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ABSTRAKT   
 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra farmaceutické chemie a kontroly lé čiv 

Kandidát:  Jana Kašková 

Konzultant:  RNDr. Milan Mokrý, CSc. 

Název diplomové práce:  HPLC hodnocení vybraných léčiv V. 
 

Předmětem této diplomové práce je hledání vhodných chromatografických podmínek 

pro HPLC analýzu tablet obsahujících kombinaci léčivých látek, jimiž jsou amlodipin-

besilat a atorvastatin a následné stanovení jejich obsahu v těchto tabletách. 

Nejvhodnější stacionární fází byla zvolena kolona 125x4 mm I. D. s náplní Nucleosil 

120-5 C 18, Macherey-Nagel a nejvhodnější mobilní fází směs o složení: acetonitril – 

roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného (0,025 mol/l) v poměru 55:45, 

okyselená kyselinou fosforečnou na pH 4,4 o průtokové rychlosti 1,0 ml/min a při 

teplotě 25°C. Nejvhodn ějším vnitřním standardem této analýzy byl zvolen 

propylparaben. Detekce probíhala při vlnové délce 210 nm za použití UV-VIS 

detektoru. Při stanovení obsahu léčivých látek v tabletách, bylo zjištěno, že se tyto 

látky eluují  v pořadí: propylparaben, atorvastatin a amlodipin-besilat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 

 

  

 ABSTRACT   
 

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Con trol 

Candidate: Jana Kašková 

Consultant: RNDr. Milan Mokrý, CSc. 

Title of Thesis: HPLC evaluation of some drugs V. 
 

This thesis is about looking for the optimal conditions for simultaneous HPLC analysis 

in combined tablets of amlodipin and atorvastatin with subsequent determination of 

their content. As the most suitable stacionary phase was chosen chromatographic 

column 125x4 mm I. D. contains Nucleosil 120-5 C 18, Macherey-Nagel, and the 

mobile phase formed by mixture of acetonitrile – disodium hydrogen phosphate 

dodecahydrate solution (0,025 mol/l) in the ratio 55:45, acidified with phosporic acid 

at pH 4,4 at a flow rate of 1,0 ml/min and temperature 25°C. Propylparaben was used 

as the most suitable internal standard. The detection was performed at 210 nm using 

an UV-VIS detector. At the determination of content of medicaments in tablets was 

found that used compounds were eluted in following order: propylparaben, 

atorvastatin and amlodipine besylate. 
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1. ÚVOD 
HPLC je zkratkou pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (angl. high-

performance liquid chromatography). V současné době je jednou z nejrozšířenějších, 

nejpoužívanějších a nejpřesnějších chromatografických metod v oblasti analýzy léčiv.  

Tato chromatografická technika slouží k separaci složek vzorku za účelem stanovení 

přítomnosti složek i jejich koncentrace ve vzorku, dále i k izolaci jednotlivých složek 

směsi. 

 Tato separační metoda je založena na rovnovážné distribuci složek vzorku mezi dvě 

fáze – fází mobilní a fází stacionární. HPLC analýza zahrnuje současně jak 

kvalitativní, tak kvantitativní hodnocení složek vzorku. Dalšími výhodami HPLC 

analýzy jsou použití malého množství vzorku, časová nenáročnost, automatizace a 

citlivost. 

Amlodipin a atorvastatin jsou léčiva, která ve své kombinaci splňují komplexní přístup 

v léčbě pacientů s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Mechanismy 

účinku léčiv jsou zcela odlišné. Amlodipin je blokátor kalciových kanálů, který je 

indikován při léčbě hypertenze a anginy pectoris, atorvastatin je inhibitor HMG-CoA 

reduktázy indikovaný při léčbě dyslipidémie a v prevenci kardiovaskulárních příhod. 

Léčba založená na současném snížená krevního tlaku a hladin plazmatických lipidů 

významně redukuje riziko vzniku kardiovaskulárních příhod. Kombinace léčivých 

látek působících proti několika různým onemocněním, které jsou zakomponovány v 

jediné tabletě, zvyšuje compliance pacienta. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Chromatografické metody 

2.1.1. Historie 

Některé pochody, které tvoří základ chromatografických metod, jsou známé velmi 

dlouho, například už v dobách Aristotela byly známy sorpční vlastnosti některých 

zemin, které byly používány k čištění mořské vody. Ovšem za pravého objevitele 

chromatografie je považován ruský botanik a chemik Cvet.  

Cvet studoval pigmenty chloroplastů. Když filtroval jejich petroletherový roztok úzkou 

skleněnou kolonkou naplněnou uhličitanem vápenatým, zjistil, že původní směs se 

začíná dělit na barevné proužky podle míry adsorpce složek na adsorbent. Cvet 

nazval výsledek tohoto procesu chromatogram a metodu chromatografickou, i když si 

byl plně vědom, že ji lze aplikovat i na nebarevné látky. 

Z jeho práce jsou odvozeny ostatní chromatografické metody, které se začaly později 

postupně vyvíjet. Zásadní význam měla práce Martina a Syngeho, díky které byla 

objevena rozdělovací chromatografie. Za tento objev byla Martinovi a Syngemu v 

roce 1952 udělena Nobelova cena za chemii. (1) 

2.1.2. Definice 

Chromatografické metody jsou vysoce účinné separační metody sloužící k oddělení 

jednotlivých složek analyzované směsi a zároveň umožňující jejich kvalitativní a 

kvantitativní hodnocení. Jejich přednosti jsou zřejmé především při analýzách směsí 

látek, kdy ostatní analytické metody, nelze principiálně použít. Jelikož veškeré 

technické produkty a většina přírodních látek jsou složité směsi, mají metody 

chromatografické analýzy prvořadý význam.(2) 

V chromatografii se využívá dělení analyzovaných látek mezi dvěma fázemi, z nichž 

jedna je stacionární – nepohyblivá a druhá je mobilní – pohyblivá. V průběhu 

chromatografického procesu dochází k postupnému, mnohokrát opakovanému 

vytváření rovnovážných stavů dělených látek mezi stacionární fází, která je v koloně 

nebo plošné vrstvě, a mobilní fází, která unáší separované látky.(3) 

Interakce dělených látek se stacionární a mobilní fází jsou různé intenzity jak do 

kvantity, tj. velikosti vzájemně působících sil, tak i do kvality, tj. mechanismů 

interakcí. K separaci tedy dochází na základě různé afinity dělených látek ke 

stacionární a mobilní fázi.(3,4) 

Hybnou silou analýzy je tok mobilní fáze, která unáší ionty nebo molekuly. Vlastní 

dělení látek však závisí na brzdící síle (retenci), která působí selektivně v závislosti 
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na dělených látkách. Složky vzorku, které lnou ochotněji ke stacionární fázi než k fázi 

mobilní, se při pohybu zdržují déle než ostatní, které se ke stacionární fázi poutají 

hůře. Tím se postupně od sebe složky separují.(5,6) 

2.1.3. Rozdělení chromatografických metod: 

V současné době se používá mnoho typů chromatografických metod, které se liší z 

hlediska:  

1. Povahy separačního děje 
2. Zavedení vzorku na kolonu 
3. Charakteru mobilní fáze  
4. Způsobu vyvíjení 

 

2.1.3.1. Dělení dle povahy separa čního d ěje 

ADSORPČNÍ CHROMATOGRAFIE 

Adsorpční chromatografie je založena na schopnostech pevné stacionární fáze 

sorbovat látky z kapalného roztoku nebo z plynného stavu. Dělení látek nastává v 

důsledku různé adsorpce z pohyblivé fáze na povrch adsorbentu (nepohyblivá fáze). 

Adsorbentem bývá nejčastěji oxid hlinitý, oxid hořečnatý, silikagel, práškovaná 

celulóza nebo aktivní uhlí. Způsob a síla adsorpce značně závisí na charakteru 

sorbentu, na chemickém složení adsorbované látky a na složení pohyblivé fáze, 

kterou tvoří čistá rozpouštědla nebo směsi rozpouštědel.(1,2,7) 

Adsorpční chromatografie může být jak plynová (v mezifázi plyn-tuhá látka), tak i 

kapalinová (v mezifázi kapalina-tuhá látka) a má velký význam mezi ostatními 

metodami. Adsorpční chromatografie je vhodná zejména pro separaci látek, které 

podle svých funkčních skupin náleží k odlišným chemickým skupinám. Naopak 

obtížně jsou separovány látky, které mají v podstatě stejnou polaritu a liší se jen v 

alifatických substituentech.(8,9) 

ROZDĚLOVACÍ CHROMATOGRAFIE 

Podstatou je rozdílná rozpustnost dělených látek ve dvou vzájemně nemísitelných 

kapalinách. K separaci látek dochází na základě jejich různých rozdělovacích 

koeficientů. Kapalina použitá jako stacionární fáze je zakotvena na vhodném nosiči 

(silikagel, křemelina, silikáty, celulóza). 

Často se využívá i systém obrácených fází (reversed phase – RP), kdy organické 

hydrofobní rozpouštědlo slouží jako stacionární fáze a mobilní fází je hydrofilní 

rozpouštědlo. Tento systém se používá v kapalinové chromatografii nejčastěji a je 

vhodný k dělení méně polárních látek.(2,3) 
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IONTOVĚ VÝMĚNNÁ CHROMATOGRAFIE 

Lze ji realizovat pouze jako chromatografii kapalinovou. Stacionární fází jsou 

iontoměniče (anexy a katexy). Dělit lze elektrolyty schopné existence v iontové formě. 

Iontoměniče jsou nerozpustné látky, které ve styku s vodnými roztoky bobtnají a 

uvolňují elektrolytickou disociací ionty. Tyto ionty pak mohou být nahrazeny ionty 

přítomnými v roztoku, které mají k měniči větší afinitu.  

