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ABSTRAKT 

 

 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

 

Kandidát: Mgr. Kateřina Burdová 

Školitel: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

Název rigorózní práce: Stabilitu indikující metoda pro hodnocení účinné látky 

v přípravku 

 

 

 Byla vyvinuta a validována selektivní metoda pro stanovení natrium-pikosulfátu 

monohydrátu, jeho příbuzných látek a natrium-benzoátu s využitím vysokoúĉinné 

kapalinové chromatografie. Separace látek bylo dosaženo pomocí kolony  LiChroCART®, 

250x4,0, Purospher® STAR, RP – 18C, 5μm s použitím UV detekce při 263 nm. Mobilní 

fáze se skládala z pufru, acetonitrilu a propan-2-olu v poměru 55:43:2 (v/v/v). Pufr 

obsahoval hydrogenfosforeĉnan sodný dihydrát, vodu R a cetyltrimethylamonium bromid. 

Hodnota pH byla upravena kyselinou fosforeĉnou na 7,0. Teplota kolony byla 40°C, 

nástřik 4 μl, průtok byl nastaven na 1,0 ml/min. 

 Metoda byla zhodnocena jako dostateĉně selektivní, přesná, správná, lineární 

a citlivá. Robustnost byla testována pomocí Plackett-Burmanova plánu a bylo zjištěno, že 

zkoušených parametrů má na separaci největší vliv poměr acetonitrilu v mobilní fázi. 

Naopak průtok, koncentrace pufru a poměr propan-2-olu v mobilní fázi ovlivňovaly 

separaci málo.  

 Vyvinutá metoda může být použita pro výstupní kontrolu přípravku i pro stabilitní 

studie. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Charles University in Prague 

 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control 

 

Candidate: Mgr. Kateřina Burdová 

Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

Title of  thesis: Stability indicating method for evaluation of the active substance in 

pharmaceutical product 

 

 

A selective method for the determination of sodium picosulfate, its related 

substances and sodium benzoate using high-performance liquid chromatography was 

developed and validated. Separation of components was achieved with LiChroCART®, 

250x4,0, Purospher® STAR, RP – 18C, 5μm column using UV detector at 263 nm. The 

mobile phase consisted of a buffer, acetonitrile and isopropyl-alcohol in the ratio of 

55:43:2 (v/v/v). The buffer contained sodium dihydrogen phosphate, water R and 

cetyltrimethylammonium bromide. The pH value was adjusted by phosphoric acid to 7.0. 

The temperature of the column was 40 °C, injection volume 4 μl, the flow rate was 

adjusted to 1.0 ml/min. 

The method was evaluated as sufficiently selective, precise, accurate, linear 

and sensitive. Robustness was tested by means of Plackett-Burman design and it was 

found, that ratio of the acetonitrile in the mobile phase has the biggest influence on 

separation from all proved parameters. On the other hand, flow, buffer concentration 

and ratio of propan-2-ol in the mobile phase little affect the separation.  

The developed method can be used for release control of the pharmaceutical 

preparation and for stability studies, too.  
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ÚVOD 

 

Farmaceutická analýza a kontrola léĉiv jsou nepostradatelnou souĉástí farmacie. 

Používají totiž metody, díky nimž lze prokázat, zda látka ĉi přípravek obsahují požadované 

množství substancí a tím splňují požadavky na kvalitu, bezpeĉnost a úĉinnost. 

Mezi nejpoužívanější z nich v hodnocení léĉiv patří vysokoúĉinná kapalinová 

chromatografie - High Performance Liquid Chromatography (HPLC). HPLC je vysoce 

úĉinná separaĉní metoda, pomocí níž lze identifikovat látky v roztoku a zároveň urĉit 

i jejich koncentraci.  

Cílem tohoto HPLC experimentu je snaha o optimalizaci chromatografických 

podmínek. Konkrétně je třeba vyvinout a validovat selektivní separaĉní metodu pro 

hodnocení těchto látek: natrium-pikosulfátu, jeho rozkladných produktů 

a natrium-benzoátu obsažených například v přípravku Guttalax®. 

Guttalax® je populární projímadlo používané k léĉbě akutní zácpy. Jeho úĉinná 

látka, natrium-pikosulfát, se řadí mezi kontaktní laxancia, která přímo dráždí střevní 

sliznici. Další souĉást, natrium-benzoát, slouží v přípravku jako konzervaĉní přísada. 
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CÍL PRÁCE 

 

Cílem této práce je vyvinout a optimalizovat chromatografické podmínky HPLC 

metody tak, aby bylo možno eluovat souĉasně úĉinnou látku přípravku, natrium-pikosulfát, 

konzervaĉní přísadu obsaženou v přípravku, natrium-benzoát a dva hlavní rozkladné 

produkty úĉinné látky (neĉistoty přípravku), oznaĉené v této práci jako neĉistota A (ImpA) 

a neĉistota B (ImpB). Tyto dvě neĉistoty je třeba připravit.  

V experimentální ĉásti mé práce musím tedy navrhnout vhodný postup pro přípravu 

vzorků k analýze, sestavit vhodnou mobilní fázi, urĉit správnou vlnovou délku, teplotu, 

nástřik ĉi průtok mobilní fáze tak, aby se všechny ĉtyři látky vzájemně separovaly.  

Metodu je třeba validovat, urĉit limit detekce a kvantifikace, vyhodnotit linearitu, 

selektivitu, robustnost a správnost metody tak, aby metoda byla použitelná pro 

kvantitativní stanovení urĉených látek přípravku. 

 

  

  



      

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

  



      

12 

 

1. Chromatografie 

Chromatografie je dnes považována za velice významné odvětví separaĉních 

metod. Posunula výrazně meze detekce látek, manipulace s nimi i jejich spektrum. Díky 

chromatografii lze analyzovat ĉi preparovat látky od nejlehĉích plynů až po homologické 

polymery, biomolekuly, buňky, viry ĉi ĉástice, ĉasto i s přihlédnutím k isotopové, 

isomerní, iontové ĉi chirální povaze, ale i k velikosti a tvaru. [1] 

Chromatografie je  separaĉní a souĉasně i analytická metoda, ĉili poskytuje 

kvalitativní a kvantitativní informace o vzorku. Využívá distribuce látek mezi dvě 

fáze: mobilní (pohyblivou) a stacionární (nepohyblivou). [2] 

Existují různá hlediska, podle nichž lze chromatografii dělit. Například: 

1) dle povahy mobilní fáze na plynovou (GC) ĉi kapalinovou (LC) 

2) dle způsobu provedení na kolonovou (sloupcová) ĉi plošnou (planární) 

3) dle principu separace na rozdělovací, adsorpĉní, iontově výměnnou, gelovou ĉi afinitní 

4) dle pracovního způsobu na eluĉní, frontální ĉi vytěsňovací 

5) dle úĉelu na analytickou ĉi preparativní (preparaĉní). [2] 

 

1.1. Vývoj kapalinové chromatografie 

Kolonová kapalinová chromatografie je nejstarší ze všech chromatografických 

metod. Byla objevena Cvětem již v roce 1906. Po více než padesát let od tohoto objevu 

však zůstávala na pokraji zájmu analytické chemie, co do významu daleko za 

chromatografií papírovou, chromatografií na tenké vrstvě a především plynovou 

chromatografií. [2], [3] 

Klasická kolonová kapalinová chromatografie používala kolon plněných velkými 

ĉásticemi o průměru 100-200 μm i více, mobilní fáze protékala kolonou působením 

gravitaĉní síly a eluát bylo třeba odebírat po frakcích, v nichž byla koncentrace 

chromatografických látek stanovována klasickými, případně jednoduchými analytickými 

metodami. Tato technika byla velice pracná a zdlouhavá a úĉinnost dělení většinou velice 

nízká. Renesance kapalinové chromatografie jako moderní, vysoce úĉinné analytické 

metody s kontinuální detekcí analyzovaných látek byla umožněna aplikací řady 

teoretických poznatků z plynové chromatografie a především vývojem potřebné 

instrumentace. [3]  
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2. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Vysokoúĉinná kapalinová chromatografie (High Performace Liquid 

