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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

 

Kandidát: Barbora Kadaňková 

Konzultant: RNDr. Milan Mokrý, CSc. 

Název diplomové práce: HPLC hodnocení vybraných léčiv VI. 

 

 

 

Tato diplomová práce pojednává o vypracování vhodných chromatografických 

podmínek pro současné hodnocení hydrochlorothiazidu a valsartanu 

v kombinovaných tabletách pomocí HPLC metody s následným stanovením 

obsahu. Jako stacionární fáze byla použita chromatografická kolona ET 

Nucleosil ®, 125x4,6 mm, 120-5, C8 a mobilní fáze o složení acetonitril a 

octan amonný (0,001 mol/l) v poměru 25:75 (v/v) s přídavkem hexansulfonanu 

sodného (0,002 mol/l), nejprve okyselené koncentrovanou kyselinou octovou 

na pH 3,50 a poté upravena na pH 7,00 pomocí roztoku hydrogenfosforečnanu 

sodného o průtokové rychlosti 1,0 ml/min a při teplotě 23 ˚C. Za vnitřní 

standard byl zvolen methylparaben. Detekce stanovovaných látek probíhala 

pomocí UV detektoru při vlnové délce λ = 254 nm. Při stanovení obsahu léčiv 

v tabletách bylo zjištěno, že se zkoumané látky eluují v následujícím pořadí: 1) 

hydrochlorothiazid, 2) valsartan a 3) methylparaben. Lineární oblast pro 

měření valsartanu byla 0,08-0,24 mg/ml, pro hydrochlorothiazid 0,012-0,036 

mg/ml. 
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This thesis focuses on assay optimization for simultaneous quantitation of 

valsartan and hydrochlorothiazide in combined tablets. First, chromatographic 

conditions were tested and optimized settings were then used for tablet content 

determination. Good chromatographic separation was achieved using an ET 

Nucleosil (125x4.6 mm, 120-5, C8) column and a mobile phase consisting of 

acetonitrile : ammonium acetate (0.001 mol/l) in the ratio of 25:75 (v/v) with 

addition of sodium hexanesulfonate (0.002 mol/l). The solution was acidified 

with acetic acid to pH 3.50 and then adjusted to pH 7.00 using disodium 

hydrogen phosphate. The mobile phase was pumped at a flow rate of 1.0 

ml/min and UV detector was set at 254 nm. Methylparaben was used as 

internal standard. Individual compounds eluted in the following order: 1) 

hydrochlorothiazide, 2) valsartan and 3) methylparaben. The linearity range for 

valsartan and hydrochlorothiazide quantitation was 0.08-0.24 mg/ml and 

0.012-0.036 mg/ml, respectively. 
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1. ÚVOD 
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Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, High Performance 

Liquid Chromatography), je jednou z nejprogresivnějších separačních metod. 

Nachází čím dál větší uplatnění ve všech oblastech analýzy léčiv. Její princip 

spočívá v odlišné distribuci látek mezi dvě nemísitelné fáze. Mobilní fázi zde 

představuje kapalina, která prostupuje fází stacionární naplněnou do kolony. 

HPLC umožňuje současně jak kvalitativní, tak i kvantitativní hodnocení 

analyzovaných složek směsi. Mezi další výhody se řadí vysoká citlivost, 

selektivita a relativně krátký čas potřebný k vykonání analýzy. Navíc je 

zapotřebí pouze malého množství vzorku. Pomocí vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie lze analyzovat především polymery, ionty, polární a tepelně 

nestabilní látky [1-4]. 

Valsartan a hydrochlorothiazid jsou léčiva působící jako antihypertenziva, 

přičemž má každý odlišný mechanismus účinku. Valsartan působí proti 

vysokému krevnímu tlaku jako kompetitivní antagonista angiotenzinu II na 

AT1-receptorech. Hydrochlorothiazid se řadí mezi thiazidy, diuretika působící 

v distálním tubulu. Tato kombinace léčiv je indikována u pacientů, jejichž 

krevní tlak není dostatečně kompenzován pomocí monoterapie valsartanu či 

hydrochlorothiazidu [5, 6]. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1. Chromatografické metody 

2.1.1. Historie 

Za průkopníka klasické kapalinové kolonové chromatografie je považován 

botanik Cvet. Ten na začátku 20.století popsal svůj experiment na rozdělení 

barevných pigmentů z listů na sloupci sorbentu a nazval tento postup 

„chromatografií“ (1906). Cvetův vlastní experiment spočíval v extrakci barviv 

z listů pomocí rozpouštědla z petroletheru. Na koloně naplněné uhličitanem 

vápenatým se mu pod kontinuálním průtokem stejného rozpouštědla podařilo 

separovat jednotlivé složky extrahovaného barviva, přičemž výsledkem byly 

zelené a žluté proužky (Obr. č. 1). Na Cvetových pracích jsou založeny 

všechny pozdější chromatografické metody [7-9]. 

Prvními kapalinovými chromatografy byly automatické analyzátory 

aminokyselin, vyvinuté začátkem padesátých let. Jsou považovány za velice 

důležité předchůdce vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). 

Automatická analýza směsi aminokyselin probíhala pomocí iontově výměnné 

chromatografie. Vývoj těchto analyzátorů byl motivován prací Moora a Steina 

[7, 10]. 

 

 

 
Obr. č. 1 Diagram znázorňující Cvetův experiment. 

 

Petroletherový roztok 
 

Rostlinný extrakt 

Uhličitan vápenatý 

Skleněná trubice Barvivo A 
 
Barvivo B 

Barvivo C 
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2.1.2. Definice a princip chromatografických metod 

Pod názvem chromatografické metody zahrnujeme v dnešní době všechny 

operace, které sice spočívají na různých fyzikálně chemických principech, ale 

je jim společné to, že při nich dochází k postupnému a mnohonásobně 

opakovanému vytváření rovnovážných stavů dělených látek mezi dvěma, 

případně více fázemi [11]. 

Chromatografické metody se řadí mezi vysoce účinné separační metody. 

Tedy metody, při kterých se oddělují (separují) složky obsažené ve vzorku. 

V analýze léčiv jsou využívány opravdu ze široka. Kromě toho zároveň 

umožňují analýzu směsí s možností jak kvalitativního tak i kvantitativního 

hodnocení. Jejich přednosti vynikají především při analýzách směsí látek, kdy 

ostatní analytické metody nelze již z principiálního hlediska použít [3, 12]. 

Základním obecným principem chromatografických metod je 

nestejnoměrné rozdělování látek směsi mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze, 

z nichž jedna je pohyblivá, mobilní a druhá nepohyblivá čili stacionární. 

Mobilní fází může být buď kapalina (eluent, eluční činidlo) nebo plyn (nosný 

plyn). Jako stacionární fáze se používá sorpčně aktivní pevná látka (sorbent) 

nebo kapalina, jež je zakotvená či jiným způsobem imobilizovaná, případně 

chemicky vázaná na inertním nosiči. Za předpoklad nestejnoměrnosti se 

považuje různá afinita jednotlivých látek k uvedeným fázím nebo jejich 

rozdílná schopnost do nich difundovat [13, 14]. 

V chromatografii se tedy vzorek vnáší mezi již zmíněné dvě fáze, mobilní 

a stacionární. Nanese se na začátek fáze stacionární, kde je dále unášen fází 

mobilní. Tok mobilní fáze je brán za hybnou sílu v chromatografickém 

systému. Jednotlivé složky vzorku mohou být stacionární fází různě 

zachycovány, což způsobuje jejich zdržení při pohybu. Složky, jež jsou 

stacionární fází poutány silněji, se tedy zdržují déle. A tak se od sebe složky 

postupně separují. Dříve se tudíž dostanou na konec stacionární fáze složky 

méně zadržované [3, 12, 15]. 
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2.1.3. Klasifikace chromatografických metod podle charakteru 
mobilní fáze 

PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Plynová chromatografie je jednou z nejdůležitějších a nejpoužívanějších 

chromatografických metod. Mezi hlavní výhody této metody patří 

jednoduchost, velká separační účinnost a vysoká citlivost. Její využití 

nalezneme především pro analýzu těkavých látek, které lze zahřátím převést na 

páry, aniž by docházelo k jejich rozkladu. Samozřejmě je použitelná pro 

analýzu plynů. U látek, které se zvýšenou teplotou rozkládají (většina léčiv), se 

před plynovou chromatografií využívá tzv. derivatizace. Jedná se o převedení 

složek na těkavé deriváty analyzovaných látek. Vzhledem k tomu, že přibližně 

90 % léčiv jsou látky netěkavé či tepelně nestálé, využívá se v analýze léčiv 

daleko hojněji vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC) [3, 12]. 

Při plynové chromatografii, se vzorek vstříkne do vyhřívaného prostoru, 

kde dochází k jeho okamžitému vypaření. Poté je unášen proudem nosného 

plynu do chromatografické kolony, která je umístěná v termostatu. Proto se 

mobilní fáze nazývá nosný plyn. Jako nejčastěji používanými nosnými plyny 

jsou dusík, argon, vodík a hélium. Stacionární fáze může být  buď pevná látka 

nebo tekutina pokrývající inertní povrch kapiláry. Podle toho lze plynovou 

chromatografii rozdělit na chromatografii plyn – pevná látka (Gas - Solid 

Chromatography) a chromatografii plyn – kapalina (Gas - Liquid 

Chromatography). V koloně se složky separují na základě různé schopnosti 

poutat se na stacionární fázi. Z kolony vystupují látky do detektoru. V něm se 

registruje signál, který odpovídá změnám koncentrace v nosném plynu, jež 

vystupuje z kolony [15-18]. 

 

KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

V kapalinové chromatografii, jak již název napovídá, je mobilní fází 

kapalina. Oproti plynové chromatografii hraje mobilní fáze v kapalinové 

chromatografii důležitou a aktivní roli. Jsou to právě vlastnosti mobilní fáze, 

které jsou v systému s danou stacionární fází klíčovým faktorem, jež ovlivňuje 

separaci jednotlivých složek směsi. Během separace se analyt rozděluje mezi 
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mobilní a stacionární fází. Doba, kterou stráví ať už v jedné či druhé fázi, 

závisí na afinitě analytu k dané fázi. 

Díky možnosti pracovat za laboratorní teploty, aniž by se musel vzorek 

převádět na plyn, je kapalinová chromatografie vhodná i pro separaci 

netěkavých, špatně těkavých nebo termicky labilních sloučenin [15, 19]. 

 

2.1.4. Klasifikace chromatografických metod podle uložení 
stacionární fáze 

CHROMATOGRAFIE V PLOŠNÉM USPOŘÁDÁNÍ 

Při plošném uspořádání je stacionární fáze zakotvena na pórovitém nosiči. 

Mobilní fáze se pohybuje nosičem. Z praktického hlediska se jedná o 

tenkovrstvou chromatografii a dnes již překonanou papírovou chromatografii. 