Podstatou separace je rozdílná afinita dělených látek k iontovýměnným skupinám 

iontoměniče. Chromatografie na měničích iontů je založena na silných 

elektrostatických silách mezi ionizovanými funkčními skupinami měniče a ionty v 

okolním roztoku. 

 Rozdílnost afinity separovaných látek je dána rozdílnými hodnotami disociačních 

konstant ionogenních skupin, různou velikostí iontů a různým mocenstvím 

iontů.(2,3,10,11) 

GELOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Při této metodě dochází k dělení látek podle velikosti a tvaru molekuly. Separační 

proces je založen na principu difúze. Gel, nebo v některých případech mikroporézní 

skleněné kuličky mají póry o definovaném průměru. Látky mající menší velikost než 

je průměr póru, difundují do sorbentu a jsou tak zadržovány oproti větším molekulám, 

které se do póru nevejdou. Nejmenší molekuly vykonají tedy při průchodu kolonou 

nejdelší dráhu a eluují se s nejvyšším elučním časem, zatímco největší molekuly, 

které se pohybují kolonou nejrychleji, se eluují  první. Látky tvořící dělenou směs jsou 

tedy z kolony eluovány v pořadí podle své klesající molekulové hmotnosti.(12,13,14) 

AFINITNÍ CHROMATOGRAFIE 

Tato metoda je také nověji nazývána bioafinitní chromatografie. Je to speciální 

metoda pro izolaci biologicky aktivních látek. Je založena na specifických interakcích 

charakteristických pro některé biologické a biochemické procesy. Probíhají mezi 

dvojicemi látek s vysokou selektivitou – jedná se v podstatě o sorpci a desorpci dvou 

látek (např. enzym – inhibitor, hormon – receptor, protilátka – antigen). Jestliže se 

jedna z uvedených dvojic látek váže kovalentní vazbou na vhodný nosič, aniž je tím 

porušena její funkce, lze takto vázánou látku použít k selektivnímu zachycování 

druhé látky příslušné dvojice z roztoku.(1) 
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2.1.3.2. Dělení podle zavád ění vzorku na kolonu 

FRONTÁLNÍ 

Tato technika spočívá ve stálém (kontinuálním) přivádění roztoku dělené směsi na 

kolonu až do konce chromatografického procesu. Dělená směs látek je rozpuštěná v 

mobilní fázi. Nejdříve vytéká samotná mobilní fáze, následně vytéká látka s nejmenší 

afinitou ke stacionární fázi. Čím má látka vyšší afinitu ke stacionární fázi, tím pomaleji 

vytéká z kolony.(1) 

VYTĚSŇOVACÍ 

Při vytěsňovací chromatografii se vzorek zavádí na kolonu diskontinuálně 

(jednorázově) a využívá se mobilní fáze se silnějšími sorpčními vlastnostmi vůči 

stacionární fázi, než mají složky vzorku. Takže tyto komponenty jsou úplně 

vytěsňovány ze stacionární fáze a vycházejí z kolony před silně se sorbujícími 

složkami mobilní fáze.(14,15) 

ELUČNÍ 

Vzorek se přivádí na kolonu diskontinuálně a jeho složky jsou na koloně silněji 

sorbovány než složky mobilní fáze. Jednotlivé složky vzorku jsou eluovány z kolony v 

pořadí podle velikosti sorpce na stacionární fázi a jsou vzájemně odděleny čistou 

mobilní fází.(16) 

Eluci chromatografického systému je možné realizovat několika způsoby: 

• izokratická eluce – vzorek se promývá mobilní fází o stále stejném složení, dokud 

nedojde k oddělení jednotlivých složek a získání jednotlivých separovaných 

složek roztoku 

• vícestupňová eluce – nejprve dochází k promývání systému méně polárním 

rozpouštědlem, kdy se eluují některé složky, ostatní, které jsou příliš sorbovány, 

se vymyjí rozpouštědlem polárnějším 

• gradientová eluce – v chromatografickém systému se plynule mění pH nebo 

iontová síla, resp. koncentrace polárnější složky v mobilní fázi.(6) 

2.1.3.3. Dělení podle charakteru mobilní fáze 

PLYNOVÁ 

Je to separační metoda s možností kvalitativního i kvantitativního hodnocení 

separovaných složek směsi. 

Je využívána především pro analýzu látek těkavých, které lze zahřátím převést na 

páry aniž dochází k jejich rozkladu. Jako mobilní fáze se vždy používá plyn – 
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nejčastěji dusík nebo helium. Stacionární fází může být pevná látka (povrchově 

aktivní adsorbent) nebo kapalina zakotvená na inertním nosiči.(3,17) 

Vzorek obsahující dělené látky se vstříkne do vyhřátého prostoru, kde je převeden do 

plynného stavu a odtud je unášen proudem nosného plynu do chromatografické 

kolony, která je umístěna v termostatu. Dělené látky se v koloně sorbují na 

stacionární fázi a poté se desorbují nosným plynem. Tento proces se mnohonásobně 

opakuje. Nosný plyn unáší dělené látky z kolony do detektoru, kde se registruje 

signál odpovídající změnám koncentrace v nosném plynu vystupujícím z kolony.(18) 

Hlavními výhodami této metody jsou jednoduchost, vysoká citlivost a velmi vysoká 

separační účinnost. Nevýhodou je, že se využívá pouze pro analýzu látek těkavých a 

látek, které lze převést na páru, aniž by došlo k jejich rozkladu, tudíž není vhodná pro 

biologicky aktivní makromolekuly a termolabilní látky.(2,5) 

KAPALINOVÁ 

Mobilní fází je kapalina, při čemž stacionární fází může být buď pevná látka, nebo 

kapalina s první kapalinou nemísitelná nebo mísitelná jen omezeně.(1) 

2.1.3.4. Dělení podle zp ůsobu vyvíjení 

TENKOVRSTVÁ CHROMATOGRAFIE 

Užívá se jak pro důkazy substancí, tak pro identifikaci účinných látek v různých 

lékových formách. Předností je jednoduchost provedení analýzy a dostupnost 

příslušného laboratorního vybavení. Stacionární fázi tvoří tenká vrstva sorbentu 

naneseného na inertním podkladě. 

Nejpoužívanějšími sorbety jsou silikagel (oxid křemičitý), alumina (oxid hlinitý), 

prášková celulóza nebo křemelina. 

Chromatografický sorbent je s vhodným pojidlem nanesen na hliníkovou folii nebo na 

skleněnou desku. Sorbent může ještě obsahovat příměs fluorescenční látky s 

maximem fluorescence při 254 nm (příp. 366 nm).(2,3) 

PAPÍROVÁ CHROMATOGRAFIE 

Jako stacionární fáze je zde využíván speciální, velmi čistý a stejnorodý filtrační 

papír. Tato metoda se již tolik nepoužívá.(2,19) 

Provedení chromatografie na tenké vrstvě, včetně kvalitativního i kvantitativního 

vyhodnocení, je obdobná jako u papírové chromatografie. Obě metody jsou si 

v mnohém podobné.(6,20) 
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2.2. Vysokoú činná kapalinová chromatografie 
Mezi metodami kapalinové chromatografie zaujímá významné místo technika HPLC. 

Zkratka je odvozena od dvou přípustných názvů této techniky a to „high performance 

liquid chromatography“ (vysokoúčinná kapalinová chromatografie, název dnes 

preferovaný) nebo „high pressure liquid chromatography“ (vysokotlaká kapalinová 

chromatografie). Mobilní fází je v tomto případě kapalina. Stacionární fází je sorbent 

umístěný v koloně. Přístroj, na kterém se provádí HPLC analýzy, se nazývá 

kapalinový chromatograf.  

Aparaturou protéká mobilní fáze, která je ze zásobních lahví vedena přes 

vysokotlakou pumpu na kolonu, z ní do detektoru a dále pak do odpadu. 

Dávkovačem je do proudu mobilní fáze nadávkován vzorek, který je unášen mobilní 

fází do kolony. Zde dochází k separaci jednotlivých složek. Výstup z kolony vede do 

detektoru, kde jsou jednotlivé složky detekovány. Signál z detektoru je 

zaznamenáván pomocí PC a zobrazován v podobě chromatogramu.  

Chromatogram je tvořen soustavou píků, které mají různou plochu a výšku, mají od 

sebe různou vzdálenost a v ideálním případě jsou symetrické a mají tvar Gaussovy 

křivky. Pokud je analyzovaná směs dobře rozdělena, pak každé složce směsi 

odpovídá jeden pík. Identifikační charakteristikou látky je za přesně stanovených 

chromatografických podmínek její retenční čas. Pro kvantitativní stanovení látky 

potom slouží výška píku nebo častěji plocha pod píkem.(21) 

Pro úspěšnou HPLC analýzu je nutná optimalizace chromatografických podmínek 

takovým způsobem, aby jednotlivé separované složky směsi poskytovaly ostré a 

symetrické chromatografické píky, rozdělené až na základní linii.(22) 

2.2.1. Instrumentace 

Kapalinový chromatograf se skládá ze součástí, které umožňují transport mobilní 

fáze, dávkování vzorku, separaci látek a jejich detekci.(23) 
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Obr.č.1: Schéma kapalinového chromatografu (3) 

Z1, Z2, Z3, - zásobníky mobilní fáze 

Č – vysokotlaké čerpadlo, které konstantní průtokovou rychlostí tlačí mobilní fázi 

nastaveného složení přes kolonu do detektoru 

PG – programovací jednotka, pomocí které se nastavuje požadované složení mobilní 

fáze 

DZ – dávkovací zařízení 

K – chromatografická kolona 

D – detektor, který indikuje průtok separované složky detekční celou a přenáší 

vhodně upravený signál do počítače PC, který ho zpracuje 

 

Mobilní fáze je při izokratické eluci vedena ze zásobníku přes odplyňovač do 

vysokotlakého čerpadla. Při gradientové eluci se přiváděné proudy mobilní fáze ze 

zásobníků mísí podle programu ve směšovači a teprve potom postupují stejnou 

cestou do vysokotlakého čerpadla. Odtud postupují po případném utlumení pulsů 

přes dávkovací zařízení do chromatografické kolony. Kolona, která je zpravidla 

vyrobena z nerezové oceli nebo z vysoce pevného skla, je spojena přímo s 

detektorem, který je propojen se zařízením pro automatický záznam dat a pro 

vyhodnocování chromatogramů.(16) 

2.2.1.1. Zásobníky mobilní fáze 

Jako zásobníky mobilní fáze se obvykle používají uzavřené nádoby ze skla, plastu 

nebo nerezové oceli. Měly by být umístěné tak, aby byly dobře chráněné před 

světlem, otevřeným ohněm a prachem. 
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Mobilní fáze musí být velmi čistá a zbavená rozpuštěných plynů probubláváním 

heliem nebo působením ultrazvuku. U novějších zařízení probíhá odplyňování přímo 

v přístroji. 