Chromatography - HPLC) je nesporně jednou z těch analytických metod, které 

v uplynulých desetiletích zaznamenaly největší rozvoj. HPLC je druh chromatografie, při 

níž dělení látek probíhá v separaĉní koloně, která obsahuje stacionární (nepohyblivou) 

fázi - sorbent a mobilní (pohyblivou) fázi - eluent. [3] 

Rozdílné analyty (dělené látky) mají rozdílnou afinitu ke stacionární fázi, podléhají 

různé distribuci (rozdělování) mezi mobilní a stacionární fázi. Analyty jsou rozdílně 

zadržovány a rozdílně zpožďovány (retardovány). [2], [3] 

 

2.1. Kapalinový chromatograf 

Obvyklý kapalinový chromatograf se skládá z těchto ĉástí:  

 zařízení pro uchovávání a transport eluentu, které obsahuje příslušný 

zásobník a ĉerpadlo 

 zařízení pro dávkování vzorku 

 chromatografické kolony 

 termostaty kolon a detektorů 

 detektory a automatické sběraĉe frakcí 

 poĉítaĉ jako doplněk registrujícího zařízení [4] 

 

Detailnější popis kapalinového chromatografu znázorňuje obrázek ĉ. 1. 

 

 

Obrázek ĉ. 1: Popis vysokoúĉinného kapalinového chromatografu [5] 
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2.1.1. Detektory 

Nejĉastěji se pro kapalinové chromatografy užívají tyto typy: 

 spektrofotometrické  

 refraktometrické 

 fluorescenĉní 

 elektrochemické 

 infraĉervené 

 hmotnostně-spektrometrické 

 

Nejrozšířenější jsou detektory spektrofotometrické. Jsou dostateĉně citlivé 

a specifické. Tento typ detektoru je založeny na principu absorpce záření v oblasti 

vlnových délek od 190 do 800 nm. Kvantitativní vyhodnocení je založeno na 

Lambert-Beerově zákoně, který vyjadřuje vzájemný vztah mezi tloušťkou absorbující 

vrstvy (l), koncentrací absorbující složky (c) a vlastní velikostí absorpce vyjádřenou jako 

absorbance (A): 

 

kde ε je molární dekadický absorpĉní koeficient charakteristický pro každou látku.  

 

Podle konstrukĉního uspořádání mohou spektrofotometrické detektory být 

rozděleny na ĉtyři typy: 

 detektory s fixní vlnovou délkou, které používají jako zdroje záření 

nízkotlakou rtuťovou výbojku 

 detektory s měnitelnou vlnovou délkou a to pouze s předem danými 

vlnovými délkami 

 detektory s programovanou vlnovou délkou, kterou lze měnit během 

analýzy v urĉitém rozmezí, nejĉastěji od 190 do 700 nm, tento typ detektoru 

používám ve své práci 

 detektory s diodovým polem snímají celé spektrum v reálném ĉase bez 

přerušení chromatografické separace. Záření ze zdroje po průchodu měrnou 

celou detektoru je spektrálně rozkládáno holografickou mřížkou, takže na 

každou z fotodiod dopadá zářivý tok o urĉité vlnové délce zeslabený 

absorpcí v cele detektoru. [5], [6]  
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Větší citlivost mají fluorescenĉní detektory, jsou založeny na principu fluorescence 

a měření sekundárního, emisního záření, které látka vydá po absorpci primárního 

excitaĉního elektromagnetického záření. 

Refraktometrické detektory jsou univerzální. Umožňují analyzovat téměř libovolné 

látky, avšak nedosahují citlivosti detektorů UV (pracujících v ultrafialové absorpĉní 

oblasti). Jejich odezva silně závisí na změně složení mobilní fáze, a proto se při jejich 

použití mohou objevit falešné píky v případě mobilní fáze připravené z nedostateĉně 

ĉistých složek anebo při gradientové eluci. Jsou nejstaršími používanými univerzálními 

detektory. 

Hmotnostní spektrometry (MS) jako detektory v HPLC patří do skupiny spojených 

technik. Jsou velmi specifické, poskytují i spektrální údaje o identitě látky. V souĉasné 

době patří mezi nejužiteĉnější detektory. Proces identifikace ĉi kvantifikace látek pomocí 

MS se odehrává ve třech krocích. Nejprve musí dojít k ionizaci vzorku, kdy jsou neutrální 

molekuly v iontovém zdroji převedeny na ionty. Poté následuje rozdělení iontů podle 

poměru m/z (hmotnost/náboj) a jejich urychlení v analyzátoru a nakonec detekce iontů 

a zesílení signálu v detektoru.  

Dalším druhem detektorů, který bych tu ráda zmínila, jsou detektory 

elektrochemické. Jsou používány pro detekci látek, které jsou schopné elektrochemické 

reakce probíhající na fázovém rozhraní elektroda - roztok (mobilní fáze). Množství 

aplikací pro elektrochemickou detekci není příliš široké. Tyto látky však reprezentují 

mnohé ze skupiny důležitých léĉiv. [5], [6] 

 

2.1.2. Kolony 

V souĉasné době jsou kolony pro aplikace v HPLC připravovány výhradně 

komerĉně. Odlišují se svými rozměry, konstrukcí, tvarem a druhem sorbentu a jeho 

zrněním. 

Nejĉastěji je chromatografická kolona vyrobena z nerezové oceli, která musí mít 

tyto vlastnosti: musí odolávat vysokým tlakům, a to až 100 MPa, musí odolávat 

chemickému působení mobilní fáze a pokud možno, vnitřní povrch musí být dokonale 

hladký. 

Pro analytické úĉely jsou dnes používány konvenĉní analytické kolony o vnitřním 

průměru 2,1 až 5 mm, délce 10 až 300 mm a plněné náplněmi o velikosti ĉástic 2 až 

10 μm. 
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Každá kolona je složena ze dvou ĉástí – vlastní tělo kolony, kterým je v podstatě 

rovná trubice s hladkým vnitřním povrchem, a koncovka kolony. Koncovka má tři funkce: 

zajistit těsnost systému, distribuovat mobilní fázi i analyt rovnoměrně a zadržovat náplň 

kolony. 

Vlastní klasická kolona (viz obrázek ĉ. 2) je složena z kovového pláště (1), který je 

uzavřen porézní kovovou fritou (2). Ta zabraňuje uvolňování stacionární fáze (3) z kolony 

a souĉasně umožňuje plynulý průtok mobilní fáze. Oba konce kolony jsou ukonĉeny 

ochranným kroužkem (4) a koncovou hlavicí (5), ve které je navrtán vstup pro kapiláru se 

šroubem (6). [6], [7]  

  

Obrázek ĉ. 2: Kolona a její základní ĉásti. [7] 

 

2.1.3. Stacionární fáze 

Stacionární fáze je nepohyblivou složkou chromatografického systému. Může jí být 

tuhá látka nebo film kapaliny zakotvený nebo chemicky navázaný na tuhou matrici, která 

je nazývána nosiĉ. Je to tedy náplň chromatografické kolony. 

V této práci jsem stacionární fáze rozdělila podle jejich chemického složení: 

 anorganické oxidy (silikagel, oxid zirkoniĉitý, hlinitý a titaniĉitý) 

 chemicky vázané fáze na bázi silikagelu 

 polymerní 

 hybridní 

 stacionární fáze na bázi grafitového uhlíku 

 stacionární fáze s pevným jádrem a porézním povrchem. [6], [8] 

Podrobněji popsány jsou zde ty nejznámější a nejpoužívanější stacionární fáze. 

 

 

 

 



      

17 

 

2.1.3.1. Silikagel 

Silikagel je obecně nejrozšířenější polární anorganický sorbent. Má mnoho 

vlastností, které z něj ĉiní takřka ideální nosiĉ. Vysoká mechanická odolnost umožňuje 

jeho použití při vysokých tlacích aplikovaných v HPLC. [6] 

 

2.1.3.2. Oxid zirkoničitý 

Oxid zirkoniĉitý lze připravit ve formě monodisperzních porézních sférických 

ĉástic. Takto připravené kolony vykazují srovnatelnou úĉinnost s kolonami silikagelovými. 

