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1. ÚVOD 
 

Chromatografické separační metody jsou vícestupňové separační metody, kde složky 

vzorku jsou rozděleny mezi dvě fáze, z nichž jedna je stacionární a druhá mobilní. 

V případě kapalinové chromatografie je mobilní fází kapalina. Chromatografické 

metody jsou v analýze léčiv využívány velice široce. Je to především z toho důvodu, že 

se jedná o metody separační, umožňující analýzu směsí – s možností kvalitativního a 

kvantitativního hodnocení separovaných složek směsi.  

Metformin-hydrochlorid se řadí mezi perorální antidiabetika (PAD). V současnosti je 

jediným užívaným zástupcem biguanidů. Ostatní zástupci (fenormin, buformin) se pro 

riziko vzniku laktátové acidózy nepoužívají a na českém trhu nejsou registrováni. 

Společně s deriváty sulfonylurey patří mezi nejpoužívanější preparáty pro léčbu diabetu 

mellitu 2. typu. [1], [2], [3], [4] 
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2. CÍL PRÁCE 
 

Cílem mé práce je validovat metodu stanovení metformin-hydrochloridu pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s ohledem na příbuznou látku 1-

kyanguanidin a další nečistoty. Práce je rozdělena na teoretickou část týkající se HPLC, 

validace analytických metod a charakteristiky metformin-hydrochloridu jak po 

chemické, tak po farmakologické stránce. Druhou částí je část experimentální. Zde jsou 

studovány základní parametry validace, jako je správnost, kvantitativní limit, detekční 

limit, přesnost – opakovatelnost, linearita, stabilita a selektivita. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
 

3.1 VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

(HPLC) 

Chromatografické separační metody jsou vícestupňové separační metody, kdy složky 

vzorku jsou rozdělovány mezi dvě fáze, z nichž jedna je stacionární a druhá mobilní. 

Stacionární fází může být pevná látka nebo kapalina nanesená na tuhý nosič nebo gel. 

Stacionární fáze může být naplněna do kolon, rovnoměrně rozprostřena do vrstvy nebo 

filmu atd. Mobilní fáze může být plynná, kapalná nebo kapalina v superkritickém stavu.  

Kapalinová chromatografie - Liquid Chromatography (LC) je metoda založená na 

rozdílu v distribuci látek mezi dvě nemísitelné fáze, z nichž mobilní fází je kapalina, 

která prostupuje stacionární fází naplněnou do kolony. V průběhu chromatografického 

procesu dochází k postupnému, mnohokrát opakovanému vytváření rovnovážných stavů 

dělených látek mezi stacionární fází a mobilní fází, která unáší separované látky. 

Nejprve vychází z kolony látka nejméně adsorbovaná, postupně složky silněji 

adsorbované. Kapalinová chromatografie umožňuje dělení, identifikaci a stanovení 

velkého počtu organických i anorganických látek. 

Rozvoj chromatografických metod se odehrává zejména v oblasti vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie – High Performance Liquid Chromatography (HPLC). 

Vysoké účinnosti se dosahuje použitím stacionárních fází, které obsahují malé částice 

pravidelného tvaru a jednotné velikosti, které homogenně vyplňují kolonu. Tím se 

dosahuje účinnosti řádově desítek tisíc pater na metr délky kolony. Průtok mobilní fáze 

je zajištěn vysokým tlakem (jednotky až desítky MPa). Dávkují se malá množství 

vzorku (řádově mikrolitry). K detekci jsou nutné citlivé detektory, které umožňují 

kontinuální monitorování látek na výstupu z kolony. [3], [5], [6], [7] 

 

Mezi výhody HPLC patří zejména: 

• Široká oblast použitelnosti. Lze analyzovat ionty, látky polární i nepolární, málo 

těkavé, tepelně nestabilní i vysokomolekulární (cca 80% veškerých známých 

látek je možné analyzovat metodou HPLC).  
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• Jedná se o separační metodu, která umožňuje kvalitativní i kvantitativní 

hodnocení separovaných složek směsi. 

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

• Pro analýzu postačuje minimální množství vzorku. 

• Možnost automatizace.  

• Jednou z hlavních předností kapalinové chromatografie je i široká možnost 

využití různých vzájemných interakcí mobilní fáze se stacionární fází a 

s dělenými látkami, což umožňuje ovlivňovat retenci chromatografovaných látek 

a selektivitu jejich dělení. [5], [8], [9] 

3.1.1 Chromatografická data 

Pevná stacionární fáze se nazývá sorbent. Mobilní fáze je nazývána eluční činidlo či 

eluent a schopnost vymývat látky z kolony eluční silou. Čím rychleji jsou vymývány 

látky z kolony, tím má mobilní fáze vyšší eluční sílu.  

Chromatogram je grafický záznam závislosti odezvy signálu detektoru na čase. 

Idealizovaný chromatogram představuje řada chromatografických píků na základní linii. 

Chromatografický pík představuje koncentraci eluované látky nebo jiné veličiny použité 

jako měřítko této koncentrace. Pík má v ideálním případě tvar Gaussovy křivky. Výška 

píku (h) je vzdálenost mezi vrcholem píku a základní linií. Plocha píku (A) je plocha 

vymezená tečnami vzestupné a sestupné linie píku a základní linií, určuje se metodou 

numerické integrace. [5], [6] 

3.1.2 Stacionární fáze 

Pro účinné dělení látek hraje rozhodující roli náplň kolony, tj. kvalita sorbentu 

(stacionární fáze), jeho velikost a stejnoměrnost částic, ale i tvar, porozita, struktura. Při 

analytických aplikacích bývá délka kolony mezi 5 až 25 cm, průměr kolon několik 

milimetrů, objem vzorku 1 – 20 µl a průtok mobilní fáze většinou kolem 1 ml/min.  

Náplně používané v současné HPLC se připravují jak z pórovitých anorganických 

materiálů, tak i z organických polymerů. Nejčastěji se používají materiály na bázi 

silikagelu. [5], [11], [24] 

3.1.3 Mobilní fáze 

Mobilní fáze v kapalinové chromatografii není inertní, ale významně se podílí na 

separačním procesu. Možnosti změny složení mobilní fáze jsou prakticky neomezené a 
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je vždy jednodušší změnit složení mobilní fáze než použít jinou stacionární fázi. Složení 

mobilní fáze ovlivňujeme změnami složení rozpouštědel, pH, iontové síly, iontově 

párovými činidly atd. Mobilní fáze je především charakterizována polaritou a 

selektivitou. Vlastnosti mobilní fáze jsou důležité z hlediska separace i detekce. Mobilní 

fáze by měla dávat v detektoru minimální signál, a tím umožňovat co nejcitlivější 

detekci solutů. [5] 

3.1.4 Principy separace látek v kapalinové chromato grafii 

V kapalinové chromatografii se pro separace využívá adsorpce, rozdělování mezi dvě 

fáze na základě různé rozpustnosti (sem patří separace na chemicky vázaných fázích), 

iontová výměna, biospecifické interakce (molekulové rozpoznávání) a síťový efekt. [5], 

[10] 

 

Adsorpce 

Dělení látek je důsledek různé adsorpce složek analyzovaného pohybujícího se vzorku 

na povrchu stacionární fáze – adsorbentu. Adsorbentem bývá nejčastěji silikagel (včetně 

všech jeho modifikací C1 – C∞), oxid hlinitý, hořečnatý, prášková celulóza nebo aktivní 

uhlí. Silikagel (oxid křemičitý) je polární a kyselý, oxid hlinitý je polární a bazický, 

aktivní uhlí je téměř nepolární. Pohyblivou fázi tvoří rozpouštědla buď čistá, nebo jejich 

směsi. Jednotlivá rozpouštědla seřazená dle jejich vymývací schopnosti (neboli podle 

jejich polárnosti) tvoří tzv. eluotropní řadu: 

Voda > methanol > ethanol > propan-2-ol > propanol > acetonitril > ethyl-acetát > 

aceton > methylethylketon > tetrahydrofuran > dichlormethan > chloroform > 

diethylether > benzen > toluen > tetrachlormethan > cyklopentan > cyklohexan > hexan 

> pentan > perfluorované alkany. 

Na polárním adsorbentu se silněji adsorbují polární látky. Jejich adsorpce je 

podporována nepolární mobilní fází. Na nepolárním adsorbentu je tomu obráceně.  

Klasické adsorpční chromatografii s polární stacionární a nepolární mobilní fází se často 

říká chromatografie s normálními fázemi (normal-phase chromatography, NP) a 

obrácenému typu s nepolárními stacionárními a polární mobilní fází chromatografie 

s obrácenými fázemi či běžněji reverzní chromatografie (reversed-phase 

chromatography, RP). V dnešní analytické praxi je reverzní chromatografie mnohem 

běžnější, protože je aplikovatelná na podstatně širší okruh analytů a typů vzorků. Eluce 

chromatografického systému je možné realizovat několika způsoby: 
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• Izokratická eluce – vzorek se promývá stále stejnou mobilní fází, až dojde 

k oddělení jednotlivých složek a získání jednotlivých separovaných složek 

v roztocích. Pro analytické účely se používá nejčastěji. 

• Vícestupňová eluce – méně polárním rozpouštědlem se uluují některé složky, 

jiné, které jsou příliš sorbovány, se vymyjí rozpouštědlem polárnějším. 

• Gradientová eluce – plynule se mění pH nebo iontová síla, resp. koncentrace 

polárnější složky v mobilní fázi.  

 Adsorpční chromatografie je vhodná k separaci látek lišících se funkčními skupinami 

nebo izomerních látek. [3], [5], [6] 

 

  Rozdělovací chromatografie 

Při rozdělovací chromatografii je kapalná fáze zakotvena na vhodném nosiči. 

Mechanicky zakotvená kapalná fáze však není pro HPLC příliš vhodná, protože při 

vysokém tlaku dochází k jejímu narušení. Zde se velmi osvědčily chemicky 

modifikované stacionární fáze, u nichž se na bázi silikagelu silylací připravují fáze 

s různými skupinami. 

Podle vázané skupiny mají chemicky modifikované fáze různou polaritu od 

nepolárních, vysoce hydrofobních, používaných pro obrácený systém fází (reversed 

phase RP) až po polární. Nepolární reverzní fáze patří mezi nejpoužívanější stacionární 

fáze v HPLC. Na nepolárních stacionárních fázích lze separovat i iontové látky, pokud 

přidáme do mobilní fáze iontově párové činidlo s opačným nábojem, než mají 

analyzované látky. Základem separace je tvorba méně polárního iontového páru 

asociací dvou iontů opačného náboje. Mezi běžně používaná anionogenní činidla patří 

alkansulfonové kyseliny a alkansulfonáty, jako kationogenní činidla se používají 

tetraalkylaminiové sole.  

Silikagel je nejběžnějším nosičem pro chemicky vázané fáze. Jako nosiče chemicky 

vázané fáze se ale stále častěji používají i jiné materiály, např. oxid zirkoničitý a 

titaničitý, které jsou stále v širším rozsahu pH. 

Nejběžnější chemicky modifikované fáze jsou oktadecylsiloxanové. Časté jsou též 

kratší alkyly, jako je butyl či oktyl. Mezi středně polární fáze patří fenylové fáze, 

polární pak jsou kyanoethylové fáze. Příklady chemicky modifikovaných fází jsou 

uvedeny v Tabulka 1. [5], [10] 
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Tabulka 1. Chemicky modifikované báze 

Název Vázaná skupina Označení  Charakteristika 

Oktadecyl -C18H37 C18, RP-18, ODS Nepolární 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

Polární 

Oktyl -C8H17 C8 RP-8 

Ethyl -C2H5 C2, RP-2 

Amino -(CH2)3NH2  

Cyano -(CH2)3CN  

Diol -(CH2)3-OCH2CH(OH)–

CH2(OH) 

 

 

  Iontově výměnná chromatografie (Ion Exchange Chromatography, IEC) 

Tento druh chromatografie je určen pro separaci nabitých částic schopných existovat 

během separačního procesu v iontové podobě.  

Jako stacionární fáze se používají organické polymery či materiály na bázi silikagelu. 

Matrice na bázi silikagelu nebo organického polymeru jsou modifikovány iontově 

výměnnými skupinami. Separovány mohou být jak kladně, tak záporně nabité ionty a 

měniče iontů (ionexy) na stacionární fázi se pak podle toho nazývají:  

• Katexy – mění/separují kationty, na nosiči je vázána kyselá skupina (sulfonová, 

karboxylová) 

• Anexy - mění/separují anionty, na nosiči je vázána bazická skupina (kvartérní 

dusíkatá báze, primární nebo sekundární amin). 

Podstatou separace je rozdílná afinita dělených látek k iontovýměnným skupinám 

iontoměniče. Rozdílnost afinity separovaných látek je dána rozdílnými hodnotami 

disociačních konstant ionogenních skupin, různou velikostí iontů a různým mocenstvím 

iontů. Částice bez náboje prochází kolonou bez zadržení. Metoda je realizována pouze 

s kapalnou mobilní fází.  

Jako vodné fáze se používají vodné tlumivé roztoky, jejichž ionty (protiionty) jsou 

v dynamické rovnováze s ionty měniče. Čím vyšší bude koncentrace protiontů, tím více 

budou zadržovány tyto ionty měničem a tím rychlejší bude eluce analytů z kolony. 

