu či několik málo složek. Metoda je zatížena chybou způsobenou nepřesnostmi 

v dávkovaných objemech. Výhodou je to, že není nutné znát molární odezvy [9].

B. Metoda vnitřního standardu

Přednost této techniky je v tom, že se celá analýza uskuteční v jediném nástřiku 

a dávkovaný objem vzorku není třeba přesně odměřovat. Princip metody je dán tím, že 

se naředí vzorek vhodným vnitřním standardem, přičemž původní koncentrace 

standardu musí být známá. Koncentrace stanovovaných látek se opět vypočítá z poměru 

ploch (výšek) píků jednotlivých separovaných složek a plochy píku vnitřního standardu.

Metoda vnitřního standardu je méně časově náročná a hlavně přesnější, protože 

není zatížena chybou dvojího nástřiku. Vnitřní standard musí být eluován v blízkosti 

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

obsah je zjišťován a musí být chemicky inertní [7, 8].

Tato metoda se často používá v případech, kdy analýze předchází úprava vzorku, 

např. při derivatizaci [9].

44..55 TTeesstt vvhhooddnnoossttii cchhrroommaattooggrraaffiicckkééhhoo ssyyssttéémmuu

Test způsobilosti systému představuje nedílnou součást metody a slouží k 

zajištění přiměřené účinnosti chromatografického systému [2].
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44..55..11 ÚÚččiinnnnoosstt cchhrroommaattooggrraaffiicckkééhhoo ssyyssttéémmuu –– zzddáánnlliivvýý ppooččeett

tteeoorreettiicckkýýcchh ppaatteerr ((NN))

Účinnost kolony (zdánlivá) může být vypočtena jako zdánlivý počet 

teoretických pater (N) podle vzorce, v němž musí být vyjádřeny hodnoty tR a wh ve 

stejných jednotkách (času, objemu nebo vzdálenosti):

2

5,54 R

h

t
N

w

 
  

 
   , kde:

tR – retenční čas (nebo objem);

wh – šířka píku v polovině jeho výšky.

Zdánlivý počet teoretických pater se mění se stanovovanou složkou, kolonou a 

retenčním časem [2].

44..55..22 FFaakkttoorr ssyymmeettrriiee cchhrroommaattooggrraaffiicckkýýcchh ppííkkůů ((AAss))

Faktor symetrie píku (As) (faktor chvostování píku) se vypočítá ze vzorce:

0,05

2
S

w
A

d


   , kde:

w0,05 – šířka píku ve vzdálenosti 5 % výšky píku;

d – vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku v 5 % 

jeho výšky.

Hodnota faktoru symetrie 1,0 značí úplnou (ideální) symetrii píku [2].

44..55..33 RRoozzlliiššeenníí cchhrroommaattooggrraaffiicckkýýcchh ppííkkůů ((RRss))

Rozlišení (Rs) mezi píky dvou složek, které mají podobnou výšku, se vypočítá 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 – retenční časy látek;

wh1 a wh2 – šířky píků v poloviční výšce.

Rozlišení větší než 1,5 odpovídá rozdělení píků na základní linii [2].
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44..66 VVaalliiddaaccee aannaallyyttiicckkéé mmeettooddyy

Validace analytické 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 jedné nebo i 

v různých laboratořích [8].

44..66..11 LLiinneeaarriittaa

Linearita je chápána jako přímková závislost mezi dvěma náhodnými 

proměnnými, tj. odezvou instrumentace (analytickým signálem) a koncentrací analytu. 

Těsnost vzájemné závislosti dvou náhodných proměnných charakterizuje korelační 

koeficient (r). Při lineární závislosti nabývá hodnoty +1 a čím více se blíží jedné, tím je 

závislost obou proměnných těsnější [7].

44..66..22 OOppaakkoovvaatteellnnoosstt

Opakovatelnost metody je definována jako těsnost shody mezi navzájem 

nezávislými výsledky zkoušek získanými za podmínek opakovatelnosti (podmínky, kdy 

navzájem nezávislé výsledky zkoušek se získají opakovaným použitím téže zkušební 

metody na identickém materiálu, v téže laboratoři, týmž pracovníkem za použití týchž 

přístrojů a zařízení, během krátkého časového rozmezí) [7].

Opakovatelnost odezvy se vyjadřuje jako odhad relativní směrodatné odchylky 

(RSD%) v procentech pro řadu následných měření porovnávacího roztoku a vypočítá se 

ze vzorce:

2

%

( )100

1

iy y
RSD

ny







   , kde:

yi – jednotlivé hodnoty vyjádřené jako plocha píku, výška píku nebo poměr ploch 

       u metody vnitřního standardu;

y – průměr jednotlivých hodnot;

n – počet jednotlivých hodnot [2].
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44..66..33 PPřřeessnnoosstt

Přesnost je míra shody mezi jednotlivými výsledky metody opakovaně 

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

analyzuje kompletním postupem včetně přípravy vzorku. Přesnost se vyjádří jako 

relativní směrodatná odchylka těchto šesti stanovení. Podle podmínek opakování se 

rozlišují tři úrovně přesnosti:

Opakovatelnost – metoda se opakuje stejným způsobem jedním pracovníkem se 

stejnými činidly na tomtéž přístroji.