Největší výhodou oxidu zirkoniĉitého je jeho chemická a tepelná stabilita, neboť je stabilní 

v celém rozsahu pH, při vysokém tlaku a při teplotách až do 200°C. Na rozdíl od silikagelu 

má oxid zirkoniĉitý vyšší izoelektrický bod, díky ĉemuž nedochází v takové míře 

k interakcím s bazickými látkami. [6] 

 

2.1.3.3. Hybridní stacionární fáze 

Hybridní stacionární fáze je sorbent, jehož základ vznikl kombinací anorganického 

silikagelu a organického organosilanu. Konkrétně jde o reakci tetraethoxysilanu 

s methyltriethoxysilanem, a to v poměru 2:1. Tyto stacionární fáze spojují vynikající 

výhody silikagelu (vysokou úĉinnost a mechanickou odolnost) a polymeru (chemická 

a teplotní stabilita a eliminace zbytkových silanolových skupin). [6] 

 

2.1.3.4. Technologie s pevným jádrem a porézním povrchem 

Ĉástice s pevným jádrem není plně porézní. Pomocí techniky koloidních roztoků 

a technologie uspořádávání nanoĉástic dochází k tvorbě homogenního porézního obalu na 

pevném jádře silikagelu. Výsledkem tohoto dokonale optimalizovaného procesu 

v kombinaci s rovnoměrnou distribucí ĉástic je kolona s extrémně vysokým poĉtem 

teoretických pater. Výhodou je mimo jiné zvýšení citlivosti analýzy a její vyšší rychlost. 

[8] 

 

2.1.3.5. Monolitické stacionární fáze 

Monolit může být popsán jako separaĉní médium tvořené jedním kusem porézního 

pevného materiálu, který zcela zaplňuje vnitřek separaĉní kolony. Monolitické kolony mají 

dva typy pórů – makropóry (velké póry) a mesopóry (středně velké póry), které monolitu 

poskytují dostateĉně velký povrch a tím vysokou separaĉní kapacitu. [6] 
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2.1.3.6. Chirální stacionární fáze 

Pro HPLC separaci enantiomerů se nejĉastěji používá podmínek chirální 

chromatografie za použití chirálního selektoru. Tím mohou být například cyklodextriny, 

makrocyklická antibiotika ĉi polysacharidy. [6] 

 

2.1.4. Čerpadla 

Vysokotlaká ĉerpadla jsou nedílnou souĉástí HPLC aparatury, zajišťují transport 

mobilní fáze. Na ĉerpadla jsou kladeny poměrně nároĉné požadavky, například musí být 

schopná odolávat vysokým tlakům, musí umožňovat změnu průtoku mobilní fáze 

v širokém rozmezí (0,1 až 10 ml/min), průtok musí být přesný a bezpulzní. V neposlední 

řadě musí být ĉerpadla vyrobena z takového materiálu, který nepodléhá korozi. [6] 

 

2.1.4.1. Čerpadla injekčního typu 

Tlak na píst v těchto ĉerpadlech je vyvíjen speciálním krokovým elektromotorem. 

Maximální tlak u těchto ĉerpadel ĉiní 40 až 60 MPa. Průtok mobilní fáze je konstantní 

a bezpulzní, což zlepšuje stabilitu základní linie detektoru. Mezi nevýhody ĉerpadel tohoto 

typu patří limitovaný objem mobilní fáze daný objemem pracovního válce, dále ĉas 

potřebný k dosažení stabilního průtoku mobilní fáze a vysoká cena. [6] 

 

2.1.4.2. Dvoupístová čerpadla zapojená do série 

U tohoto technického řešení je každý píst poháněn svým vlastním krokovým 

motorem. Díky tomu jsou oba dva písty navzájem nezávislé. Proto jsou tlakové pulsy 

tohoto ĉerpadla naprosto minimální, což je velká výhoda. V souĉasnosti jsou to nejvíce 

rozšířená HPLC ĉerpadla. [6] 

 

2.2. Izokratická a gradientová eluce 

Je-li složení mobilní fáze během celé separace konstantní, jde o tzv. izokratickou 

separaci. Pokud se složení mobilní fáze během měření mění, jde o tzv. gradientovou eluci. 

[9] 

Výhodou izokratické eluce je stabilní základní linie výsledného chromatogramu. 

Tato eluce nebývá výhodná pro směsi, které obsahují složky velmi se lišící ve svých 
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chromatografických vlastnostech. Vedle ĉasového hlediska může být nevýhodou to, že 

později se eluující složky vytvářejí široké rozmyté píky. [7], [9] 

Při gradientové eluci se pracuje s mobilními fázemi odlišného složení, které se 

míchají ve směšovaĉi HPLC aparatury podle předem zvoleného programu. Toto 

uspořádání umožňuje rychlou eluci složek silněji zadržovaných v koloně a jejich píky 

v chromatogramu jsou potom užší a ostřejší oproti izokratické separací. Díky tomu je 

možné tyto složky detekovat i při nižších koncentracích. Zároveň je možné vhodnou 

volbou gradientu optimalizovat separaci mnohosložkových směsí. Nevýhodou je však 

pohyb základní linie, nezbytný ĉas na ekvilibraci kolony na poĉáteĉní složení mobilní fáze 

a možnost použití jen některých typů detektorů. [7], [9] 

. 

3. Vybrané chromatografické systémy 

3.1. HPLC na nepolárních adsorbentech (RP-HPLC) 

RP-HPLC (angl. reverse phase HPLC) se používá k separaci polárních látek, mezi 

něž patří většina léĉiv a biochemických slouĉenin. Je nejpoužívanější metodou HPLC 

v praxi. Při této metodě má stacionární fáze nepolární charakter a mobilní fáze je polární. 

Nejĉastějším nosiĉem stacionární fáze je silikagel, na jehož povrchové hydroxylové 

skupiny se naváže vhodný ligand – např. oktadecylový uhlíkový řetězec (-C18), oktylový 

uhlíkový řetězec (-C8), kyanoskupina (-CN) aj. Jako mobilní fáze se používají nejĉastěji 

směsi vody ĉi pufru s polárními organickými rozpouštědly (zejména acetonitril ĉi 

methanol). Molekuly analytů interagují se stacionární fází podle své polarity, 

vysokopolární látky interagují se stacionární fází málo ĉi vůbec a jsou eluovány nejdříve 

a s klesající polaritou látek vzrůstá jejich retence v koloně. Retence látek vzniká na základě 

jejich hydrofobních interakcí se stacionární fází. Lze pracovat v režimu gradientové eluce 

(viz výše), při níž se během analýzy snižuje polarita mobilní fáze (vyšším přídavkem 

organické fáze). To umožňuje rychlejší eluci nepolárních látek z kolony. [10] 

 

3.2. Iontově výměnná chromatografie (IEC) 

Iontově výměnná chromatografie neboli chromatografie na měřiĉích iontů je 

založena na silných elektrostatických interakcích mezi ionizovanými funkĉními skupinami 

měniĉe (stacionární fáze) a opaĉně nabitými ionty v okolním roztoku. Síla interakce je 

urĉena poĉtem a velikostí náboje analytu a funkĉní skupiny. [6] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Polarita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silikagel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxyl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxyl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ligand
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pufr
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3.3. Iontově párová chromatografie 

Při iontově párové chromatografii je využívána tvorba iontových asociátů mezi 

dělenými látkami iontové povahy a opaĉně nabitým iontem, jehož molekula obsahuje 

relativně velký nepolární podíl. Separace iontového asociátu pak probíhá na stacionárních 

fázích pro reverzní chromatografii. [6] 

 

3.4. Afinitní chromatografie 

Afinitní chromatografie je separaĉní metoda založena na specifické a souĉasně 

vratné interakci mezi dvěma molekulami různých látek. Vazba mezi ligandem a analytem 

musí být velmi silná, ale reverzibilní. Po odstranění neadsorbovatelných látek lze pak 

specificky vázanou látku vymýt z ligandu v její nezměněné formě. 