 

Tenkovrstvá chromatografie (Thin Layer Chromatography, TLC) spočívá 

v dělení látek v tenké vrstvě sorbentu za použití vhodné mobilní fáze. Sorbent 

bývá imobilizován na skleněné desce či hliníkové folii. Jako sorbenty se 

nejčastěji používají silikagel, alumina (oxid hlinitý), křemelina, práškovaná 

celulóza. Případně se tyto materiály ještě upravují vhodnou impregnací. V 

současné době se tenké vrstvy sorbentu s pojidlem vyrábějí a dodávají 

komerčně. Zároveň může být obsažen ve vrstvě sorbentu i fluorescenční 

indikátor, umožňující detekci při daných vlnových délkách [3, 12, 13, 20].  

Mezi výhody tenkovrstvé chromatografie se řadí jednoduchost provedení 

analýzy, rychlost dělení látek, snadné vyhodnocování a dostupnost příslušného 

laboratorního vybavení. Využívá se jak pro důkazy substancí, tak pro 

identifikaci účinných látek v různých lékových formách [3, 12]. 

 

Papírová chromatografie (Paper Chromatography, PC) je oproti 

tenkovrstvé chromatografii metodou starší a jednodušší. Stacionární fáze je 

tvořena speciálním, velmi čistým a stejnorodým filtračním papírem. Všechny 

způsoby provedení papírové i tenkovrstvé chromatografie mají stejný postup. 

Hlavní nevýhodou je dlouhá doba vyvíjení. Přes její jednoduchost, nenáročnost 

a pohodlnou práci s papírem bylo od této metody postupně upouštěno. Namísto 
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ní se používá chromatografie na tenké vrstvě, jejíž vyvíjení je mnohem kratší 

[12, 13, 20]. 

 

CHROMATOGRAFIE SLOUPCOVÁ 

Zde je stacionární fáze uložena v trubici. Tou prochází mobilní fáze 

poháněná gravitací, častěji přetlakem plynu či čerpadlem. Pro analytické účely 

má zásadní význam vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). Dále 

stojí za zmínku i ultravysokotlaká kapalinová chromatografie (UHPLC, 

ultrahigh pressure liquid chromatography) [3, 21]. 

 

HPLC – viz kapitola 2.2. 

 

UHPLC – představuje novou separační metodu kapalinové 

chromatografie. Veškerá analýza se uskutečňuje za velmi vysokých tlaků (100 

MPa). Na rozdíl od HPLC poskytuje kratší dobu analýzy, zvýšení separační 

účinnosti, zvýšení citlivosti a nabízí více kvalitních informací. Je ovšem 

potřeba vysokotlakých čerpadel, jejichž cena je obvykle vysoká [21]. 

 

2.1.5. Klasifikace chromatografických metod podle separačního děje 

Uvedené rozdělení je pouze přibližné. Ve skutečnosti se totiž separační 

děje navzájem prolínají, přičemž někdy nelze s přesností říct, který z dějů 

převažuje [21]. 

 

ROZDĚLOVACÍ CHROMATOGRAFIE: 

Rozdělovací chromatografie obvykle pracuje s dvoufázovým systémem, 

kdy jedna fáze je bohatší na organická rozpouštědla a ta druhá na vodu. 

Stacionární vodná fáze bývá zakotvená na pevných hydrofilních nosičích, jako 

je silikagel, křemelina, silikáty a celulóza. Mobilní fázi tvoří zpravidla fáze 

organická. Jedná se o organické rozpouštědlo, které je nemísitelné se 

stacionární fází [12, 13]. 



 16 

Často užívanou modifikací rozdělovací chromatografie je obrácená fáze 

(reversed phase, RP), kdy organické hydrofobní rozpouštědlo slouží jako 

zakotvená stacionární fáze, zatímco hydrofilní rozpouštědlo je fází mobilní. 

Obrácená fáze se využívá při dělení látek méně polárních [2]. 

Rozdělovací chromatografii lze uskutečnit také mezi plynnou a netěkavou 

kapalnou fází, kdy kapalná fáze musí být zakotvena na vhodném nosiči. Znovu 

se zde využívá odlišné rozpustnosti dělených složek v kapalné fázi [13]. 

 

ADSORPČNÍ CHROMATOGRAFIE 

Adsorpční chromatografie je velmi důležitou chromatografickou metodou, 

ať už jako kapalinová (v mezifázi kapalina – tuhá látka) či jako plynová 

(v mezifázi plyn – tuhá látka) [22]. 

Podstatou adsorpce je hromadění jedné látky z dvojice fází v hraniční 

oblasti mezi oběma fázemi, tzv. mezifází. Nastává všude tam, kde se roztok 

látky nebo daný plyn stýká s tuhou fází, která je jemně rozptýlená. Taková tuhá 

látka (adsorbent) musí mít velký povrch a tedy velkou styčnou plochu. 

Adsorbentem bývá nejčastěji oxid hlinitý, hořečnatý, silikagel, práškovaná 

celulóza nebo aktivní uhlí. Pohyblivou fázi tvoří čistá rozpouštědla nebo jejich 

směsi. Dělení látek tak nastává důsledkem rozdílné adsorpce z pohyblivé fáze 

na povrch adsorbentu [17, 23]. 

 

IONTOVĚ VÝMĚNNÁ CHROMATOGRAFIE 

Při iontově výměnné chromatografii rozhodují o separaci různě velké 

elektrostatické přitažlivé síly mezi funkčními skupinami stacionární fáze a 

ionty vzorku. Iontově výměnná chromatografie se uplatňuje pro separaci 

nabitých částic, které existují během separačního procesu v iontové podobě. 

Částice, jež nemají náboj, procházejí kolonou bez zadržení.  

Metoda se uskutečňuje jenom s kapalnou mobilní fází. Ta je hlavně 

tvořena vodnými roztoky kyselin, zásad nebo solí. Je charakterizována jak 

pomocí pH, tak koncentrací a nábojem iontů. Stacionární fází jsou měniče 

iontů, tzv. ionexy. Jde o nerozpustné anorganické nebo organické látky v zrnité 

podobě. Ve styku s vodnými roztoky bobtnají a dochází vlivem elektrolytické 
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disociace k uvolňování iontů. Ty pak mohou být nahrazeny ionty, jež jsou 

přítomné v roztoku a mají k ionexům větší afinitu. Měniče iontů (ionexy) jsou 

tedy schopné vyměňovat ionty. Přičemž jedná-li se o kationy, říká se jim 

katexy. Jsou-li schopné vyměňovat aniony, nazývají se anexy [2, 13, 23]. 

 

GELOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Gelová chromatografie představuje nejjednodušší princip dělení. Je 

založena na mechanické separaci na základě rozdílné velikosti a tvaru molekul. 

Stacionární fázi tvoří gel, který obsahuje velké množství pórů o definovaném 

průměru. Mobilní fáze vyplňuje póry stejně jako ostatní prostor mezi částicemi. 

Její výběr nehraje tak důležitou roli jako při jiných chromatografických 

metodách. Mobilní fáze má pouze za úkol transportovat dělený vzorek 

kolonou. Mezi nejčastěji používané patří tetrahydrofuran, dichlormethan a 

vodné pufry [2, 13]. 

Při gelové chromatografii je využíván princip tzv. molekulově síťového 

efektu, který souvisí s rozměry pórů uvnitř gelu a s rozměry složek dělené 

směsi. Póry totiž propouštějí složky jen do určité maximální velikosti. Ty 

složky, jež se pro svoji velikost do póru nevejdou, postupují kolonou rychlostí 

mobilní fáze. Pohybují se tak kolonou nejrychleji. Naopak menší složky 

pronikají do pórů, kde mohou podle svého průměru využívat větší či menší část 

jeho objemu. Složka dělené směsi je tedy zadržována tím více, čím více pórů 

projde [2, 24, 25]. 

Mezi nejpoužívanější gel pro práci s vodnými roztoky patří zesíťovaný 

dextran (např. Sephadex). Dextranem se obecně nazývá vysokopolymerní 

sacharid, který vzniká růstem bakterie (Leuconostoc mesenteroides) na 

třtinovém cukru [2, 24]. 

Metoda našla největší uplatnění v biochemii při separaci polypeptidů a 

bílkovin [2]. 

 

AFINITNÍ CHROMATOGRAFIE 

Afinitní chromatografie využívá specifických interakcích, jež jsou 

charakteristické pro některé biologické a biochemické děje. Interakce probíhají 
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mezi proteinem a ligandem s vysokou selektivitou (například jako se na sebe 

váže antigen a protilátka). Specifický ligand, interagující s danou 

makromolekulou, je připojen kovalentní vazbou k inertnímu nosiči. Aby byl 

zajištěn rovnoměrný a nerušený pohyb makromolekul, nerozpustný nosič by 

měl tvořit volnou a pórovitou síťovinu. 

Nosič s navázaným ligandem se vnese do chromatografické kolony. Na 

takovém sloupci se zachycují pouze enzymy a proteiny, které mají dostatečnou 

afinitu k ligandu. A ty ostatní sloupcem projdou. Navázaný protein se pak 

může eluovat vhodným desorpčním roztokem. Adsorpci komplementární 

makromolekuly a následující eluci může ovlivnit povaha ligandu, jeho 

koncentrace a způsob připojení. 

Metoda afinitní chromatografie nachází uplatnění při separačních 

postupech (například oddělení denaturované formy proteinů od biologicky 

aktivních), při použití k čištění proteinů, ke koncentraci zředěných roztoků 

proteinů. Dále umožňuje skladování jinak nestálých proteinů ve vázané formě 

a zkoumání kinetických sekvencí či mechanismů [13, 26]. 

 

2.1.6. Klasifikace chromatografických metod podle způsobu vyvíjení 

Chromatografické metody se mohou provádět třemi principiálně 

odlišnými způsoby. Nejširší uplatnění v praxi však našla pouze metoda eluční. 

Zbylé dvě mají velmi omezený praktický význam [27, 28]. 

 

FRONTÁLNÍ CHROMATOGRAFIE 

Frontální chromatografie spočívá v kontinuálním přívodu vzorku do 

kolony až do konce chromatografického procesu. Vzorek je tedy rozpuštěn 

v mobilní fázi. Jako první opouští kolonu pouze čistá mobilní fáze. Poté se 

začne vymývat nejslaběji sorbovaná složka vzorku. V čistém stavu se může 

izolovat jenom část této složky, což patří mezi zásadní nevýhodu frontální 

metody. Dále začnou vycházet složky podle rostoucí afinity. Ty jsou však 

znečišťovány všemi složkami předchozími. Na závěr bude vycházet vzorek 
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v původním složení, stejně jako byl přiváděn na kolonu. Tato metoda se 

používá jen málokdy [11, 13, 20, 27]. 