K propojení chromatografických systémů se většinou používají kapiláry z plastů.(2,24) 

2.2.1.2. Čerpadla mobilní fáze 

Obecným požadavkem na funkci čerpadel je, aby dávkování bylo plynulé, bez pulsů, 

které by mohly způsobit výkyvy v detektoru. Dále musí čerpadlo zaručit konstantní 

průtok umožňující kvalitativní i kvantitativní analýzu. Zároveň je potřeba, aby 

konstrukční materiál byl chemicky odolný proti korozívním účinkům dopravovaných 

kapalin.(24) 

Čerpadla můžeme rozdělit na pulsní a bezpulsní. Pulsní čerpadla mají objem 

pracovní komory poměrně malý a potřebného průtoku se dosahuje mnohokrát 

opakovaným stlačením a vypuzením mobilní fáze z pracovní komory čerpadla. 

Bezpulsní čerpadla pracují s objemem pracovní komory daleko větším, což umožňuje 

provést řadu analýz bez opětovného plnění čerpadla.(23) 

Vysokotlaká bezpulzní pumpa je velmi důležitou součástí HPLC aparatury. Kolony 

pro HPLC jsou plněny mikročásticemi, které při průchodu mobilní fáze kladou velký 

odpor. Z toho důvodu musí být mobilní fáze pod vysokým tlakem, až 60 MPa, aby 

mohla projít přes kolonu. Dostatečný tlak a konstantní průtok mobilní fáze, v rozmezí 

0,1 – 10 ml/min, zajišťuje právě vysokotlaká pumpa. 

Čerpadla jsou obecně nejnáročnější součástí chromatografu.(2) 

2.2.1.3. Dávkovací za řízení 

Vzorek se před chromatografickým dělením musí rozpustit ve vhodném rozpouštědle, 

nejlépe v mobilní fázi, a dávkuje se na kolonu pomocí injekční stříkačky, dávkovacích 

ventilů a dnes hlavně pomocí automatických šesticestných dávkovačů (autosampler). 

Při dávkování vzorku je potřeba překonat vysoké tlaky na koloně.(23) 

2.2.1.4. Chromatografické kolony a jejich nápln ě 

Ve vysokotlaké vysokoúčinné kapalinové chromatografii má volba a výběr kolon a 

jejich příslušenství rozhodující význam. Účinnost kolon závisí na kvalitě použitého 

sorbentu, na délce kolony, jejím tvaru, na materiálu, z něhož je vyrobena, na jejím 

vnitřním povrchu, na způsobu plnění a na dalších faktorech. HPLC chromatografické 

kolony pro analytické účely jsou nejčastěji dlouhé 10 – 15 cm, mají vnitřní průměr 3 – 

5 mm a jsou zpravidla zhotoveny z nerezové oceli nebo ze skla.(3,23) 
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Kolony jsou naplněné vhodnými sorbenty: 

• Většina stacionárních fází užívaných v HPLC má částice sorbentu o průměru 3 – 

10 µm. V HPLC se nejčastěji používají tzv. chemicky vázané stacionární fáze . 

Na hydroxylové skupiny na povrchu silikagelových zrnek jsou vhodnou chemickou 

reakcí navázány různé radikály. Nejčastěji se jedná o uhlovodíkové řetězce 

obsahující 8 nebo 18 uhlíkových atomů. Jedná se o nepolární chemicky vázané 

fáze (tzv. reverzní fáze – reversed phase). U středně polární fáze radikál 

obsahuje tříuhlíkatý řetězec zakončený skupinami -CN, -NH2 aj. Méně často se 

požívají polární sorbenty jako silikagel a oxid hlinitý. Pro potřeby iontově výměnné 

chromatografie se jako sorbenty používají vhodné ionexy. Různé typy chirálních 

stacionárních fází umožňují analýzu enantiomerů léčiv.(3,25) 

• Pokrokem v analýze léčiv je zavedení zirkoniových a monolitických kolon do 

praxe. Zirkoniové kolony  jsou tvořeny částicemi oxidu zirkoničitého, jejichž 

povrch může být také modifikován. Jejich předností oproti silikagelu je jejich 

stabilita v celém rozsahu pH hodnot.(21) 

• Na rozdíl od konvenčních stacionárních fází tvoří monolitické kolony  jediný kus 

pórovitého materiálu, který vzniká zesítěním polymerní směsi. Největší výhodou 

monolitických kolon jsou jejich hydrodynamické vlastnosti.(26) 

2.2.1.5. Detektory 

Detektory slouží k identifikaci látek vycházejících z chromatografické kolony. Pomocí 

snímače sledují některou z vlastností eluátu a signál se po zesílení přivádí do 

zapisovače, který poskytuje záznam závislosti intenzity daného signálu na čase. K 

detekci separovaných látek se využívá jejich obecných nebo specifických vlastností, 

kterými se liší od složek mobilní fáze.(16,23) 

Na detektory pro HPLC jsou kladeny mimořádné požadavky: 

• vysoká citlivost 

• reprodukovatelnost a linearita odezvy 

• nezávislost odezvy na změně složení mobilní fáze při gradientové eluci 

• univerzálnost(2) 

SPEKTROFOTOMETRICKÉ DETEKTORY 

Při HPLC analýze léčiv tyto jsou používány nejčastěji. Vyznačují se velkou citlivostí 

(10-9 až 10-10 g/ml) a lze je používat při gradientové eluci. Proměřují absorbanci 

elektromagnetického záření určité vlnové délky složkami eluátu protékajícího celou 
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detektoru. K detekci léčiv se využívá především UV oblast spektra, mnohem méně 

často oblast viditelná a minimálně infračervená oblast spektra.  

V praxi se uplatňují především následující UV detektory: 

• UV detektor s fixní vlnovou délkou (nejčastěji 254 nm nebo 280 nm, při nichž 

absorbuje většina léčiv). Jsou poměrně jednoduché konstrukce a cenově 

nejdostupnější. 

• UV – VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou (libovolně měnitelná dle 

potřeb). 

• Scanning UV detektor (snímá během několika sekund absorpční spektrum v 

maximu píku hodnoceného léčiva). 

• Diode array detektor (je řízený počítačem a snímá celé absorpční spektrum 

eluátu každou sekundu). Výsledkem je trojrozměrný chromatogram jako 

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

identifikovat eluované látky a posoudit jejich čistotu.(2,3) 

FLUORIMETRICKÉ DETEKTORY 

Fluorimetrické 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. 

Fluorimetrické detektory jsou tedy méně univerzální než UV detektory, ale citlivější 

(10-9 až 10-12 g/ml), selektivnější a jsou rovněž použitelné při gradientové eluci.(3) 

REFRAKTOMETRICKÉ DETEKTORY 

Refraktometrický detektor registruje změny indexu lomu mezi mobilní fází a eluátem 

vytékajícím z kolony. Je sice univerzální, ale málo citlivý (10-6 g/ml) a vyžaduje oproti 

ostatním detektorům velmi pečlivé termostatování. Nelze ho využít při gradientní 

eluci.(2,3) 

ELEKTROCHEMICKÉ DETEKTORY 

Uplatňují se při hodnocení léčiv, u nichž lze využít dějů, které souvisejí s 

elektrochemickou reakcí probíhající na rozhraní elektroda – eluent. Proměřují 

elektrochemickou veličinu, jejíž hodnota je závislá na koncentraci analyzovaného 

léčiva. Roztok analyzovaných sloučenin vycházejících z kolony je veden do 

detektorové cely, kde dochází ke styku se dvěmi či třemi elektrodami. Měřený a 

zaznamenaný elektrický signál je zpravidla úměrný látkovému množství detekované 

látky. Schopnost elektrochemické redukovatelnosti a oxidovatelnosti využívá 
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voltametrický, amperometrický a polarografický detektor. Elektrochemické detektory 

jsou značně citlivé (10-9 až 10-12 g/ml), ale většinu z nich nelze použít při gradientové 

eluci.(3,23) 

HMOTNOSTNÍ DETEKTORY 

Pro detekci léčiv je v poslední době využíváno též spojení HPLC s hmotnostním 

spektrometrem. Po výstupu z HPLC kolony jsou molekuly léčiva v plynném stavu v 

hmotnostním spektrometru ionizovány jednou z ionizačních technik. Pro HPLC má 

dnes největší význam ionizace elektrosprejem (ESI), chemická ionizace za 

atmosférického tlaku (APCI) nebo fotoionizace (APPI). Dále dochází k rozlišení podle 

poměru hmotnosti a náboje a následnému zaznamenání relativních intenzit 

jednotlivých iontů. Nabité částice jsou v magnetickém nebo vysokofrekvenčním poli 

separovány dle poměru hmotnosti a náboje a následně jsou zaznamenány relativní 

intenzity jednotlivých iontů v podobě hmotnostního spektra. Spojení HPLC a MS je 

vysoce selektivní, citlivé a poskytuje řadu údajů potřebných pro identifikaci léčiv. 