Praktický postup zahrnuje navázání ligandu na nerozpustný nosiĉ, kterým je pak 

naplněna chromatografická kolona. Na koloně budou zadržovány pouze takové látky, které 

mají dostateĉnou afinitu k danému ligandu. Ostatní kolonou projdou bez interakce. [6] 

 

4. Stanovení látek pomocí HPLC 

Pro vlastní analýzu, která může mít souĉasně kvalitativní i kvantitativní charakter, 

postaĉuje velmi malé množství vzorku. Z chromatografického záznamu je možno získat 

informace o identitě, obsahu, ĉistotě i stabilitě sledované látky. Pro vlastní kvantitativní 

hodnocení léĉiv je základem plocha chromatografického píku. Výška chromatografického 

píku se využívá řidĉeji. Pro stanovení jednotlivých složek ve směsi se používají metody 

uvedené níže. [11] 

 

4.1. Metoda vnějšího standardu 

Tato metoda spoĉívá ve dvojím dávkování. V prvním kroku se na kolonu nastříkne 

roztok analyzovaného vzorku, ve druhém pak roztok vnějšího standardu. Jako vnější 

standard se obvykle používá standard stanovované látky o známé koncentraci. Standardem 

může být CRL (chemická referenĉní látka) neboli anglicky CRS (chemical reference 

substance). U složených přípravků je to obvykle jedna z analyzovaných složek směsi. 

Koncentrace stanovovaných složek směsi se vypoĉítá z poměrů ploch píků jednotlivých 

stanovovaných látek a plochy píku vnějšího standardu. [11] 
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4.2. Metoda vnitřního standardu 

Ke známému objemu roztoku vzorku se přidá definovaný objem roztoku vhodného 

vnitřního standardu a po promíchání se nastřikuje na kolonu. Porovnávací roztok se 

připraví ze standardu stanovované látky o známé koncentraci a stejného přídavku roztoku 

vnitřního standardu. Koncentrace stanovovaných látek se vypoĉítá z poměrů ploch píků 

jednotlivých složek a plochy píku vnitřního standardu. Metoda je rychlejší a hlavně 

přesnější, protože není zatížená chybou dvojího nástřiku. Nevýhodou může být požadavek 

na vnitřní standard. Ten musí být eluován v blízkosti píků, přiĉemž nesmí interferovat 

s žádným jiným píkem. musí mít podobnou koncentraci jako nastřikované látky a musí být 

chemicky inertní. [11] 

 

4.3. Metoda vnitřní normalizace 

Urĉí se plochy všech píků.a seĉtou se. Souĉet se položí roven 100 % a plochy 

jednotlivých ĉástí budou tvořit procentuální ĉásti. Výhodou je, že k analýze staĉí jeden 

nástřik a není třeba znát jeho objem. Při výpoĉtu se předpokládá, že všechny složky mají 

stejnou odezvu. Kdyby byl detektor na některou složku citlivější, museli bychom výpoĉet 

upravovat korekcemi. [12] 

 

4.4. Metoda kalibrační křivky 

Při aplikaci metody vnitřního standardu s využitím kalibraĉní křivky je ke 

standardním roztokům analytu přidán konstantní objem vnitřního standardu o jedné 

koncentraci. Je změřena kalibraĉní křivka závislosti koncentrace analytu na poměru ploch 

analytu a vnitřního standardu. Stejný postup je pak aplikován i při analýze neznámých 

vzorků. Z kalibraĉní křivky je odeĉtena přímo koncentrace analytu. [6] 

 

5. Test způsobilosti systému 

Test způsobilosti systému (system suitability test) představuje nedílnou souĉást 

metody a slouží k zajištění přiměřené úĉinnosti chromatografického systému. Při každém 

novém použití metody se neopakuje celá validace, ale jsou definována urĉitá kritéria, která 

musí být splněna.  

Pro hodnocení úĉinnosti kolony se používají následující parametry: zdánlivá 

úĉinnost, kapacitní faktor, rozlišení, relativní retence a faktor symetrie. Poměr signálu 

k šumu se využívá pro posouzení, zda je metoda dostateĉně citlivá, a relativní směrodatná 
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odchylka z plochy píku z obvykle pěti nástřiků se používá k testování opakovatelnosti 

nástřiku. Faktory, které mohou ovlivnit chromatografické chování, zahrnují složení 

mobilní fáze, její iontovou sílu, teplotu a zdánlivé pH, průtokovou rychlost, délku kolony, 

teplotu a tlak, charakteristiku stacionární fáze vĉetně porózity, velikostí a typu ĉástic, 

specifického povrchu a u nosiĉů používaných v chromatografii s obrácenými fázemi 

rozsah chemické modifikace (odstranění povrchových silanolových skupin, obsah 

vázaného uhlíku atd.). 

Jednotlivé ĉásti použitého zařízení musí být kvalifikovány a musí být schopny 

dosáhnout přesnosti požadované pro provedení zkoušky nebo stanovení obsahu. [11], [13] 

 

6. Validace analytické metody 

Validace analytické metody je proces, kterým se zjišťují nejdůležitější 

charakteristiky metody. Smyslem je demonstrovat a prokázat, že je vypracovaná metoda 

pro daný úĉel vhodná. Cílem validace je urĉit podmínky, za kterých je vypracovaný postup 

použitelný, a zajistit stejnou spolehlivost při opakovaném použití i v různých laboratořích. 

[8] 

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

má-li být přenesena do jiné laboratoře (transfer neboli přenos metody) nebo při průkazu 

rovnocennosti dvou metod. [11] 

Postup validace vychází z dokumentů Mezinárodní konference o harmonizaci 

(ICH). [14] 

Následuje výĉet parametrů validace. 

 

6.1. Správnost 

Vyjadřuje shodu mezi získaným výsledkem a správnou hodnotou. Správnou 

hodnotu lze zjistit buď jinou nezávislou metodou s ověřenou správností, nebo se připraví 

modelový vzorek ze všech složek přípravku a přesně přidaného standardu. Správnost se 

obvykle zjistí analýzou nejméně šesti vzorků a vyjádří se jako rozdíl správné a získané 

hodnoty. [11] 

 

6.2. Přesnost 

Přesnost je míra shody mezi jednotlivými výsledky metody opakovaně získanými 

s jedním homogenním vzorkem. Obvykle se tento vzorek nezávisle šestkrát analyzuje 
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kompletním postupem vĉetně přípravy vzorku. Přesnost se pak vyjádří jako relativní 

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

úrovně přesnosti: 

 opakovatelnost: metoda se opakuje stejným způsobem jedním 

pracovníkem se stejnými ĉinidly na tomtéž přístroji 

 mezilehlá přesnost: metoda se provádí s různými ĉinidly, analytiky 

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

 reprodukovatelnost: provádí se stejně jako mezilehlá přesnost, s tím 

rozdílem, že se vzorek analyzuje v různých laboratořích. [11] 

 

6.3. Selektivita 

Selektivita metody je vlastnost změřit správně a specificky danou látku 

v přítomnosti jiných látek, jež lze oĉekávat. To mohou být například další úĉinné látky 

u složených přípravků, pomocné látky, neĉistoty, rozkladné produkty ĉi zbytková 

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

vzorků bez analyzované látky obsahující všechny složky přípravku, rozkladné 

produkty a neĉistoty. Odezva interferujících látek musí být menší než 1% odezvy nejnižší 

koncentraĉní hladiny analytu ve vzorku. [11], [15] 

 

6.4. Detekční limit (limit of detection, LOD) 

Vyjadřuje citlivost metody. Je to nejnižší detekovatelná koncentrace látky 

nestanovované kvantitativně. U neinstrumentálních metod se detekĉní limit hledá 

experimentálně. U instrumentálních se může urĉit jako koncentrace analyzované látky 

s poměrem signálu k šumu s hodnotou 3. Nalezený detekĉní limit se ověří analýzou 

příslušné koncentrace vzorku. [11] 

 

6.5. Kvantitativní limit (limit of quantitation, LOQ)  

Je rovněž parametrem citlivosti metody. Oznaĉuje nejnižší koncentraci látky, 

stanovitelná s přijatelnou přesností a správností. Za limitující směrodatnou odchylku se 

považuje 10 %, proto je možné kvantitativní limit vyjádřit jako koncentraci, při jejíž 

analýze se dosáhne této relativní směrodatné odchylky. Obvykle to bývá trojnásobek 
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detekĉního limitu. Ĉasto se také vyjadřuje jako koncentrace s poměrem signálu k šumu 

s hodnotou 10. [11] 

 

6.6. Linearita 

Linearita je schopnost dávat výsledky přímo úměrné koncentraci stanovované látky. 