 

VYTĚSŇOVACÍ CHROMATOGRAFIE 

Při vytěsňovací chromatografii se analyzovaná směs zavádí na kolonu 

diskontinuálně. Stacionární fáze vystupuje jako adsorbent, na níž se mobilní 

fáze adsorbuje silněji než jakákoliv složka analyzované směsi. Nejméně 

adsorbovaná složka směsi je vytěsňována silněji adsorbovanou složkou. Ta je 

zase vytěsněna složkou adsorbovanou ještě silněji. A takhle to pokračuje, 

dokud nepřijde na řadu nejsilněji adsorbovaná složka směsi, která vystupuje 

z kolony před čelem složky mobilní fáze [19, 25]. 

 

ELUČNÍ CHROMATOGRAFIE 

Tato metoda vyvíjení má prakticky výsadní postavení. Díky ní je možné 

dosáhnout nejlepšího rozdělení složek vzorku Složky jsou vymývány ze 

sloupce postupně podle velikosti sorpce na stacionární fázi. Vzájemně jsou 

odděleny i čistou mobilní fází. Nejdříve tedy opouští sloupec látka, která je 

adsorbovaná nejméně [2, 17, 25]. 

Eluci (způsob vyvíjení, promývání) chromatografického systému je možné 

provádět třemi způsoby: 

- Izokratická eluce: Kolona (stacionární fáze) se promývá stále stejnou mobilní 

fází, dokud všechny složky kolonu neopustí. Tedy až dojde k dokonalému 

rozdělení jednotlivých složek. 

- Vícestupňová eluce: Při použití méně polárního rozpouštědla, se eluují dobře 

pouze některé složky. Jiné jsou příliš sorbovány. Pro jejich vymývání se zvolí 

rozpouštědlo polárnější. 

- Gradientová eluce: Při eluci se postupně mění pH nebo koncentrace 

polárnější složky v mobilní fázi. Tento eluční způsob se uplatňuje především 

při dělení komplikovanějších směsí [2, 17]. 
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2.2. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

 
Vývoj vysokoúčinné kapalinové chromatografie (high performance liquid 

chromatography, HPLC) započal v sedmdesátých letech minulého století. Díky 

objevení vysoce účinných stacionárních fází a citlivých detektorů byl umožněn 

její rychlý rozvoj. Narozdíl od plynové chromatografie je schopna analyzovat 

polymery a termolabilní či netěkavé látky [12, 20]. 

Na dosažení vysokých účinností má zásadní vliv použití stacionárních 

fází, jež se skládají z malých částic stejné velikosti a pravidelného tvaru. 

Požadované malé částice (3-10 µm) vyplňují kolonu homogenně. Jelikož se 

průtok mobilní fáze zabezpečuje vysokým tlakem, občas je tato metoda 

přezdívána jako vysokotlaká kapalinová chromatografie (high pressure liquid 

chromatography). Jedná se o jednotky až desítky MPa. Co se týká vzorku, 

dávkuje se řádově v mikrolitech. Dále je zapotřebí citlivých detektorů, jež 

souvisle monitorují látky vystupující z kolony. Signál detektoru se zapisuje do 

chromatogramu, který v ideálním případě znázorňuje řadu symetrických píků 

rozdělených na základní línii. Takový chromatogram dále posluhuje pro 

kvantitativní i kvalitativní hodnocení [2, 20, 21]. 

Mezi hlavní výhody patří především široká oblast použitelnosti. HPLC 

metodou lze analyzovat až kolem 80 % veškerých známých látek. Další 

pozitivní vlastností je možnost ovlivňovat chromatografickou separaci 

složením mobilní fáze, která se podstatně podílí na separaci. Ve srovnání 

s plynovou chromatografií se za nevýhodu považuje náročnější instrumentace a  

obtížnější mechanismus separace [20]. 

 

2.2.1. Základní části kapalinového chromatografu 

Kapalinový chromatograf je koncipován tak, aby byl zajištěn transport 

mobilní fáze, dávkování vzorku, separace látek, detekce a vyhodnocení 

chromatografického záznamu. Přístroj se tedy skládá ze zásobníku mobilní 

fáze, vysokotlakého čerpadla, dávkovacího zařízení, chromatografické kolony, 

detektoru a systému pro zpracování dat (Obr. č. 2). K těmto základním částem 
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mohou výrobci nabízet další doplňková zařízení (ochranné filtry, předklony 

atd.) [19, 27]. 

Mobilní fáze se do systému přivádí buď z jednoho nebo více zásobníků 

mobilní fáze. Při izokratické eluci je vedena z jednoho zásobníku a její složení 

zůstává konstantní během celé analýzy. Zatímco u gradientové eluce se přivádí 

z dvou či více zásobníků a složení mobilní fáze se v průběhu analýzy mění 

s časem. K jedné části mobilní fáze se tak přimíchává rostoucí množství fáze 

druhé [2, 27]. 

 

 

 
Obr. č. 2 Schéma kapalinového chromatografu [29] 

Kapalinový chromatograf se skládá ze: zásobníku mobilní fáze,  

vysokotlakého čerpadla, dávkovacího zařízení, chromatografické kolony,  

detektoru a systému pro zpracování dat (PC). 

 

ZÁSOBNÍKY MOBILNÍ FÁZE 

Mobilní fáze se významně podílí na separačním procesu. Její složení se 

může takřka neomezeně měnit. Navíc je to vždy jednodušší, než použít jinou 

stacionární fázi. Na složení mobilní fáze mají vliv změny pH, složení 

rozpouštědel, iontové síly a podobně. Mezi hlavní charakteristiky mobilní fáze 

patří její polarita a selektivita [20]. 

Zásobníky mobilní fáze musí být dobře uzavřeny, aby z nich neunikaly 

páry do okolního prostředí. A přitom musí umožňovat dobrý odtok kapaliny. 

Celý systém má být nepochybně rezistentní vůči korozi [7]. 
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Ze zásobníků mobilní fáze se do čerpadel přivádí již odplyněná mobilní 

fáze, aby nedocházelo v detektoru ke tvorbě bublin. Děje se tak v důsledku 

velkého tlakového spádu v systému. Odplyňovat se může pomocí podtlaku, 

ultrazvuku či probublávání heliem. V současnosti je odplyňovací zařízení 

(degaser) většinou přímo součástí sestavy chromatografu [20]. 

 

ČERPADLA 

Čerpadlo je jedním z nejdůležitějších a nejdražších částí kapalinového 

chromatografu. Zajišťuje dobře definovaný a konstantní tok mobilní fáze, při 

jejím průchodu chromatografickým systémem (kolonou a detektorem). Ty části 

čerpadla, které přicházejí do styku s mobilní fází, by měly být inertní. Každé 

čerpadlo by mělo splňovat několik základních požadavků, které vyplývají 

z provozních podmínek chromatografické separace [8, 28]. 

Čerpadla lze rozdělit podle několika kritérií. Z hlediska jejich frekvence 

zdvihu, se mohou čerpadla klasifikovat jako pulsní a bezpulsní. Pulsní 

čerpadla mají malý objem pracovní komory (200-400 µl). Potřebný průtok je 

zajišťován mnohokrát opakovaným stlačením a vypuzením mobilní fáze 

z pracovní komory čerpadla. Bezpulsní čerpadla, jak již název napovídá, 

poskytují zcela hladký bezpulsní průtok dávkované kapaliny. Jejich objem 

pracovní komory je v rozmezí 100-500 ml. Tato čerpadla ovšem neumožňují 

práci s gradientem mobilní fáze, tvořeným v nízkotlaké části [7, 8, 19]. 

Čerpadla pneumatická a hydraulická se v dnešní době již nepoužívají. 

Pneumatická čerpadla využívají jako zdroj hnací síly stlačený plyn, zatímco 

hydraulická kapalinu [19]. 

 

DÁVKOVACÍ ZA ŘÍZENÍ 

Vzorek, určený pro analýzu, se před chromatografickou separací nejdříve 

rozpustí ve vhodném rozpouštědle, nejlépe v mobilní fázi. Poté se dávkuje do 

proudící mobilní fáze na horní konec kolony. Dávkování pomocí injekčních 

stříkaček přes septum či technika při zastaveném průtoku mobilní fáze (tzv. 

stop-flow dávkovače) se dnes využívá jen zřídkakdy. U moderních přístrojů se 

používají buď smyčkové dávkovače s principem přepínání ventilů nebo 
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automatické dávkovače (autosamplery). Ty umožňují dávkovat vzorky do 

kolony, aniž by přerušily tok mobilní fáze [2, 7, 10, 19]. 

 

CHROMATOGRAFICKÉ KOLONY 

Volba a výběr kolon včetně jejich příslušenství má ve vysokoúčinné 

kapalinové chromatografii rozhodující význam. O celkové účinnosti kolony 

rozhoduje jak kvalita použitého sorbentu, tak i tvar, délka a materiál, z kterého 

se kolony vyrábí. Existuje však i řada dalších faktorů, mezi něž se řadí velikost 

mrtvých objemů v systému či princip plnění kolon a podobně [27]. 

Pro zhotovení kolon se v současné době většinou používají bezešvé, rovné 

trubice s leštěným vnitřním povrchem z protikorozní oceli, případně z niklu či 

ze speciálně vytvrzeného skla. Musejí vzdorovat nejen tlakům až do 60 MPa, 

ale i působení mobilních fází a separovaných látek. Skleněné kolony lze použít 

do tlaků okolo 20 MPa. Vkládají se do kovového pláště jako vyměnitelné 

vložky („cartridge“). 

Chromatografické kolony pro analytické aplikace jsou nejčastěji o 

velikosti 10-25 cm. Vnitřním průměr mají 2-5 mm. Náplň kolony musí být 

naprosto rovnoměrná a homogenní. Proto se užívají kolony plněné a testované 

rovnou výrobcem. V současné době se používají stacionární fáze o velikosti 

částic 1,5-10 µm. Kolona má tím vyšší účinnost, čím mají částice pravidelnější 

tvar a menší velikost [2]. 

V moderní vysokoúčinné kapalinové chromatografii jsou nejčastěji 

používané chemicky vázané stacionární fáze. Na hydroxylové skupiny, jež jsou 

na povrchu silikagelových zrn, jsou vhodnou chemickou reakcí navázány různé 

radikály. Jde nejčastěji o řetězce uhlovodíků, které obsahují obvykle 18 

popřípadě 8 atomů uhlíků. Využití mají ovšem i alkyly o jiných délkách uhlíků 

(2-40), aryly nebo alkylaryly. Jedná se o nepolární chemicky vázané fáze, tzv. 

reverzní fáze. Nevýhodou těchto chemicky vázaných nepolárních fází na 

silikagelové matrici je omezený rozsah pH, při kterém se mohou tyto náplně 

použít. Při pH nad 8,5 již dochází k parciálnímu rozpouštění silikagelu. A tím 

pádem dochází ke snižování životnosti samotné kolony. Pro práci při vyšším 



 24 

pH byl navrhnut porézní skelný uhlík či náplně na bázi organických gelů, jež 

vykazují stabilitu i při zvýšeném pH. Bohužel účinnost už mají poněkud nižší. 