Hmotnostní detektory jsou finančně náročnější než ostatní detektory.(2,3) 

2.2.1.6. Zařízení pro zpracování dat 

V dnešní době se k vyhodnocování a dalšímu zpracování chromatografických dat v 

naprosté většině případů používají počítače vybavené speciálním softwarem. Hlavní 

výhodou počítačů  je, že automaticky kontrolují, jestli chromatograf dodržuje 

nastavené parametry (složení a průtok mobilní fáze, teplotu kolony, nastavení 

detektoru, objem a sekvence vzorků dávkovaných na kolonu apod.), a jsou schopné 

zasahovat do jeho režimu a vést analýzu v optimálních předem určených 

podmínkách.(24,27) 

2.2.2. Hodnocení HPLC chromatogramu 

2.2.2.1. Kvalitativní hodnocení 

Při kvalitativní analýze jde o určení počtu komponent v analyzované směsi a 

identifikaci všech významných látek, které byly chromatografickou separací 

rozděleny.(28) 

Základní kvalitativní charakteristikou v HPLC je retenční čas tR, což je čas od nástřiku 

vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku. Nejčastějším důkazem 

totožnosti je shoda retenčních časů chromatografického píku léčiva v analyzovaném 

vzorku s retenčním časem píku standardu.(3) 
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2.2.2.2. Kvantitativní hodnocení 

Kvantitativní analýza je dána plochou píku (eventuálně jeho výškou), ta roste 

s obsahem složky ve vzorku. Díky zjištěným plochám píků lze při porovnání se 

standardy zjistit obsah dané látky ve vzorku.(5) 

Metoda vnějšího standardu 

Tato metoda spočívá ve dvou krocích. V prvním kroku se na kolonu nastříkne roztok 

analyzovaného vzorku a ve druhém kroku se nastříkne roztok vnějšího standardu za 

stejných podmínek. Jako vnější standard se zpravidla používá u substancí standard 

stanovované látky tzv. chemická referenční látka, nebo u složených lékových 

přípravků jedna z analyzovaných složek směsi. Koncentrace stanovovaných složek 

směsi se pak vypočítá z  poměru ploch (výšek) píků stanovovaných látek a plochy 

píku vnějšího standardu.(22) 

Metoda vnitřního standardu 

Ke známému objemu vzorku se přidává definovaný objem roztoku vhodného 

vnitřního standardu a po promíchání se nastřikuje na kolonu. Vnitřní standard musí 

být eluován v blízkosti píků, které budou vyhodnocovány, musí mít podobnou 

koncentraci jako hodnocené látky a musí být chemicky inertní. Při současné 

chromatografické analýze jsou standard a vzorek vystaveny stejným vlivům, a tím 

dochází k jejich eliminaci. Metoda vnitřního standardu je méně časově náročná a 

hlavně přesnější, jelikož není zatížena chybou dvojího nástřiku. Koncentrace 

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

stanovovaných látek a plochy píku vnitřního standardu.(2,22) 
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2.3. Vlastnosti zkoumaných látek 

2.3.1. Amlodipin 

2.3.1.1. Fyzikáln ě-chemické vlastnosti 

Název: Amlodipini besilas 

            Amlodipin - besylát(29) 

Strukturní vzorec:(30)  

                  

Sumární vzorec:  

C26H31Cl N2O8S 

Chemický název:  

3-ethyl-5-methyl-(4RS)-2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorfenyl)-6-methyl-1,4-

dihydropyridin-3,5-dikarboxylát-benzensulfonát 

Mr = 567,05 

Amlodipin-besylát je bílý nebo téměř bílý prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, snadno 

rozpustný v methanolu, mírně rozpustný v ethanolu, těžce rozpustný ve 2 - 

propanolu. (29) 

2.3.1.2. Farmakologické vlastnosti 

Klinické údaje: 

Indikace: 

Amlodipin je pyridinový blokátor kalciových kanálů 3. generace, používá se při léčbě 

esenciální hypertenze, při chronické stabilní angině pectoris a vazospastické angině 

pectoris. Zároveň bylo prokázáno snížení mortality u pacientů se současným 

srdečním selháním. 

Blokátory kalciových kanálů jsou velmi účinná a dobře tolerovaná léčiva u širokého 

spektra pacientů s vyjádřenou hypertenzí. Přípravky třetí generace, jako je amlodipin, 
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zajišťují dobrou kontrolu krevního tlaku především v kritických ranních hodinách a v 

případě, že pacient opomene užít dávku, nebo dokonce vynechá dávky dvě. 

Amlodipin může být používán při monoterapii, také v kombinaci s dalšími 

antihypertenzivy a nebo jako prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s 

hypertenzí, u nichž se současně vyskytují tři kardiovaskulární rizikové faktory a kteří 

mají normální nebo mírně zvýšenou hladinu cholesterolu v plazmě v kombinaci s 

dyslipidemiky.(31,32,33) 

V léčbě anginy pectoris se běžně používají dvojkombinace antianginózních léčiv, 

obvykle kombinace dlouhodobě působícího blokátoru kalciových kanálů 

dihydropyridinového typu – amlodipinu a β-blokátorů případně nitrátů.(34) 

S ohledem na prevalenci současného výskytu hypertenze a mírné 

hypercholesterolémie potvrdil výhodu kombinace amlodipinu a 

dyslipidemik(atorvastatinu) nedávný projekt CARPE (Caduet Adherence research 

program and Education), který prokázal lepší adherenci k léčbě hypertenze a 

hypercholesterolémie u fixní kombinace amlodipin/atorvastatin ve srovnání s pacienty 

užívajícími odděleně blokátory kalciových kanálů a statiny.(31,32,33) 

Dávkování a způsob podání: 

Pro léčbu hypertenze i anginy pectoris je obvyklá zahajovací dávka 5 mg jednou 

denně. Pokud se terapeutického efektu nedosáhne během 2 až 4 týdnů, dávku lze 

zvýšit v závislosti na individuální odpovědi pacienta až na maximální denní dávku 10 

mg. 

Amlodipin se může užívat jednak v monoterapii nebo v kombinaci s jinými léky na 

anginu pectoris u pacientů s anginou pectoris. 

Tablety by se měly zapíjet sklenicí vody a mohou se užívat nezávisle na jídle.(32) 

Kontraindikace 

Amlodipin je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na dihydropyridinové 

deriváty, amlodipin nebo na kteroukoliv z pomocných látek, dále u pacientů se 

závažnou hypotenzí, se šokem (včetně kardiogenního šoku), obstrukcí výtokové části 

levé komory (např. stenóza aorty vysokého stupně) a s hemodynamicky nestabilním 

srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.(32) 

Nežádoucí účinky 

Při užívání amlodipinu se můžou objevit následující nežádoucí účinky: 

leukocytopenie, trombocytopenie, alergické reakce, hyperglykémie, nespavost, 

poruchy vidění, tinnitus, palpitace, hypotenze, dušnost, bolesti břicha, zvracení, 
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zvýšené jaterní enzymy, alopecie, vyrážka, fotosenzitivita, otok kotníku, artralgie, 

myalgie, křeče svalů, poruchy močení, nykturie, impotence, gynekomastie.(32) 

Farmakodynamické vlastnosti: 

Amlodipin se řadí do farmakoterapeutické skupiny dihydropyridinových derivátů, což 

je podskupina blokátorů kalciových kanálů mající ATC kód: C08CA01.(32) 

Blokátory kalciových kanálů jsou heterogenní skupinou látek: 

I. generace zahrnuje deriváty tří rozdílných chemických skupin: 

• dihydropyridiny mající vždy vyšší selektivitu k cévám než ke svalovině 

srdeční: (nifedipin) 

• benzothiazepiny selektivní k srdeční svalovině i k cévám: (diltiazem) 

• fenylalkylaminy selektivní zejména k srdeční svalovině: (verapamil) 

II. generací jsou novější dihydropyridinové deriváty s vyšší selektivitou k cévám, 

menšími účinky na srdce a delší dobou působení: (felodipin, isradipin, nitredipin, 

nebivaldin) 

III. generace se někdy vyčleňuje jako samostatná skupina, která má vysokou 

selektivitu k cévám, ale pomalý nástup účinku, řadí se sem dihydropyridinové 

deriváty: (amlodipin, lacidipin, barnidipin).(31) 

Blokátory kalciových kanálů blokují průnik iontů kalcia buněčnou membránou, jenž 

má rozhodující úlohu v kontraktilních i vodivých procesech v myokardu i v cévách. 

Všechny v současnosti používané blokátory kalciových kanálů blokují L-typ 

vápníkového kanálu, které se otevírají na dlouhou dobu na rozdíl od kanálu T-typu, 

které se otevírají pouze krátkodobě. Po jejich podání klesá intracelulární koncentrace 

vápníku a výsledkem je snížení kontraktility a dráždivosti, které se projeví snížením 

tonu věnčitých tepen, snížením metabolických nároků myokardu na kyslík a dilatací 

arteriol v systémovém cévním řečišti, které vyvolá pokles krevního tlaku.(31) 

Amlodipin je inhibitorem vstupu vápníku ze skupiny dihydropyridinů. Antihypertenzní 

účinky amlodipinu jsou důsledkem přímého relaxačního účinku na hladkou svalovinu 

cév. Amlodipin snižuje celkovou ischemickou zátěž následujícími dvěma účinky. 