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

deklarovaného obsahu. V této práci bylo použito pět různých koncentrací v rozmezí 

80 - 120 %. Může se pracovat s roztoky standardů, neboť rušivé vlivy u reálných vzorků 

jsou hodnoceny jinými parametry validace. Pokud je metoda lineární, lze s výhodou urĉit 

směrnici z jednoho kalibraĉního bodu. Pokud není, je třeba výsledky vyhodnocovat z celé 

kalibraĉní křivky. Linearita je tedy chápána jako přímková závislost mezi analytickým 

signálem a koncentrací analytu. Těsnost vzájemné závislosti dvou náhodně proměnných 

charakterizuje korelaĉní koeficient r, jehož výpoĉet je znázorněn níže. [11], [15] 

 

, kde 

Xi – známý obsah analytu 

Yi – odpovídající intenzita signálu [8], [15] 

 

Hodnota korelaĉního koeficientu je ĉíslo, které se blíží 1 a jeho limit pro urĉitou 

metodu závisí na tom, k jakému úĉelu se bude metoda používat. Stanovení úĉinné látky 

v přípravku obvykle ≥ 0,999, stanovení konzervaĉní látky v přípravku ≥ 0,995, stanovení 

příbuzných látek obvykle ≥ 0,99. 

 

6.7. Rozsah 

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

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

například detekĉní limit a horní může být urĉen maximální odezvou, při jejímž překroĉení 

už přístroj nepracuje přesně. [11] 
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6.8. Robustnost 

Vyjadřuje míru vlivu proměnných podmínek na výsledky analýzy. Sbírají se 

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

výsledky. U metody využívající vysokoúĉinnou kapalinovou chromatografii se sledují 

vlivy: složení mobilní fáze, pH vodné složky mobilní fáze a její průtok, teplota na koloně, 

stabilita analyzovaných vzorků a další. Výsledkem není závěr, zda je metoda robustní nebo 

nerobustní, výsledkem je informace, jaké parametry mají velký vliv a jaké zanedbatelný. 

[11], [15] 

 

6.8.1. Možnosti testování robustnosti 

Při validaci metody hraje svoji úlohu ĉas, proto se moc nepoužívají klasické 

postupy, např. úplný faktorový plán, ale důležitou úlohu převzaly tzv. neúplné faktorové 

plány, z nichž nejĉastěji používaný je Plackett-Burmanův plán. Pro úplnost zde vysvětluji 

i úplný faktorový plán, nicméně při mém testování bylo použito právě Plackett-Burmanova 

plánu, proto ho zde uvádím podrobněji. [16], [17] 

 

6.8.1.1. Úplný faktorový plán 

Pokud výsledek pokusu ovlivňují dvě proměnné veliĉiny, urĉíme podle úplného 

faktorového plánu pro každou veliĉinu dvě hodnoty. Vyšší oznaĉíme jako +1, nižší -1. 

 

Ĉíselně se výsledek zaznamená takto: 

1. proměnná 2. proměnná výsledek 

+1 -1 y1 

+1 +1 y2 

-1 -1 y3 

-1 +1 y4 

Tabulka ĉ. 1: Ĉíselné znázornění testování dle úplného faktorového plánu. 

 

Výsledky y1 až y4 závisí na povaze pokusu, může jim být např. ĉistota ĉi výtěžek 

produktu, citlivost přístroje a další. Abychom zjistili, jaká veliĉina má na případnou 

pozorovanou změnu vliv, použijeme lineární regresi (proměnná y závisí na nezávisle 

proměnné x a citlivost této proměnné ovlivňují hodnoty parametrů), pomocí matice pak 

zjistíme vliv jednotlivých proměnných. 
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Jelikož se při úplném vektorovém plánu s každou další přidanou proměnou poĉet 

experimentů zdvojnásobí, úplné testování by bylo příliš ĉasově nároĉné a v některých 

případech neuskuteĉnitelné. Neúplný vektorový plán umožňuje zmenšit poĉet experimentů 

s tím, že se do urĉité míry zanedbává možnost vzájemného ovlivňování. [16], [17] 

 

6.8.1.2. Testování robustnosti podle Plackett-Burmanova plánu 

Plackett-Burmanův plán patří mezi tzv. neúplné vektorové plány. Jelikož tento plán 

zanedbává možnost vzájemného ovlivňování proměnných, lze pro tři proměnné použít tuto 

tabulku: 

I A B C 

+1 +1 +1 -1 

+1 +1 -1 +1 

+1 -1 +1 -1 

+1 -1 -1 +1 

Tabulka ĉ. 2: Schéma testování robustnosti dle Plackett-Burmanova plánu. 

Jestliže u prvního řádku základní matrice Z (sloupce A, B, C) provedeme cyklickou 

záměnu, tzn. první prvek vyjmeme a vložíme za poslední, dostaneme řádek 2. Pří další 

cyklické záměně dostaneme řádek 3. Poslední řádek vytvoříme ze samých -1. Toto je 

podstatou Plackett-Burmanova plánu, kde platí: 

 pro n experimentů budeme mít jen n+1=m experimentů 

 n+1 musí být dělitelné ĉtyřmi, pokud není, přidá se dostateĉný poĉet tzv. 

fiktivních proměnných 

 provede se m experimentů, při nichž se použijí proměnné podle znamének 

u jedniĉek v příslušných řádcích. [16], [17] 

Po provedených experimentech se odeĉtou hodnoty závisle proměnných (to může 

být třeba rozlišení mezi píky nebo faktor symetrie některého z píků). Potom se pro každou 

závisle proměnnou provede lineární regrese, vypoĉítá se rovnice s absolutním ĉlenem 

a koeficienty u jednotlivých nezávisle proměnných budou naznaĉovat míru ovlivnění dané 
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závisle proměnné. Ze statistického hodnocení závislosti se posoudí, která proměnná má 

velký vliv, a která zanedbatelný. [16] 

U některých Plackett-Burmanových plánů se může projevit jev zvaný confounding. 

Jedná se o vzájemné ovlivňování proměnných, což ztěžuje interpretaci vztahů mezi 

proměnnými. Z literatury [16] vyplývá, že tomuto jevu lze předejít, pokud se zvolí plán, 

kde poĉet experimentů bude odlišný od mocniny 2. Podle poĉtu proměnných se tedy 

vybere nejbližší plán bez confoundingu, tedy například pro 7 proměnných lze doporuĉit 

plán pro n+1 = 12 experimentů nikoli pro 8 experimentů, kde by mohl být confounding 

přítomen. [16] 

 

7. Natrium-pikosulfát  

Natrium-pikosulfát (pikosulfát sodný), léĉivá látka přípravku Guttalax®, patří do 

farmakoterapeutické skupiny laxativ.  