Retenci tedy můžeme ovlivňovat koncentrací solí, hodnotou pH roztoku, teplotou a 

v některých případech i přídavkem organického modifikátoru. [3], [5], [6] 
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Vylučovací/gelová chromatografie (Size Exclusion Chromatography, SEC) 

Ve vylučovací chromatografii se dělí molekuly podle své velikosti. Princip rozdělování 

je nerovnovážný a nazývá se vylučovací nebo síťový efekt. Tato metoda se často nazývá 

gelová chromatografie (GPC – Gel Permeation Chromatography) podle typu 

stacionární fáze (gelu) používaného v klasické kapalinové chromatografii. 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 jakéhokoli zadržení. 

Rozhodující úlohu při separaci hraje velikost a tvar solutu a velikost a tvar pórů 

stacionární fáze.  

SEC se používá hlavně pro vysokomolekulární látky v polymerní chemii a v biochemii. 

Je vhodná pro separace látek s molekulovou hmotností větší než 2 000. [3], [5], [6] 

 

Afinitní (biospecifická) chromatografie 

Afinitní chromatografie je založena na silných biospecifických interakcích analytů 

s komplementárními látkami (nazývají se ligandy). Jako příklad je možné uvést 

interakce enzymů s inhibitory, substráty, kofaktory či s efektory, komplexy protilátek 

s antigeny, lektinů s glykoproteiny atd. 

Při přípravě stacionární fáze pro afinní HPLC je nutné použít nosič, který obsahuje 

funkční skupiny pro vazbu ligandu, kterým je obvykle bílkovina. Jako nosiče se 

používají látky jako karosa, sepharosa, organické polymery, nosiče na bázi silikagelu a 

další. [5]  

 

3.1.5 Instrumentace v HPLC 

Instrumentální vývoj HPLC neustále probíhá a směřuje zejména k miniaturizaci kolon i 

celkového zařízení. 
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Obrázek 1 Schéma kapalinového chromatografu 

Z1, Z2, Z3 – zásobníky mobilní fáze, Č – vysokotlaké čerpadlo, PG – programovací 

jednotka pro nastavení požadovaného složení mobilní fáze, DZ – dávkovací zařízení, K  

– chromatografická kolona, D – diferenciální detektor, PC – počítač 

(Plnou čarou je znázorněn tok mobilní fáze, přerušovanou čarou elektrický signál.) [3] 

 

 Zásobník mobilní fáze 

Odplyněná mobilní fáze se přivádí ze zásobníku mobilní fáze / Z1, Z2, Z3/ (při HPLC se 

používají toxická rozpouštědla, proto zásobníky mobilní fáze musí být uzavřené nádoby 

a každý HPLC přístroj by měl být připojen na odtah) přes filtr (zachycuje mechanické 

nečistoty eventuálně přítomné v mobilní fázi) do čerpadla /Č/. Odplynění je důležité 

proto, aby se v detektoru v důsledku velkého tlakového spádu v systému netvořily 

bublinky. K odplynění se používá podtlak, ultrazvuk či probublávání heliem, popř. 

kombinace těchto postupů. [5] 

 

 Čerpadlo 

Mobilní fáze je čerpána čerpadlem, které musí umožňovat konstantní, bezpulzní tok 

mobilní fáze o malé rychlosti (0,1 – 10 ml/min.) za vysokého tlaku až 40MPa.  

Pomocí programovací jednotky se nastaví požadované složení mobilní fáze. Jednodušší 

a cenově dostupnější vysokotlaká čerpadla nejsou vybavena programovací jednotkou a 

mají jen jeden zásobník mobilní fáze. Nelze je použít pro gradientovou eluci. [3], [10] 

 

 Dávkovač 

Z čerpadla vede mobilní fáze do dávkovacího zařízení /DZ/. Automatický dávkovač je 

vybaven zásobníky s vialkami, obsahujícími řadu vzorků. Po naprogramování sekvence 
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vzorků a doby každé analýzy mohou chromatografy pracovat nepřetržitě i bez dozoru 

obsluhy a zpracovávat velké série vzorků.  

Téměř výhradně se používají dávkovací ventily se smyčkou. Nejčastěji jsou to 

šesticestné ventily s vyměnitelnou smyčkou, která se plní dávkovací jehlou.  

Dávkovací jehlou se probodne septum ze speciální pryže a lze dávkovat různé objemy. 

Objem smyčky se pohybuje od desítek nanolitrů po mililitry. Dávkování je 

reprodukovatelné (opakovatelnost nástřiku se pohybuje kolem 0,02%) a lze je snadno 

automatizovat. Dávkované vzorky jsou vedeny do kolony /K/. [5], [10], [11] 

 

 Kolona 

Kolony jsou obvykle vyrobeny z nerezové oceli, avšak mohou být i skleněné či 

plastové. Jedná se o trubice 2-25 cm dlouhé, jejich vnitřní průměr se pohybuje řádově 

od desítek mikrometrů do cca 1 cm pro analytické kolony až po několik centimetrů pro 

preparativní kolony. Miniaturizace kolon ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii je 

jednou z hlavních cest ve vývoji této separační metody v posledních 10 letech. Její 

výhody spočívají v malém množství vzorku nutného k analýze, malým průtokům 

mobilní fáze během separace, snížení difúze během dělícího procesu, což zvyšuje 

odezvu detektoru.  

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

používají kolony plněné a testované výrobcem. Z kolony je eluát veden do detektoru 

/D/. [5], [6], [10] 

 

 Detektor 

Signál detektoru se vyhodnocuje počítačem /PC/. Detektor převádí výsledky dělení 

v koloně na registrovatelnou formu. Obecným požadavkem na detektor je univerzálnost 

použití, vysoká citlivost (ng až µg/ml), nízký limit detekce, stabilita a 

reprodukovatelnost výsledků, nízký šum a drift, rychlá odezva nezávislá na rychlosti 

toku a změně složení mobilní fáze a linearita odezvy. Klasifikace detektorů v 

chromatografii: 

 

Univerzální – odezva pro všechny analyzované látky. Univerzální detektor reaguje na 

vlastnosti systému jako celku. 

• Refraktometrické detektory 
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Měří rozdílný index lomu mezi čistou mobilní fází a eluátem vytékajícím 

z kolony, obsahujícím analyzovanou látku. Protože rozdíly indexu lomů jsou 

malé, je refraktometrický detektor málo citlivý (10-6 g/ml). Nevýhodou je, že 

oproti ostatním detektorům vyžaduje velmi pečlivé termostatování (±0,0001°C) 

a nelze jej použít pro gradientovou eluci.  

• Elektrochemické detektory 

Jsou založeny buď na měření vodivosti (pro látky iontové) nebo elektrického 

proudu odpovídajícího oxidaci či redukci analytů. Schopnost elektrochemické 

redukovatelnosti a oxidovatelnosti léčiv využívá voltametrický, amperometrický 

a polarografický detektor. Elektrochemické detektory jsou značně citlivé (10-9 

až 10-12 g/ml), ale většinu z nich nelze použít pro gradientovou eluci. [3], [5], 

[10] 

 

Selektivní – odezva pouze pro jednu, resp. více skupin látek. Jako selektivní detektory 

jsou používány optické detektory. 

• Spektrofotometrické detektory 

Nejvíce využívané jsou detektory spektrofotometrické, které jsou založeny na 

principu absorpce a emise záření analytu v oblasti různých vlnových délek. 

Vyznačují se značnou citlivostí (10-9 až 10-10 g/ml) a lze je používat při 

gradientové eluci. 

Jednodušší umožňují měřit pouze při daných vlnových délkách 220, 254, 436 a 

546 nm, dokonalejší jsou spektrofotometrické detektory s volitelnou vlnovou 

délkou v oblasti 200 – 800 nm. Nejvíce informací lze získat spektrofotometrem 

s diodovým polem (diode array) řízeným počítačem a snímajícím celé absorpční 

spektrum eluátu každou sekundu. Výsledkem je třírozměrný (3D) chromatogram 

jako závislost absorbance na vlnové délce a na čase, ze kterého lze rychle 

identifikovat eluované látky a posoudit jejich čistotu. [5], [6], [10], [11] 

• Fluorimetrické detektory 

Tyto detektory jsou 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. Jsou 

méně univerzální než UV detektory, ale citlivější (10-9 až 10-12 g/ml), 

selektivnější a jsou rovněž použitelné při gradientové eluci. [3] 
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• Hmotnostní detektory 

Hmotnostní spektrometrie (Mass Spektrometry, MS) je metoda, která stanovuje 

hmotnosti molekul a atomů po jejich převedení na ionty. Podstatou hmotnostní 

spektrometrie je separace iontů produkovaných v iontovém zdroji přístroje na 

základě jejich hmotnosti a náboje a jejich následná detekce. Všechny tyto 

procesy probíhají v uzavřeném prostoru, ve kterém je pomocí systému pump 

kontinuálně udržováno vakuum. 

Metody hmotnostní spektrometrie patří k nejdokonalejším a nejmodernějším 

analytickým metodám vůbec, které umožňují jak kvantitativní, tak kvalitativní 

analýzu. Spojení HPLC-MS je v poslední době stále více využíváno k detekci 

léčiv. Výhodné je zejména užití v případě, kde předpisy vyžadují identifikaci 

všech neznámých minoritních složek přítomných v koncentracích vyšších než 

0,1%. Hmotnostní spektrometrie je metoda všestranná a vysoce senzitivní. [3], 

[11], [12] 

 

Počítač 

Zpracovává vhodně upravený signál z detektoru, umožní jeho výstup na tiskárnu a 

mimoto řídí chod celého chromatografu. [3] 

3.1.6 Zrychlení procesu d ělení 

Zrychlit separaci a zkrátit tak vlastní chromatografický proces lze realizovat několika 

způsoby: 

• Změnou rychlosti průtoku mobilní fáze – zkrácení analýzy je přímo úměrné 

zvýšení průtoku mobilní fáze. Přímo úměrné zvýšení průtoku mobilní fáze roste 

i pracovní tlak. Proto byly vyvinuty kolony monolitické nebo lze využít techniky 

UPLC.  

(UPLC - Ultra Performance Liquid Chromatography – propagátorem a 

společností, která zavedla tuto techniku na trh je firma Waters. Jedná se o 

separační proces využívající sorbentů připravených patentovanou technologií 

„bridged hybrid particle“, které vynikají svojí mechanickou pevností a 

mimořádnou separační účinností. Celý proces probíhá za velmi vysokých tlaků -

1000 bar, 100 MPa). 
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• Gradientovou elucí – je to nejúčinnější a nejpoužívanější technika programování 

podmínek v HPLC. Složení mobilní fáze se mění s časem. Koncentrační 

gradient lze charakterizovat pomocí tří parametrů: počáteční koncentrace účinné 

eluční složky v mobilní fázi, strmosti gradientu a tvaru gradientu. Nejběžnější je 

lineární gradient – kontinuální zvyšování koncentrace silnějšího eluentu 

v rozpouštědle. Někdy se též využívá gradient exponenciální či logaritmický.  

• Změnou teploty – zvýšení teploty se projeví zmenšenou sorpcí analytů a 

urychlením eluce. 

• Programováním stacionární fáze – jedná se zejména o techniku přepínání kolon. 

Používá se několik kolon spojených vedle sebe nebo za sebou. K dělení slouží 

eluent o konstantním složení, ale určité skupiny látek se mohou dělit na různých 

kolonách nebo na různých kombinacích kolon. [5], [6], [13] 

 

3.1.7 Kvalitativní analýza 

Základní kvalitativní charakteristikou v HPLC je retenční (eluční) čas tR, což je čas od 

nástřiku vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku. Nejčastějším důkazem 

je shoda retenčních časů chromatografického píku léčiva v analyzovaném vzorku 

s retenčním časem píku standardu. 

Reprodukovatelnost retenčních dat v HPLC závisí na složení mobilní fáze, pracovní 

teplotě a reprodukovatelnosti přípravy stacionární fáze. Reprodukovatelného složení 

mobilní fáze se dosáhne vážením příslušných složek. Významný je vliv teploty. Pro 

přesná měření je nutné termostatovat kolony. [3], [5] 

 

3.1.8 Kvantitativní analýza 

Pro vlastní kvantitativní hodnocení léčiv je základem plocha (event. výška) 

chromatografického píku. Stanovení léčiv metodou HPLC je v řadě lékopisných článků 

spojeno se zkouškami na čistotu.  

Základní podmínkou je, aby byly všechny složky směsi eluovány a separovány 

s vyhovujícím rozlišením, procentuální složení směsi se pak určí ze změřených ploch 

všech píků. Existuje několik přístupů ke kvantitativnímu vyhodnocování získaných 

chromatogramů. 
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• Metoda kalibrační přímky je založena na dávkování známých množství vzorku 

standardu za stejných chromatografických podmínek, vyhodnocení se provádí 

podle kalibrační křivky nebo přímým srovnáním ploch získaných analytických 

signálů (píků). Provádí se zvlášť nástřik vzorku a standardu. 

• Metoda vnitřního standardu je založena na principu, kdy se ze standardu a čisté 

stanovované komponenty připraví směsi s různým hmotnostním složením a 

provede se analýza. Sestrojí se kalibrační graf, ve kterém se vynáší poměr ploch 

píků Avz/Ast proti poměru hmotností mvz/mst. Při určování známého vzorku se 

tento vzorek přidá ke známému množství standardu a vyhodnotí se poměr ploch 

píků vnitřního standardu a stanovované složky. Ze známé hmotnosti vnitřního 

standardu se určí hmotnost stanovované složky.  