Rozšiřuje periferní arterioly a tím snižuje celkový periferní odpor (afterload), proti 

kterému srdce pracuje. Jelikož srdeční tep zůstává stabilní, toto snížení zátěže srdce 

vede ke snížení spotřeby energie a požadavků myokardu na kyslík. A navíc 

mechanismus účinku amlodipinu pravděpodobně zahrnuje dilataci hlavních 

koronárních cév. Tato dilatace zvyšuje dodávku kyslíku do svalů myokardu u 
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pacientů se spasmem koronárních arterií (Prinzmetalova neboli variantní angina). U 

pacientů s hypertenzí dochází při dávkování jednou denně k významnému snížení 

krevního tlaku, které přetrvává po dobu 24 hodin. U pacientů s anginou pectoris 

prodlužuje podávání amlodipinu jednou denně celkovou dobu tolerance tělesné 

zátěže, přičemž snižuje jak četnost záchvatů anginy pectoris, tak spotřebu tablet 

nitrátů.(32) 

Výhodou blokátorů kalciových kanálů u kardiovaskulárních onemocnění je, že 

nezvyšují plazmatické koncentrace lipidů a glycidů. 

Farmakokinetické vlastnosti: 

Po perorálním podání terapeutických dávek se amlodipin z gastrointestinálního traktu 

pomalu absorbuje. Absorpce není ovlivněna současným příjmem potravy. Absolutní 

biologická dostupnost nezměněné léčivé látky se odhaduje na 64 až 80%. In vitro 

studie prokázaly, že přibližně 97,5% amlodipinu je navázáno na plasmatické proteiny. 

 Plazmatický poločas kolísá mezi 35 a 50 h.. Amlodipin se v rozsáhlé míře přeměňuje 

na neaktivní metabolity. Zhruba 60 % podané dávky se vylučuje močí, z toho 10 % v 

nepřeměněné formě.(32) 

Kombinační léčba založená na podávání blokátoru kalciových kanálů (amlodipinu) a 

další skupinou antihypertenziv popř. dyslipidemik vedla k nižšímu výskytu 

kardiovaskulárních příhod, celkové i kardiovaskulární mortality oproti léčbě kombinací 

β-blokátor a diuretikum.(33) 

2.3.2. Atorvastatin 

2.3.2.1. Fyzikáln ě-chemické vlastnosti 

Název: Atorvastatinum 

Strukturní vzorec:(35) 
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Sumární vzorec:  

C33H35F N2O5 

Chemický název:            

7-[3-fenyl-4-fenylkarbamoyl-2-fluorfenyl-5-(2-propyl)pyrrol-1-yl]-(2R,4R)-2,4-

dihydroxyheptanová kyselina 

Mr: 558,65 

Vlastnosti: bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, nerozpustný ve vodě při pH 4 a 

nižším, velmi těžce rozpustný v destilované vodě, ve fosfátovém pufru o pH 7,4 a v 

acetonitrilu, těžce rozpustný v ethanolu, snadno rozpustný v methanolu.(36) 

2.3.2.2. Farmakologické vlastnosti 

Klinické údaje: 

Indikace: 

Atorvastatin je hypolipidemikum ze skupiny statinů – inhibitorů HMG-CoA reduktázy. 

Je indikován jako doplněk k dietě ke snížení zvýšeného celkového cholesterolu, LDL-

cholesterolu, apolipoproteinu B a triglyceridů. Dále se užívá jako prevence 

kardiovaskulárních příhod u pacientů s předpokládaným vysokým rizikem 

kardiovaskulární příhody a jako doplněk při úpravách dalších rizikových faktorů.(36,37) 

Význam podávání statinů v prevenci kardiovaskulárních příhod byl prokázán v mnoha 

studiích. Byl zméněn v nedávné studii ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac 

Outcomes Trial), která se zabývala významem hypolipidemické terapie v primární 

prevenci u hypertoniků s normálními nebo jen lehce zvýšenými hladinami 

cholesterolu.(33) 

Dávkování a způsob podání: 

Před zahájením léčby atorvastatinem má mít pacient nařízenu standardní 

nízkocholesterolovou dietu, kterou má dodržovat i po celou dobu léčby 

atorvastatinem. Dávka přípravku je zvolena individuálně podle výchozích hladin LDL-

cholesterolu, cíle léčby a podle reakce pacienta na léčbu. 

Jednotlivá denní dávka se užívá celá najednou a může se užívat kdykoliv přes den s 

jídlem nebo bez jídla.(37) 

Kontraindikace: 

Atorvastatin je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na tuto léčivou látku, s 

aktivním jaterním onemocněním nebo s neobjasněným přetrvávajícím zvýšením 
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sérových transamináz, těhotenství, v období kojení a u žen v reprodukčním věku, 

které nepoužívají vhodnou antikoncepci.(37) 

Nežádoucí účinky: 

Nasofaryngitida, trombocytopenie, alergické reakce, hyperglykémie, hypoglykémie, 

nárůst tělesné hmotnosti, anorexie, nespavost, bolest hlavy, závrať, poruchy zraku, 

tinitus, faryngolaryngeální bolest, zácpa, nadýmání, dyspepsie, nauzea, průjem, 

zvracení, hepatitida, cholestáza, kožní vyrážka, alopecie, myalgie, artralgie, bolest 

končetin, svalové křeče, otok kloubů, bolesti zad, bolest krku, svalová únava, 

myopatie, myozitida, rabdomyolýza, tendinopatie, gynekomastie, malátnost, asténie, 

bolest na hrudi, periferní otoky, únava, pyrexie, abnormální testy jaterních funkcí, 

zvýšení hladiny kreatinkinázy v krvi, přítomnost bílých krvinek v moči.(37) 

Farmakodynamické vlastnosti: 

Atorvastatin patří do farmakoterapeutické skupiny hypolipidemik, je to inhibitor HMG-

CoA reduktázy mající ATC kód: C10AA05.(37) 

Atorvastatin je selektivním kompetitivním inhibitorem HMG-CoA reduktázy, enzymu 

katalyzujícího přeměnu 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzymu A na mevalonát, což 

je prekurzor sterolů včetně cholesterolu. Snižuje se tak buněčná koncentrace 

cholesterolu. V játrech jsou triglyceridy a cholesterol zabudovány do VLDL 

(lipoproteiny o velmi nízké hustotě) a plazmou transportovány do periferních tkání. 

Lipoproteiny o nízké hustotě (LDL) vzniklé z VLDL, jsou primárně katabolizovány 

vysoce afinitními LDL receptory. Atorvastatin snižuje hladiny cholesterolu a 

lipoproteinů v plazmě inhibicí HMG-CoA reduktázy a následně inhibicí biosyntézy 

cholesterolu v játrech. Atorvastatin zvyšuje též počet jaterních LDL receptorů na 

buněčném povrchu v játrech, a tím je urychlena absorpce a katabolismus LDL. 

Atorvastatin snižuje tvorbu LDL, apolipoproteinu B a triglyceridů, přičemž současně 

vyvolává ve variabilní míře zvýšení HDL a apolipoproteinu A. Bylo prokázáno, že 

snížení celkového cholesterolu, LDL-C a apolipoproteinu B snižuje riziko 

kardiovaskulárních příhod a kardiovaskulární mortality.(31,37) 

Farmakokinetické vlastnosti: 

Atorvastatin se po perorálním podání rychle vstřebává. Maximální plazmatické 

koncentrace (C-max) je dosaženo po 1 - 2 hodinách. Míra absorpce vzrůstá 

proporcionálně s dávkou atorvastatinu. Nízká systémová dostupnost bývá 

připisována presystémové clearance ve sliznici gastrointestinálního traktu a/nebo 
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metabolismu prvního průchodu v játrech. Atorvastatin je vázán z ≥ 98 % na 

plazmatické proteiny.  

Atorvastatin je metabolizován cytochromem P 450 3A4. 

Atorvastatin je vylučován převážně žlučí po metabolizaci v játrech i extrahepatálně. 

Nezdá se však, že by lék procházel významnou enterohepatální recirkulací. Poločas 

inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy je asi 20 - 30 hod. vzhledem k přítomným 

aktivním metabolitům.(36) 

Pro pacienty s arteriální hypertenzí je nejdůležitějším cílem léčby snížení celkového 

kardiovaskulárního rizika. Podle analýzy dat Framinghamské studie je u 78 % mužů a 

82 % žen s hypertenzí přítomen ještě další kardiovaskulární rizikový rizikový faktor. 

Přibližně polovina pacientů s arteriální hypertenzí trpí rovněž hypercholesterolemií.  

Epidemiologické údaje motivovaly výrobce léčiv k vývoji fixních kombinací látek z 

odlišných farmakoterapeutických skupin s cílem ovlivnit dva různé rizikové faktory 

jednou tabletou. První takový přípravek představuje fixní kombinace blokátoru 

kalciových kanálů se statinem (amlodipin/atorvastatin).(38) 

2.4. Přehled prací zabývajících se analýzou amlodipinu a 
atorvastatinu 

Následující práce se zabývají obdobnými tématy jako tato diplomová práce, tedy 

hledáním optimálních podmínek pro analýzu kombinace amlodipinu a atorvastatinu: 

1.) K.R. Rajeswari, G.G. Sankar, A.L. Rao a J.Seshagirirao vyvinuli HPLC metodu 

pro současné stanovení atorvastatinu a amlodipinu z tablet za použití reverzní fáze 

RP-C18 o rozměrech 150x4,6 mm a o velikosti částic 5 µm, jako mobilní fáze byla 

použita směs acetonitril (0,03 mol/l) -  fosfátový pufr o pH 2,9 (poměr 55:45) při 

průtokové rychlosti 1ml/min. Detekce atorvastatinu a amlodipinu byla provedena s 

využitím duálního UV detektoru, absorbance při 240 nm a 362 nm.(39) 

2) A. Mohammadia, N. Rezanoura, M. Ansari Dogahehc, F. Ghorbani Bidkorbeha, M. 