Látka je kontaktním (dráždícím) projímadlem difenylmetanové skupiny. Kontaktní 

laxancia jsou heterogenní skupinou látek, jejichž spoleĉným mechanismem je přímé 

dráždivé působení na nervová zakonĉení ve střevní sliznici, tím se vyvolá reflexní 

podráždění nervových pletení ve střevní stěně, což má za následek zvýšení peristaltiky 

a sekrece vody a elektrolytů do střevní dutiny.  Po bakteriálním štěpení pikosulfátu 

v tlustém střevě na volné difenoly dochází ke stimulaci sliznice tlustého střeva 

s následným zvýšením střevní peristaltiky. Úĉinek nastupuje za 6-12 hodin, v závislosti na 

uvolňování úĉinné látky z přípravku. Látka patří mezi relativně nejbezpeĉnější a nejĉastěji 

používaná syntetická dráždivá laxancia.  

Deriváty difenylmetanu se užívají v případech akutní funkĉní zácpy, ĉasto spojené 

s gastrointestinálními obtížemi. Dále se mohou použít u zácpy vzniklé jako nežádoucí 

úĉinek léĉiv nebo zácpy vyvolané dietními změnami nebo změnami místa pobytu. Jsou ale 

naprosto nevhodná k chronickému podávání pro možnost vzniku návyku a svůj potenciálně 

toxický úĉinek. 

Mezi vedlejší úĉinky, zejména po podání vyšších dávek, patří bolestivé střevní 

spazmy a průjem. Mohou se vyskytnout i alergické kožní reakce. Chronické podání 

kontaktních laxativ vede ke vzniku tolerance a s tím spojenému zvyšování dávek. Přitom 

při dlouhodobém podávání dráždivých laxancií existuje riziko degenerace nervových 

pletení ve střevní stěně, atrofie hladké svaloviny a vzniku poruch elektrolytické rovnováhy. 

[19], [20], [21] 
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Obrázek. ĉ. 3: Struktura natrium-pikosulfátu. [22] 

 

8. Natrium-benzoát  

Natrium-benzoát (benzoan sodný) je sodná sůl kyseliny benzoové 

(benzenkarboxylové). Je to bílý prášek, dobře rozpustný ve vodě. Používá se jako 

konzervant, především v kyselém prostředí, kde zamezuje množení kvasinek a plísní. 

Oznaĉuje se zkratkou E221. Vyskytuje se i v přírodě, např. v brusinkách, švestkách, 

skořici, ve zralém hřebíĉku a jablkách. Pro komerĉní úĉely se benzoan sodný vyrábí 

chemickým procesem - neutralizací kyseliny benzoové (ta se vyrábí oxidací toluenu) 

hydroxidem sodným. Jako konzervant jej najdeme v nealkoholických nápojích, nakládané 

zelenině a v dalších potravinách. S touto látkou se můžeme setkat také v kosmetice, 

například v zubní pastě, šamponech, deodorantech nebo různých krémech s pH nižším než 

4. Pro své antikorozivní úĉinky se velká ĉást produkce používá jako přísada do 

nemrznoucích směsí do automobilů.  V neposlední řadě se jako konzervaĉní přísada 

přidává do léĉivých roztoků, gelů ĉi past. [23] 

 

 

Obrázek ĉ. 4: Struktura natrium-benzoátu. [23] 
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9. Rozkladné produkty 

Rozkladné produkty natrium-pikosulfátu jsou uvedeny v Evropském lékopise [18] 

jako Impurity A – neĉistota A: 4-[(RS)-(4-hydroxyfenyl)(pyridin-2-yl)metyl]fenylsulfát 

sodný a Impurity B – neĉistota B: 4,4´-[(pyridin-2-yl)metylen]difenol.

 

Obrázek ĉ. 5: Struktura neĉistoty A. [24] 

 

Obrázek ĉ. 6: Struktura neĉistoty B. [24]. 

  



      

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST 

 



      

31 

 

10. Materiál a pomůcky 

10.1. Chemikálie 

 Natrium-benzoát, Š: 1139, Biomedica 

 Natrium-pikosulfát monohydrát, Š: 770 508, Biomedica (v textu uveden 

jako natrium-pikosulfát) 

 Hydrogenfosforeĉnan sodný dihydrát, Š: LOT SZBB1030V, Sigma-Aldrich 

 Cetyltrimethylamonium bromid, Š: K93105242, Merck 

 Acetonitril pro HPLC, Š: LOT SZBB 199SV, Sigma-Aldrich 

 Kyselina fosforeĉná 85%, Š: 12050156, Dr. Kulich Pharma 

 Methanol pro HPLC, Š: LOT SZBC 1673V, Sigma-Aldrich 

 Tetrahydrofuran R, Š: SZBB152SV, Sigma-Aldrich 

 Hydrogenfosforeĉnan draselný, Š: 1311211111, Penta 

 Voda ĉištěná reverzní osmózou 

 

10.2. Pomůcky 

 kádinky, odměrné válce, dělené a nedělené pipety, balónky, laboratorní lžiĉky, 

tyĉinky, kapátka, mikropipety, odměrné baňky se zátkami, střiĉka, alobal, vialky, skleněná 

frita a nylonový membránový filtr 0,45 μm pro filtraci mobilní fáze  

 

11. HPLC sestava 

 HPLC jednotka: LC 20, SHIMADZU, Japonsko 

 Řídící jednotka: ABM-20A 

 Degaser: DGU-20A3 

 Čerpadlo: LC20AD 

 Autosampler: SIL-20AC  

 Termostat kolony: CTO-20AC 

 Chromatografický software: LCSolution v. 1.22 SP1, SHIMADZU 

 

 Kolona č. 1: LiChroCART®, 250x4,0, Purospher® STAR, RP – 18C, 5μm, 

MERCK, Německo 

 Kolona č. 2: Discovery®,150x4,6, HSF5, 5μm, Supelco, USA 
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12. Přístroje 

 digitální váhy, Sartorius CPA22D-0CE, Sartorius AG 

 pH-metr, SCHOTT CG 843, Schott Instruments GmbH 

 ultrazvuková lázeň K10, Kraintek 

 vodní vývěva 

 

13. Vzorky pro optimalizaci chromatografických podmínek 

Vzorky byly připraveny tak, aby odpovídaly modelovému přípravku Guttalax® 

s obsahem natrium-pikosulfátu, natrium benzoátu a dvou neĉistot (Imp A a Imp B). 

Vzorek č. 1 a 2: navážka přípravku Guttalax® rozpuštěná v mobilní fázi (MF1) 

tak, aby koncentrace natrium-pikosulfátu odpovídala 77 mg/ml 

Vzorek č. 3: roztok natrium-benzoátu v MF1 

Vzorek č. 4: roztok standardu natrium-pikosulfátu v MF1 

Vzorek č. 5: roztok obsahující Imp A, Imp B a standard natrium-pikosulfátu v MF1 

 

ImpA a Imp B byly získány postupnou hydrolýzou natrium-pikosulfátu. Tato 

hydrolýza spoĉívala v přidání 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové R (0,2 mol/l) ke 2,5 mg 

standardu natrium-pikosulfátu, zahřátí 2 minuty na vodní lázni, ochlazení a přidání 0,5 ml 

hydroxidu sodného (0,2 mol/l). Vzniklý roztok byl doplněn MF1 na 5 ml. 

Retenĉní ĉasy obou neĉistot se shodují s retenĉními ĉasy příslušných píků neĉistot 

z analýzy CRL. 

Vzorek č. 6: obsahuje vzorek ĉ. 5 doplněný o navážku natrium-benzoátu 

 

Navážky vzorků pro optimalizaci chromatografických podmínek: 

vzorek č.: m (natrium-pikosulfát) m (natrium-benzoát) 

1 0,1238 g (na 1,6 ml)  

2 0,1250 g (na 1,6 ml)  

3  0,0024 g (na 18 ml) 

4 0,0012 g (na 24 ml)  

5 0,0025 g (na 5 ml)  

6 0,0025 g (na 5 ml) 0,0014 g (na 5 ml) 

Tabulka ĉ. 3: Navážky natrium-pikosulfátu a natrium-benzoátu. 
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14. Vzorky pro stanovení linearity 

Zásobní roztok: 112,5 mg standardu natrium-pikosulfátu a 30 mg 

natrium-benzoátu se rozpustí v 50 ml MF 

Vzorek č. 1: 4,0 ml ze zásobního roztoku smíchané s 25 ml MF 

Vzorek č. 2: 4,5 ml ze zásobního roztoku smíchané s 25 ml MF 

Vzorek č. 3: 5,0 ml ze zásobního roztoku smíchané s 25 ml MF 

Vzorek č. 4: 5,5 ml ze zásobního roztoku smíchané s 25 ml MF 

Vzorek č. 5: 6,0 ml ze zásobního roztoku smíchané s 25 ml MF 

 

15. Mobilní fáze 

Při přípravě všech mobilních fází byla použita ĉištěná voda, která byla vždy 

přefiltrována pomocí skleněné frity a následně přes membránový filtr o velikosti pórů 

45 μm. 