Mezilehlá přesnost – metoda se provádí s různými činidly, analytiky i přístroji, v různý 

den, ale v jedné laboratoři a se stejným homogenizovaným vzorkem.

Reprodukovatelnost – provedení je stejné jako u mezilehlé přesnosti s tím rozdílem, že 

probíhá v různých laboratořích [8].

44..66..44 SSpprráávvnnoosstt

Vyjadřuje shodu mezi získaným výsledkem a správnou hodnotou. Správnou 

hodnotu lze 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:

0

100
c

c
R i    , kde:

c0 – vložená koncentrace;

ci – koncentrace stanovená pomocí HPLC.

Průměrná výtěžnost R se musí pohybovat mezi 95 % a 105 % pro každou 

koncentrační hladinu [7, 8].

44..66..55 RRoobbuussttnnoosstt

Robustnost metody je definována jako míra vlivu kolísání úrovně jednotlivých 

parametrů na výsledek analytického stanovení. Sbírají se poznatky z vývoje metody a 

cílem je upozornit na podmínky, které mohou ovlivnit výsledky. Například u metody 

využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii se sledují vlivy: složení mobilní 
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fáze, pH vodné složky mobilní fáze, teplota na koloně, rychlost průtoku, stabilita 

analyzovaných vzorků, rozdíl mezi kolonami různých šarží případně i výrobců [7, 8].

44..77 MMeettooddyy ssttaannoovveenníí vviittaammiinnuu EE

44..77..11 SSttaannoovveenníí vviittaammiinnuu EE ppooddllee ČČeesskkééhhoo lléékkooppiissuu 22000099

Pomocí plynové chromatografie. Chromatografický postup se provádí za 

uvedených podmínek:

Kolona: křemenná (30 m x 0,25 mm), polydimethylsiloxan jako 

stacionární fáze (tloušťka filmu 0,25 µm)

Nosný plyn: helium pro chromatografii R

Průtok: 1 ml/min

Dávkování: 1 l

Teplota: kolona: 280 °C

nástřikový prostor a detektor: 290 °C

Detektor: plamenoionizační detektor

Vnitřní standard: skvalan [2].
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44..77..22 DDaallššíí mmeettooddyy ppoouužžíívvaannéé kkee ssttaannoovveenníí vviittaammiinnuu EE

tabulka 2 Další metody používané ke stanovení vitaminu E

Analytická metoda Analyzovaný vzorek Citace

Kolorimetrické stanovení
multivitaminové kapsle

[10]
čistá forma

Elektroanalýza
rostlinný olej

[11]
tuky

Spektrofotometrie
dražé

[12]
ampule

Pulzní voltametrie farmaceutický směsný preparát [13]

Vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie
lidská plazma [14]

Fluorimetrie
lidské sérum

[15]
plazma

Plynová chromatografie lidská plazma [16]
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5 Experimentální část

55..11 MMaatteerriiáállyy aa ppoommůůcckkyy

55..11..11 SSttaannddaarrddyy,, vvzzoorrkkyy,, cchheemmiikkáálliiee

Geladrink Forte, Exp. 03.03.2011 LA, Orling spol. s.r.o.

Geladrink Plus, Exp. 05.05.2011 LA, Orling spol. s.r.o.

Pro-Visio, č.š. 15052007, Unimed Pharma spol. s.r.o.

Methanol for liquid chromatography, LiChrosolv, Merck

Vitamin E-acetát, Sigma Aldrich

Cholekalciferol, Sigma Aldrich

Hexan, Sigma Aldrich

Retinyl-acetát, Sigma Aldrich

Ergokalciferol, Fluka

Ultračistá voda, čištěná systémem Milli-Q (Millipore, Berford)

55..11..22 PPřřííssttrroojjee,, 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 s 10 mm 

předkolonou (Merck)

Dávkování: 20 l

Detekce: UV, 290nm

Mobilní fáze: Methanol – Voda (98:2)

Průtok: 2,0 ml/min

Teplota: 30°C

Vyhodnocení: Chromatografický software LC Solution

Ultrazvuková lázeň: Bandelin SONOREX RK52, Berlín, SRN

Analytické váhy: Sartorius 2004 MP, SRN
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55..22 PPřříípprraavvaa zzáássoobbnníícchh rroozzttookkůů vviittaammiinnuu EE--aacceettááttuu aa

cchhoolleekkaallcciiffeerroolluu

Bylo naváženo přibližně přesně 0,0492 g vitaminu E-acetátu a 0,0506 g 

cholekalciferolu. Navážka vitaminu E-acetátu byla rozpuštěna v hexanu a doplněna 

hexanem na 25 ml v odměrné baňce. Navážka cholekalciferolu byla rozpuštěna 

v methanolu a doplněna methanolem na 25 ml v odměrné baňce. 