Hashem a R.B. Walker analyzovali pomocí HPLC metody kombinaci atorvastatinu  a 

amlodipinu v léčivém přípravku. Stacionární fází byla kolona Perfectsil® Target ODS-

3, s velikostí částic 5 µm a rozměry 250 mm × 4.6 mm a mobilní fáze měla složení 

acetonitril – NaH2PO4 pufr o koncentraci 0,025 mol/l a pH 4,5 v poměru 55:45 o 

průtoku 1 ml/min. Byl použit UV detektor o vlnové délce 237 nm.(40) 

3) B.G. Chaudhari, N.M. Patel a P.B. Shah se zabývali HPLC analýzou 

kombinovaných tablet atorvastatinu a amlodipinu. Separace probíhala na stacionární 

reverzní fázi Lichrospher® 100 C18, částice o velikosti 5 µm, o rozměrech 250 



 
 

 
 

- 23 - 
 
 

 

mm×4.0 mm a optimální mobilní fáze se skládala z acetonitrilu a z fosfátového pufru 

o koncentraci 0,05 mol/l. Poměr složek mobilní fáze byl 60 : 40 a byla okyselena 10% 

roztokem kyseliny fosforečné na pH 3±0,1. Analýza probíhala o průtokové rychlosti 

1.0 ml/min a byla detekována pomocí  UV detektoru  při vlnové délce 254 nm.(41) 

4) D.A. Shah, K.K. Bhatt, M.B. Shankar, R.S. Mehta, T.R. Gandhi a S.L. Baldania 

vyvinuli podmínky pro současnou analýzu amlodipinu a atorvastatinu z tablet. Jako 

stacionární fáze byla použita kolona Luna C-18, s částicemi velikosti 5 µm, o 

rozměrech 250 × 4,6 mm. Mobile fáze o složení methanol: acetonitril: pufr KH2PO4 o 

koncentraci 0,05 mol/l (poměr složek mobilní fáze byl 20:50:30 a pH 3.5) protékala 

rychlostí 1.0 ml/min .Detekce proběhla na UV detektoru při vlnové délce 240 nm.(42) 

5) P. Mishra, A. Gupta a K. Shah vyvinuli UV-spektrofotometrickou metodu pro 

současné stanovení atorvastatinu a amlodipinu v tabletách. Obě látky byly odděleně 

rozpuštěny v methanolu. Atorvastatin měl absorpční maximum při 246 nm a 

amlodipin  ukázal absorpční vrcholy na 237 a 360 nm.(43) 

Následující práce pojednávají o zpracování analýz samotného amlodipinu nebo 

atorvastatinu případně o jejich kombinacích s jinými látkami: 

6) D.A. Shah, K.K. Bhatt, R.S. Mehta, M.B. Shankar, S.L. Baldania a T.R.Gandhi se 

zabývali HPLC analýzou směsi atorvastatinu a kyseliny acetylsalicylové. Separace 

probíhala na stacionární fázi Gemini C-18 a mobilní fázi o složení KH2PO4 : methanol 

(v poměru 20:80) okyselena na pH 4 pomocí kyseliny fosforečné. Průtoková rychlost 

byla 1,0 ml/min a analýza probíhala při vlnové délce 240 nm.(44) 

7) M. Çelebier, M.S. Kaynak, S. Altınöz a S. Şahin pracovali na současné analýze 

amlodipinu a valsartanu. 

Za stacionární fázi zvolili kolonu HICHROM Nucleosil 100-5 C18  (250 mm x 4,6 mm) 

a mobilní fázi o složení fosfátový pufr (pH 3,6; koncentrace 0,01 mol/l) : acetonitril : 

methanol ( v poměru 50:40:10 ). 

Analýza se odehrála za laboratorní teploty o průtokové rychlosti 1,0 ml/min.(45) 

8)    A. Zarghia, S.M. Foroutanb,  A. Shafaatia a A. Khoddamc  pracovali na metodě 

HPLC analýzy, díky které je možno kvantifikovat množství amlodipinu v plazmě. Při 

separaci byla použita kolona  Nucleosil C8. Mobilení fází byla směs pufru 

dihydrogenfosforečnanu sodného (0,01 mol/l) a acetonitrilu v poměru 63:37, která 

byla okyselena na  pH 3,5 za průtokové rychlosti 1,5 ml/min. Vlnová délka při detekci 

byla nastavena na 239 nm.(46) 
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9) S.S. Sonawane, A.A. Shirkhedkar, R.A. Fursule a S.J. Surana se zabývali 2 

metodami pro současnou analýzu atorvastatinu a ezetimibu z jejich směsi. První 

metoda je založena na UV-spektrofotometrickém stanovení dvou látek. Absorbční 

maximum ezetimibu je 232,5 nm a atorvastatinu 246,0 nm. Druhou metodou je HPLC 

analýza, kde jako stacionární fáze byla využita reverzní fáze -  kolona Luna C18 . 

Mobilní fází byl pufr octanu amonného o pH 5,0 : acetonitril : triethylamin ( o poměru 

50:50:0.2,). Průtoková rychlost byla 1 ml/min za vlnové délky 240 nm. Vnitřním 

standardem byl zvolen ibuprofen.(47) 
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3. CÍL PRÁCE  
Cílem této diplomové práce bylo nalézt optimálních chromatografických podmínky 

pro současnou HPLC analýzu amlodipinu a atorvastatinu a jejich stanovení 

v kombinovaném léčivém přípravku. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Použité p řístroje, materiál, pom ůcky a chemikálie 

4.1.1. Přístroje 

Kapalinový chromatograf LC 20, Shimadzu, Japonsko  

Analytické váhy KERN ALS-220-4N, Německo 

Ultrazvuková lázeň K 10, Kraintek, Slovensko 

Spektrofotometr Shimadzu, UV-2401 PC, Japonsko 

Acidimetr 333 Druopta Praha, Česká republika 

Centrifuga IEC CL 31R Multispeed, Thermo Electron Corporation, Francie 

4.1.2. Chromatografický materiál 

Chromatografická kolona 250x4 mm I.D. s náplní Lichrosphere 100 RP C18, 5 µm, 

Merck, Německo 

Chromatografická kolona 125x4 mm I.D. s náplní Nucleosil 120-5 C18, Macherey-

Nagel, Německo 

4.1.3. Pomůcky 

Filtrační papír 

Laboratorní sklo 

Lžičky 

4.1.4. Chemikálie 

4´- chloracetanilid, Aldrich Chem.Co, Německo 

Acetanilid, Léčiva, Praha, Česká republika 

Acetonitril, LiChrosolv, Merck, Darmstadt, Německo 

Amlodipin-besilát, Sigma – Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

Atorvastatin, Sigma – Aldrich Chemie, Steinheim, Německo  

Benetazon, Léčiva, Praha, Česká republika 

Bromhexin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Dihydrogenfosforečnan draselný, Lachema, Brno, Česká republika 

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

Ethylparaben, Fluka, Německo 
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Fenacetin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Fosforečnan amonný, Lachema, Brno, Česká republika 

Hydrogenfosforečnan amonný, Lachema, Brno, Česká republika 

Hydrogenfosforečnan sodný, Lachema, Brno, Česká republika 

Indometacin, Léčiva, Praha, Česká republika 

Jodid draselný, Lachema, Brno, Česká republika 

Kyselina octová, p.a., PENTA, Chrudim, Česká republika 

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

Methanol, LiChrosolv, Merck, Darmstadt, Německo 

Methylalkohol p.a., PENTA, Chrudim, Česká republika 

Methylparaben, Fluka, Německo 

Octan amonný, Balex, Pardubice – Rosice na L., Česká republika 

Paracetamol, Léčiva, Praha, Česká republika 

Propylparaben, Fluka, Německo 

Sukcinylsulfathiazol, Léčiva, Praha, Česká republika 

Sulpirid, Sigma – Aldrich Chemie, Steinheim, Německo 

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

Voda čištěná reverzní osmózou 

4.2. Vypracování chromatografických podmínek pro HP LC 
analýzu amlodipinu a atorvastatinu 

Pro současnou HPLC analýzu amlodipinu a atorvastatinu bylo třeba přijít na optimální 

chromatografické podmínky, což obnášelo zejména nalézt vhodnou stacionární a 

mobilní fázi, určit optimální vlnovou délku pro UV detekci, ideální průtokovou rychlost 

a teplotu pro analýzu a vybrat ideální vnitřní standard. 

4.2.1. Výběr stacionární a mobilní fáze 

Určení optimálních chromatografických podmínek bylo zahájeno hledáním vhodné 

stacionární a mobilní fáze. Byly tedy vyzkoušeny 2 typy kolon, jimiž protékaly mobilní 

fáze a o různém složení, o více průtokových rychlostech a několika teplotách. Ve 

většině případů vykazoval atorvastatin dobře hodnotitelný chromatogram, naopak pro 

amlodipin bylo třeba vyzkoušet různé varianty. 
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1. Chromatografická kolona 250x4 mm I.D. s náplní L ichrosphere 100 RP C18, 

5 µm: 

Směs: 

• Methanol : voda okyselená kyselinou fosforečnou na pH 3,3; 60:40 (v/v); 

průtoková rychlost 1ml/min; 25 °C 

• Methanol : voda okyselená kyselinou fosforečnou na  pH 3,3; 40:60 (v/v); 

průtoková rychlost 1ml/min; 25 °C 

• Methanol : voda okyselená kyselinou fosforečnou na pH 3,4; 80:20 (v/v); 

průtoková rychlost 1ml/min; 25 °C 

• Methanol : voda okyselená kyselinou fosforečnou na pH 3,6; 30:70 (v/v); 

průtoková rychlost 1ml/min; 25 °C 

• Methanol : roztok octanu amonného 0,01 mol/l okyselený kyselinou octovou 

na pH 5,5; 60:40 (v/v); průtoková rychlost 1ml/min; 25 °C 

• Methanol : roztok dihydrogenfosforečnanu draselného 0,01 mol/l o pH 4,8; 

60:40 (v/v); průtoková rychlost 1ml/min; 25 °C 

• Methanol : roztok dihydrogenfosforečnanu draselného 0,01 mol/l okyselená 

kyselinou fosforečnou na pH 3,5; 60:40 (v/v); průtoková rychlost 1ml/min; 