MF1 : Složení této výchozí mobilní fáze bylo převzato z Evropského lékopisu [18]. 

2,3 g hydrogenfosforeĉnanu sodného byly rozpuštěny ve vodě, do roztoku byly přidány 

0,2 g cetyltrimethylamonium-bromidu, pH bylo upraveno kyselinou fosforeĉnou R na 7,5. 

Roztok byl doplněn vodou do 1000 ml. 550 ml této směsi bylo smícháno s 450 ml 

acetonitrilu. 

MF2: Roztok kyseliny fosforeĉné o koncentraci 0,05 mol/l, jehož pH se upravilo 

hydroxidem sodným o koncentraci 5 mol/l na 3,5. Tento roztok představoval 80 dílů 

v mobilní fázi, 20 dílů pak acetonitril R. 

MF3: 1,145 g hydrogenfosforeĉnanu sodného-dihydrátu se rozpustilo v 900 ml 

vody R, přidalo se 0,2 g cetyltrimethylamonium bromidu, po jeho rozpuštění se pH 

upravilo kyselinou fosforeĉnou na 7,0 a doplnilo vodou R na 1000 ml. 550 ml tohoto 

roztoku se smísilo se 430 ml acetonitrilu R a 20 ml propan-2-olu. 

 

16. Test způsobilosti systému 

V úvodu byl proveden test způsobilosti systému již validované metody evropského 

lékopisu [18]. Důvodem bylo zjistit, jak bude mnou vybraná kolona reagovat na podmínky 

uvedené v lékopisném ĉlánku Sodium picosulfate. Rozlišení píků však nedopadlo úspěšně, 

jelikož bylo třeba separovat nejen natrium-pikosulfát a jeho neĉistoty, jak uvádí lékopisný 

ĉlánek, ale i natrium-benzoát.  
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17. Optimalizace chromatografických podmínek 

17.1. Experimenty s kolonou č. 1 

Nejdříve byla pro pokusy použita mobilní fáze z Evropského lékopisu [18]. Protože 

separace všech ĉtyř látek nebyla dostaĉující, následovaly pokusy se změnou pH. Nejlepší 

výsledky byly dosaženy při pH 7,0. Nedošlo však k zásadním změnám. Dále byl k mobilní 

fázi přidáván propan-2-ol a to v poměrech k acetonitrilu (1:44 V/V), (2:43 V/V) 

a (5:40 V/V). Těmito pokusy bylo prokázáno, že ĉím více propan-2-olu mobilní fáze 

obsahuje, tím jsou delší retenĉní ĉasy analyzovaných látek. 

Jako nejvhodnější byla zvolena mobilní fáze s poměrem roztok pufru (obsahující 

cetyltrimethylamonium bromid), acetonitril, propan-2-ol (55:43:2 V/V/V), pH 7,0. 

Dále byl zkoumán vliv teploty na separaci, přiĉemž bylo zjištěno, že ĉím vyšší 

teplota byla použita, tím kratší byl retenĉní ĉas. Proto byla jako optimální zvolena teplota 

40°C. Tato teplota je ještě dostateĉně vzdálená bodu varu rozpouštědel, poskytovala 

dobrou separaci a neovlivňovala stabilitu zkoumaných látek. 

Vliv přídavku cetyltrimethylamonium bromidu do MF byl též zkoumán. V souhlasu 

s předpokladem bylo zjištěno, že existuje silná závislost mezi retenĉním ĉasem kyselých 

analytů a koncentrací tohoto iontově párového ĉinidla, jež prodlužuje retenĉní ĉas 

natrium-pikosulfátu mnohem výrazněji než neĉistoty A a retenĉní ĉas neĉistoty B 

neovlivňuje vůbec, což koresponduje s poĉtem kyselých skupin v molekule. Přídavek 

0,2 g/l pufru poskytoval nejlepší výsledky. 

Aby byly získány ty nejpřesnější výsledky, bylo zjištěno, že kolona se před 

samotnou analýzou musí nechat minimálně jednu hodinu ekvilibrovat, což je 

pravděpodobně důsledek obsahu cetyltrimethylamonium bromidu a vysokého podílu pufru 

v mobilní fázi. 

 

17. 2. Experimenty s kolonou č. 2 

K experimentům s touto kolonou byla nejprve zvolena mobilní fáze ĉ. 2. Separace 

nebyla zcela vyhovující, natrium-benzoát nebyl dostateĉně separován od neĉistoty A. 

Faktor symetrie všech analyzovaných látek byl poměrně vysoký. Proto byly provedeny 

experimenty se změnou pH a s koncentrací kyseliny fosforeĉné R. Během změny hodnoty 

pH bylo pozorováno, že ĉím je vyšší pH mobilní fáze, tím má neĉistota B delší retenĉní 

ĉas.  
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Kolona ĉ. 2 by sice byla k separaci použitelná, avšak relativně vysoký faktor 

symetrie se nepovedlo těmito pokusy zlepšit, a tak byla k separaci použita kolona ĉ. 1. 

 

Jako optimální pro kolonu ĉ. 1 byla zvolena mobilní fáze oznaĉená jako MF3, jejíž 

složení a postup přípravy je popsán výše. 

 

18.  Vývoj analytických metod 

Jsou uvedeny metody použité pro kontrolu koneĉného přípravku, vĉetně metod 

použitých pro stabilitní studii. 

 

18.1. Důkaz natrium-pikosulfátu  

Důkaz natrium-pikosulfátu pomocí HPLC se provádí souĉasně se stanovením 

obsahu. Retenĉní ĉas píku odpovídajícího natrium-pikosulfátu ve zkoušeném roztoku se 

shoduje s retenĉním ĉasem píku odpovídajícího natrium-pikosulfátu v porovnávacím 

roztoku (a). 

 

18. 2. Důkaz natrium-benzoátu  

Důkaz natrium-benzoátu pomocí HPLC se provádí souĉasně se stanovením obsahu. 

Retenĉní ĉas píku odpovídajícího  natrium-benzoátu ve zkoušeném roztoku se shoduje 

s retenĉním ĉasem píku odpovídajícího natrium-benzoátu v porovnávacím roztoku (a). 

Složení porovnávacího roztoku (a) je popsáno v kapitole 19. 

 

19. Stanovení natrium-pikosulfátu a natrium-benzoátu 

Stanovení bylo provedeno podle zásad pro kapalinovou chromatografii 

z Evropského lékopisu [18]: 

Zkoušený roztok. 1,74 g (asi 1,5 ml) se promíchá s mobilní fází a zředí se jí na 

25,0 ml. 

Porovnávací roztok (a). K 56,25 mg natrium-pikosulfátu pracovního standardu 

v odměrné baňce na 25 ml se přidá 5,0 ml porovnávacího roztoku (d). Obsah baňky se 

rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 25,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se rozpustí v mobilní 

fázi a zředí se jí na 25,0 ml. 
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Porovnávací roztok (b). K asi 2,5 mg natrium-pikosulfátu pracovního standardu 

v odměrné baňce na 5 ml se přidá 0,5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,2 mol/l RS a ihned se 

vloží na 2 min do vroucí vodní lázně. Po ochlazení se ihned přidá 0,5 ml hydroxidu 

sodného 0,2 mol/l RS a 0,6 ml porovnávacího roztoku (d) a zředí se mobilní fází na 5,0 ml. 