U středně polárních fází se na silikagelové zrnka vážou radikály, 

obsahující tříuhlíkatý řetězec zakončený aminovými, nitrilovými, nitro- a 

dalšími skupinami. Mohou se použít jak v systémech s normálními fázemi (u 

slabě polárních mobilních fází), tak i v systémech s reverzními fázemi (se silně 

polárními mobilními fázemi) [3, 19]. 

V systémech s normálními fázemi má nejčastější použití rovněž silikagel. 

Dále se jedná o oxid hlinitý a v poslední době i hydroxylapatit odolný při 

vysokých tlacích [19]. 

Celkem hojné rozšíření za poslední dobu zaznamenaly zirkoniové kolony. 

Stacionární fáze oxidu zirkoničitého je modifikována rozdílnými skupinami 

(obdobně jako v kolonách na bázi silikagelu). Tento typ kolon může být, 

v závislosti na použitém základu stacionární fáze a jeho modifikaci, stabilní do 

teploty 100 ˚C a v rozmezí pH 1-14 [2]. 

V posledních letech se hojně separují i opticky aktivní látky. Dělení se 

realizuje dvěma základními principy. Vedle přidávání chirálních látek do 

mobilní fáze se používají i kolony plněné chemicky vázanými chirálními 

fázemi. Přičemž druhý zmiňovaný způsob se využívá hojněji. Silikagel zde 

opět plní roli inertního nosiče [2, 30]. 

Vedle kolon plněných partikulárními sorbety se používají i kolony 

monolitické, kde náplň tvoří jeden kus zesíťovaného polymeru. Jejich výhodou 

je možnost použít vyšší průtokové rychlosti, což značně zkracuje dobu analýz. 

Kapilární spoje mezi dávkovacím zařízením, kolonou a detektorem bývají 

nejčastěji tvořeny z nerezové oceli, eventuálně teflonu. Volí se tak, aby 

nezvyšovaly nadarmo mrtvý objem a nesnižovaly konečnou účinnost systému. 

Spoje by měly být co nejkratší a také s co nejmenším vnitřním průměrem. 

Kvůli velkým odporům se však nedá průměr kapiláry neomezeně snižovat. 

Jako optimální se jeví vnitřní průměr 0,5 mm [12, 27]. 
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DETEKTORY 

Detektor HPLC je umístěn co nejblíže za kolonou, z důvodů minimalizace 

nežádoucího rozšiřování píku. Jeho funkcí je analyzovat efluent směřující 

z kolony do cely detektoru, kde dochází k vlastní detekci. Detektory 

zaznamenávají rozdíl mezi průchodem čisté mobilní fáze a mobilní fáze 

s eluovanou složkou [10, 31, 32]. 

Důležitými vlastnostmi ideálního detektoru jsou:  

- vysoká citlivost a reprodukovatelnost odezvy 

- detekce všech složek vzorku a nezávisle na mobilní fázi 

- nezávislost na změně teplot a toku 

- spolehlivost a snadná použitelnost 

- nepřispívat k nežádoucímu rozšiřování píku mimo kolonu 

- linearita odezvy 

- poskytování kvalitní informace o zjištěném píku 

- nebýt ničen použitými chemikáliemi 

Samozřejmě žádný detektor nemá všechny zmíněné charakteristiky a nebude je 

mít ani v dohledné budoucnosti. Ne všechny vlastnosti jsou na sobě nezávislé, 

tudíž zlepšením detektoru v jednom ohledu se může zapříčinit zhoršení 

v ohledu jiném [10, 32]. 

 

Fotometrické detektory 

Fotometrické detektory jsou nejčastěji využívané v analýze léčiv. 

Absorbují záření především v oblasti UV, popřípadě ve viditelné oblasti světla. 

Mezi základní důvody jejich popularity se řadí jednoduchost konstrukce a 

možnost použití při gradientové eluci. Jsou charakteristické značnou citlivostí 

(10-9 až 10-10 g/ml) [3, 8]. 

Dají se rozdělit do čtyř základních typů. Mezi ty nejjednodušší se řadí UV 

detektory s jednou pevně nastavitelnou vlnovou délkou. Nejčastěji se jedná o 

délky 253,7 nm a 280 nm, při kterých absorbuje právě většina léčiv. Jejich 

předností je především nízká cena. Dále mají docela jednoduchou konstrukci a 

poměrně vysokou citlivost. Jako zdroj záření používají nízkotlakou rtuťovou 

výbojku s interferenčním filtrem na výstupu záření.  
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Dalším typem jsou detektory, založené opět na stejném principu. Avšak u 

nich lze, pomocí interferenčních filtrů, volit mezi několika předem 

stanovenými vlnovými délkami. 

Třetí, detektory opatřené monochromátorem a zdrojem polychromatického 

záření (např. deuteriovou výbojkou), umožňují volit pro detekci libovolnou 

vlnovou délku. Většinou v rozmezí od 190 nm, eventuálně 210 nm, do 400 nm 

až 600 nm. Některé z detektorů umožňují snímat spektra analyzované látky při 

zastaveném toku mobilní fáze [19, 30]. 

A mezi čtvrtý typ patří tzv. „photodiode array“ detektory s rychlým 

záznamem spektra. Dovolují snímat spektra látek bez přerušení 

chromatografické separace na koloně. Princip detektorů spočívá v současném 

měření singálu velkého počtu plošných fotodiod, více než 200, umístěných na 

destičce o velikosti přibližně 1 cm. Detektory se vyznačují současným 

hodnocením léčiva při několika vlnových délkách, možností vyvolání 

chromatogramu v kterémkoliv okamžiku eluce a získávání trojrozměrné 

projekce [3, 19, 30]. 

 

Fluorimetrické detektory 

Fluorimetrické detektory jsou založeny na principu fluorescence. Látka 

absorbuje primární elektromagnetické záření (excitační), čímž přecházejí 

molekuly látek ze základního singletového elektronového stavu do různých 

vibračních hladin excitovaného singletového elektronového stavu. Excitovaná 

molekula může absorbovanou energii znovu vyzářit jako fluorescenci, 

přeměnit na energii vibrační nebo předat jiným molekulám. Ztrátou vibrační 

energie přechází molekula zase do základního elektronového stavu. Poté 

emituje fluorescenční záření o stejné nebo častěji o větší vlnové délce než 

záření absorbované [31]. 

Detektory jsou vysoce selektivní a citlivé (10-9 až 10-12 g/ml). Uplatnění 

nachází při stopové analýze, zvláště u biochemicky významných látek. Ty 

látky, které nevykazují přirozenou fluorescenci, lze vhodnou derivatizací 

převést na fluoreskující deriváty. Mohou se použít i při gradientové eluci [3, 

19]. 
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Elektrochemické detektory 

Elektrochemické detektory slouží k detekci látek schopných 

elektrochemické reakce probíhající na fázovém rozhraní elektroda – eluent. 

Jejich citlivost je značně vysoká (10-9 až 10-12 g/ml). Většina z nich však nejde 

použít při gradientové eluci [3, 19].  

Jak ampérometrické, tak polarografické detektory měří proud, který je 

vyvolán průchodem oxidovatelné či redukovatelné látky průtokovou celou. 

V ní jsou umístěny elektrody s vloženým pracovním napětím pro průběh 

elektrochemické reakce. Nejčastěji se používá systém se třemi elektrody (s 

měrnou, srovnávací a pomocnou elektrodou). Při ampérometrické detekci se 

využívá tuhých měrných elektrod. Jejich povrch je potřeba pravidelně 

obnovovat. Jako materiál měrné elektrody se nejčastěji používá skelný uhlík, 

grafitová vlákna, platina, zlato, měď a nikl. 

Polarografické detektory používají rtuťovou kapkovou elektrodu 

s pravidelně obnovujícím se povrchem. Její nevýhodou je však schopnost 

detekovat pouze malý počet oxidovatelných látek. 

Coulometrické detektory měří náboj potřebný k oxidaci či redukci látky 

při průchodu měrnou celou. Dosahují vyšší citlivosti detekce než u 

ampérometrických detektorů. 

Potenciometrické detekce se občas používá při iontově výměnné 

chromatografii. Pro detekci separovaných anionů či kationů se využívá iontově 

selektivních elektrod [19, 30]. 

 

Refraktometrické detektory 

Refraktometrický detektor je založen na měření rozdílu indexu lomu mezi 

čistou mobilní fází a eluentem obsahujícím analyzovanou látku. Jde o 

univerzální detektor, schopný hodnotit libovolnou látku. Má však poměrně 

velké nevýhody. Pro hodnocení léčiv se užívá pouze sporadicky. Citlivost 

detekce je výrazně nižší (10-6 g/ml). Nelze ho použít při gradientové eluci. 

Odezva detektoru je značně závislá na teplotě, pro správné měření je tedy 

nutná přesná temperace [3, 19, 21]. 
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Hmotnostní detektor 

Specifické postavení mezi detektory zaujímá hmotnostní spektrometr 

(mass spectrometer, MS). Neboť poskytuje jak kvantitativní stanovení analytu, 

tak i kvalitativní informace o jeho struktuře. Spojení HPLC s hmotnostní 

spektrometrií je vysoce selektivní a vysoce citlivé [3, 21].  

Detektor se skládá ze tří hlavních součástí. Jsou to iontový zdroj, 

hmotnostní analyzátor (separátor) a detektor iontů. Funkcí iontového zdroje je 

dodávat neutrální částici energii pro vznik iontů. Před vlastní ionizací je 

nezbytné, co nejlépe oddělit mobilní fázi. V současnosti je běžně používanou 

technikou ionizace elektrosprejem (ESI) či chemická ionizace za 

atmosférického tlaku (APCI). Při separaci vstupují ionty do analyzátoru, 

kterým většinou bývá kvadrupólový analyzátor, průletový analyzátor či iontová 

past. Separují se podle poměru molární hmotnosti a náboje. K detekci iontů se 

využívá nejčastěji elektronový násobič či fotonásobič [3, 7, 21]. 

 

Radiometrické detektory 

Radiometrický detektor se používá pro měření radioaktivní látky, která 

vychází z kolony. Uplatňují se především pro detekci β-zářiče 3H, 14C, 32P, 35S 

a 131I. Pro toto relativně slabé záření je zapotřebí scintilátorů. Ty se přidávají 

buďto v kapalné formě mezi kolonu a detektor nebo v pevné podobě do cely 

detektoru [27, 33]. 

 

Vodivostní detektory 

Využívají se pro měření elektrické vodivosti eluátu v průtokové cele mezi 

dvěma elektrodami. Zpravidla jde o platinové elektrody, na něž se vkládá 

střídavé napětí, aby nedošlo k jejich polarizaci. Vodivostní detektory našly 

uplatnění pro detekci iontových látek, které umožňují vedení elektrického 

proudu v roztocích [19]. 
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ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DAT 

V současné době se k vyhodnocování a zpracování chromatografických 

dat běžně používají počítače s pamětí na diskách, obrazovkou, tiskárnou a 

eventuálně dalším softwarem [19, 30]. 