• Metoda standardního přídavku je založena na přídavku definovaného množství 

stanovované látky ke vzorku. Provádějí se dvě analýzy, první s původním 

vzorkem, druhá se vzorkem po přidání daného množství stanovované látky. 

Zvětšení plochy píků je přímo úměrné přidanému množství analytu. [6], [8] 
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3.2 VALIDACE ANALYTICKÝCH METOD 

Validace analytické metody je proces, kterým se zjišťují nejdůležitější charakteristiky 

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

vhodná. Vhodností se rozumí, že je přesná a správná. Mírou správnosti je odchylka od 

„správné“ hodnoty. Kromě ideálního, cílového stavu, kdy je metoda přesná a správná, 

můžou nastat ještě další 2 stupně: 

• Metoda přesná a nesprávná – hodnota relativní směrodatné odchylky je nízká, 

ale odchylka od „správné“ hodnoty je velká – jedná se o systematickou chybu 

v analytickém postupu. 

• Metoda nepřesná, ale správná – hodnota relativní směrodatné odchylky je 

vysoká, ale průměrná hodnota odpovídá „správné“ hodnotě – jedná se o náhodné 

chyby v analytickém postupu. 

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

stejnou spolehlivost při opakovaném použití v jedné nebo i více laboratořích. [6], [8] 

 

Proč validovat analytické metody? 

• Je to povinná část registrační dokumentace. 

• Na rozdíl od fyzikálních měření, jejichž výsledky lze uvádět v základních 

jednotkách SI soustavy, jsou chemická měření návazná na příslušné 

certifikované referenční materiály. Příklad: při hodnocení obsahu účinné látky 

kapalinovou chromatografií se porovnávají plochy píků v chromatogramech 

roztoků ověřené substance (referenční látky) a zkoušeného vzorku. 

• Validace analytické metody je základem validace procesů. Pouze validovanou 

metodou lze dále validovat příslušný výrobní proces. Bez ověřeného systému 

měření neexistuje způsob, jak posoudit, zda je daný proces vhodný pro 

zamýšlený účel. 

• Základní povinností výrobce je poskytovat produkt, který plně uspokojuje 

potřeby zákazníka. Bez důvěry ve výsledky měření vzorků vstupních surovin, 

mezioperačních kontrol a hotových výrobků by bylo těžké potvrdit, že vyráběny 

produkt má stále stejnou kvalitu a vyhovuje souboru požadavků pro dané 

použití. 
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• Náklady na provádění analytických měření jsou vysoké a další náklady vznikají 

při rozhodování, která se provádějí právě na základě výsledků analytických 

měření. Příklad: uznání či zamítnutí reklamace léčivého přípravku. 

• Výsledky získané různými laboratořemi musí být srovnatelné. 

• Zkušenosti z praxe dokládají, že validační měření nejsou samoúčelná, naopak 

významně pomáhají optimalizovat nově vyvíjené metody.  [6] 

 

Kdy validovat? 

Tak jako vývoj analytických metod má svá stádia i validace probíhá podobným 

způsobem. Rozsah nebo typ validace závisí na stupni „zralosti“ metody. Jiné parametry 

se ověřují při prvních analytických pokusech, jiné při přenosu (transferu) metody do 

rutinního používání. Na rozdíl od projektu, který má svůj začátek i ukončení, je validace 

metod proces, tedy záležitost stále otevřená a neustále se vyvíjející. Přesto je z 

praktického hlediska vhodné definovat časové body v životě analytické metody, kdy je 

třeba validovat: 

• Při vývoji nové metody. 

• Při revizi metody kvůli úpravám nebo rozšíření na nový problém (revalidace). 

• Vykazuje-li metoda změny s časem. 

• Metoda je použita v jiné laboratoři (přenos metody). 

• Je třeba prokázat rovnocennost dvou metod, nové a standardně používané 

(cross-validace). [6] 

 

Které analytické metody mají být validovány? 

Obecně se validace týká čtyř nejčastěji obecných typů analytických metod: 

• Identifikační zkoušky 

• Kvantitativní test pro hodnocení obsahu nečistot 

• Limitní test pro kontrolu nečistot 

• Kvantitativní test pro hodnocení obsahu účinné látky ve vzorcích substance nebo 

léčivého přípravku nebo dalších vybraných složek léčivého přípravku. [6] 

 

Parametry ověřované při validaci 

Požadavky na validaci jsou jasně definovány v základní směrnici, na kterou se odkazují 

Evropská agentura pro léčivé přípravky (European Medicines Agency, EMEA), Úřad 
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pro potraviny a léčiva v USA (Food and Drug Administrativ, FDA), kanadské, 

australské a většina ostatních regulatorních orgánů. I když se jedná o základní 

materiály, je třeba si uvědomit, že nejsou v žádném případě vyčerpávající, spíše uvádějí 

minimální požadavky na validace. Podle typu analytické metody se ověřují parametry 

uvedené v Tabulka 2. 

 

Tabulka 2. Ověřované parametry při validaci rozdělené podle typu analytické 

metody 

 Identifikace 

Zkouška čistoty Obsah, 

účinnost, 

disoluce 

(pouze 

měření) 

Kvantitativní Limitní 

Správnost - + - + 

Přesnost, 

opakovatelnost 
- + - + 

Mezilehlá 

přesnost1 
- + - + 

Specifita2 + + + + 

Detekční limit - -3 + - 

Kvantitativní 

limit 
- + - - 

Linearita - + - + 

Rozsah - + - + 

 
1 neprovádí se v případě, kdy je provedena reprodukovatelnost. 
2 nedostatečná specifita metody může být kompenzována přidáním druhé analytické 

metody. 
3 může být požadována ve zvláštních případech. 

 

Zjištěné hodnoty validačních parametrů se zaznamenávají do validačního protokolu, 

který musí obsahovat též patřičnou dokumentaci (např. chromatogramy). [6], [8] 
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3.2.1 Správnost (accuracy) 

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 metody lze také prakticky provádět několika způsoby: 

• Analýza modelového vzorku. Obvykle se připravuje 9 modelových vzorků 

placeba s přídavkem stanovované látky v množství 80%, 100% a 120% 

deklarovaného množství dané látky, třikrát pro každou koncentraci. 

• Standardní přídavek. Není-li k dispozici placebo, analyzují se vzorky 

s přídavkem standardní látky. V tomto případě se připraví 6 modelových vzorků 

s maximálně 50% přídavkem stanovované látky. Zároveň je třeba ověřit linearitu 

ve větším rozsahu. 

• Přídavek nečistot. Je metoda ověřující správnost pro zkoušku čistoty. 

Koncentrace substance nebo přípravku je 100%, nečistota se přidává v množství 

rovnajícím se kvantitativnímu limitu. 

Správnost se vyjádří jako rozdíl správné a získané hodnoty nebo jako výtěžnost: 

 

 

Vypočítaná výtěžnost se společně s relativní směrodatnou odchylkou stanovení uvede 

do validační zprávy. [6], [8] 

3.2.2 Přesnost (precision) 

Přesnost je míra shody mezi jednotlivými výsledky metody opakovaně získanými 

s jedním homogenním vzorkem. Podle podmínek opakování se rozlišují tři úrovně 

přesnosti: 

• Opakovatelnost (repeatability) – vyjadřuje míru shody mezi jednotlivými 

výsledky metody opakované s homogenním vzorkem jedním analytikem na 

stejném přístroji, se stejnými činidly. Obvykle se analyzuje 6 nezávislých 

vzorků připravených přesně podle postupu popsaného v dané metodě.  Do 

validační zprávy se uvedou jednotlivé výsledky, vypočítaná průměrná hodnota a 

relativní směrodatná odchylka stanovení. 



26 

 

•  Mezilehlá přesnost (intermediate precision) – vyjadřuje míru shody mezi 

jednotlivými výsledky metody opakované s homogenním vzorkem nejméně 

dvěma různými analytiky téže laboratoře, na různých přístrojích, v různý den. 

Každý analytik analyzuje 6 nezávislých vzorků stejné šarže analytu 

připravených přesně podle postupu popsaného v dané metodě. Ve validační 

zprávě se uvádějí výsledky každého analytika a rozdíl mezi průměrnými 

výsledky jednotlivých analytiků.  

• Reprodukovatelnost (reproducibility) - provedení je stejné jako u mezilehlé 

přesnosti s tím rozdílem, že probíhá v různých laboratořích.  

Pozn. Pro správnost a přesnost analytické metody platí stejné požadavky a kriteria, i 

když jsou definice správnosti a přesnosti odlišné. Zatímco správnost je odchylka 

naměřené průměrné hodnoty od hodnoty nominální, přesnost je definována relativní 

směrodatnou odchylkou. Správnost a přesnost musí být testovány nejméně na 5 

vzorcích. Přesnost musí být ověřována v čase (opakovatelnost) případně při použití 

různého zařízení, reagencií, laboratoří nebo při provádění různými analytiky. [6], [8], 

[15] 

3.2.3 Linearita (linearity) 

Je to schopnost dávat výsledky přímo úměrné koncentraci stanovované látky. Obvykle 

se stanovuje minimálně pět různých koncentrací v rozmezí 50 - 150 % nebo 80 – 120 % 

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. [8] 

3.2.4 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. Podle typu metody je definován rozsah, ve kterém je 

ověřována linearita: 

• Hodnocení obsahu, účinnosti: minimálně 5 bodů v rozmezí 80 – 120% 

koncentrace analytu. 
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• Obsahová stejnoměrnost: minimálně 5 bodů v rozmezí 70 – 130% koncentrace 

analytu 

• Disoluce: ±20% daného rozmezí, např. pro přípravek s řízeným uvolňováním 

(20% u prvního odběru po 90% u posledního odběru) se ověřuje linearita 

v rozmezí 0 – 100%. 

• Zkouška čistoty: minimálně 5 bodů v rozmezí od kvantitativního limitu do 

120% specifikačního limitu.  

Roztoky pro ověřování linearity se připravují buď přímo navážením potřebného 

množství, nebo ředěním zásobního roztoku.  

Validační zpráva obsahuje hodnoty skutečných koncentrací, odezvy detektoru, výsledky 

lineární regresní analýzy, tj. hodnotou korelačního koeficientu a rovnici přímky, 

přikládá se i graf linearity hodnoceného analytu. [6], [8] 

3.2.5 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 metodou poměru signálu 

k šumu (Signal-to-noise Ratio), kdy se porovnávají změřené signály vzorku se známou 

nízkou koncentrací analytu a slepého vzorku. Obecně je za detekční limit považován 

trojnásobek směrodatné odchylky odezvy slepého pokusu – šumu. Nalezený detekční 

limit se ověří analýzou příslušné koncentrace vzorku. Ve validační zprávě se LOD 

uvádí ve formě absolutní koncentrace (hmotnostní jednotky v definovaném objemu). 

V příloze se doloží vzorovým chromatogramem ve vhodném měřítku. [6], [8], [16] 

3.2.6 Kvantitativní limit (limit of quantitation, L OQ) 

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

přijatelnou přesností a správností a obvykle bývá trojnásobkem detekčního limitu. Často 

se také vyjadřuje jako desetinásobek směrodatné odchylky šumu.  

Hodnotu kvantitativního limitu lze i stanovit vyhodnocením opakovaných nástřiků 

postupně ředěného vzorku a vynesením závislosti relativní směrodatné odchylky odezvy 

přístroje na koncentraci vzorku do grafu. Relativní směrodatná odchylka rovnající se 

10% odpovídá koncentraci kvantitativního limitu. Stejně jako pro detekční limit je třeba 

do validační zprávy přiložit vzorový chromatogram ve vhodném měřítku. [6], [8], [16] 
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3.2.7 Selektivita, specifita (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. Na závěr 

by měla být uvedena výtěžnost analytu, o který se zajímáme, a vlivy předpokládaných 

interferencí.  

O metodě, která je zcela selektivní pro analyt nebo skupinu analytů říkáme, že je 

specifická. Ve validační zprávě je obvykle specifita metody doložena srovnáním 

výsledků analýzy vzorku bez nečistot a vzorku s přidanými nečistotami, rozkladnými 

produkty a složkami placeba. Přiloženy jsou záznamy typických chromatogramů, 

umožňuje-li to používaný software, je doložena analýza čistoty píku, tzv. „Peak Purity“. 

[6], [8], [17] 

3.2.8 Robustnost (robustness, ruggedness) 

Vyjadřuje míru vlivu proměnných podmínek na výsledky analýzy. 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 fáze, pH vodné složky mobilní fáze, teplota na koloně, rychlost 

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

výrobců. Obecně je třeba brát v úvahu velké množství faktorů, ale protože většina 

z nich má zanedbatelný vliv, měníme obvykle několik faktorů současně.  

Analytická metoda je robustní, jestliže přesnost stanovení není ovlivněna malými 

změnami pracovních podmínek. [8], [16], [17] 

3.2.9 Lékopisné metody 

Lékopisné metody jsou validované pro daný účel a podle pravidel správné výrobní 

praxe není třeba tyto metody validovat, jsou-li určeny k rutinním analýzám. Podle 

nejnovějších požadavků regulatorních autorit se provádí verifikace těchto metod, tj. 

ověří se vhodnost jejich používání pro daný účel za aktuálních podmínek a celý proces 

se řádně zdokumentuje. U separačních metod zpravidla stačí provést test způsobilosti 

systému (Systém Suitability Test, SST neboli TZ). Používají-li se lékopisné metody pro 
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hodnocení stability, musí být pro tento účel validované, tzn je třeba prokázat, že jsou 

stabilitu indikující.  