55..33 PPřříípprraavvaa vvzzoorrkkuu

Bylo naváženo asi 0,5 g Geladrinku Forte. K navážce bylo přidáno 0,750 ml 

zásobního roztoku cholekalciferolu a následně doplněno methanolem na 10 ml 

v odměrné baňce. Odměrná baňka byla poté vložena na 15 min do ultrazvukové lázně.

55..44 OOppttiimmaalliizzaaccee cchhrroommaattooggrraaffiicckkýýcchh ppooddmmíínneekk

Podstatou optimalizace je volba vhodných podmínek pro analýzu 

vitaminu E-acetátu v přípravku Geladrink Forte.

Po získání optimálních podmínek chromatografie byl proměřen vzorek placeba 

za stejných podmínek, aby bylo ověřeno, že v retenčních časech odpovídajících 

sledovaným látkám nejsou přítomny žádné píky interferujících látek.

55..44..11 OOppttiimmaalliizzaaccee vvnniittřřnnííhhoo ssttaannddaarrdduu

Na vybrané koloně byly zkoušeny jednotlivé vnitřní standardy a dle retenčních 

časů a rozlišení píků byl vybrán nejvhodnější. Při optimalizaci byl použit průtok 

1,5 ml/min a nástřik 20 l.

Vnitřní standard ergokalciferol: Při použití vnitřního standardu ergokalciferolu byl 

získán pík který byl dostatečně separován od balastu matrice a od vitaminu E-acetátu. 

Tato látka se jevila jako potenciální vhodný vnitřní standard.  
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Obr. 4 – chromatogram za použití vnitřního standardu ergokalciferolu

Vnitřní standard retinyl-acetát: Při použití vnitřního standardu retinyl-acetátu byl pík 

vitaminu E-acetátu také málo zřetelný v poměru k píku retinyl-acetátu z důvodů příliš 

vysoké koncentrace testované látky. I tak je však zřetelné, že rozlišení píků vnitřního

standardu a balastních látek není dostatečné. Jako vnitřní standard je tato látka méně 

vyhovující.
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Obr. 5 – chromatogram za použití vnitřního standardu retinyl-acetátu

Vnitřní standard cholekalciferol: Při použití vnitřního standardu cholekalciferolu byl 

pík vitaminu E-acetátu dobře zřetelný v poměru k píku cholekalciferolu a rozlišení 

chromatografických píků je dostačující. Cholekalciferol vykazoval též lepší symetrii 

píku než ergokalciferol. Proto byl pro další analýzy použit jako vnitřní standard 

cholekalciferol.
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Obr. 6 – chromatogram přípravku Geladrink forte za použití vnitřního standardu cholekalciferolu

55..44..22 OOppttiimmaalliizzaaccee pprrůůttookkuu

K optimalizaci průtoku byly použity 3 rychlosti: 1 ml/min; 1,5 ml/min a 

2 ml/min. U všech rychlostí došlo k dokonalé separaci látek, proto k analýze byl vybrán 

průtok s nejkratším časem (2 ml/min).
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Obr. 7 – chromatogram při průtoku 1ml/min

Obr. 8 – chromatogram při průtoku 1,5ml/min
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Obr. 9 – chromatogram při průtoku 2ml/min

55..44..33 OOppttiimmaalliizzaaccee vvllnnoovvéé ddééllkkyy ddeetteekkccee

Jako optimální vlnová délka k analýze byla zvolena vlnová délka 290 nm. Jedná 

se o vlnovou délku z oblasti absorpčního maxima pro vitamin E-acetát.
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Obr. 10 – 3D chromatogram analýzy při použití DAD detektoru (spektrum v popředí odpovídá 

píku vitaminu E acetátu)

55..44..44 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 s 10 mm 

předkolonou (Merck)

Dávkování: 20 l

Detekce: UV, 290 nm

Mobilní fáze: Methanol – Voda (98:2)

Typ eluce: Izokratická

Průtok: 2,0 ml/min

Teplota: 30 °C

Čas analýzy: 4 min

Vyhodnocení: Chromatografický software LC Solution
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55..55 TTeesstt vvhhooddnnoossttii cchhrroommaattooggrraaffiicckkééhhoo ssyyssttéémmuu

55..55..11 ÚÚččiinnnnoosstt cchhrroommaattooggrraaffiicckkééhhoo ssyyssttéémmuu –– zzddáánnlliivvýý ppooččeett

tteeoorreettiicckkýýcchh ppaatteerr ((NN))

Účinnost kolony byla ověřena proměřením roztoku standardů v testu na 

opakovatelnost a výpočet byl proveden z průměrů tří měření podle vzorce:

2

5,54 R

h

t
N

w

 
  

 
   , kde:

tR – retenční čas (min);

wh  – šířka píku v polovině výšky (min)

tabulka 3 – účinnost chromatografického systému

Analyzovaná látka tR (min) wh N

Cholekalciferol 2,26 0,084 3140,7

Vitamin E-acetát 3,22 0,108 3986,2

Požadavek – N >1500 je splněn pro obě látky.