25 °C 

• Roztok hydrogenfosforečnanu amonného 0,01 mol/l : voda; 60:40 (v/v); 

průtoková rychlost 1ml/min; 25 °C 

• Acetonitril : roztok hydrogenfosforečnanu amonného 0,01 mol/l; 60:40 (v/v); 

průtoková rychlost 1ml/min; 25 °C 

• Acetonitril : roztok dihydrogenfosforečnanu draselného 0,025 mol/l okyselená 

kyselinou fosforečnou na pH 4,3; 55:45 (v/v); průtoková rychlost 0,8 ml/min; 

25 °C 

• Acetonitril : roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného 0,025 mol/l 

okyselená kyselinou fosforečnou na pH 4,3; 55:45 (v/v); průtoková rychlost 

0,8 ml/min; 25 °C 

• Acetonitril : roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného 0,025 mol/l 

okyselená kyselinou fosforečnou na pH 4,3; 55:45 (v/v); průtoková rychlost 

1,2 ml/min; 25 °C 
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• Acetonitril : roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného 0,025 mol/l 

okyselená kyselinou fosforečnou na pH 4,4; 55:45 (v/v); průtoková rychlost 

1ml/min; 25 °C 

• Acetonitril : roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného 0,025 mol/l 

okyselená kyselinou fosforečnou na pH 4,4; 70:30 (v/v); průtoková rychlost 

1ml/min; 25 °C 

2. Chromatografická kolona 125x4 mm I.D. s náplní N ucleosil 120-5 C 18: 

Směs: 

• Acetonitril : roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného okyselená 

kyselinou fosforečnou na pH 4,4; 70:30 (v/v); průtoková rychlost 1ml/min; 

25 °C 

• Acetonitril : roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného okyselená 

kyselinou fosforečnou na pH 4,4; 60:40 (v/v); průtoková rychlost 1ml/min; 

25 °C 

• Acetonitril : roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného okyselená 

kyselinou fosforečnou na pH 4,4; 55:45 (v/v); průtoková rychlost 1ml/min; 

25 °C 

4.2.2. Výběr vnit řního standardu 

Pro kvantitativní hodnocení chromatogramů amlodipinu a atorvastatinu byla vybrána 

metoda vnitřního standardu. Vhodný vnitřní standard byl hledán mezi následujícími 

látkami: 

• Ethylparaben 

• Methylparaben 

• Sukcinylsulfathiazol 

• Diklofenak 

• Fenacetin 

• Indometacin 

• Bromhexin 

• Benetazon 

• Sulpirid 
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• Paracetamol 

• Chloracetanilid 

• Acetanilid 

• Propylparaben 

Nejvhodnějším vnitřním standarden byl zvolen propylparaben. 

4.2.3. Výběr vlnové délky pro UV detekci 

Součástí kapalinového chromatografu je UV-VIS detektor s nastavitelnou vlnovou 

délkou. Pro zvolení optimální vlnové délky při detekci amlodipinu, atorvastatinu a 

propylparabenu, bylo třeba pomocí spektrofotometru změřit jejich UV spektra. 

4.2.4. Příprava mobilní fáze a zásobních roztok ů a vzork ů 

4.2.4.1. Příprava mobilní fáze 

Byla použita mobilní fáze o složení: acetonitril – roztok dodekahydrátu 

hydrogenfosforečnanu sodného (0,025 mol/l)okyselená kyselinou fosforečnou na pH 

4,4 v poměru 55:45 (v/v). 

Vodný roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného o koncentraci 0,025 

mol/l se připravil navážením 8,9535 g dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného 

a přidáním 1000 ml vody čištěné reverzní osmózou. Roztok byl smíchán 

s acetonitrilem v uvedeném poměru a následně okyselen kyselinou fosforečnou na 

pH 4,4. 

4.2.4.2. Příprava zásobních roztok ů 

• Zásobní roztok amlodipinu o koncentraci 1 mg/ml: 

Zásobní roztok byl připraven navážením 25,0 mg amlodipinu a následným 

rozpuštěním v methanolu ve 25 ml odměrné baňce. 

• Zásobní roztok atorvastatinu o koncentraci 1 mg/ml: 

Zásobní roztok byl připraven navážením 25,0 mg atorvastatinu a následným 

rozpuštěním v methanolu ve 25 ml odměrné baňce. 

• Zásobní roztok propylparabenu o koncentraci 1 mg/ml: 

Zásobní roztok byl připraven navážením 25,0 mg propylparabenu a následným 

rozpuštěním v methanolu ve 25 ml odměrné baňce. 

4.2.4.3. Příprava vzork ů pro sestrojení kalibra ční křivky 

Pomocí zásobních roztoků bylo připraveno pět kalibračních roztoků do odměrných 

baněk o objemu 10 ml o postupně se zvyšující koncentraci amlodipinu a 
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atorvastatinu. Koncentrace propylparabenu (vnitřní standard) byla stále stejná. 

Roztoky byly doplněny po rysku odměrné baňky mobilní fází. Každý vzorek byl 

nastřikován na kolonu v objemu 20 µl. Složení kalibračních roztoků je uvedeno v níže 

uvedené tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Koncentrace jednotlivých látek ve vzorcích pro  sestrojení 

kalibra ční křivky 

Vzorek 

číslo 
Amlodipin 

[mg/ml] 

Atorvastatin 

[mg/ml] 

Propylparaben 

[mg/ml] 

1 0,025 0,05 0,05 

2 0,04 0,075 0,05 

3 0,05 0,1 0,05 

4 0,06 0,125 0,05 

5 0,075 0,15 0,05 

 

4.2.4.4. Příprava vzork ů pro stanovení obsahu amlodipinu a atorvastatinu 
v léčivém p řípravku 

Zvážením deseti tablet léčivého přípravku obsahujícího v kombinaci amlodipin a 

atorvastatin byla vypočítána průměrná hmotnost jedné tablety. Dále byly tablety 

rozdrceny a promíseny. Po navážce množství, které odpovídá jedné tabletě, mohl být 

připraven roztok pro stanovení obsahu. Způsob přípravy byl následující. 

Navážka byla převedena do centrifugační zkumavky, byla rozpuštěna v 10 ml 

methanolu a umístěna do ultrazvukové lázně na 10 minut, poté byl roztok 

centrifugován při 5000 otáčkách/min 10 minut. Dále byl supernatant převeden do 100 

ml odměrné baňky, k němu byl přidán vnitřní standard a směs byla doplněna mobilní 

fází. Vzorek byl nastřikován na kolonu v množství 20 µl. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE  

5.1. Chromatografické podmínky pro HPLC analýzu aml odipinu 
a atorvastatinu 

5.1.1. Stacionární fáze 

V průběhu hledání optimálních chromatografických podmínek pro současnou HPLC 

analýzu amlodipinu a atorvastatinu byly vyzkoušeny dvě různé stacionární fáze. Jako 

nejvhodnější byla zvolena chromatografická kolona 125x4 mm I.D. s náplní Nucleosil 

120-5 C 18. 

5.1.2. Mobilní fáze 

Bylo vyzkoušeno velké množství mobilních fází o různém složení a různých 

poměrech. Bylo potřeba najít fázi, při jejímž použití v chromatografické analýze 

budou látky na chromatogramu dostatečně odděleny a budou eluovány v přijatelném 

retenčním čase. Nejvhodnější fází byla zvolena směs acetonitril : roztok 

dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného 0,025 mol/l okyselená kyselinou 

fosforečnou na pH 4,4 v poměru 55:45. Průtoková rychlost byla zvolena 1 ml/min. 

5.1.3. Vnit řní standard 

Jako vnitřní standard bylo vyzkoušeno několik různých typů látek. Jako nejvhodnější 

standard se prokázal propylparaben. Jeho retenční čas byl ideální, jeho symetrický 

pík se nepřekrýval s píky analyzovaných léčiv a zároveň byl v jejich dostatečné 

blízkosti a také absorboval při nastavené vlnovené délce, která byla pro léčiva 

zvolena. 

 

Obr. č. 2 : Chromatografický záznam roztoku vnit řního standardu 

(propylparaben 0,05 mg/ml) za chromatografických po dmínek viz. kap. 5.1. 

Propylparaben 
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Obr. č. 3: Chromatografický záznam sm ěsi standard ů. Amlodipin (0,05 mg/mol) 

a atorvastatin (0,1 mg/mol) za chromatografických p odmínek viz. kap. 5.1. 

5.1.4. Detekce 

Detektor s nastavitelnou vlnovou délkou byl nastaven na 210 nm.Tato vlnová délka 

byla určena na základě předchozího měření UV spekter amlodipinu, atorvastatinu a 

propylparabenu. 

 

Atorvastatin 

Amlodipin 
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Obr. č. 4 : Absorp ční spektrum amlodipinu  

Absorpční maxima: 

     Vlnová délka (nm)   Absorbance 

    1       360,20         0,2493 

    2       236,40         0,7896 

    3       210,20         1,2757 
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Obr. č. 5 : Absorp ční spektrum atorvastatinu. 

Absorpční maxima: 

       Vlnová délka (nm)   Absorbance 

1       336,60         0,0005 

2       246,00         0,8635 

3       206,20         1,6108 
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Obr. č. 6: Absorp ční spektrum propylparabenu. 

Absorpční maxima: 

       Vlnová délka (nm)   Absorbance 

1       352,80         0,0043 

2       346,20         0,0046 

3       265,80         0,8970 

4       204,40         1,2316 

 

5.2. Stanovení obsahu 

5.2.1. Kalibra ční křivky 

Pro stanovení obsahu amlodipinu a atorvastatinu v léčivém přípravku byla využita 

metoda kalibrační křivky. Bylo připraveno 5 vzorků o různých koncentracích 

amlodipinu a atorvastatinu a o stejné koncentraci propylparabenu (vnitřní standard). 