 

Test způsobilosti (System 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 

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

neopakuje celá validace, ale jsou definována určitá kritéria, která musí být splněna a 

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

testu způsobilosti se předpokládá, že dříve provedená validace platí.  

Pomocí porovnávacích roztoků se v kapalinové chromatografii nejčastěji zjišťují 

následující parametry:  

• Reprodukovatelnost (Repeatebility of Injections) - Vyjadřuje míru přesnosti 

daného systému. Vyjadřuje se jako relativní směrodatná odchylka ploch píků 

opakovaných nástřiků (5 až 6) referenčního roztoku. 

• Rozlišení (Resolution) – Rs – Vyjadřuje míru separace mezi vybranými píky, 

které mají podobnou výšku. 

• Faktor chvostování dle USP (USP Tailing) – T – Je mírou symetrie píku. Pro 

přesně symetrický pík je roven 1 a jeho hodnota se zvyšuje u píků s pomalým 

náběhem. Se vzrůstající asymetrií píků je obtížná integrace, a proto se snižuje 

přesnost stanovení. Není-li v příslušném článku řečeno jinak, měl by být faktor 

chvostování v rozmezí 0,8 – 1,2.  

• Účinnost kolony (Column Performance) – Je vyjadřována jako zdánlivý počet 

teoretických pater – N (Apparent Number of Theoretical Plates). S výhodou se 

používá jako jeden z parametrů testu způsobilosti, speciálně v případech, kdy je 

v chromatogramu přítomen pouze jeden pík.  

• Kapacitní faktor (Capacity Factor) – k´ - Vyjadřuje poměr přenosu hmoty, tj. 

poměr času, který substance stráví zadržována stacionární fází, k času 

strávenému v mobilní fázi. Nízká hodnota k´znamená, že daný pík je eluován 

blízko píku rozpouštědla, vůči kterému má nízkou selektivitu; vysoká hodnota 

znamená přílišné zadržování daného píku na koloně, a tím jeho rozmývání. 

Obecně platí, že jeho optimální hodnota by měla být mezi 1 a 10. 
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• Retenční čas (Retention Time) – RT – Ve zvláštních případech (např. 

gradientové eluci) je výhodné zadat pro daný pík požadovaný retenční čas 

s definovanou tolerancí (x±y minut) nebo časový interval (min. x a max. y min.). 

 

V případě, že některý parametr nebo více parametrů neodpovídá, upraví se 

chromatografické podmínky v rozsahu, aby byla splněna kritéria způsobilosti 

chromatografického systému, aniž by přitom došlo k podstatnému pozměnění metody, 

např. poměr jednotlivých složek mobilní fáze nebo její průtoková rychlost kolonou. 

Jestliže podmínky stanovení odpovídají požadavkům, provede se stanovení obsahu 

opakovanými nástřiky porovnávacího a zkoušeného roztoku. [6], [8] 
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3.3 METFORMIN-HYDROCHLORID A JEHO VLASTNOSTI 

3.3.1 Chemické vlastnosti 

 

 

Lékopisnou látkou je metformin-hydrochlorid (C4H12ClN5), Mr = 165,63.  

Je to 1,1-dimethylbiguanid-hydrochlorid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % 

až 101,0 % sloučeniny C4H12ClN5. 

[18] 

Vlastnosti 

Bílé nebo téměř bílé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu 

96%, prakticky nerozpustný v acetonu a v dichlormethanu. Jedná se o separandum. 

[18] 

Nečistoty 

• 1-kyanguanidin,     

• 1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidin,     

• N, N-dimethyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin,     

• 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin (melamin),  

• 1-methylbiguanid, 

• dimethylamin 

[18] 

3.3.2 Charakteristika 

Metformin-hydrochlorid je perorální antidiabetikum (PAD) ze skupiny biguanidů. [19] 

3.3.3 Indikace 

Pokud není kontraindikace, pak je metformin-hydrochlorid lékem první volby u všech 

pacientů s diabetem mellitu 2. typu, a to jako základ léčby. S výhodou v kombinaci se 

sulfonylureou, glitazony, glinidy, gliptiny (potencuje jejich efekt), a také s inzulinem. 
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Pokud se nevyvine kontraindikace či intolerance, pak by měl metformin-hydrochlorid 

zůstat v léčbě po celou dobu života pacienta. [20] 

3.3.4 Kontraindikace 

K absolutním kontraindikacím patří přecitlivělost na metformin-hydrochlorid, těžší 

dekompenzace diabetu, hyperosmolární kóma či prekóma, gravidita a kojení. Vzhledem 

k riziku laktátové acidózy jsou kontraindikacemi stavy predisponující k hypoxii - 

renální insuficience, závažná kardiální insuficience (NYHA III a IV), chronická 

respirační insuficience, závažná porucha jaterní funkce (prostá steatóza není 

kontraindikací) a nekontrolovaný abusus alkoholu. Absolutní věk není jasnou 

kontraindikací podání metformin-hydrochloridu, se zvyšujícím se věkem však roste 

počet nemocných, kteří mají onemocnění kontraindikující podání tohoto léku (ve 

vyšších věkových skupinách je to až 30% osob). [19], [20] 

3.3.5 Nežádoucí ú činky 

K nežádoucím účinkům patří laktátová acidóza, která se vyskytuje téměř výhradně při 

nedodržení kontraindikací či při předávkování. Další nežádoucí účinky jsou méně 

závažné, například průjem, bolesti břicha. Zpravidla ustupují po vysazení či snížení 

dávek léku. [20] 

3.3.6 Interakce 

Vitamin B12 (riziko anémie), alkohol, cimetidin (zvýšení plazmatických koncentrací 

metformin-hydrochloridu a snížení jeho renální clearence), nifedipin, přípravky 

charakteru kationtu (amilorid, digoxin, morfin, procainamid, chinidin, chinin, ranitidin, 

triamteren, trimethoprim, vankomycin), furosemid. 

Podávání metformin-hydrochloridu je potřeba ukončit 48 hodin před podáním RTG 

kontrastních látek kvůli riziku vzniku laktátové acidózy a renálního selhání. Jeho 

podávání je možno zahájit nejdříve za 48 hodin po podání těchto médií. V ojedinělých 

případech může metformin-hydrochlorid zvyšovat účinek warfarinu. [21], [22], [23] 

3.3.7 Farmakologické vlastnosti  

Mechanismus účinku 

Metformin-hydrochlorid snižuje hladinu glukózy i hladinu glykovaného hemoglobinu 

postprandiálně i nalačno, přispívá k normalizaci hmotnosti a k odstranění inzulinové 
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rezistence. Hlavním účinkem metformin-hydrochloridu je inhibice výdeje glukózy z 

jater. Zvyšuje inhibici glukoneogeneze zprostředkovanou inzulinem a blokuje 

glukoneogenezi zprostředkovanou glukagonem. Zvyšuje utilizaci glukózy o 40 % 

podporou transportu glukózy do svalů, zlepšuje funkci beta-buněk pankreatu. Léčba 

diabetu 2. typu metformin-hydrochloridem přináší i významně snížené riziko 

kardiovaskulární mortality ve srovnání s ostatními perorálními antidiabetiky i ve 

srovnání s placebem. K těmto účinkům přispívá vliv metformin-hydrochloridu na 

lipidový metabolismus – antiaterogenní působení prostřednictvím snížení hladiny 

triglyceridů, celkového a LDL-cholesterolu a zvýšení HDL-cholesterolu. [14] 

 

Klinický efekt 

Na základě dlouhodobých zkušeností s užíváním metformin-hydrochloridu je průkazné, 

že z hlediska snížení glykémie, resp. zlepšení kompenzace diabetiků 2. typu, je tato 

látka stejně efektivní jako sulfonylurea, glinidy, glitazony. Při léčbě metformin-

hydrochloridem se hmotnost nemění, či dokonce klesá, což je důsledek zejména jeho 

mírného anorektického efektu. Byla prokázána redukce celkového tělesného tuku, 

taktéž redukce viscerálního tuku u žen s preexistující obezitou.  

V řadě klinických studií bylo podání metformin-hydrochloridu provázeno snížením 

systolického i diastolického krevního tlaku. Efekty léčby metformin-hydrochloridem 

ukazuje Tabulka 3. 

 

Tabulka 3. Možné efekty léčby metformin-hydrochloridem 

Snížení glykémie nalačno 20 – 30% 

Snížení postprandiální glykémie 30 – 40% 

Snížení HbA1c 10 – 25% 

Snížení triacylglycerolémie 0 – 30 % 

Snížení celkového cholesterolu 0 -10 % 

Snížení LDL-cholesterolu 0 -25 % 

Snížení volných mastných kyselin 0 -14 % 

Zvýšení HDL-cholesterolu 0 -17 % 

Snížení tělesné hmotnosti 0 – 6% 

Metformin-hydrochlorid podaný jako lék první volby po selhání nefarmakologických 

opatření u obézních diabetiků 2. typu prokazatelně snižuje mortalitu, a to v souvislosti s 
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makrovaskulárními komplikacemi (za účinnou dávku v tomto smyslu je považováno 2,5 

mg). Je prvním PAD, u něhož byl tento účinek prokázán. Metformin-hydrochlorid je 

ideálním lékem do kombinace s inzulinem pro léčbu diabetu 2. typu, prokazatelně 

snižuje jeho spotřebu o průměrných 30%. Po metformin-hydrochloridu hrozí poměrně 

malé riziko hypoglykémie. 

Výsledky klinických studií upevňují dominantní místo metformin-hydrochloridu v léčbě 

diabetu 2. typu. Je samozřejmé, že k potřebnému účinku je nutná i dobrá compliance 

pacienta. K tomu přispívá nabídka dostatečného spektra lékových forem, která 

umožňuje individuální volbu formy léku, zvyšuje ochotu pacienta dodržovat pravidla 

terapie. Merck, výrobce originálního přípravku Glucophage (který je na trhu více než 50 

let), uvedl v poslední době na trh novou lékovou formu - prašek pro připravu 

perorálniho roztoku. K dispozici je tedy nová varianta přípravku s obsahem metformin-

hydrochloridu, která by mohla přispět u řady pacientů k lepší adherenci k léčbě, a tím i 

vyšší kontrole diabetu. Další přínosnou novinkou je, že od 1. 1. 2010 mohou metformin-

hydrochlorid předepisovat i praktičtí lékaři. Metformin-hydrochlorid jako 

antidiabetikum první volby se tím dostává do rukou širší lékařské obce. Jsou tak 

vytvořeny podmínky, aby (za předpokladu kvalitní diagnostiky) byla včas započata 

adekvátní terapie, která povede ke zvýšení kvality života pacientů. [14], [19], [24]  

 

3.3.8  Komer ční přípravky s obsahem metformin-hydrochloridu 

registrované na českém trhu 

• Adimet, Adimet 1000, Ratiopharm GmbH, Ulm, SRN 

• APO-METFORMIN 500 mg, APO-METFORMIN 850 mg,  APO-METFORMIN 

1000 mg, Apotex Europe BV, Leiden, Nizozemsko 

• Diaphage 500, Diaphage 850, SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, ČR 

• Glibomet, Laboratori Guidotti S.p.a. (Menarini group), Pisa, Itálie 

• Glubrava, Takeda Global Research and Developement Center (Europe) Ltd, 

London, Velká Británie 

• Glucophage 500 mg, Glucophage 500 mg pro přípravu perorálního roztoku 

v sáčcích, Glucophage 850 mg, Glucophage 850 mg pro přípravu 

perorálního roztoku v sáčcích, Glucophage 1000 mg, Glukophage 1000 mg 
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prášek pro přípravu perorálního roztoku v sáčcích, Glucophage XR, Merck 

K GaA, Darmstadt, SRN, Merck Santé S.A.S., Lyon, Francie 

• Glumetsan 500 mg, Glumetsan 850 mg, PRO.MED.CS Praha a.s., ČR 

• Langerin 500, Langerin 850 mg, Langerin 1000, Zentiva a.s., Hlohovec, SR 

• Metfirex 500 mg, Metfirex 850 mg, Metfirex 1 g, Sanofi - Aventis s.r.o., 

Praha, ČR 

• Metfogamma 500, Metfogamma 850, Metfogamma 1000 mg, Wörwag 

Pharma GmbH und Co. KG, Böblingen, SRN 

• Metfogen 500 mg, Metfogen 850 mg, Metfogen 1000 mg, Generics (UK) Ltd., 

Potters Bar, Herts, Velká Británie 

• Metformin 500 mg Zentiva, Metformin 850 mg Zentiva, Metformin 1000 

mg Zentiva, Zentiva a.s., Hlohovec, SR 

• Metformin AL 500, Metformin AL 850, Metformin AL 10 00, Aliud Pharma 

GmbH und Co. KG, Laichingen, SRN 

• Metformin Aurobindo 500 mg, Metformin Aurobindo 850 mg, Metformin 

Aurobindo 1000 mg, Aurobindo Pharma Ltd., South Ruislip, Velká Británie 

• Metformin Bluefish 500 mg, Metformin Bluefish 850 mg, Metformin 

Bluefish 1000 mg, Bluefish Pharmaceuticals AB, Stockholm, Švédsko 

• Metformin Mylan 500 mg, Metformin Mylan 850 mg, Metformin Mylan 

1000 mg, Generics (UK) Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie 

• Metformin Pfizer 500 mg, Metformin Pfizer 850 mg, Metformin Pfizer 1000 

mg, Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká Republika 

• Metformin USV Europe 500 mg, Metformin USV Europe 850 mg, 

Metformin USV Europe 1000 mg, USV Europe Limited, Cambridge, Velká 

Británie  

• Metformin-Teva 500 mg, Metformin-Teva 850 mg, Metformin-Teva 1000 

mg, Metformin-Teva XR 500 mg, Teva Pharmaceuticals ČR s.r.o., Praha, ČR 

• Normaglyc 500 mg, Normaglyc 850 mg, Normaglyc 1000 mg, Jelfa S.A., 

Jelenia Góra, Polsko 

• Siofor 500, Siofor 850, Siofor 1000, Berlin-Chemie AG, Berlin, SRN 

• Stadamet 500, Stadamet 850, Stadfamet 1000, Stada Arzneimittel AG, Bad 

Vittel, SRN 

[25], [26] 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

4.1 MATERIÁLY A POM ŮCKY 

4.1.1 Chemikálie 

V práci byl použit přípravek:  

• DIAPHAGE 500, por tbl flm 100x500 mg, SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, 

ČR, šarže 84001 41  

• DIAPHAGE 850, por tbl flm 100x850 mg, SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, 

ČR, šarže 84001 41 

Složení a vzhled: 

• Metformini hydrochloridum 500 mg v jedné tabletě. Jako pomocné látky jsou 

obsaženy cellulosum microcristallinum, Povidonum 30, Croscarmellosum 

natricum, Stearinum, Album Opadry OY-L-28900. Tablety jsou potahované, 

bílé, bikonvexní, kulaté. 