55..55..22 FFaakkttoorr ssyymmeettrriiee cchhrroommaattooggrraaffiicckkýýcchh ppííkkůů ((AASS))

Hodnoty pro ověření symetrie chromatografických píků byly získány z analýz  

roztoků standardů pro opakovatelnost. Výpočet byl proveden z průměrů tří měření 

podle vzorce:

0,05

2
S

w
A

d
    , kde:

w0,05 – šířka píku ve vzdálenosti 5% výšky píku;

d – menší část úsečky w0,05, která vznikne protnutím úsečky kolmicí spuštěnou 

z vrcholu píku.
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tabulka 4 – asymetrie chromatografických píků

Sloučenina w0,05 d As

Cholekalciferol 0,200 0,0688 1,453

Vitamin E-acetát 0,268 0,0920 1,456

Požadavek – symetrie píků As < 2 byl splněn pro obě látky.

55..55..33 RRoozzlliiššeenníí cchhrroommaattooggrraaffiicckkýýcchh ppííkkůů ((RRSS))

Rozlišení bylo vypočítáno z průměru tří hodnot získaných proměřením roztoků 

standardů při zkoušce opakovatelnosti pomocí tohoto vzorce:

2 1

1 2

1,18.( )R R
S

h h

t t
R

w w





   , kde:

tR - retenční čas složek (min.);

wh - šířka píků v poloviční výšce.

tabulka 5 – rozlišení chromatografických píků

Hodnocené látky Rs

Cholekalciferol - Vitamin E-acetát 5,248

Požadavek rozlišení píků Rs > 1,5 byl splněn u hodnocených chromatografických píků.

55..66 VVaalliiddaaccee aannaallyyttiicckkéé mmeettooddyy

55..66..11 LLiinneeaarriittaa

Byla použita metoda absolutní kalibrace. Bylo připraveno 6 kalibračních roztoků 

pracovních standardů cholekalciferolu a vitaminu E-acetátu (koncentrace pro každou 

látku jsou  uvedeny dále). Závislost absorbancí kalibračních roztoků na jejich 

koncentraci byla vyhodnocena metodou lineární regrese.
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CHOLEKALCIFEROL

tabulka 6 – testování linearity - cholekalciferol

c (mg/l)
plocha 

píku

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

0 50 100 150 200 250 300 350

X

Y

50,55 486625

101,10 1018263

151,65 1529672

202,20 2051087

252,75 2635786

303,30 3118011

Požadavek na linearitu – korelační koeficient r > 0,9990 byl splněn.

Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q 

Počet bodů n = 6   Odhad chyby

Směrnice k = 10589,09  106,3912

Abs. člen q = -46517,4  20716,72

Korelační koef. r = 0,999798

Reziduální odch. s = 22253,33
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VITAMIN E-ACETÁT

tabulka 7 – testování linearity – vitamin E-acetát

c (mg/l)
plocha 

píku

0

100000

200000

300000

400000

500000

0 100 200 300 400

X

Y

49,23 76371

98,46 145587

147,69 214716

196,92 285249

246,15 374039

295,38 441137

Požadavek na linearitu – korelační koeficient r > 0,9990 byl splněn.

55..66..22 OOppaakkoovvaatteellnnoosstt

Byl opakovaně dávkován roztok analyzovaných látek v methanolu o koncentraci 

cholekalciferolu 202,20 mg/l a vitaminu E-acetátu 196,92 mg/l.

Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q 

Počet bodů n = 6   Odhad chyby

Směrnice k = 1474,125  29,80679

Abs. člen q = -1788,733  5804,039

Korelační koef. r = 0,999183

Reziduální odch. s = 6234,538
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tabulka 8 – opakovatelnost analýzy

Číslo pokusu

Cholekalciferol Vitamin E-acetát

Plocha píku (A) Retenční čas (tR)

(min)

Plocha píku 

(A)

Retenční čas 

(tR) (min)

1 2056023 2,259 286213 3,218

2 2040389 2,260 283411 3,219

3 2056850 2,261 286122 3,220

4 2059017 2,259 286788 3,219

5 2059683 2,261 286906 3,221

6 2062278 2,226 287141 3,226

N 6 6 6 6

x 2055707 2,254 286097 3,221

S 7823 0,00 1375 0,00

RSD  (%) 0,38 0,00 0,48 0,00

Požadavek – relativní směrodatná odchylka RSD 1 % byla vyhovující u obou látek.