Příprava vzorků pro sestrojení kalibrační křivky je uvedena v tabulce č. 1, jenž je 

součástí kapitoly 4.2. Data pro kalibrační křivku byla měřena za chromatografických 

podmínek uvedených v kapitole 5.1. 

Kalibrační křivka je vyjádřením závislosti poměru ploch zkoumané látky (amlodipin - 

AAM;  atorvastatin - AAT) a vnitřního standardu (propylparaben - AIS) na jejich 

koncentraci. Hodnoty pro sestrojení kalibrační křivky pro amlodipin jsou uvedeny 
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v tabulce č. 2, jeho kalibrační křivka na obrázku č. 7 a hodnoty pro atorvastatin 

v tabulce č. 3 a kalibrační křivka na obrázku č. 8. 

 

Tabulka č. 2: Hodnoty amlodipinu pro sestrojení kalibra ční křivky 

Koncentrace 

amlodipinu 

AM [mg/ml] 

Koncentrace 

vnit řního 

standardu 

IS [mg/ml] 

Číslo 

měření 

Poměr 

ploch pík ů 

AAM / AIS 

Průměrná 

hodnota 

AAM / AIS 

0,025 0,05 

1 0,402063 

 

0,40074 

 

2 0,398806 

3 0,402214 

4 0,399878 

5 0,40074 

0,04 0,05 

1 0,56172 

 

0,56776 

 

2 0,55781 

3 0,56109 

4 0,56074 

5 0,59744 

0,05 0,05 

1 0,679005 

 

0,676302 

 

2 0,686926 

3 0,670879 

4 0,671763 

5 0,67294 

0,06 0,05 

1 0,79101 

 

0,79314 

 

2 0,78989 

3 0,79455 

4 0,79113 

5 0,79912 

0,075 0,05 

1 0,962953 

 

0,964168 

 

2 0,961406 

3 0,968144 

4 0,964066 

5 0,96427 
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Obr. č. 7: Kalibra ční křivka amlodipinu 
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Tabulka č. 3: Hodnoty atorvastatinu pro sestrojení kalibra ční křivky 

Koncentrace 

atorvastatinu 

AT [mg/ml] 

Koncentrace 

vnit řního 

standardu 

IS [mg/ml] 

číslo m ěření 

Poměr ploch 

píků 

AAT / AIS 

Průměrná 

hodnota 

AAT / AIS 

0,05 0,05 

1 0,888277 

0,888466 

 

2 0,888434 

3 0,88817 

4 0,888466 

5 0,888985 

0,075 0,05 

1 1,348289 

1,342875 

 

2 1,345059 

3 1,339097 

4 1,348801 

5 1,333129 

0,1 0,05 

1 1,797749 

1,795844 

 

2 1,798253 

3 1,793692 

4 1,796726 

5 1,792799 

0,125 0,05 

1 2,259088 

2,254325 

 

2 2,249889 

3 2,253689 

4 2,251468 

5 2,257491 

0,15 0,05 

1 2,711771 

2,711317 

 

2 2,709642 

3 2,712538 

4 2,711214 

5 2,71142 
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Obr. č. 8: Kalibra ční křivka atorvastatinu 

5.2.2. Stanovení obsahu 

Byl připraven vzorek z léčivého přípravku, který obsahuje kombinaci amlodipinu a 

atorvastatinu. Postup přípravy je popsán v kapitole 4.2. Výrobcem deklarované 

množství v 1 tabletě je 5 mg amlodipinu a 10 mg atorvastatinu. 

Stanovení obsahu účinných látek v tabletě proběhlo na základě dosazení poměru 

ploch amlodipinu a propylparabenu (AAM / AIS ) nebo atorvastatinu a propylparabenu 

(AAT / AIS ) do rovnic popisujících kalibrační křivku. Takto zjištěné koncentrace 

léčivých látek byly vztaženy na průměrnou hmotnost tablety. Výsledek byl vyjádřen 

jako procenta deklarovaného množství. 

Kalibrační křivku amlodipinu je popsána rovnicí:  

 y = 11,269x + 0,117 

Kalibrační křivku atorvastatinu je popsána rovnicí:  

y = 18,229x – 0,0243 

Procentuální obsah amlodipinu / atorvastatinu v 1 tabletě léčivého přípravku byl 

vypočítán podle následujícího vzorce: 

m(%) =
x × 100 × prům. hmotn.× 100

n × 5(10)
 

průměrná hmotnost 1 tablety = 0,10431 g 

x = hodnota vypočítaná z rovnice kalibrační křivky 

100 = zředění  
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n = navážka vzorku  

vzorek č. 1: n=0,1044 g; vzorek č. 2: n=0,1043 g; vzorek č. 3: n=0,1043 g 

5(10) = deklarované množství mg amlodipinu (atorvastatinu) v 1 tabletě 

 

Tabulka č. 4: Hodnoty amlodipinu pro stanovení obsahu:  

Vzorek 

číslo  

Poměr ploch 

píků 

AAM / AIS 

Průměrná 

hodnota 

AAM / AIS 

Zjišt ěná 

koncentrace 

amlodipinu 

[mg/ml] 

Obsah 

amlodipinu 

v tablet ě* 

[%] 

1 

0,671230 

0,669078 0,0490 97,94 

0,669240 

0,655666 

0,678232 

0,671021 

2 

0,671358 

0,662352 0,0484 96,80 

0,669121 

0,660019 

0,651056 

0,660206 

3 

0,648892 

0,659872 0,0482 96,33 

0,662765 

0,651209 

0,658319 

0,678175 

   *% deklarovaného množství 

Průměrný obsah amlodipinu je 4,85 mg, což odpovídá 97,03% deklarovaného 

množství. 
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Tabulka č. 5: Hodnoty atorvastatinu pro stanovení obsahu:  

Vzorek 

číslo  

Poměr ploch 

píků 

AAT / AIS 

Průměrná 

hodnota 

AAT / AIS 

Zjišt ěná 

koncentrace 

atorvastatinu 

[mg/ml] 

Obsah 

atorvastatin

u v tablet ě* 

[%] 

1 

1,793995 

1,778965 0,098923 98,88 

1,768212 

1,779917 

1,772581 

1,780121 

2 

1,761098 

1,769288 0,098392 98,41 

1,770434 

1,763891 

1,772993 

1,778024 

3 

1,779021 

1,779896 

 

0,098974 

 

98,95 

1,783571 

1,776256 

1,779891 

1,780741 

   *% deklarovaného množství 

Průměrný obsah atorvastatinu je 9,88 mg, což odpovídá 98,75% deklarovaného 

množství. 
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Obr. č. 9: Chromatografický záznam sm ěsi standard ů odpovídající složení 

HVLP přípravku s p řidaným vnit řním standardem: amlodipin (0,05 mg/ml), 

atorvastatin (0,1 mg/ml) a propylparaben (0,05 mg/m l) za chromatografických 

podmínek uvedených v kap. 5.1. 

 

 

Obr. č. 10: Chromatografický záznam kombinované tablety a mlodipinu (0,05 

mol/l) a atorvastatinu (0,1 mg/ml) s p řidaným vnit řním standardem 

propylparabenem (0,05 mg/ml) za chromatografických podmínek uvedených 

v kap. 5.1. 
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6. ZÁVĚR 
Tato diplomová práce pojednává o nalezení optimálních chromatografických 

podmínkách pro současnou HPLC analýzu amlodipinu a atorvastatinu 

v kombinovaném léčivém přípravku. 

Pro HPLC analýzu byla stacionární fází zvolena chromatografická kolona 125x4 mm 

I.D. s náplní Nucleosil 120-5 C18. Jako mobilní fáze byla vybrána směs 

acetonitril : roztok dodekahydrátu hydrogenfosforečnanu sodného 0,025 mol/l, 

okyselená kyselinou fosforečnou  na pH 4,4 v poměru 55 : 45 (v/v). Vhodná 

průtoková rychlost mobilní fáze byla 1,0 ml/min. Vzorky byly nastřikovány v objemu 

20 µl. Jako vnitřní standard byl použit propylparaben. Detekce analyzovaných látek 

probíhala při vlnové délce λ = 210 nm za využití UV-VIS detektoru. 

Pro stanovení obsahu amlodipinu a atorvastatinu v léčivém přípravku byla použita 

metoda kalibrační křivky. Kalibrační křivka amlodipinu je vyjádřena rovnicí regresní 

přímky y = 11,269x + 0,117 a korelačním koeficientem R = 0,9999. Kalibrační křivka 

atorvastatinu je vyjádřena rovnicí regresní přímky y = 18,229x – 0,0243 a korelačním 

koeficientem R2 = 1. 

Při stanovení v kombinovaném léčivém přípravku byl zjištěn obsah 4,85 mg 

amlodipinu a 9,88 mg atorvastatinu, což odpovídá 97,03% amlodipinu a 98,75% 

atorvastatinu množství deklarovaného výrobcem. 
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7. ZKRATKY  
AAM   Plocha amlodipinu 

AAT  Plocha atorvastatinu 

AIS  Plocha vnitřního standardu 

APCI  Chemická ionizace za atmosférického tlaku 

APPI  Fotoionizace za atmosférického tlaku 

ATC  Anatomical Therapeutic Chemical Classification Systém 

C-max   Maximální plazmatická koncentrace 

ESI  Ionizace elektrosprejem 

HMG-CoA  3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reduktáza 

HPLC  High performance liquid chromatography (Vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie) 

IS  Vnitřní standard 

LDL   Lipoprotein o nízké hustotě  

Mr   Relativní molekulová hmotnost 

MS  Hmotnostní spektrometrie 

PC  Personal computer 

RF  Retenční faktor 

RP  Reverzní fáze 

tR  Retenční čas 

UV  Ultrafialové záření 

VIS  Viditelné záření 
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