Funkce počítače spočívá jednak v získávání dat a jednak v jejich 

zpracování. Kromě toho může počítač přímo ovládat podmínky 

chromatografické separace, jako je průtok mobilní fáze a její složeni, pracovní 

teplotu, citlivost detektoru, sekvenci vzorků při automatickém dávkování a 

podobně. 

Základní výhodou počítačů je jejich automatická kontrola přístroje nad 

dodržováním nastavených parametrů. Dále mohou zasahovat do režimu 

přístroje či provádět analýzu v předem určených podmínkách. Přesná 

chromatografická data jsou ukládána do paměti počítače. To umožňuje nastavit 

shodné podmínky při opakování analýzy či poskytnut prvotní data pro další 

zpracování [7, 19]. 

 

2.2.2. Hodnocení HPLC chromatogamu 

KVALITATIVNÍ VYHODNOCOVÁNÍ 

Kvalitativní analýza slouží především k identifikaci separovaných složek. 

Porovnáním získaných elučních dat jednotlivých složek vzorku se současně 

získanými daty standardů je možné prokázat identitu neznámých komponent 

analyzovaného vzorku [25]. 

Jako hlavní kvalitativní charakteristikou v HPLC je uváděn retenční, 

neboli eluční čas. Je to doba, která uplyne od nástřiku vzorku na kolonu do 

dosažení maxima chromatografického píku. Shoda retenčních časů 

chromatografického píku léčiva v analyzovaném vzorku s retenčním časem 

píku standardu je právě nejčastějším důkazem totožnosti. Další identifikační 

charakteristikou je shoda UV spekter vzorku a standardu. K tomu je ovšem 

zapotřebí, aby moderní UV detektory umožnily sejmout UV spektrum 

v maximu chromatografického píku [3, 7]. 
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KVANTITATIVNÍ VYHODNOCOVÁNÍ 

Kvantitativní charakteristikou je plocha, případně výška 

chromatografického píku. Přestože se lépe hodnotí výška píku, je více 

náchylnější ke změně chromatografických podmínek při analýze. Plochy píků 

se nejpřesněji vyhodnocují pomocí počítačové integrace. Není-li k dispozici 

počítač, lze píky vyhodnotit i manuálně. Takovou nejjednodušší manuální 

technikou je násobení výšky píku šířkou (v polovině jeho výšky). Plocha i 

výška píku roste s obsahem látky ve vzorku [4, 15, 27]. 

Pro stanovení složek ve směsi se nejčastěji používají následující dvě metody: 

- Metoda vnějšího standardu probíhá ve dvou krocích. Nejdříve se na 

kolonu nastříkne analyzovaný vzorek a vytvoří se chromatografický záznam. 

Poté se nastříkne roztok vnějšího standardu. U složených lékových přípravků 

se volí jako vnější standard jedna z analyzovaných složek směsi. Koncentrace 

analyzovaných složek směsi se stanovuje z poměru ploch píků, eventuelně 

výšek, jednotlivých analyzovaných látek a plochy píku vnějšího standardu. 

- Při metodě vnitřního standardu se ke známému množství roztoku vzorku 

přidá přesně určené množství roztoku vnitřního standardu. Po důkladném 

promíchání se aplikuje na kolonu. Koncentrace analyzovaných látek se znovu 

vypočítá pomocí poměru ploch (popřípadě výšek) píků jednotlivých 

separovaných složek a plochy píku vnitřního standardu [4]. 

Hlavní nevýhoda je obtížné hledání vhodného vnitřního standardu. Musí 

mít podobnou koncentraci jako stanovované složky a strukturně se jim 

podobat. Dále se musí eluovat zcela samostatně, v blízkosti píků, jež budou 

vyhodnocovány a být chemicky inertní [4, 27]. 
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2.3. Vlastnosti stanovovaných látek 

2.3.1. Valsartan 

FYZIKÁLN Ě – CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Název:  Valsartan  

Strukturní vzorec: 

 

NH

N

N

N

N
CH3

O
O OH

CH3

CH3

 

 

Sumární vzorec: C24H29N5O3 

Chemický název:  

3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]-

butanová kyselina 

Mr = 435,52 [34] 

 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

Indikace: 

Hlavní indikací valsartanu je léčba esenciální hypertenze, chronické srdeční 

selhání, zlepšení prognózy a morbidity u osob po nedávno prodělaném infarktu 

myokardu [35, 36]. 
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Dávkování a způsob podání: 

Při léčbě hypertenze je doporučená úvodní dávka 80 mg denně, přičemž 

zřejmého antihypertenzního účinku je dosaženo po 2 týdnech užívání. U 

pacientů, u nichž nenastává odpovídající snížení krevního tlaku, může být 

dávka zvýšena na 160 mg, maximálně na 320 mg. Valsartan může být podáván 

v kombinaci s jinými antihypertenzívy. Užívání společně 

s hydrochlorothiazidem povede u těchto pacientů ještě k většímu snížení 

krevního tlaku . 

 

Kontraindikace: 

Mezi kontraindikace vaslartanu patří přecitlivělost na valsartan či na některou 

z pomocných látek, závažné poškození jater, biliární cirhóza a cholestáza, 

druhý a třetí trimestr těhotenství. Zvláštní opatrnosti by měli dbát pacienti 

s hyperkalémií, s poškozenou funkcí ledvin a se stenózou renálních artérií. 

 

Nežádoucí účinky: 

Mezi nežádoucí účinky při užívání valsartanu patří: hypotenze, závratě či 

mdloby při vzpřímení způsobené náhlým poklesem tlaku, poškození a selhání 

ledvin, bolest hlavy, únava, slabost, kašel, hyperkalémie [35]. 

 

Farmakodynamické vlastnosti: 

Valsartan se řadí do farmakoterapeutické skupiny antagonistů angiotenzinu II. 

s ATC kódem C09CA03.  

Angiotenzin II se váže na specifický receptor AT1. Tím přímo vyvolává 

mohutnou vazokonstrikci a dochází ke zvýšení krevního tlaku. Dále má za 

následek vyplavování aldosteronu a noradrenalinu. 

Pro zabránění účinku angiotenzinu II, je možno využít právě valsartan. Jeho 

mechanismus účinku spočívá v kompetitivním antagonismu angiotenzinu II na 

AT1-receptorech. Valsartan, stejně jako ostatní sartany mezi než patří, snižuje 

celkový periferní odpor. Dochází ke snížení systolického i diastolického 

krevního tlaku. Sartany také nezvyšují koncentrace bradykininu a dalších 
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peptidů, které jsou zodpovědné za nežádoucí účinky v podobě kašle a 

angioedému [5, 35, 37]. 

 

Farmakokinetické vlastnosti: 

Valsartan se po orálním podání dobře vstřebává. Biologický poločas je mezi 6-

7 hodinami, biologická dostupnost je kolem 25 %. Valsartan se silně váže na 

sérové proteiny (95 %). V nezměněné podobě je primárně vylučován žlučí do 

stolice (83 % dávky) a ledvinami do moči (13 % dávky). Současným podáním 

s potravou je vstřebání ovlivněno ze 40-50 % [35, 38]. 

 

2.3.2. Hydrochlorothiazid 

FYZIKÁLN Ě – CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Lékopisný název: Hydrochlorothiazidum [39] 

Strukturní vzorec:  

NH
S

N
H

Cl

S

O

O
NH2

OO

 

 

Sumární vzorec: C7H8ClN3O4S2 

Chemický název:  

6-chlor-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid 

Mr = 297,73 

Vlastnosti: 

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. 

Velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu, mírně rozpustný 

v ethanolu 96 %. Rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů 

[39]. 
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FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

Indikace: 

Hlavní indikací hydrochlorothiazidu je hypertenze. Při mírně až středně těžké 

hypertenzi se uplatňuje v monoterapii, při nedostatečně hypotenzím účinku a u 

těžké hypertenze se používá v kombinaci s dalšími antihypertenzívy. 

Používá se také v léčbě srdeční insuficience a u edémových stavů [5, 40, 41]. 

 

Dávkování a způsob podání: 

Dávkování hydrochlorothiazidu je individuální podle onemocnění pacienta a 

jeho reakce. Při hypertenzi se podává 12,5 – 50 mg denně ráno při snídani nebo 

rozděleně ve 2 dávkách. Při kombinaci s jinými antihypertenzívy je možné 

dávku snížit. Doporučené je pravidelné užívání ve stejnou dobu, např. ráno [40, 

42]. 

 

Kontraindikace: 

Mezi kontraindikace hydrochlorothiazidu patří závažné poruchy funkce ledvin, 

přecitlivělost na sulfonamidy, thiazidy či na některou z pomocných látek, 

závažné jaterní onemocnění, těžké poruchy sodíkové a draslíkové rovnováhy, 

žloutenka u dětí, těhotenství a kojení [40]. 

 

Nežádoucí účinky: 

Z nežádoucích účinků hydrochlorothiazidu jsou často pozorovány metabolické 

poruchy (především ztráty draslíku a sodíku, zvýšení kyseliny močové), 

impotence, slabost a svalové křeče [5, 37, 40]. 

 

Farmakodynamické vlastnosti: 

Hydrochlorothiazid se řadí do farmakoterapeutické skupiny thiazidových 

diuretik s ATC kódem C09XA52. Působí v distálním tubulu ledvin, kam se 

dostává tubulární sekrecí. Hydrochlorothiazid snižuje reabsorpci elektrolytů 

z tubulů, čímž zvyšuje exkreci chloridových a sodíkových iontů a zbavuje 

organizmus nadbytečné vody. Dále se snižuje renální exkrece Ca2+ a zvyšuje 

eliminace Mg 2+ [40, 41, 43, 44]. 
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Farmakokinetické vlastnosti: 

Hydrochlorothiazid se poměrně rychle absorbuje z gastrointestinálního traktu. 

Maximální efekt účinku lze očekávat za 4-6 hodin po perorálním podání a trvá 

asi 6-12 hodin. Biologická dostupnost se pohybuje v rozmezí 60-80 %. 

Hydrochlorothiazid se vylučuje v 95 % nezměněn do moči. Prochází 

placentární bariérou a vylučuje se v malém množství do mateřského mléka. 

Současným podáním s potravou není resorpce významně ovlivněna [40, 43]. 
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2.4. Přehled prací zabývajících se analýzou valsartanu a 
hydrochlorothiazidu 

 

Vývojem optimálních chromatogafických podmínek pro současné stanovení 

valsartanu a hydrochlorothiazidu se zabývají následující práce: 

 

- Tian et al. vyvinul metodu pro současné stanovení valsartanu a 

hydrochlorothiazidu ve formě tablet pomocí HPLC. Byla použita kolona 200 x 

4,6 mm a mobilní fáze ve složení methanol : acetonitril : voda : 

isopropylalkohol v poměru 22:18:68:2, upraveno na hodnotu pH 8,0 pomocí 

triethylaminu. Průtoková rychlost byla 1 ml/min a analýza probíhala za využití 

UV detektoru při vlnové délce 270 nm. Retenční čas valsartanu a 

hydrochlorothiazidu byl 3,42 min a 8,43 min. Lineární oblast pro měření 

valsartanu byla 5-150 µg/ml, pro hydrochlorothiazid 78-234 µg/ml [45].  