55..66..33 PPřřeessnnoosstt

Byly analyzovány roztoky vzorku Geladrink Forte (Exp 03.03.2011LA).

Příprava vzorku: Vzorek byl připraven dle postupu uvedeného v kapitole 5.3.
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tabulka 9 – přesnost metody

.

Požadavek – relativní směrodatná odchylka sR < 5% byl splněn.

55..66..44 SSpprráávvnnoosstt

Byly změřeny roztoky standardů o koncentraci cholekalciferolu 151,65 mg/l a 

147,69 mg/l vitaminu E-acetátu.

Dále byly analyzovány modelové vzorky (placebo (Geladrink 

Plus) + cholekalciferol + vitamin E-acetát). K navážce (přibližně 0,5 g) placeba bylo 

přidáno 0,750 ml zásobního roztoku cholekalciferolu a 0,750 ml zásobního roztoku 

vitaminu E-acetátu a následně doplněno methanolem na 10 ml v odměrné baňce. 

Odměrná baňka byla poté vložena na 15 min do ultrazvukové lázně.

Výtěžnost Ri byla vypočtena podle vzorce:

100





IsVzESt

IsStEVz
i

AA

AA
R    , kde:

AEVz - plocha píku vitaminu E-acetátu ve vzorku

AIsSt - plocha píku vnitřního standardu ve standardu

Roztok č.

Plocha píku 

vitaminu E-acetátu 

přepočtena na navážku 

0,55 g

1 330204

2 351925

3 324035

4 317630

5 329303

6 325205

N 6

x 329717

s 11767

sR (%) 3,6
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AESt - plocha píku vitaminu E-acetátu ve standardu

AIsVz - plocha píku vnitřního standardu ve vzorku.

tabulka 10 – správnost metody

Roztok 

č.

Standard Placebo

Ri (%)
Plocha píku (A) 

cholekalciferolu

Plocha píku 

(A) vitaminu 

E-acetátu

Plocha píku (A) 

cholekalciferolu

Plocha píku 

(A) vitaminu 

E-acetátu

1 1798200 264143 103,99

2 1814307 266507 103,99

3 1525395 215478 1793109 264276 104,34

4 1810823 264647 103,46

5 1803944 265552 104,21

6 1847276 265457 101,73

Požadavek – výtěžnost R v intervalu 100  5 % vyhovuje.

55..66..55 RRoobbuussttnnoosstt

Testování míry vlivu proměnných experimentálních podmínek na stanovení 

obsahu analytů bylo provedeno u roztoku o složení: 

a) cholekalciferol (c = 151,65 mg/l) 

b) vitaminu E-acetátu (c = 147,69 mg/l).

Vliv složení mobilní fáze byl testován při změnách poměru dvou složek zastoupených 

v mobilní fázi – methanolu a vody a to v poměrech 100:00, 98:02, 96:04. Každá 

mobilní fáze byla proměřena třikrát.

a) Vliv na plochu chromatografických píků

02:98

100
A

A
A i

R     , kde:

Ai – plocha píku za testovaných podmínek;
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A98:02 – plocha píku za standardních podmínek.

Byly získány výsledky uvedené v tabulkách 11 a 12. Relativní plocha píku 

vztažená na plochu píku při optimálním složení mobilní fáze se pohybovala v rozmezí 

99,65 % až 100,33 % u cholekalciferolu a 100,00 % až 101,83 % u vitaminu E-acetátu. 

V uvedeném rozmezí neovlivňují změny v poměru složek mobilní fáze kvantitativní 

stanovení cholekalciferolu ani vitaminu E-acetátu.

tabulka 11 - vliv složení mobilní fáze na plochu píku (cholekalciferol)

Methanol - Voda
Cholekalciferol

Ai AR(%)

100:00 1512607 99,65

98:02 1517940 100,00

96:04 1522883 100,33

tabulka 12 - vliv složení mobilní fáze na plochu píku (vitamin E-acetát)

Methanol - Voda
Vitamin E-acetát

Ai AR(%)

100:00 219015 101,83

98:02 215083 100,00

96:04 215732 100,30

b) Vliv na retenční čas

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

složení mobilní fáze ovlivňuje trvání analýzy. Z tohoto hlediska je doporučeno použití 

mobilní fáze methanol – voda  (98:02). 

tabulka 13 - vliv složení mobilní fáze na retenční čas

Methanol - Voda
tR (min)

Cholekalciferol Vitamin E-acetát

100:00 1,771 2,280

98:02 2,241 3,176

96:04 2,953 4,657
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Na obrázku 11 je znázorněn chromatogram za podmínek methanol – voda 

100:00 (hranice testovacího rozmezí), a jak je zřejmé, separace cholekalciferolu a 

vitaminu E-acetátu je až k základní linii, pouze dochází ke zkrácení doby analýzy.