• Metformini hydrochloridum 850 mg v jedné tabletě. Jako pomocné látky jsou 

obsaženy cellulosum microcristallinum, Povidonum 30, Croscarmellosum 

natricum, Stearinum, Album Opadry OY-L-28900. Tablety jsou potahované, 

bílé, bikonvexní, oválné. [21] 

Další použité chemikálie: 

• 1,1- dimethylbiguanid hydrochlorid (metformin hydrochlorid), Sigma Aldrich, 

Německo, (obsah 99,9%) 

• 1-cyanoguanidine (dicyanodiamide), Merck, Německo, (obsah 99,56%) 

• Tabletovina SVUS Pharma, ČR 

• Methanol gradient grade pro kapalinovou chromatografii, Merck, Německo 

• Acetonitril gradient grade pro kapalinovou chromatografii, Merck, Německo 

• Kyselina fosforečná, Penta 

• Pentansulfonan sodný, Sigma 

• Chlorid sodný, Dr. Kulich Pharma 

• Voda čištěná 
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4.1.2 Sestava pro HPLC 

• Kontrolní jednotka: CTO-20AC VP Shimadzu 

• Čerpadlo: LC-20AD VP Shimadzu 

• Termostat kolony: CTO-20AS VP Shimadzu 

• PC program: Shimadzu-CLASS-VP 5 

• UV-VIS detektor: SPD-20A VP Shimadzu 

• Autosampler: SIL-20AC VP Shimadzu 

• Řídící jednotka: CBM-20A Shimadzu 

• Chromatografická kolona: µBondapack C18 (10µm) 3,9 x 300 mm, Waters; 

Part. No.: Wat027324 Lot No: W21651 

 

4.1.3 Přístroje 

• Digitální váhy Sartorius AG typ A200S, Německo 

• Ultrazvuková lázeň K10, Kraintek, Slovensko 

• pH-metr, SCHOTT CG 843, Schott Instruments GmbH 

 

4.1.4 Pomůcky 

Kádinky, odměrné baňky, odměrné válce, dělené pipety, nedělené pipety, balónek 

k pipetě, mikrostříkačka Hamilton, zkumavky se zábrusem, zátky se zábrusem, 

stojan na zkumavky, kapátko, vialky, lodičky, laboratorní lžičky, třenka s těrkou, 

střička, frita, injekční stříkačky, membránový filtr - Chromafil AO - 45/25, 

membránový nylonový filtr 0,45 µm – Whatman, Velká Británie 

 

4.1.5 Seznam zkratek 

CG……………….1-kyanguanidin 

MTF…….………..metformin-hydrochlorid 

RSD……………..relativní směrodatná odchylka 



38 

 

4.2 CHROMATOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

Tabulka 4. Použité chromatografické podmínky pro stanovení známé nečistoty 

1-kyanguanidinu a ostatních nečistot v přípravku Diaphage 500 a 850 

kapalinovou chromatografií 

Kolona 
µBondapack C18 (10µm) 3,9 x 300 mm, Waters; Part. No.: 

Wat027324 Lot No: W21651 

Složení mobilní 

fáze 
0,087% w/v pentansulfonan sodný a 0,12% w/v chlorid sodný 

pH mobilní fáze nastaveno na 3,5 pomocí 1% kyseliny fosforečné 

Průtok 1,5 ml/min 

Detekce UV při 218 nm 

Teplota na 

koloně 
25,0 °C 

Nástřik vzorku  10 µl 

[27] 

4.3 SPRÁVNOST 

Bylo zváženo 20 tablet Diaphage 500 a 850 a poté byla určena průměrná hmotnost 

jedné tablety. 

 

Tabulka 5. Stanovení průměrné hmotnosti tablet 

Síla přípravku Diaphage 
Hmotnost dvaceti tablet 

(mg) 
Průměr (mg) 

500 13062,6 653,13 

850 22778,8 1138,94 

 

Tablety se důkladně rozdrtily v třence a následně byly použity pro výrobu zkoušeného 

roztoku. Analyzovalo se šest nezávislých zkoušených roztoků připravených z jednoho 

homogenizovaného přípravku.  



39 

 

Analýza správnosti byla provedena ve vztahu ke známé nečistotě, 1-kyanguanidinu a 

také ve vztahu k ostatním nečistotám. 

 

Příprava vzorků pro analýzu obsahu nečistot: 

Příprava zkoušeného roztoku pro Diaphage 500 

Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 1340,0 mg tabletoviny (navtbl = 1344,68 mg). 

Tabletovina byla rozpuštěna ve vodě 15 min pomocí ultrazvuku. Po rozpuštění byl 

objem baňky doplněn po rysku a promíchán. Připravený roztok byl přefiltrován přes 

mikrofiltr do vialky a v množství 10 µl nastříknut na kolonu. 

 

Příprava zkoušeného roztoku pro Diaphage 850 

Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 1317,0 mg tabletoviny (navtbl = 1322,64 mg). 

Tabletovina byla rozpuštěna ve vodě 15 min pomocí ultrazvuku. Po rozpuštění byl 

objem baňky doplněn po rysku a promíchán. Připravený roztok byl přefiltrován přes 

mikrofiltr do vialky a v množství 10 µl nastříknut na kolonu. 

 

4.3.1 Analýza správnosti ve vztahu k 1-kyanguanidin u 

Příprava standardu pro analýzu obsahu nečistot: 

Standardní roztok 1-kyanguanidinu pro Diaphage 500 a 850 

Do 200 ml odměrné baňky bylo naváženo 20,0 mg (navStCG = 20,82 mg) 1-

kyanguanidinu. Tato navážka byla rozpuštěna ve vodě 15 min pomocí ultrazvuku. Po 

rozpuštění byl objem baňky doplněn po rysku a promíchán. Byly odebrány 4 ml a 

naředěny do 200 ml odměrné baňky. Výsledný roztok byl nastříknut v množství 10 µl 

na kolonu. 

   

Každý nástřik byl analyzován 3x. Z průměrných ploch píků byl vypočítán obsah 1-

kyanguanidinu v tabletě podle následujícího vzorce: 

 

DeklObsahNavAr

ůmHmObsahNavAr

vzst

ststvz

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
01,0Pr

%
 

 

Arvz…………….plocha píku vzorku 

Navst………..….navážka standardu v mg 



40 

 

Obsahst…...……obsah 1-kyanguanidinu ve standardu 

PrůmHm……….průměrná hmotnost jedné tablety v mg 

Arst……………. plocha píku standardu 

Navvz…………...navážka  vzorku v mg  

DeklObsah.….…deklarovaný obsah, tzn. 500/850 mg 

 

Ke zjištěnému množství 1-kyanguanidinu bylo přidáno tolik 1-kyanguanidinu, aby se 

dosáhlo cca 0,015% koncentrace. Povolený limit obsahu 1-kyanguanidinu je 0,02%. 

Bylo připraveno 6 nových zkoušených roztoků (postup přípravy viz str.39) se známým 

přídavkem 1-kyanguanidinu a provedlo se opět stanovení obsahu. 

 

Ze správné a získané hodnoty obsahu 1-kyanguanidinu byla vypočítána výtěžnost 

(recovery).  

 

4.3.2 Analýza správnosti ve vztahu k ostatním ne čistotám 

Příprava vzorků pro analýzu obsahu ostatních nečistot: 

Zkoušené roztoky Diaphage 500 a 850 

K navážce placeba bylo přidáno takové množství metformin-hydrochloridu, aby jeho 

obsah byl cca 0,07%. Povolený limit obsahu metformin-hydrochloridu je 0,1%. Postup 

přípravy zkoušených roztoků viz výše str. 39. 

 

Příprava standardu pro analýzu obsahu ostatních nečistot: 

Standardní roztok metformin-hydrochloridu pro Diaphage 500 a 850 

Do 250 ml odměrné baňky bylo převedeno 5,0 ml zkoušeného roztoku Diaphage 

500/850. Objem baňky byl doplněn po rysku a důkladně promíchán. 5 ml tohoto 

roztoku bylo zředěno do 100 ml odměrné baňky. Výsledný roztok byl nastříknut 

v množství 10 µl na kolonu. 

Obsah metformin-hydrochloridu byl stanoven pomocí následujícího vzorce: 

st

vz

Ar

Ar
MTF

100001,0
%

⋅⋅
=  

Arvz…………….plocha píku vzorku 

Arst……………. plocha píku standardu 
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Ze správné a získané hodnoty obsahu metformin-hydrochloridu byla vypočítána 

výtěžnost (recovery).  

 

4.4 LOQ a LOD 

Příprava vzorků pro analýzu obsahu metformin-hydrochloridu a 1-kyanguanidinu 

pro stanovení LOQ a LOD: 

Příprava roztoku placeba pro Diaphage 500 

Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 278,3 mg placeba (navtbl = 277,45 mg). 

Placebo bylo rozpuštěno ve vodě 15 min pomocí ultrazvuku. Po rozpuštění byl objem 

baňky doplněn po rysku a promíchán. Připravený roztok byl přefiltrován přes mikrofiltr 

do vialky a v množství 10 µl nastříknut dvakrát na kolonu. 

 

Příprava roztoku placeba pro Diaphage 850 

Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 293,3 mg placeba (navtbl = 294,70 mg). 

Placebo bylo rozpuštěno ve vodě 15 min pomocí ultrazvuku. Po rozpuštění byl objem 

baňky doplněn po rysku a promíchán. Připravený roztok byl přefiltrován přes mikrofiltr 

do vialky a v množství 10 µl nastříknut dvakrát na kolonu. 

 

Příprava standardů pro analýzu obsahu metformin-hydrochloridu a 1-

kyanguanidinu pro stanovení LOQ a LOD: 

Standardní roztok metformin-hydrochloridu pro Diaphage 500 

Do 250 ml odměrné baňky bylo naváženo 53,08 mg (navStMTF5 = 52,9 mg) pracovního 

standardu metformin-hydrochloridu. Navážka byla rozpuštěna ve vodě pomocí 

ultrazvuku 15 min. Poté byl objem baňky doplněn po rysku a důkladně promíchán. 5 ml 

tohoto roztoku bylo zředěno do 100 ml odměrné baňky. Z připraveného roztoku bylo 

odebráno 10 µl a ve vialce bylo přímo zředěno 90 µl vody. Z této vialky bylo odebráno 

dalších 10 µl a bylo provedeno ještě jedno zředění 90 µl vody do nové vialky. Výsledný 

roztok (c = 1,058 ng/ml) byl nastříknut v množství 10 µl na kolonu. Nástřik byl 

proveden dvakrát. 

 

Standardní roztok metformin-hydrochloridu pro Diaphage 850 
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Do 250 ml odměrné baňky bylo naváženo 51,2 mg (navStMTF8 = 53,1 mg) pracovního 

standardu metformin-hydrochloridu. Navážka byla rozpuštěna ve vodě pomocí 

ultrazvuku 15 min. Poté byl objem baňky doplněn po rysku a důkladně promíchán. 5 ml 

tohoto roztoku bylo zředěno do 100 ml odměrné baňky. Z připraveného roztoku bylo 

odebráno 10 µl a ve vialce bylo přímo zředěno 90 µl vody. Z vialky bylo odebráno 

dalších 10 µl a bylo provedeno ještě jedno zředění 90 µl vody do nové vialky. Výsledný 

roztok (c = 1,062 ng/ml) byl nastříknut v množství 10 µl na kolonu. Nástřik byl 

proveden dvakrát. 