 

- Li et al. vyvinuli metodu pro současnou kvantifikaci valsartanu a 

hydrochlorothiazidu v lidské plazmě pomocí LC-MS metody. Separace 

probíhala na Zorbax SB-Aq C18 koloně s mobilní fází složené z acetonitrilu a 

octanu amonného (0,010 mol/l) v poměru 60:40 o pH 4,5 a s průtokovou 

rychlostí 1,2 ml/min. Retenční čas valsartanu a hydrochlorothiazidu byl 2,08 

min a 1,50 min. Lineární oblast pro měření valsartanu byla 4-3600 µg/ml, pro 

hydrochlorothiazid 1-900 µg/ml [46]. 

 

- Satana et al. pro analýzu kombinovaných tablet valsartanu a 

hydrochlorothiazidu použila nejdříve UV spektrofotometrické stanovení a poté 

pro porovnání metody stanovení pomocí HPLC. Pomocí první metody byla 

lineární oblast pro měření valsartanu 12,0-36,1 µg/ml a pro hydrochlorothiazid 

4,0-12,1 µg/ml. Při druhé metodě (analýza pomocí HPLC) byla použita 

reverzní stacionární fáze a mobilní fáze složená z fosfátového pufru (0,020 

mol/l) o pH 3,2 a acetonitrilu v poměru 55:45. UV detekce probíhala při vlnové 

délce 225 nm. Lineární oblast pro měření valsartanu u HPLC metody byla 

0,06-1,80 µg/ml, pro hydrochlorothiazid 0,07-0,50 µg/ml [47]. 
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- Rahila et al. vyvinul HPLC metodu pro současné stanovení valsartanu a 

hydrochlorothiazidu v pevné lékové formě. Stacionární fázi představovala 

kolona C18 Intersil (250 x 4,6 mm, velikost částic 10 µm). Jako mobilní fáze 

sloužila směs dihydrogenfosforečnan draselný (0,020 mol/l) : methanol : 

triethylamin v poměru 25:75:0,2 o pH 6,0. Průtoková rychlost byla 1,0 ml/min 

a analýza probíhala za využití UV detektoru při vlnové délce 259 nm. Retenční 

čas valsartanu a hydrochlorothiazidu byl 4,15 min a 3,20 min [48]. 

 

- Jothieswari et al. vyvinul podmínky pro současnou analýzou valsartanu 

a hydrochlorothiazidu pomocí HPLC. Jako stacionární fáze sloužila kolona RP-

C18. Mobilní fáze ve složení acetonitril : methanol : fosfátový pufr (0,050 

mol/l) v poměru 20:30:50 byla upravena pomocí směsi kyseliny fosforečné na 

pH 3,0. UV detektor byl nastaven na vlnovou délku 250nm a průtoková 

rychlost na 1,0 ml/min. Lineární oblast pro měření valsartanu byla 4-40 µg/ml 

a pro hydrochlorothiazid 1-10 µg/ml [49]. 

 

 

Ostatní práce se zabývají hodnocením jen samostaného valsartanu nebo 

hydrochlorothiazidu, či jejich kombinací s dalšími látkami: 

 

- Piao et al. pracoval na vývoji a validaci chromatografických podmínek 

pro stanovení valsartanu pomocí HPLC metody s UV detekcí. Separace 

probíhala na Phenomenex Luna C18 koloně a mobilní fázi o složení acetonitril 

a vodný roztok dihydrogenfosforečnanu draselného v poměru 42:48 okyselená 

na pH 2,0 pomocí kyseliny o-fosforečné. Průtoková rychlost byla 1,2 ml/min. 

Spironolakton byl použit jako vnitřní standard [50]. 

 

- Erk se zabýval současnou analýzou irbesartanu a hydrochlorothiazidu v 

lidské plazmě pomocí HPLC metody. Dobrých chromatografických podmínek 

bylo docíleno použitím kolony Supelcosil C18 (150 x 4,6 mm; 5 µm) a mobilní 

fáze skládající se ze směsi dihydrogenfosforečnan draselný (0,010 mol/l) : 

methanol : acetonitril v poměru 5:80:15 (pH 2,5). Průtoková rychlost byla 1,0 
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mol/min a UV detekce probíhala při vlnové délce 275 nm. Retenční čas 

irbesartanu byl 5,8 min a hydrochlorothiazidu 7,8 min. Lineární oblast pro 

měření irbesartanu byla 10,0-60,0 µg/ml a pro hydrochlorothiazid 4,0-20,0 

µg/ml [51]. 

 

- Vujic et al. se zabýval analýzou směsi irbesartanu a 

hydrochlorothiazidu. Byla použita kolona Supelcosil C18 (150 x 4,6 mm, 

částice o velikosti 5 µm) a mobilní fáze o složení methanol : tetrahydrofuran : 

acetátový pufr v poměru 47:10:43 při pH 5,5. Analýza probíhala za laboratorní 

teploty [52]. 

 

- Meyyanathan se zabýval stanovením kombinovaných tablet nebivololu 

a hydrochlorothiazidu. Analýza probíhala na reverzní stacionární fázi (C18) o 

velikosti částic 5 µm. Byla použita kolona o rozměrech 250 x 4,6 mm. Mobilní 

fáze byla o složení acetonitril : octan amonný (0,050 mol/l) okyselený 

kyselinou o-fosforečnou na pH 3,5; v poměru 70:30. Průtok mobilní fáze byl 

1,0 ml/min. Detekce proběhla při vlnové délce 254 nm. Jako vnitřní standard 

byl použit probenecid. Retenční čas probenecidu, nebivololu a 

hydrochlorothiazidu byl 13,05 min, 3,32 min a 4,25 min [53]. 
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3. CÍL PRÁCE 
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Cílem diplomové práce bylo vypracovat chromatografické podmínky pro 

hodnocení hydrochlorothiazidu a valsartanu pomocí HPLC v tabletách, včetně 

postupu přípravy vzorku pro analýzu. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1. Použité chemikálie, chromatografický materiál, přístroje 
a další pomůcky 

4.1.1. Chemikálie 

4´-chloracetanilid – Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Acetanilid – Léčiva, Praha, Česká republika 

Acetonitril – Merck, Darmstadt, Německo 

Benetazon – Léčiva, Praha, Česká republika 

Bromhexin – Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Diklofenak sodná sůl – Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

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

Ethylparaben – Fluka-Chemie, Německo 

Fenacetin – Léčiva, Praha, Česká republika 

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

Hydrogenfosforečnan sodný – Lachema, Brno, Česká republika 

Hydrochlorthiazid – Léčiva, Praha, Česká republika 

Indometacin – Léčiva, Praha, Česká republika 

Kyselina o-fosforečná 85% p.a. – Penta, Chrudim, Česká republika 

Kyselina octová p.a. – Penta, Chrudim, Česká republika 

Methanol gradient grade – Merck, Darmstadt, Německo 

Methylalkohol p.a. – Penta, Chrudim, Česká republika 

Methylparaben – Fluka-Chemie, Německo 

Octan amonný – Balex, Pardubice, Česká republika 

Paracetamol – Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Propylparaben – Fluka-Chemie, Německo 

Sodná sůl kys. butansulfonové – Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Sodná sůl kys. hexansulfonové – Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Sukcinylsulfathiazol – Farmakon, Olomouc, Česká republika 

Sulpirid – Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Tetrabutylammonium bromid – Fluka Chemie, Německo 

Triethylamin – Fluka Chemie, Sigma-Aldrich, Steinheim, Německo 

Valsartan – Sigma-Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Voda čištěná reverzní osmózou 
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4.1.2. Chromatografický materiál 

Chromatografická kolona ET Nucleosil ®, 125 x 4,6 mm, 120-5, C8, 

Macherey-Nagel, Německo 

Chromatografická kolona LiChroCART ®, 250 x 4,6 mm, LiChrospher ® 100 

RP-18 (5 µm), Merck, Německo 

Chromatografická kolona Discovery ® Cyano, 150 x 4,6 mm, (5µm), Supelco, 

USA 

Chromatografická kolona Discovery ® HS F5, 150 x 3 mm, (5 µm), Supelco, 

USA 

4.1.3. Přístroje 

Analytické váhy Kern ALS 220-4N, Balingen, Německo 

Centrifuga IEC CL31R Multispeed, Thermo Electron Corporation, Francie 

Kapalinový chromatograf Hewlett Packard Series 1100, HPST, s.r.o., Praha, 

Česká republika 

Laboratorní magnetická míchačka MM21, Laboratorní přístroje Praha, Česká 

republika 

pH metr Acidimetr 333, Druopta Praha, Česká republika 

Spektrofotometr UV-2401 PC, Shimadzu, Japonsko 

Ultrazvuková lázeň K10, Kraintek, Slovensko 

4.1.4. Další pomůcky 

Filtrační papír 

Laboratorní sklo 

Lžičky 

Váženka 
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4.2. Vypracování chromatografických podmínek pro 
hodnocení hydrochlorothiazidu a valsartanu pomocí HPLC 

 
Pro současné hodnocení valsartanu a hydrochlorothiazidu 

v kombinovaném přípravku bylo zapotřebí vypracovat vhodné 

chromatografické podmínky. Tedy zvolit správnou mobilní a stacionární fázi, 

vybrat vhodný vnitřní standard, stanovit teplotu při analýze, určit optimální 

průtokovou rychlost a vlnovou délku pro UV detekci. 

4.2.1. Výběr stacionární a mobilní fáze 

Při vývoji chromatografických podmínek pro HPLC analýzu se nejdříve 

vybírala vhodná kolona (co by stacionární fáze) a s ní fáze mobilní. Byly 

vyzkoušeny chromatografické kolony s rozdílnou náplní. Co se týká výběru 

mobilní fáze, byly testovány směsi s acetonitrilem či methanolem. Všechny 

použité kombinace jsou v níže přiložené tabulce (Tab. č. 1). Průtoková rychlost 

se pohybovala v rozmezí 0,6-1,0 ml/min. 
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Tab. č. 1 Vyzkoušené kombinace pro výběr vhodné stacionární a mobilní fáze. 