Obr. 11 – chromatogram při složení mobilní fáze methanol – voda (100:00)

Na obrázku 12 je znázorněn chromatogram za podmínek methanol – voda 96:04 

(hranice testovacího rozmezí), a jak je zřejmé, separace cholekalciferolu a 

vitaminu E-acetátu je až k základní linii, pouze dochází k prodloužení doby analýzy.
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Obr. 12 – chromatogram při složení mobilní fáze methanol – voda (96:04)

55..66..66 SSttaabbiilliittaa

Stabilita roztoku standardních látek v methanolu o koncentraci c = 151,65 mg/l 

cholekalciferolu a c = 147,69 mg/l vitaminu E-acetátu  byla testována za uchovávání:

a) za snížené teploty (4 oC), chráněné před světlem

b) za laboratorní teploty, chráněné před světlem.

Výsledky uspořádány v tabulce 14 a 15 jsou průměrem ze tří měření. 
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T


    , kde:

t - čas od přípravy roztoku vzorku

A - plocha píku
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tabulka 14 – Stabilita cholekalciferolu v roztoku v závislosti na době a způsobu uchovávání

Cholekalciferol

t A (4 oC) ST (%) A ( 20 oC) ST (%)

0 1529672 0,00 1529672 0,00

24 h 1525395 0,28 1497602 2,1

48 h 1530623 0,06 1517564 0,79

72 h 1517940 0,77 1512084 1,15

Požadavek ST (%)1 % je splněn a roztok cholekalciferolu v methanolu je 

možné používat při uchovávání za snížené teploty po dobu 72 hod od jeho přípravy.

tabulka 15 – stabilita vitaminu E-acetátu v rozotoku v závislosti na době a způsobu uchovávání

Vitamin E-acetát

t A (4 oC) ST (%) A ( 20 oC) ST (%)

0 214716 0,00 214716 0,00

24 h 215478 0,35 213675 0,48

48 h 216381 0,78 217665 1,37

72 h 215083 0,17 217784 1,43

Požadavek ST (%)1 % je splněn a roztok vitaminu E-acetátu v methanolu je 

možné používat při uchovávání za snížené teploty po dobu 72 hod od jeho přípravy.

55..66..77 SSeelleekkttiivviittaa

Separace standardních látek cholekalciferolu (c = 151,65 mg/l) a 

vitaminu E-acetátu (c = 147,69 mg/l) od píku matrice je dokumentována 

na chromatogramu přípravku Geladrink forte (viz. obrázek 6, str. 30).

Jako placebo byl použit přípravek Geladrink neobsahující vitamín E-acetát. Na 

chromatogramu placeba (obrázek 13) je patrno, že v retenčních časech odpovídajících 

sledovaným látkám nejsou přítomny žádné píky interferujících látek.

Příprava placeba: Bylo naváženo asi 0,5 g Geladrinku Plus, který byl částečně 

rozpuštěn a doplněn methanolem na 10 ml v odměrné baňce. Odměrná baňka byla poté 

vložena na 15 min do ultrazvukové lázně. 
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Obr. 13 – chromatogram placeba

Na chromatogramech (obrázek 13 a 14) je patrná dokonalá separace 

sledovaných látek v případě standardů od píku matrice v placebu. (Koncentrace 

cholekalciferolu 151,65 mg/l a koncentrace vitaminu E-acetátu 147,69 mg/l).

Obr. 14 – chromatogram separace standardů
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Předložená HPLC metoda umožňuje selektivně změřit plochy píků odpovídající 

účinným látkám cholekalciferolu a vitaminu E-acetátu.

55..77 SSttaannoovveenníí vviittaammiinnuu EE--aacceettááttuu vvee vvzzoorrccíícchh ppřříípprraavvkkuu

GGeellaaddrriinnkk FFoorrttee

Byly připraveny 3 vzorky, které byly postupně analyzovány. Jako standard byl 

použit roztok standardů cholekalciferolu o koncentraci 151,65 mg/l a 

vitaminu E-acetátu o koncentraci 147,69 mg/l.

Příprava vzorku: Vzorky byly připraveny dle postupu popsaného v kapitole 5.3.

Z naměřených hodnot byl vypočítán obsah vitaminu E-acetátu podle 

následujícího vzorce:

100
76,472

72,43096,0







VzIsVzESt

StEIsStEVz

mAA

mAA
x    , kde:

x – obsah vitaminu E-acetátu ve vzorku (%)

AE – plocha píku vitaminu E-acetátu ve standardu/vzorku

AIs – plocha píku cholekalciferolu ve standardu/vzorku

mStE – hmotnost standardu vitaminu E-acetátu v 10 ml (g)

mVz – navážka vzorku (g)

0,96 – korekce na čistotu vitaminu E-acetátu

430,72; 472,76 – přepočet molárních hmotností na vitamin E.

tabulka 16 - analýza vzorků přípravku Geladrink Forte

Vz. č.
Navážka 

(g)

Standard Vzorek
Obsah 

(%)
A

cholekalciferolu

A vit. 