 

Standardní roztok 1-kyanguanidinu pro Diaphage 500 a 850 

Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 10,0 mg (navStCG = 10,41 mg). Tato navážka 

byla rozpuštěna ve vodě 15 min pomocí ultrazvuku. Po rozpuštění byl objem baňky 

doplněn po rysku a promíchán. Byly odebrány 4 ml a naředěny do 200 ml odměrné 

baňky. Z připraveného roztoku bylo odebráno 10 µl, vpraveno do vialky a zředěno 90 µl 

vody. Výsledný roztok (c = 0,2082 ng/ml) byl nastříknut v množství 10 µl na kolonu. 

Nástřik byl proveden dvakrát. 

 

Ze změřených signálů placeba a standardů byl vypočítán poměr signálu k šumu (S/N) a 

následně byl určen detekční a kvantitativní limit. Byly připraveny vzorové roztoky 

metformin-hydrochloridu a 1-kyanguanidinu o koncentraci LOQ a nastříknuty na 

kolonu. LOQ metformin-hydrochloridu bylo pro obě síly stejné (1,0 ng/ml), LOQ 1-

kyanguanidinu bylo 0,1 ng/ml. 

 

Příprava roztoků o koncentraci LOQ: 

Příprava roztoku metformin-hydrochloridu o koncentraci LOQ 

5 mg (nav = 5,18 mg) metformin-hydrochloridu bylo převedeno do 50 ml odměrné 

baňky (c = 0,1 mg/ml = 100 µg/ml).  0,10 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 

100 ml a doplnilo vodou po rysku (c = 100,0 ng/ml). Z toho roztoku bylo odebráno 1,00 

ml do 10 ml odměrné baňky a obsah baňky byl znovu doplněn po rysku (c = 10,0 

ng/ml). Po důkladném promíchání bylo převedeno 1,00 ml do 10 ml odměrné baňky a 

opět doplněno po rysku (c = 1,0 ng/ml). Výsledný roztok byl nastříknut v množství 10 

µl na kolonu. 
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Příprava roztoku 1-kyanguanidinu o koncentraci LOQ 

5 mg (nav = 5,18 mg) 1-kyanguanidinu bylo převedeno do 50 ml odměrné baňky (c = 

0,1 mg/ml =100 µg/ml). 0,10 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 100 ml baňky 

a doplnilo vodou po rysku (c = 100,0 ng/ml). Z tohoto roztoku bylo odebráno 1,00 ml 

do 10 ml odměrné baňky a obsah baňky byl znovu doplněn po rysku (c = 10,0 ng/ml). 

Po důkladném promíchání bylo převedeno 0,10 ml vzniklého roztoku do 10 ml odměrné 

baňky a opět doplněno po rysku (c = 0,1 ng/ml). Výsledný roztok byl nastříknut 

v množství 10 µl na kolonu. 

 

4.5 PŘESNOST – OPAKOVATELNOST 

Příprava vzorků pro analýzu obsahu metformin-hydrochloridu a 1-kyanguanidinu 

pro stanovení přesnosti: 

Zkoušený roztok pro Diaphage 500: 

Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 1340,0 mg tabletoviny (odpovídá 1000 mg 

metformin-hydrochloridu). Tabletovina byla rozpuštěna ve vodě 15 min pomocí 

ultrazvuku. Po rozpuštění byl objem baňky doplněn po rysku a promíchán. Připravený 

roztok byl přefiltrován přes mikrofiltr do vialky a nastříknut na kolonu.  

 

Zkoušený roztok pro Diaphage 850: 

Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 1317,0 mg tabletoviny (odpovídá 1000 mg 

metformin-hydrochloridu). Tabletovina byla rozpuštěna ve vodě 15 min pomocí 

ultrazvuku. Po rozpuštění byl objem baňky doplněn po rysku a promíchán. Připravený 

roztok byl přefiltrován přes mikrofiltr do vialky a nastříknut na kolonu.  

 

Příprava standardů pro analýzu obsahu metformin-hydrochloridu a 1-

kyanguanidinu pro stanovení přesnosti: 

Standardní roztok metformin-hydrochloridu pro Diaphage 500 

Do 250 ml odměrné baňky bylo převedeno 5 ml zkoušeného roztoku pro Diaphage 500. 

Baňka byla doplněna vodou po rysku a obsah byl dobře promíchán. 5,0 ml tohoto 

roztoku bylo zředěno do 100 ml odměrné baňky. Výsledný roztok byl přefiltrován přes 

mikrofiltr do vialky a nastříknut na kolonu.  
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Standardní roztok metformin-hydrochloridu pro Diaphage 850 

Do 250 ml odměrné baňky bylo převedeno 5 ml zkoušeného roztoku pro Diaphage 850. 

Baňka byla doplněna vodou po rysku a obsah byl dobře promíchán. 5,0 ml tohoto 

roztoku bylo zředěno do 100 ml odměrné baňky. Výsledný roztok byl přefiltrován přes 

mikrofiltr do vialky a nastříknut na kolonu.   

 

Standardní roztok 1-kyanguanidinu  

Do 200 ml odměrné baňky bylo naváženo 20,0 mg (nav = 20,38 mg) standardu 1-

kyanguanidinu. Po rozpuštění standardu ve vodě byla následně baňka doplněna po 

rysku a obsah byl dobře promíchán. 4 ml tohoto roztoku byly převedeny do 200 ml 

odměrné baňky a po doplnění po rysku byl obsah opět důkladně promíchán. Výsledný 

roztok byl přefiltrován přes mikrofiltr do vialky a nastříknut na kolonu.  

 

Z odečtených ploch píků se dle následujícího vzorce vypočítal procentuelní obsah 

nečistoty 1-kyanguanidinu v jednotlivých vzorcích. 

 

DeklObsahNavAr

ůmHmObsahNavAr
CG

vzst

ststvz

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
01,0Pr

%
 

 

Arvz…………….plocha píku vzorku 

Arst……………. plocha píku standardu 

Navst………..….navážka standardu v mg 

Obsahst…...……obsah 1-kyanguanidinu ve standardu 

Navvz…………...navážka  vzorku v mg  

DeklObsah.….…deklarovaný obsah, tzn. 500/850 mg 

 

Obsah ostatních nečistot se vypočítal dle následujícího vzorce: 

 

MTF_

100.001,0.
imp sec.single %

st

vz

Ar

Ar
=  

 

Arvz…………….plocha píku vzorku 

Arst_MTF………. plocha píku standardu 
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Přesnost se následně vyjádřila jako relativní směrodatná odchylka ze stanovení 

jednotlivých obsahů. 

 

4.5.1 Mezilehlá p řesnost 

Pro zjištění mezilehlé přesnosti se celé stanovení obsahu provedlo stejným postupem 

ještě jednou s šesti nově připravenými vzorky. Měření se provádělo v jiný den a jiným 

pracovníkem. Měření na jiném přístroji nebylo bohužel proveditelné.  

Ze stanovených obsahů II se taktéž vypočítala relativní směrodatná odchylka. Z 

relativních směrodatných odchylek stanovených obsahů I a II se potom určila mezilehlá 

přesnost. 

 

4.6 LINEARITA 

Byly připraveny roztoky metformin-hydrochloridu a 1-kyanguanidinu o koncentraci 

LOQ, 25%, 50%, 75%, 110% a 120 % standardního roztoku. LOQ metformin-

hydrochloridu bylo pro obě síly stejné (1,0 ng/ml), proto byla linearita metformin-

hydrochloridu ověřována jen jednou. LOQ 1-kyanguanidinu je po zaokrouhlení rovna 

0,1 ng/ml. 

 

Příprava standardů: 

Příprava standardního roztoku metformin-hydrochloridu 

5 mg (nav = 5,18 mg) metformin-hydrochloridu bylo převedeno do 50 ml odměrné 

baňky (c = 0,1 mg/ml = 100 µg/ml). Z tohoto roztoku byly připraveny všechny 

požadované koncentrace metformin-hydrochloridu následovně. 

 

120%  1,20 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 12,0 µg/ml) 

100%  1,00 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 10,0 µg/ml) (koncentrace odpovídá povolenému 

limitu (0,1%) metformin-hydrochloridu v tabletovině - viz správnost) 

75%  0,75 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 7,5 µg/ml) 
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50%  0,50 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 5,0 µg/ml) 

25%  0,25 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 2,5 µg/ml)  

LOQ   0,10 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 100 ml a doplnilo 

vodou po rysku (c = 100,0 ng/ml). Z tohoto roztoku bylo odebráno 1,00 

ml do 10 ml odměrné baňky a obsah baňky byl znovu doplněn po rysku 

(c = 10,0 ng/ml). Po důkladném promíchání bylo převedeno 1,00 ml do 

10 ml odměrné baňky a opět doplněno po rysku (c = 1,0 ng/ml). 

 

Příprava standardního roztoku 1-kyanguanidinu 

5 mg (nav = 5,18 mg) 1-kyanguanidinu bylo převedeno do 50 ml odměrné baňky (c = 

0,1 mg/ml =100 µg/ml). Z tohoto roztoku byly připraveny všechny požadované 

koncentrace 1-kyanguanidinu následovně. 

 

120%  0,24 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 2,4 µg/ml) 

100%  0,20 ml připraveného roztoku se odpipetoval do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 2,0 µg/ml) (koncentrace odpovídá povolenému 

limitu (0,02%) 1-kyanguanidinu v tabletovině - viz správnost) 

75%  0,15 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 1,5 µg/ml) 

50%  1,00 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 1,0 µg/ml) 

25%  0,25 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 10 ml baňky a doplnilo 

vodou po rysku (c = 2,5 µg/ml) 

LOQ   0,10 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 100 ml baňky a 

doplnilo vodou po rysku (c = 100,0 ng/ml). Z tohoto roztoku bylo 

odebráno 1,00 ml do 10 ml odměrné baňky a obsah baňky byl znovu 

doplněn po rysku (c = 10,0 ng/ml). Po důkladném promíchání bylo 

převedeno 0,10 ml vzniklého roztoku do 10 ml odměrné baňky a opět 

doplněno po rysku (c = 0,1 ng/ml). 
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4.7 STABILITA 

Byla prozkoušena stabilita standardů metformin-hydrochloridu a 1-kyanguanidinu 

použitých při stanovení přesnosti. Vzorky byly ponechány tři dny v autosampleru při 

teplotě 25ºC a po třech dnech byla provedena znovu analýza za stejných 

chromatografických podmínek. 

 

4.8 SELEKTIVITA 

Pro analýzu selektivity byl použit roztok 1-kyanguanidinu a metformin-hydrochloridu 

pro Diaphage 500 o koncentraci LOQ (příprava viz str. 42) a roztok placeba pro 

Diaphage 500 (příprava viz str. 41). Všechny tři roztoky byly v množství 10 µl 

nastříknuty na kolonu.  
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

5.1 CHROMATOGRAFICKÉ PODMÍNKY 
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Obrázek 2 Nástřik zkoušeného roztoku pro Diaphage 500 (Chromatografické podmínky viz str. 38) 
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Obrázek 3 Nástřik zkoušeného roztoku pro Diaphage 850 (Chromatografické podmínky viz str. 38) 
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5.2 SPRÁVNOST 

5.2.1 Správnost pro 1-kyanguanidin 

Výpočet procentuelního obsahu 1-kyanguanidinu pro Diaphage 500: 

DeklObsahNavAr

ůmHmObsahNavAr

vzst

ststvz

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
01,0Pr

%
 

Arvz = A) 17271,33 

 B) 17272,66 

Navst = 20,82 mg 

Obsahst = 99% 

PrůmHm = 653,13 mg 

Arst = 116479 

Navvz = 1344,68 mg  

DeklObsah = 500 mg 

 

A) 002969,0% =CG  

B) 002969,0% =CG  

Průměr % CG = 0,0030 

 

Příprava zkoušeného roztoku s přídavkem 1-kyanguanidinu pro Diaphage 500: 

Požadovaný obsah 1-kyanguanidinu ve vzorku má být 0,015%: 

 

mgm

nav
m

CG

CG

tbl
CG

1608,0
100

0120,01340
100

0120,0

%0120,0%0030,0%0150,0%

.

=⋅=

⋅
=

=−=

 

 

Ke každému vzorku bylo přidáno 5,0 ml roztoku o koncentraci 0,0325 mg/ml, aby 

vznikla navážka s 0,015% 1-kyanguanidinu: 

 

Výpočet procentuelního obsahu 1-kyanguanidinu pro Diaphage 850: 

DeklObsahNavAr

ůmHmObsahNavAr

vzst

ststvz

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
01,0Pr

%
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Arvz = A) 19755,00 

B) 19106,66 

Navst = 20,82 mg 

Obsahst = 99% 

PrůmHm = 1138,94 mg 

Arst = 116479 

Navvz = 1322,64 mg  

DeklObsah = 850 mg 

 

A) 003541,0% =CG  

B) 003425,0% =CG  

Průměr %CG = 0,0035 

 

Příprava zkoušeného roztoku s přídavkem 1-kyanguanidinu pro Diaphage 850: 

Požadovaný obsah 1-kyanguanidinu ve vzorku má být 0,015%: 

 

mgm

nav
m

CG

CG

tbl
CG

1515,0
100

0115,01317
100

0115,0

%0115,0%0035,0%015,0%

.