Kol. Org.  Vodná fáze Poměr Stabilizátor  
pH  

modifikátor 
pH 

T 
[˚C] 

CH3OH H2O 60:40 - H3PO4 3,34 23 

CH3OH 
CH3COONH4 
(0,010 mol/l) 60:40 - CH3COOH 3,56 23 

CH3OH 
KH2PO4 

(0,010 mol/l) 60:40 - - 4,88 23 

CH3OH 
KH2PO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,56 23 

CH3OH 
(NH4)2HPO4 
(0,001 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,64 23 

CH3CN 
(NH4)2HPO4 
(0,001 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,64 23 

CH3OH 

Na2HPO4 
(0,010 mol/l)  
KH2PO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,55 23 

E
T

 N
uc

le
os

il 
®

, 1
25

x4
,6

 m
m

, 1
20

-5
, C

8 

CH3CN 

Na2HPO4 
(0,010 mol/l)  
KH2PO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,55 23 

CH3CN 

Na2HPO4 
(0,010 mol/l) 
KH2PO4 

(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,55 23 

CH3OH 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,54 23 

CH3OH 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,03 23 

CH3CN 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,55 23 

Li
C

hr
oC

A
R

T
 ®

 2
5

0x
-4

,6
 m

m
   

Li
C

hr
os

ph
er

 ®
 1

00
, R

P
-1

8 
(5

µ
m

) 

CH3CN 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,55 23 

CH3CN 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,51 23 

D
is

co
ve

ry
 ®

 
C

ya
no

 1
50

x4
,6

 
m

m
, (

5
µ

m
) 

CH3CN 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,03 23 
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Tab. č. 1 Pokračování 

CH3CN 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,03 30 

CH3CN 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,03 35 

CH3CN 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,03 40 

CH3CN 
(NH4)2HPO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,03 50 

CH3OH 
H3PO4  
(0,010 mol/l) 50:50 

triethylamin  
(0,1 ml/100 ml)   - 3,02 23 

CH3OH - - 
triethylamin  
(0,1 ml/100 ml)   H3PO4 3,01 23 

CH3OH - - 
triethylamin  
(0,1 ml/100 ml)   H3PO4 4,52 23 

CH3OH - - 
triethylamin  
(0,1 ml/100 ml)   H3PO4 6,44 23 

CH3OH - - 

triethylamin  
(0,1 ml/100 ml)  
butansulfonová 
kys. H3PO4 6,56 23 

CH3OH H2O 90:10 
triethylamin  
(0,1 ml/100 ml)   H3PO4 6,13 23 

CH3OH H2O 70:30 
triethylamin  
(0,1 ml/100 ml)   H3PO4 6,03 23 

CH3OH 
KH2PO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - - 6,12 23 

CH3OH 
KH2PO4 

(0,010 mol/l) 40:60 - - 5,42 23 

CH3OH 
KH2PO4 
(0,010 mol/l) 60:40 - H3PO4 3,04 23 

CH3OH 
KH2PO4 
(0,010 mol/l) 60:40 

triethylamin  
(0,1 ml/100 ml)   H3PO4 3,51 23 

D
is

co
ve

ry
 ®

 C
ya

no
 1

50
x4

,6
 m

m
, (

5µ
m

) 

CH3OH 
KH2PO4 
(0,010 mol/l) 60:40 

triethylamin             
(0,1ml /100 ml) 
tetrabutyl-
ammonium 
bromid - 6,09 23 
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Tab. č. 1 Pokračování 

CH3CN 
CH3COONH4 
(0,005 mol/l) 50:50 - CH3COOH 3,50 23 

D
is

co
ve

ry
 ®

 H
S

 F
5 

1
50

x3
 m

m
, (

5µ
m

) 

CH3OH CH3CN 50:50 
triethylamin 
(0,1 ml/100 ml) H3PO4 3,03 23 

CH3CN 
CH3COONH4 
(0,001 mol/l) 25:75 

hexansulfonan 
sodný   
(0,002 mol/l) 

CH3COOH 
Na2HPO4 7,53 23 

CH3CN 
CH3COONH4 
(0,001 mol/l) 25:75 

hexansulfonan 
sodný   
(0,002 mol/l) 

CH3COOH 
Na2HPO4 7,53 23 

CH3CN 
CH3COONH4 
(0,001 mol/l) 25:75 

hexansulfonan 
sodný   
(0,001 mol/l) 

CH3COOH 
Na2HPO4 7,52 23 

E
T

 N
uc

le
os

il 
®

  1
25

x4
,6

 m
m

, 
12

0-
5,

 C
8 

CH3CN 
CH3COONH4 
(0,001 mol/l) 25:75 

hexansulfonan 
sodný   
(0,002 mol/l) 

CH3COOH 
Na2HPO4 7,00 23 

 

4.2.2. Výběr vnit řního standardu 

Pro kvantitativní hodnocení valsartanu a hydrochlorothiazidu se využilo 

metody vnitřního standardu, přičemž vhodný vnitřní standard byl vybírán z 

následujících látek: sukcinylsulfathiazol, diklofenak, fenacetin, indometacin, 

bromhexin, benetazon, sulpirid, paracetamol, chloracetanilid, acetanilid, 

ethylparaben, methylparaben a propylparaben.  

4.2.3. Výběr vlnové délky pro UV detekci 

Optimální vlnová délka byla zvolena na základě naměřených UV spekter 

valsartanu, hydrochlorothiazidu a methylparabenu. 
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4.2.4. Příprava mobilní fáze, zásobních roztoků a pracovních 
roztoků pro kalibra ční křivku 

Příprava mobilní fáze 

Dobré chromatografické separace bylo docíleno pomocí mobilní fáze ve 

složení acetonitril : octan amonný (0,001 mol/l) v poměru 25:75 (v/v) + 

hexansulfonan sodný (0,002mol/l) při pH 7,00. 

Roztok octanu amonného (0,001mol/l) se připravil navážením 0,0771 g 

octanu amonného a jeho následným rozpuštěním v 1000 ml vody čištěné 

reverzní osmózou. Po smíchání roztoku s acetonitrilem v poměru 25:75 byl 

přidán hexansulfonan sodný (0,002 mol/l). Takhle připravený roztok se 

nejdříve okyselil koncentrovanou kyselinou octovou na pH 3,50 a následně 

upravil pomocí hydrogenfosforečnanu sodného na pH 7,00. 

 

Příprava zásobních roztoků  

Zásobní roztok valsartanu o koncentraci 1,00 mg/ml: 

Zásobní roztok byl připraven rozpuštěním 100,0 mg valsartanu v methanolu do 

odměrné baňky o objemu 100 ml. 

Zásobní roztok hydrochlorothiazidu o koncentraci 0,06 mg/ml: 

Zásobní roztok byl připraven rozpuštěním 15,0 mg hydrochlorothiazidu 

v methanolu do odměrné baňky o objemu 250 ml.  

Zásobní roztok vnitřního standardu o koncentraci 0,30 mg/ml: 

Zásobní roztok byl připraven rozpuštěním 15,0 mg methylparabenu 

v methanolu do odměrné baňky o objemu 50 ml. 

 

Příprava pracovních roztoků pro kalibra ční křivku 

Pro sestavení kalibrační křivky bylo připraveno 5 pracovních roztoků, 

které se skládaly z postupně rostoucích koncentrací valsartanu a 

hydrochlorothiazidu a z konstantní koncentrace methylparabenu (vnitřní 

standard) (Tab. č. 2). Tyto pracovní roztoky byly připraveny z výše uvedených 

zásobních roztoků jednotlivých látek doplněním mobilní fáze na objem 5 ml 

v odměrné baňce. 
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Tab. č. 2 Koncentrace jednotlivých látek pro přípravu pracovních roztoků  

pro kalibrační křivku 

Roztok č. 
Valsartan 

[mg/ml] 

Hydrochlorothiazid 

[mg/ml] 

Methylparaben 

[mg/ml] 

1 0,08 0,012 0,03 

2 0,12 0,018 0,03 

3 0,16 0,024 0,03 

4 0,20 0,030 0,03 

5 0,24 0,036 0,03 

 

 

4.2.5. Příprava roztoků pro stanovení obsahu 

Zvážilo se 10 tablet a vypočítala se průměrná hmotnost jedné tablety 

(0,1640 g). Pak se tablety rozdrtily v třence a pořádně promíchaly. Bylo 

naváženo množství odpovídající hmotnosti jedné tablety, tedy 0,1640 g. To se 

rozpustilo ve 100 ml methanolu v ultrazvukové lázni po dobu 10 minut. Poté se 

5,5 ml převedlo do zkumavky a nechalo zcentrifugovat na 5 minut při 5 000 

otáček za minutu. Použitý 1 ml se naplnil do odměrné baňky o objemu 5 ml. 

K tomu se přidalo 0,5 ml zásobního roztoku methylparabenu (0,3 mg/ml) 

jakožto vnitřního standardu a doplnilo se mobilní fází po rysku. Výsledný 

roztok byl 5x nastříknut na kolonu v objemu 20 µl. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1. Chromatografické podmínky pro hodnocení 
hydrochlorthiazidu a valsartanu pomocí HPLC 

 

5.1.1. Stacionární fáze 

Při výběru vhodné stacionární fáze pro současnou HPLC analýzu 

hydrochlorothiazidu a valsartanu byly vyzkoušeny celkem 4 chromatografické 

kolony. Přičemž vhodnou chromatografickou separaci vykazovala kolona ET 

Nucleosil ® 125 x 4,6 mm, 120-5, C8. 

5.1.2. Mobilní fáze 

Při hledání vhodné mobilní fáze pro HPLC analýzu byla vyzkoušena řada 

pufrů ve směsi s acetonitrilem nebo s methanolem v různých poměrech. 

Testovalo se, která mobilní fáze bude vykazovat nepřekrývající se, dostatečně 

rozlišené, symetrické, ostré píky. Dobré chromatografické separace bylo 

docíleno pomocí mobilní fáze ve složení acetonitril a octan amonný (0,001 

mol/l) v poměru 25:75 (v/v) s přídavkem hexansulfonanu sodného (0,002 

mol/l), nejprve okyselené koncentrovanou kyselinou octovou na pH 3,50 a poté 

upravena na pH 7,00 pomocí roztoku hydrogenfosforečnanu sodného. 

5.1.3. Vnit řní standard 

Pro výběr vnitřního standardu bylo testováno dohromady 13 látek. Bylo 

potřeba najít látku, která by vykazovala pík s retenčním časem v blízkosti píků 

odpovídajících jak hydrochlorothizidu tak valsartanu. Nejlepší vlastnosti jako 

symetrii píku, velikost píku a retenční čas vykazoval methylparaben (Obr. č. 3, 

Obr. č. 4). Píky většiny látek byly asymetrické, neměly vhodnou velikost nebo 

se vzájemně překrývaly s píky hydrochlorothiazidu či valsartanu. Retenční 

časy dalších látek byly buď příliš dlouhé nebo naopak příliš krátké. Navíc se u 

některých látek hodnotitelný pík vůbec nevytvořil. 

 
 
 
 
 



 52 

 
Obr. č. 3 Chromatogram vnitřního standardu methylparabenu (0,03 mg/ml) za daných 
chromatografických podmínek viz kapitola 5.1. 
 