E-acetátu

A 

cholekalciferolu

A vit. 

E-acetátu

1 0,5359 1796832 291003 0,276

2 0,5372 1532910 217169 1783418 257892 0,245

3 0,5387 1796883 289849 0,273

Na obalu přípravku Geladrink Forte deklaruje výrobce 357,5 mg vitaminu E ve 

100 g přípravku, tj. 0,3575 % vitaminu E. Průměrná koncentrace vitaminu E 
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v přípravku stanovená danou metodou byla 0,265 %. Zjištěná hodnota odpovídá 

74,13 % deklarovaného množství vitaminu E. 

Obr. 15 – chromatogram E-acetátu v přípravku Geladrink Forte

55..88 SSttaannoovveenníí vviittaammiinnuu EE--aacceettááttuu vvee vvzzoorrccíícchh ppřříípprraavvkkuu

PPrroo--VViissiioo

Pro ověření univerzálnosti dané metody, byl stanoven obsah vitaminu E-acetátu 

v přípravku Pro-Visio.

Byly připraveny 3 vzorky, které byly postupně analyzovány. Jako standard byl 

použit roztok standardů cholekalciferolu o koncentraci 151,65 mg/l a 

vitaminu E-acetátu o koncentraci 147,69 mg/l.

Příprava vzorku: Vzorky byly připraveny dle postupu popsaného v kapitole 5.3. 

Místo Geladrinku Forte byl použit přípravek Pro-Visio. 

Z naměřených hodnot byl vypočítán obsah vitaminu E-acetátu podle 

následujícího vzorce:
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76,472
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mAA

mAA
x    , kde:

x – obsah vitaminu E-acetátu ve vzorku (%)

AE – plocha píku vitaminu E-acetátu ve standardu/vzorku

AIs – plocha píku cholekalciferolu ve standardu/vzorku

mStE – hmotnost standardu vitaminu E-acetátu v 10 ml (g)

mVz – navážka vzorku (g)

0,96 – korekce na čistotu vitaminu E-acetátu

430,72; 472,76 – přepočet molárních hmotností na vitamin E.

tabulka 17 - analýza vzorků přípravku Pro-Visio

Vz. č.
Navážka 

(g)

Standard Vzorek
Obsah 

(%)
A

cholekalciferolu

A vit. 

E-acetátu

A

cholekalciferolu

A vit. 

E-acetátu

1 0,0517 1731460 532368 5,42

2 0,0521 1532910 217169 1751998 512844 5,12

3 0,0554 1730607 526107 5,00

Na obalu přípravku Pro-Visio deklaruje výrobce 4,28 g vitaminu E ve 100 g 

přípravku, tj. 4,28 % vitaminu E. Průměrná koncentrace vitaminu E v přípravku 

stanovená danou metodou byla 5,18 %. Zjištěná hodnota odpovídá 121,03 % 

deklarovaného množství vitaminu E.
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Obr. 16 – chromatogram E-acetátu v přípravku Pro-Visio
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6 Závěr

Byla optimalizována a validována HPLC metoda určená pro stanovení 

vitaminu E-acetátu v přípravku Geladrink Forte.

Byly nalezeny tyto optimální chromatografické podmínky HPLC metody s UV 

detekcí pro stanovení vitaminu E-acetátu:

Chromatograf: Shimadzu 20AD Prominence Liquid Chromatograph

Detektor: Shimadzu M 20A Prominence Diode Array Detector

Kolona: Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm s 10 mm 

předkolonou (Merck)

Dávkování: 20 l

Detekce: UV, 290 nm

Mobilní fáze: Methanol – Voda (98:2)

Typ eluce: Izokratická

Průtok: 2,0 ml/min

Teplota: 30 °C

Čas analýzy: 4 min

Vyhodnocení: Chromatografický software LC Solution

Byla testována vhodnost chromatografického systému. Účinnost kolony 

vyjádřená počtem teoretických pater N byla splněna pro cholekalciferol (N = 3140,7) i 

pro vitamin E-acetát (N = 3986,2). Symetrie chromatografických píků vyjádřena 

faktorem AS byla u cholekalciferolu 1,453 a u vitaminu E-acetátu 1,456. Rozlišení 

chromatografických píků cholekalciferolu a vitaminu E-acetátu RS bylo 5,248.

U testování parametru linearity bylo vyhověno požadavku na hodnotu 

korelačního koeficientu r >0,9990 pro cholekalciferol (r = 0,999798) i pro 

vitamin E-acetát (r = 0,999183).

Opakovatelnost vyjádřená jako relativní směrodatná odchylka RSD byla u 

cholekalciferolu 0,38 % a u vitaminu E-acetátu 0,48 %.