=⋅=

⋅
=

=−=

 

Rozdíl přídavku 1-kyanguanidinu pro Diaphage 500 a Diaphage 850 je minimální, proto 

byl zanedbán. Pro obě síly byl tedy při přípravě zkoušeného roztoku použit shodný 

přídavek 1-kyanguanidinu, a to 0,16 mg. 
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Tabulka 6.  Správnost – navážky 1-kyanguanidinu k přípravě zkoušených 

roztoků pro Diaphage 500 

Vzorek Navážka CG (mg) 
Navážka 

tabletoviny (mg) 

Navážka 

vzorku  (mg) 

Vypočítaný 

obsah CG (%) 

A 0,16 1339,68 1339,84 0,0148 

B 0,16 1341,36 1341,52 0,0148 

C 0,16 1346,35 1346,51 0,0148 

D 0,16 1344,98 1345,14 0,0148 

E 0,16 1340,12 1340,28 0,0148 

F 0,16 1339,21 1339,37 0,0148 

 

Tabulka 7.   Správnost – naměřené hodnoty 1-kyanguanidinu pro Diaphage 500  

Vzorek 
Vypočítaný 

obsah CG (%) 

Stanovený 

CG (%) 

Výtěžnost 

(%) 

Výtěžnost 

průměr (%) 

RSD 

(%) 

A 0,0148 0,0140 93,71 

90,75 1,88 

B 0,0148 0,0136 91,36 

C 0,0148 0,0135 90,78 

D 0,0148 0,0133 89,22 

E 0,0148 0,0134 89,67 

F 0,0148 0,0134 89,74 

  

Tabulka 8.   Správnost – navážky 1-kyanguanidinu k přípravě zkoušených 

roztoků pro Diaphage 850 

Vzorek 
Navážka CG 

(mg) 

Navážka 

tabletoviny 

(mg) 

Navážka 

vzorku  (mg) 

Vypočítaný 

obsah CG (%) 

A 0,16 1315,98 1316,14 0,0122 

B 0,16 1319,58 1319,74 0,0121 

C 0,16 1315,50 1316,66 0,0122 

D 0,16 1316,87 1317,03 0,0121 

E 0,16 1317,87 1318,03 0,0121 

F 0,16 1318,38 1318,54 0,0121 
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Tabulka 9.   Správnost – naměřené hodnoty 1-kyanguanidinu pro Diaphage 850 

Vzorek 

Vypočítaný 

obsah CG 

(%) 

Stanovený 

obsah CG 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

Výtěžnost 

průměr 

(%) 

RSD (%) 

A 0,0122 0,0137 87,59 

86,85 0,80 

B 0,0121 0,0137 87,44 

C 0,0122 0,0136 87,06 

D 0,0121 0,0136 86,95 

E 0,0121 0,0134 85,93 

F 0,0121 0,0135 86,14 

 

Požadavek:  

Výtěžnost 80,0 – 120,0 % 

RSD ≤ 10,0 % 

Vyhodnocení: 

Výtěžnost pro Diaphage 500 byla 90,75%. Relativní směrodatná odchylka 1,88%. 

Výtěžnost pro Diaphage 850 byla 86,85%. Relativní směrodatná odchylka 0,80%. 

 

5.2.2 Správnost pro metformin-hydrochlorid 

Příprava zkoušeného roztoku s přídavkem metformin-hydrochloridu pro 

Diaphage 500: 

Bylo připraveno 6 zkoušených roztoků tak, aby obsah metformin-hydrochloridu v 

jednotlivých vzorcích byl cca 0,07%. 

 1340 mg……..100% 

 x mg………….0,07% 

 x = 0,94 mg 

 

Ke každé navážce placeba bylo přidáno asi 0,94 mg metformin-hydrochloridu. Navážky 

viz. Tabulka 10. 
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Tabulka 10.   Správnost – navážky k přípravě zkoušených roztoků pro Diaphage 

500 

Vzorek 
Navážka MTF 

(mg) 

Navážka placeba 

(mg) 

Navážka 

vzorku  (mg) 

Vypočítaný 

obsah MTF 

(%) 

A 0,97 1338,15 1339,12 0,072 

B 0,92 1339,28 1340,20 0,069 

C 0,97 1339,58 1340,55 0,072 

D 0,93 1340,50 1341,43 0,069 

E 0,93 1338,93 1339,86 0,069 

F 0,97 1340,17 1341,14 0,072 

 

Tabulka 11.   Správnost – naměřené hodnoty metformin-hydrochloridu pro 

Diaphage 500  

Vzorek 

Vypočítaný 

obsah MTF 

(%) 

Stanovený 

obsah MTF 

(%) 

Výtěžnost 

(%) 

Výtěžnost 

průměr 

(%) 

RSD (%) 

A 0,072 0,077 106,3 

101,23 6,64 

B 0,069 0,069 101,0 

C 0,072 0,076 105,0 

D 0,069 0,065 93,5 

E 0,069 0,069 99,1 

F 0,072 0,074 102,4 

 

Příprava zkoušeného roztoku s přídavkem metformin-hydrochloridu pro 

Diaphage 850: 

Bylo připraveno 6 zkoušených roztoků tak, aby obsah metformin-hydrochloridu v 

jednotlivých vzorcích byl cca 0,07%. 

 1317 mg……..100% 

 x mg………….0,07% 

 x = 0,92 mg 
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Ke každé navážce placeba bylo přidáno asi 0,92 mg metformin-hydrochloridu. Navážky 

viz Tabulka 12, Tabulka 11. 

 

Tabulka 12.   Správnost – navážky k přípravě zkoušených roztoků pro Diaphage 

850 

Vzorek 
Navážka MTF 

(mg) 

Navážka 

placeba (mg) 

Navážka 

vzorku  (mg) 

Vypočítaný 

obsah MTF 

(%) 

A 0,92 1321,66 1322,58 0,070 

B 0,90 1317,25 1318,15 0,068 

C 0,94 1316,33 1317,27 0,071 

D 0,90 1319,07 1319,97 0,068 

E 0,90 1321,05 1321,95 0,068 

F 0,98 1317,47 1318,45 0,074 

 

Tabulka 13.   Správnost – naměřené hodnoty metformin-hydrochloridu pro 

Diaphage 850 

Vzorek 
Vypočítaný 

obsah MTF (%) 

Stanovený obsah 

MTF (%) 

Výtěžnost 

(%) 

Výtěžnost 

průměr (%) 

RSD 

(%) 

A 0,070 0,064 92,7 

90,42 6,74 

B 0,068 0,066 96,9 

C 0,071 0,062 86,3 

D 0,068 0,061 89,8 

E 0,068 0,057 83,7 

F 0,074 0,069 93,1 

 

Požadavek:  

Výtěžnost 85,0 – 115,0 % 

RSD ≤ 7,0 % 

Vyhodnocení: 

Výtěžnost pro Diaphage 500 byla 101,23%. Relativní směrodatná odchylka 6,64%. 

Výtěžnost pro Diaphage 850 byla 90,42%. Relativní směrodatná odchylka 6,74%. 
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5.3 LOD A LOQ 

Hodnoty LOD a LOQ metformin-hydrochloridu pro Diaph age 500 

 

Koncentrace metformin-hydrochloridu v ng/ml…………1,06 

Poměr signálu k šumu………….……………..………..…14,9 

LOD…………………………….……………..……..……3  

LOQ……………………………….………….……….…10 

ml

ng
LOD 21,0=  

ml

ng
LOQ 71,0=  

Hodnoty LOD a LOQ metformin-hydrochloridu pro Diaph age 850 

 

Koncentrace metformin-hydrochloridu v ng/ml…………1,06 

Poměr signálu k šumu………….……………..…………28 

LOD…………………………….…………………..……3  

LOQ………………………………………….……….…10 

ml

ng
LOD 11,0=  

ml

ng
LOQ 38,0=  

Hodnoty LOD a LOQ pro 1-kyanguanidin 

 

Koncentrace 1-kyanguanidinu v ng/ml…………0,21 

Poměr signálu k šumu………….………………40 

LOD…………………………….………………3  

LOQ……………………………………………10 

ml

ng
LOD 02,0=  

ml

ng
LOQ 06,0=  

Byly připraveny roztoky metformin-hydrochloridu a 1-kyanguanidinu o koncentraci 

LOQ a nastříknuty na kolonu. Záznamy chromatogramů viz Obrázek 4 a Obrázek 5. 
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Obrázek 4 Nástřik roztoku metformin-hydrochloridu o koncentraci LO Q (Chromatografické 
podmínky viz str. 38) 
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Obrázek 5 Nástřik roztoku 1-kyanguanidinu o koncentraci LOQ (Chromatografické podmínky viz 
str. 38) 
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5.4 PŘESNOST-OPAKOVATELNOST 

5.4.1 Přesnost 

Tabulka 14. Přesnost, naměřené hodnoty pro Diaphage 500 

Vzorek 

Navážka 

vzorku 

(mg) 

Průměr 

ploch píků 

CG 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 1 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 2 

Průměr 

ploch píků 

MTF 

A 1340,2 21356 6791 5256 127528802 

B 1343,7 19339 7265 5133 128237911 

C 1340,5 20153 7219 4724 128296197 

D 1339,0 23453 7282 5355 125896605 

E 1341,0 20523 7468 5742 127836887 

F 1343,9 20534 7362 5532 127528802 

 

Tabulka 15. Přesnost, naměřené hodnoty pro Diaphage 850 

Vzorek 

Navážka 

vzorku 

(mg) 

Průměr 

ploch píků 

CG 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 1 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 2 

Průměr 

ploch píků 

MTF 

A 1320,0 23788 6680 6161 123373287 

B 1317,1 22237 7022 6374 125256291 

C 1315,9 20768 5593 4998 111960801 

D 1319,1 22960 6355 6120 122994762 

E 1318,3 24255 6781 5762 121075243 

F 1318,8 22686 6607 5825 122016817 
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Tabulka 16. Přesnost, naměřené hodnoty standardů 

Číslo 

nástřiku 

MTF CG 

Plocha 

píku pro 

Diaphage 

500 

Průměr 

ploch 

píků 

Plocha 

píku pro 

Diaphage 

850 

Průměr 

ploch 

píků 

Navážka 

(mg) 

Plocha 

píku 

Průměr 

ploch 

píků 

1 212796 

213030 

240126 

235711 20,38 

114773 

114692 

2 214075 232448 114713 

3 212306 236527 114641 

4 213765 236934 114631 

5 212208 232521 114703 

 

Tabulka 17.   Stanovení obsahu nečistoty 1-kyanguanidinu v přípravku Diaphage 

500 a 850  

Vzorek 

Obsah CG 

v Diaphage 

500 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

Obsah CG 

v Diaphage 

850 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

A 0,0037 

0,0036 6,77 

0,0042 

0,0041 5,40 

B 0,0033 0,0040 

C 0,0035 0,0037 

D 0,0040 0,0041 

E 0,0035 0,0043 

F 0,0035 0,0041 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Tabulka 18.   Stanovení obsahu nečistoty 1 v přípravku Diaphage 500 a 850 

Vzorek 

Obsah 

nečistoty 1 

v Diaphage 

500 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

Obsah 

nečistoty 1 

v Diaphage 

850 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

A 0,0032 

0,0034 3,22 

0,0028 

0,0028 7,59 

B 0,0034 0,0030 

C 0,0034 0,0024 

D 0,0035 0,0027 

E 0,0035 0,0029 

F 0,0034 0,0028 

 

Tabulka 19.   Stanovení obsahu nečistoty 2 v přípravku Diaphage 500 a 850 

Vzorek 

Obsah 

nečistoty 2 

v Diaphage 

500 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

Obsah 

nečistoty 2 

v Diaphage 

850 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

A 0,0025 

0,0025 6,62 

0,0042 

0,0025 8,22 

B 0,0024 0,0040 

C 0,0022 0,0037 

D 0,0025 0,0041 

E 0,0027 0,0043 

F 0,0026 0,0041 

 

5.4.2 Mezilehlá p řesnost 

Tabulka 20. Mezilehlá přesnost, naměřené hodnoty pro Diaphage 500 

Vzorek 

Navážka 

vzorku 

(mg) 

Průměr 

ploch píků 

CG 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 1 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 2 

Průměr 

ploch píků 

MTF 

A 1340,2 21904 7126 5204 125769497 

B 1343,7 22337 7169 5254 125769497 
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Vzorek 

Navážka 

vzorku 

(mg) 

Průměr 

ploch píků 

CG 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 1 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 2 

Průměr 

ploch píků 

MTF 

C 1340,5 22112 6977 4683 125826756 

D 1339,0 24793 7203 5408 123123777 

E 1341,0 22241 7155 5686 125662088 

F 1343,9 22483 7217 5919 124948201 

 

Tabulka 21. Mezilehlá přesnost, naměřené hodnoty metformin-hydrochloridu 

pro Diaphage 850 

Vzorek 

Navážka 

vzorku 

(mg) 

Průměr 

ploch píků 

CG 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 1 

Průměr 

ploch píků 

nečistoty 2 

Průměr 

ploch píků 

MTF 

A 

 

1320,0 24762 6937 6414 120936103 

B 1317,1 23474 6660 6444 122879441 

C 1315,9 20882 5777 4946 109802465 

D 1319,1 24829 6428 6019 120743664 

E 1318,3 25379 6857 5686 118925064 

F 1318,8 25044 6586 5919 120076718 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Tabulka 22. Mezilehlá přesnost, naměřené hodnoty standardů 

Číslo 

nástřiku 

MTF CG 

Plocha 

píku pro 

Diaphage 

500 

Průměr 

ploch 

píků 

Plocha 

píku pro 

Diaphage 

850 

Průměr 

ploch 

píků 

Navážka 

(mg) 