 

 
Obr. č. 4 Chromatogram směsi standardů hydrochlorothiazidu (0,16 mg/ml) a valsartanu 

(0,025 mg/ml) za daných chromatografických podmínek viz kapitola 5.1. 

 

 

5.1.4. Detekce 

UV detektor s libovolně proměnnou vlnovou délkou byl nastaven na 254 

nm. K této hodnotě se dospělo na základě změření UV spekter valsartanu (Obr. 

č. 5), hydrochlorothiazidu (Obr. č. 6) a methylparabenu (Obr. č. 7).  
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Obr. č. 5 UV spektrum valsartanu. 
 
Číslo vlnová délka [nm] absorbance 

1 325,00   0,0192 

2 250,00   0,4359 

3 206,80   1,1843 

 

 
Obr. č. 6 UV spektrum hydrochlorothiazidu. 
 
Číslo vlnová délka [nm] absorbance 

1 398,20   0,0136 

2 356,60   0,0162 

3 316,40   0,0842 

4 270,40   0,4598 

5 225,80   0,7884 
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Obr. č. 7 UV spektrum methylparabenu. 
 
Číslo vlnová délka [nm] absorbance 

1 350,80   0,0207 

2 344,60   0,0211 

3 324,60   0,0237 

4 256,20   1,1266 

5 207,00   1,0673 
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5.2. Stanovení obsahu 

 

5.2.1. Kalibra ční křivky 

Pro sestrojení kalibrační křivky bylo použito 5 pracovních roztoků 

s postupně rostoucí koncentrací valsartanu a hydrochlorothiazidu. 

Methylparaben (vnitřní standard) byl o stálé koncentraci. Každý pracovní 

roztok o dané koncentraci byl nastříknut celkem pětkrát. Poměr ploch píků 

léčiva (valsartan, hydrochlorothiazid) k ploše píků vnitřního standardu 

(methylparaben) byl zaznamenán do níže uvedených tabulek pro každé měření 

(Tab. č. 3, Tab. č. 4). Poté byly tyto hodnoty pro každou koncentraci 

zprůměrovány. Meření potřebná pro sestrojení kalibrační křivky probíhala za 

stanovených podmínek viz kapitola 5.1 (Obr. č. 8, Obr. č. 9). 
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Kalibrační křivka: VALSARTAN 

 

Tab. č. 3 Hodnoty valsartanu pro sestrojení kalibrační křivky. 

Koncentrace 
valsartanu 

[mg/ml] 

Koncentrace 
vnitřního 

standardu 
[mg/ml] 

Číslo 
měření 

Poměr 
ploch píků  

AV / AIS 

Průměr  
AV / AIS 

1.1 0,8507 
1.2 0,8516 
1.3 0,8516 
1.4 0,8518 

0,08 0,03 

1.5 0,8512 

0,8514 

2.1 1,1426 
2.2 1,1447 
2.3 1,1445 
2.4 1,1438 

0,12 0,03 

2.5 1,1424 

1,1436 

3.1 1,5142 
3.2 1,5174 
3.3 1,5124 
3.4 1,5139 

0,16 0,03 

3.5 1,5141 

1,5144 

4.1 1,8238 
4.2 1,8268 
4.3 1,8270 
4.4 1,8223 

0,20 0,03 

4.5 1,8260 

1,8252 

5.1 2,1465 
5.2 2,1453 
5.3 2,1454 
5.4 2,1436 

0,24 0,03 

5.5 2,1349 

2,1431 
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Kalibra ční k řivka valsartanu

y = 8.1628x + 0.1895

R2 = 0.9990
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Obr. č. 8 Kalibrační křivka valsartanu. 
 

Kalibrační křivku valsartanu popisuje rovnice:  

y = 8,1628x + 0,1895 
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Kalibrační křivka: HYDROCHLOROTHIAZID 

 

Tab. č. 4 Hodnoty hydrochlorothiazidu pro sestrojení kalibrační křivky. 

Koncentrace 
hydrochlorthiazidu 

[mg/ml] 

Koncentrace 
vnitřního 

standardu 
[mg/ml] 

Číslo 
měření 

Poměr 
ploch píků  

AH / AIS 

Průměr  
AH / AIS 

1.1 0,0329 
1.2 0,0328 
1.3 0,0332 
1.4 0,0334 

0,012 0,03 

1.5 0,0335 

0,0331 

2.1 0,0429 
2.2 0,0429 
2.3 0,0434 
2.4 0,0435 

0,018 0,03 

2.5 0,0433 

0,0434 

3.1 0,0584 
3.2 0,0585 
3.3 0,0586 
3.4 0,0587 

0,024 0,03 

3.5 0,0590 

0,0586 

4.1 0,0734 
4.2 0,0735 
4.3 0,0735 
4.4 0,0736 

0,030 0,03 

4.5 0,0737 

0,0735 

5.1 0,0820 
5.2 0,0822 
5.3 0,0823 
5.4 0,0822 

0,036 0,03 

5.5 0,0823 

0,0822 
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Kalibra ční křivka hydrochlorothiazidu

y = 2.1375x + 0.0069
R2 = 0.9919
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Obr. č. 9 Kalibrační křivka hydrochlorothiazidu. 
 

Kalibrační křivku hydrochlorothiazidu popisuje rovnice:  

y = 2,1375x + 0,0069 
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5.2.2. Stanovení obsahu 

Pro stanovení obsahu byly připraveny vzorky z kombinovaného léčivého 

přípravku (ve formě tablet), který obsahuje podle deklarovaného množství 80 

mg valsartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu (Obr. č. 10, Obr. č. 11).  

Stanovení obsahu léčivé látky v tabletě bylo provedeno dosazením poměru 

ploch píků valsartanu a methylparabenu (AV/A IS) nebo hydrochlorothiazidu a 

methylparabenu (AH/A IS) do rovnice, která popisuje danou kalibrační křivku. 

Koncentrace zjištěná tímto způsobem byla vztažena na průměrnou hodnotu 

tablety (0,1640 g). Výsledek byl vyjádřen v procentech deklarovaného 

množství (Tab. č. 5, Tab. č. 6). Celé stanovení probíhalo za optimálních 

chromatografických podmínek pro analýzu valsartanu a hydrochlorothiazidu 

v kombinovaném léčivém přípravku viz kapitola 5.1.  

 

Rovnice popisující kalibrační křivku valsartanu: 

y = 8,1628x + 0,1895 

Rovnice popisující kalibrační křivku hydrochlorothiazidu: 

y = 2,1375x + 0,0069 

 

Vzorec pro výpočet procentuálního obsahu valsartanu vzhledem 

k deklarovanému množství v 1 tabletě: 

 

 m (%) =            
x . 500 . průměrná  hmotnost . 100 

    n . 80 (12,5) 

průměrná hmotnost – průměrná hmotnost 1 tablety je 0,1640 g 

x – hodnota získaná výpočtem z rovnice kalibrační křivky příslušného léčiva 

500 - zředění 

n – navážka pro vzorek č.1:  n1 = 0,1638 g 

   vzorek č.2:  n2 = 0,1642 g 

   vzorek č.3:  n3 = 0,1639 g 

80 (12,5) – deklarované množství valsartanu (hydrochlorothiazidu) v 1 tabletě  
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Tab. č. 5 Hodnoty pro stanovení obsahu valsartanu. 

Číslo 
vzorku 

Poměr ploch 
píků AV / AIS 

Průměr 
AV / AIS 

Koncentrace 
[mg/ml] 

Množství v 
tbl [%] 

1,4387 
1,4461 
1,4423 
1,4489 

1 

1,4472 

1,4446 0,1538 96,24 

1,4388 
1,4475 
1,4496 
1,4459 

2 

1,4487 

1,4461 0,1539 96,07 

1,4420 
1,4474 
1,4437 
1,4502 

3 

1,4511 

1,4469 0,1540 96,31 

 

Jedna tableta tedy obsahuje průměrně 76,97 mg valsartanu, což odpovídá 96,21 

% deklarovaného množství. 

 

Tab. č. 6 Hodnoty pro stanovení obsahu hydrochlorothiazidu. 

číslo 
vzorku 

poměr ploch 
píků AH / AIS 

průměr 
AH / AIS 

koncentrace 
[mg/ml] 

množství v 
tbl [%] 

0,0557 
0,0594 
0,0615 
0,0546 

1 

0,0583 

0,0579 0,0239 95,72 

0,0563 
0,0590 
0,0605 
0,0582 

2 

0,0561 

0,0580 0,0239 95,51 

0,0583 
0,059 
0,0567 
0,0621 

3 

0,0546 

0,0581 0,0240 95,87 

 
Jedna tableta obsahuje průměrně 11,96 mg hydrochlorothiazidu, což odpovídá 

95,69 % deklarovaného množství. 
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Obr. č. 10 Chromatogram směsi standardů odpovídající složení tablety s přídavkem vnitřního 
standardu: valsartan (0,16 mg/ml), hydrochlorothiazid (0,025 mg/ml) a methylparaben (0,03 
mg/ml) za daných chromatografických podmínek viz kapitola 5.1. 
 

 

 
Obr. č. 11 Chromatogram kombinované tablety valsartanu (0,16 mg/ml) a hydrochlorothiazidu 
(0,025 mg/ml) s přídavkem vnitřního standardu methylparabenu (0,03 mg/ml) za daných 
chromatografických podmínek viz kapitola 5.1. 



 63 

6. ZÁVĚR 
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V diplomové práci byly vypracovány chromatografické podmínky pro 

současné hodnocení hydrochlorothiazidu a valsartanu pomocí HPLC metody 

v léčivém přípravku (v tabletách). 

Byla vyzkoušena řada kombinací chromatografických podmínek, avšak 

jako nejvhodnější se jevila chromatografická kolona ET Nucleosil ®, 125x4,6 

mm, 120-5, C8. Nejvhodnější mobilní fází byla směs ve složení acetonitril a 

octan amonný (0,001 mol/l) v poměru 25:75 (v/v) s přídavkem hexansulfonanu 

sodného (0,002 mol/l), nejprve okyselené koncentrovanou kyselinou octovou 

na pH 3,50 a poté upravena na pH 7,00 pomocí roztoku hydrogenfosforečnanu 

sodného. Vnitřním standardem byl zvolen methylparaben. Průtoková rychlost 

mobilní fáze byla nastavena na 1,0 ml/min. Detekce stanovovaných látek 

probíhala pomocí UV detektoru při vlnové délce λ = 254 nm. Vzorky byly 

nastřikovány v objemu 20 µl. Celá analýza probíhala při teplotě 23 ˚C. 

Při stanovení obsahu se dospělo k závěru, že kombinovaná tableta obsahuje 

průměrně 76,97 mg valsartanu, což odpovídá 96,21 % deklarovaného 

množství. Hydrochlorothiazidu obsahuje průměrně 11,96 mg. To odpovídá 

95,69 % deklarovaného množství. 
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