Byla hodnocena přesnost metody a požadavek na relativní směrodatnou 

odchylku RSD <5 % byl splněn (byla zjištěna RSD pro vitamin E-acetát 3,6 %).
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Správnost stanovení je vyjádřena veličinou výtěžnost (Ri). Požadavek, aby se 

hodnota výtěžnosti Ri pohybovala v rozmezí 100 ± 5 %, byl splněn. Výtěžnost 

dosahovala hodnot 101,73 % - 104,34 %.

Na základě srovnání chromatogramů standardů a placeba bylo dokázáno, že 

HPLC metoda umožňuje selektivně změřit plochu píků vitaminu E-acetátu i 

cholekalciferolu.

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

(methanol - voda 98:02). V celém testovacím rozmezí dochází k dokonalé separaci 

cholekalciferolu a vitaminu E-acetátu. Teplota a složení mobilní fáze pouze ovlivňují 

dobu trvání analýzy.

Metoda byla použita pro stanovení vitaminu E-acetátu v přípravcích Geladrink 

Forte a Pro-Visio. V případě přípravku Geladrink Forte odpovídají naměřené hodnoty 

74,13 % množství vitaminu E, které deklaruje výrobce na obalu. V případě přípravku 

Pro-Visio odpovídají naměřené hodnoty 121,03 % deklarovaného množství vitaminu E. 



52

7 Seznam použité literatury

[1] http://www.orling.cz/ (leden 2011)

[2] Český lékopis 2009, Grada Publishing a.s., Praha, 2009

[3] Mindell E., Mundisová H.: Nová vitaminová bible, Ikar, Praha, 2006

[4] Motyka K., Hlaváč J.: Stručný přehled separačních metod, Univerzita 

Palackého, Olomouc, 2009

[5] Klimeš J. a kol.: Kontrola léčiv I, Karolinum, Praha, 2006

[6] Karlíček R., a kol.: Analytická chemie pro farmaceuty, Karolinum, Praha, 2007

[7] http://www.hplc.cz/ (leden 2011)

[8] Klimeš J. a kol.: Kontrola léčiv II, Karolinum, Praha, 2007

[9] Štulík K. a kol.: Analytické separační metody, Karolinum, Praha, 2004

[10] Alaa S. Amin,: Colorimetric determination of tocopheryl acetate (previous 

termvitamin E) in pure form and in multi-vitamin capsules, European Journal of 

Pharmaceutics and Biopharmaceutics 51 (3) (2001) 267-272

[11] Coatanea M., Darchen A., Hauchard D.: Electroanalysis at ultramicroelectrodes 

of oils and fats: Application to the determination of Vitamin E, Sensors and 

Actuators B: Chemical 76 (1-3) (2001) 539-544

[12] Tütem E.,Günaydi E.,Sözgen K.: Spectrophotometric determination of vitamin E

(α-tocopherol) using copper(II)-neocuproine reagent, Talanta 44 (2) (1997) 

249-255

[13] Hassan E. M., Khamis E. F., El-Kimary E. I., et al.: Development of a 

differential pulse voltametric method for the determination of Silymarin/Vitamin 

E acetate mixture in pharmaceuticals, Talanta 74 (4) (2008) 773–778

[14] Cooper J. D. H., Thadwal R., Cooper M. J.: Determination of vitamin E in human 

plasma by high-performance liquid chromatography, Journal of Chromatography 

B: Biomedical Sciences and Applications 690 (1-2) (1997) 355-358

[15] Thompson J. N., Erdody P., Maxwell W. B.: Simultaneous fluorometric 

determinations of vitamins A and E in human serum and plasma, Biochemical 

Medicine 8 (3) (1973) 403-414



53

[16] Demirkaya F., Kadioglu Y.: Simple GC-FID method development and validation 

for determination of α-tocopherol (vitamin E) in human plasma, Journal of 

Biochemical and Biophysical Methods 70 (3) (2007) 363-368


	Obsah
	Použité zkratky
	Úvod
	Cíl práce
	Teoretická část
	Schéma kapalinového chromatografu
	Chromatografické kolony
	Detektory v HPLC
	Stanovení léčiv vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
	Účinnost chromatografického systému – zdánlivý počet teoretických pater N
	Faktor symetrie chromatografických píků As
	Rozlišení chromatografických píků Rs
	Linearita
	Opakovatelnost
	Přesnost
	Správnost
	Robustnost
	Stanovení vitaminu E podle Českého lékopisu 2009
	Další metody používané ke stanovení vitaminu E
	Experimentální část
	Přístroje, podmínky separace
	Optimalizace vnitřního standardu
	Optimalizace průtoku
	Optimalizace vlnové délky detekce
	Souhrn optimálních podmínek HPLC analýzy
	Účinnost chromatografického systému – zdánlivý počet teoretických pater N
	Faktor symetrie chromatografických píků AS
	Rozlišení chromatografických píků RS
	Linearita
	0
	0
	Závěr
	Seznam použité literatury