Plocha 

píku 

Průměr 

ploch 

píků 

1 213605 

213492 

240035 

236835 20,38 

114214 

114250 

2 213983 235022 114308 

3 212756 236528 114247 

4 213750 236366 114263 

5 213367 236223 114220 

 

Tabulka 23.   Stanovení obsahu nečistoty 1-kyanguanidinu v přípravku Diaphage 

500 a 850 

Vzorek 

Obsah CG 

v Diaphage 

500 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

Obsah CG 

v Diaphage 

850 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

A 0,0038 

0,0039 4,82 

0,0044 

0,0043 6,93 

B 0,0038 0,0042 

C 0,0038 0,0038 

D 0,0043 0,0045 

E 0,0038 0,0046 

F 0,0039 0,0045 
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Tabulka 24.   Stanovení obsahu nečistoty 1 v přípravku Diaphage 500 a 850 

Vzorek 

Obsah 

nečistoty 1 

v Diaphage 

500 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

Obsah 

nečistoty 1 

v Diaphage 

850 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

A 0,0033 

0,0033 1,22 

0,0029 

0,0028 6,38 

B 0,0034 0,0028 

C 0,0033 0,0024 

D 0,0034 0,0027 

E 0,0034 0,0029 

F 0,0034 0,0028 

 

Tabulka 25.   Stanovení obsahu nečistoty 2 v přípravku Diaphage 500 a 850 

Vzorek 

Obsah 

nečistoty 2 

v Diaphage 

500 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

Obsah 

nečistoty 2 

v Diaphage 

850 (%) 

Průměr 

(%) 

RSD 

(%) 

A 0,0024 

0,0025 6,84 

0,0027 

0,0025 9,37 

B 0,0025 0,0027 

C 0,0022 0,0021 

D 0,0025 0,0025 

E 0,0027 0,0024 

F 0,0026 0,0025 

 

Přesnost - požadavek:  

RSD ≤ 10,0 % 

Přesnost - vyhodnocení: 

 

Tabulka 26. Výsledné relativní směrodatné odchylky pro stanovený obsah I a II 

Stanovovaná nečistota 
RSD při stanovení obsahu 

I 

RSD při stanovení obsahu 

II 

1-kyanguanidin u Diaphage 

500 
6,77% 4,82% 
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Stanovovaná nečistota 
RSD při stanovení obsahu 

I 

RSD při stanovení obsahu 

II 

1-kyanguanidin u Diaphage 

850 
5,40% 6,93% 

„nečistota 1“ u Diaphage 

500 
3,22% 1,22% 

„nečistota 1“ u Diaphage 

850 
7,59% 6,38% 

„nečistota 2“ u Diaphage 

500 
6,62% 6,84% 

„nečistota 2“ u Diaphage 

850 
8,22% 9,37% 

 

Mezilehlá přesnost - požadavek:  

RSD ≤ 10,0 % 

Mezilehlá přesnost - vyhodnocení: 

 

Tabulka 27. Výsledné relativní směrodatné odchylky při stanovení mezilehlé 

přesnosti 

Stanovovaná nečistota 
RSD při stanovení 

mezilehlé přesnosti 

Rozdíl mezi RSD 

stanovení obsahu I a II 

1-kyanguanidin u Diaphage 

500 
7,01% 1,95% 

1-kyanguanidin u Diaphage 

850 
6,73% 1,52% 

„nečistota 1“ u Diaphage 

500 
2,45% 2,00% 

„nečistota 1“ u Diaphage 

850 
6,72% 1,22% 

„nečistota 2“ u Diaphage 

500 
6,42% 0,21% 

„nečistota 2“ u Diaphage 

850 
8,41% 1,15% 
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5.5 LINEARITA 

Tabulka 28.   Metformin-hydrochlorid – nam ěřené hodnoty pro linearitu 

Vzorek 
Koncentrace MTF 

(µg/ml) 
Plocha píku MTF 

Průměr ploch 

píků MTF 

A_LOQ_1 

0,001 

9486 

9490 A_LOQ_2 9531 

A_LOQ_3 9454 

B_25_1 

2,500 

63190 

63452 B_25_2 63160 

B_25_3 64005 

C_50_1 

5,000 

102856 

102704 C_50_2 103034 

C_50_3 102223 

D_75_1 

7,500 

154035 

153969 D_75_2 154130 

D_75_3 153742 

E_100_1 

10,000 

208403 

208441 E_100_2 208195 

E_100_3 208725 

F_120_1 

12,000 

250113 

249740 F_120_2 249726 

F_120_3 249381 
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Obrázek 6 Graf lineární regrese pro metformin-hydrochlorid  

 

Regresní funkce:  y = k x + q  

Počet bodů: n = 6 

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek 

směrnice    k = 1,98E+4 ± 4,3E+2 

absolutní člen    q = 8,9E+4 ± 3,2E+3 

koeficient korelace   R = 0,9991  

reziduální odchylka   srez = 3,38E+3 

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

 

Požadavek:  

Korelační koeficient r ≥0,99 

 

 

Tabulka 29. 1-kyanguanidin – naměřené hodnoty pro linearitu 

Vzorek 
Koncentrace CG 

(µg/ml) 
Plocha píku CG 

Průměr ploch 

píků CG 

A_LOQ_1 

0,0001 

9459 

9519 A_LOQ_2 9616 

A_LOQ_3 9483 
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Vzorek 
Koncentrace CG 

(µg/ml) 
Plocha píku CG 

Průměr ploch 

píků CG 

B_25_1 

0,5000 

39278 

39174 B_25_2 39129 

B_25_3 39116 

C_50_1 

1,0000 

72165 

72182 C_50_2 72155 

C_50_3 72226 

D_75_1 

1,5000 

99574 

99587 D_75_2 99580 

D_75_3 99607 

E_100_1 

2,0000 

135841 

135755 E_100_2 135702 

E_100_3 135721 

F_120_1 

2,4000 

152764 

152697 F_120_2 152697 

F_120_3 152629 

 

 

 

Obrázek 7 Graf lineární regrese pro 1-kyanguanidin 

 



67 

 

Regresní funkce:  y = k x + q  

Počet bodů: n = 6 

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek 

směrnice    k = 6,08E+4 ± 1,4E+2 

absolutní člen    q = 9,8E+3 ± 2,1E+3 

koeficient korelace   R = 0,9989  

reziduální odchylka   srez = 2,90E+3 

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

 

Požadavek:  

Korelační koeficient r ≥0,99 

 

5.6 STABILITA  

Při opětovné analýze vzorků ponechaných tři dny v autosampleru nebyly na 

chromatogramu patrné žádné další rozkladné produkty, ani nárůst ploch stávajících 

nečistot. Viz Obrázek 8 a Obrázek 9. 
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Obrázek 8 Nástřik standardu 1-kyanguanidinu 1. den (modrá linie) a 3. den (červená linie) 
(Chromatografické podmínky viz str. 38) 
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Obrázek 9 Nástřik standardu metformin-hydrochloridu 1. den (modrá linie) a 3. den (zelená linie) 
(Chromatografické podmínky viz str. 38) 

 

5.7 SELEKTIVITA  

V retenčních časech metformin-hydrochloridu nebyla na záznamu patrná žádná odezva. 

Viz Obrázek 10, Obrázek 11 a Obrázek 12. 
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Obrázek 10 Nástřik placeba pro stanovení selektivity (Chromatografické podmínky viz str. 38) 
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Obrázek 11 Nástřik metformin-hydrochloridu o koncentraci LOQ pro st anovení selektivity 
(Chromatografické podmínky viz str. 38) 
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Obrázek 12 Nástřik 1-kyanguanidinu o koncentraci LOQ pro stanovení selektivity 
(Chromatografické podmínky viz str. 38) 
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6. ZÁVĚR 
 

1. Byly zpracovány literární zdroje týkající se vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie, validace analytických metod a metformin-

hydrochloridu. 

 

2. Byla validována metoda stanovení známé nečistoty metformin-

hydrochloridu (1-kyanguanidin) a ostatních nečistot. Metoda byla 

aplikována na léčivé přípravky Diaphage 500 a Diaphage 850.  

 

3. Validace byla prováděna za následujících chromatografických podmínek. 

Jako mobilní fáze byl použit vodný roztok pentansulfonanu sodného a 

chloridu sodného, stacionární fází byla kolona µBondapack C18 (10µm).  

pH bylo nastaveno na 3,5 pomocí kyseliny fosforečné. Průtok mobilní 

fáze byl 1,5 ml/min, teplota na koloně 25,0 °C. Vlnová délka UV 

detektoru byla nastavena na 218 nm. 

 

4. Byla ověřena správnost metody. Výtěžnost byla v rozmezí 80 – 120% a 

relativní směrodatná odchylka do 10%. Výtěžnost 1-kyanguanidinu pro 

Diaphage 500 byla 91,75%, pro Diaphage 850 byla 86,85%,. Výtěžnost 

metformin-hydrochloridu pro Diaphage 500 byla 101,23%, pro Diaphage 

850 byla 90,42%. 

 

5. Byl stanoven kvantitativní limit (LOQ) metformin-hydrochloridu pro 

Diaphage 500 0,71ng/ml, pro Diaphage 850 0,38ng/ml a pro 1-

kyanguanidin 0,06ng/ml.  

 

6. Byl stanoven limit detekce (LOD) metformin-hydrochloridu pro 

Diaphage 500 0,21ng/ml, pro Diaphage 850 0,11ng/ml a pro 1-

kyanguanidin 0,02ng/ml. 
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7. Při analýze přesnosti metody byla relativní směrodatná odchylka ve 

všech případech nižší než 10%. Pro Diaphage 500 byla při prvním 

stanovení obsahu nečistoty 1-kyanguanidinu 6,77%, při druhém 4,82%, 

pro Diaphage 850 5,40% a 6,93%. Relativní směrodatná odchylka 

obsahu „nečistoty 1“ byla pro Diaphage 500 při prvním stanovení 3,22%, 

při druhém 1,22%, pro Diaphage 850 7,59% a 6,38%. Relativní 

směrodatná odchylka obsahu „nečistoty 2“ pro Diaphage 500 byla při 

prvním stanovení 6,62%, při druhém 6,84%, pro Diaphage 850 8,22% a 

9,37%.  

 

8. Mezilehlá přesnost byla ve všech případech do 10%. Pro Diaphage 500 

byla při stanovení obsahu nečistoty 1-kyanguanidinu 7,01%. Rozdíl mezi 

RSD jednotlivých stanovení byl 1,95%. Pro Diaphage 850 byla RSD 

6,73% a rozdíl 1,52%. Při stanovení obsahu „nečistoty 1“ pro Diaphage 

500 byla RSD 2,45%, rozdíl mezi RSD jednotlivých stanovení byl 

2,00%. Pro Diaphage 850 byla RSD 6,72% a rozdíl 1,22%. Při stanovení 

obsahu „nečistoty 2“ pro Diaphage 500 byla RSD 6,42%, rozdíl mezi 

RSD jednotlivých stanovení byl 0,21%. Pro Diaphage 850 byla RSD 

8,41% a rozdíl 1,15%.  

 

9.  Linearita metody byla pro metformin-hydrochlorid prozkoušena 

v rozmezí koncentrací 0,001 – 12,000 µg/ml s korelačním koeficientem 

0,9991, pro 1-kyanguanidin v rozmezí 0,0001 – 2,4000 µg/ml 

s korelačním koeficientem 0,9989. V obou případech byl korelační 

koeficient větší než 0,99. 

 

10. Při analýze stability nebyly na chromatogramu patrné žádné rozkladné 

produkty, ani nedošlo k nárůstu ploch stávajících nečistot. 

 

11. Byla prokázána selektivita metody.   

 

12. Metoda vyhovuje testovaným validačním parametrům. 
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13. Tato práce byla prezentována na 38. konferenci Syntéza a analýza léčiv, 

14. – 16.9.2009 v Hradci Králové [28] 
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Byla provedena validace stanovení nečistot metformin-hydrochloridu a jeho 

příbuzné látky 1-kyanguanidinu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 

v přípravcích Diaphage 500 a Diaphage 850. Při práci bylo využito principu iontově 

párové chromatografie na koloně µBondapack C18 (10µm). Jako mobilní fáze byl použit 

vodný roztok pentansulfonanu sodného a chloridu sodného. pH bylo nastaveno na 3,5 

pomocí kyseliny fosforečné. Průtok mobilní fáze byl 1,5 ml/min, teplota na koloně 25,0 

°C. Vlnová délka UV detektoru byla nastavena na 218 nm.  

Za těchto podmínek byla ověřena správnost metody, byl stanoven limit kvantifikace, 

limit detekce, přesnost - opakovatelnost, linearita, stabilita a selektivita. Všechny 

testované parametry splnily předepsaná kritéria.  
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Using the high performance liquid chromatography the validation of 

determination of impurities of metformin-hydrochloride and it´s related substance 1-

cyanguanidine was realized. These impurities and related substances were determined 

from pharmaceuticals preparations Diaphage 500 and Diaphage 850. The principle of 

ion pair chromatography was used and the method was carried out on the µBondapack 

C18 (10µm) column. A mobile phase composed of sodium pentanesulfonate and sodium 

chloride solution at a flow rate 1,5 ml/min was used for the separation. pH was adjusted 

to 3,5 using phosphoric acid. The temperature was set at 25,0 °C. Detection was carried 

out at 218 nm.  

Following these conditions precision, the limit of quantitation, limit of detection, 

accuracy, linearity, stability and specifity of the method were verified. All tested 

parameters satisfied the criterions. 