Porovnávací roztok (c). 0,5 ml porovnávacího roztoku (a) se doplní do 50,0 ml 

mobilní fází. 1,0 ml tohoto roztoku se doplní do 10,0 ml mobilní fází. Roztok se použije 

pro zkoušku příbuzné látky. 

Porovnávací roztok (d). 75 mg natrium-benzoátu pracovního standardu se rozpustí 

v mobilní fázi a zředí se jí na 25,0 ml. 

 

Průtoková rychlost: 1 ml/min. 

Detekce: spektrofotometrický detektor, 263 nm. 

Nástřik: 4 l 

Teplota v autosampleru: 8°C 

Teplota kolony: 40°C 

Doba záznamu: chromatogram zkoušeného roztoku pro hodnocení příbuzných látek 

dvojnásobek retenĉního ĉasu píku natrium-pikosulfátu; ostatní chromatogramy 

17 minut. 

 

Identifikace nečistot: podle píků v chromatogramu porovnávacího roztoku (b): 

(Píky jsou charakterizovány RT - retenĉní ĉas, vztaženo k píku 

natrium-pikosulfátu) 

1. pík odpovídající natrium-benzoátu - RT asi 0,29. 

2. pík odpovídající neĉistotě B  natrium-pikosulfátu - RT asi 0,32. 

3. pík odpovídající neĉistotě A natrium-pikosulfátu - RT asi 0,52. 

4. pík odpovídající natrium-pikosulfátu - RT asi 11,5 min. 

 

Test způsobilosti:  

Porovnávací roztok (b): 

 rozlišení nejméně 2 mezi píkem natrium-benzoátu a píkem neĉistoty B 

natrium-pikosulfátu, 

 rozlišení nejméně 7 mezi píkem neĉistoty B natrium-pikosulfátu a píkem 

neĉistoty A natrium-pikosulfátu  
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 rozlišení nejméně 10 mezi píkem neĉistoty A natrium-pikosulfátu a píkem 

natrium-pikosulfátu  

 

Porovnávací roztok (a): 

 relativní směrodatná odchylka ploch píků natrium-benzoátu z 5 nástřiků do 

2,0 %. 

 relativní směrodatná odchylka ploch píků natrium-pikosulfátu z 5 nástřiků 

do 2,0 %. 

 

Z chromatografických záznamů zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku (a) se 

vypoĉítá obsah natrium-pikosulfátu v přípravku MP. (vyjádřeno v g na 100 g přípravku) 

podle vzorce: 

5000..

..

zknporAArP

stoPstnPzkArP
MP

 

 

ArPzk - plocha píku natrium-pikosulfátu ve zkoušeném roztoku 

nPst - navážka pracovního standardu natrium-pikosulfátu pro porovnávací 

roztok (a) v mg  

oPst - obsah natrium-pikosulfátu v pracovním standardu v % 

ArPporA - plocha píku natrium-pikosulfátu v porovnávacím roztoku (a) 

nzk - navážka vzorku v g 

 

Z chromatografických záznamů zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku (a) se 

vypoĉítá obsah natrium-benzoátu v přípravku MB. (vyjádřeno v g na 100 g přípravku) 

podle vzorce: 

25000..

..

zknporAArB

stoBstnBzkArB
MB

 

 

ArBzk - plocha píku natrium-benzoátu ve zkoušeném roztoku 

nBst - navážka pracovního standardu natrium-benzoátu pro porovnávací roztok (a) 

v mg  

oBst - obsah natrium-benzoátu v pracovním standardu v % 
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ArBporA - plocha píku natrium-benzoátu v porovnávacím roztoku (a) 

nzk - navážka vzorku v g 

 

20. Příbuzné látky 

Stanovení bylo provedeno pomocí kapalinové chromatografie podle Evropského 

lékopisu. [18] 

Chromatografické podmínky a příprava zkoušeného a porovnávacích roztoků byly 

stejné jako u zkoušky stanovení natrium-pikosulfátu a natrium-benzoátu. 

Limity: 

- korekĉní faktory: pro výpoĉet obsahu se vynásobí plochy píků následujících 

neĉistot příslušnými korekĉními faktory: neĉistota A = 0,7; neĉistota B = 0,5. 

- limit zanedbatelnosti: polovina plochy hlavního píku na chromatogramu 

porovnávacího roztoku (c) (0,05 %) 

 

Hodnotí se HPLC metodikou, která je stejná jako pro stanovení natrium-pikosulfátu 

a natrium-benzoátu, korekĉní faktory pro neĉistoty jsou převzaty z Evropského lékopisu 

[18] 

Z chromatografických záznamů zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku (a) se 

vypoĉítá obsah neĉistot IMP (vyjádřeno v procentech vzhledem k obsahu 

natrium-pikosulfátu v přípravku) podle vzorce: 

 

50000...

...

MPzknporCArP

stoPstnPCFzkArIMP
IMP

 

 

ArIMPzk - plocha píku neĉistoty natrium-pikosulfátu ve zkoušeném roztoku 

CF - korekĉní faktor (pro neĉistotu A = 0,7; pro neĉistotu B = 0,5) 

nPst - navážka pracovního standardu natrium-pikosulfátu pro porovnávací 

roztok (a) v mg  

oPst - obsah natrium-pikosulfátu v pracovním standardu v % 

ArPporC - plocha píku natrium-pikosulfátu v porovnávacím roztoku (c) 

nzk - navážka vzorku v g 

MP - obsah natrium-pikosulfátu v přípravku v g/100 g přípravku 
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21. Validace analytických metod 

Validace (stanovení natrium-pikosulfátu a natrium-benzoátu, stanovení příbuzných 

látek) byly prováděny spoleĉně, protože se pro obě metody používají shodné postupy 

přípravy vzorků i shodné chromatografické podmínky. 

 

Chromatografické podmínky:  

K validaci byla použita kolona ĉ. 1 a MF3. 

Průtoková rychlost: 1 ml/min. 

Detekce: spektrofotometrický detektor, 263 nm. 

Nástřik: 4 l 

Teplota v autosampleru: 8°C 

Teplota kolony: 40°C 

Typické chromatografické záznamy jsou uvedeny na obr. 7 a 8. 

 

21.1. Přesnost 

21.1.1. Opakovatelnost 

V souladu s ICH Q2A a Q2B [14] se u jednoho konkrétního reálného vzorku 

stanoví degradaĉní produkty celkem šestkrát celým postupem poĉínaje přípravou vzorku. 

Přesnost metody se ověří na modelovém vzorku přípravku Pico_gtt, který obsahuje 

všechny ĉtyři komponenty. Z modelového vzorku se připraví šest zkoušených roztoků 

a analyzuje postupem uvedeným v analytické metodice. 

 

21.1.2. Intermediární přesnost 

V souladu s ICH Q2A a Q2B [14] se u téhož konkrétního reálného vzorku, který 

byl použit pro hodnocení opakovatelnosti, stanoví natrium-pikosulfát, natrium-benzoát 

a příbuzné látky celkem šestkrát celým postupem poĉínaje přípravou vzorku. Analýza se 

provede jiný den a jiným analytikem. 

 

21.2. Správnost  

Správnost metody se ověří na individuálně připravených šesti modelových vzorcích 

připravených následovně:  

K navážce natrium-pikosulfátu v 25 ml odměrné baňce se přidá navážka placeba 

a 1 ml porovnávacího roztoku (d), jenž obsahuje potřebné množství natrium-benzoátu. 
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Obsah baňky se promíchá a doplní po znaĉku (zkoušený roztok). Každý zkoušený roztok 

se analyzuje postupem uvedeným v analytické metodice. 

 

21.2.1. Správnost stanovení příbuzných látek 

natrium-pikosulfátu 

Správnost metody se ověří na individuálně připravených šesti modelových 

vzorcích. Vzhledem k nedostupnosti neĉistot natrium-pikosulfátu se přidá známé množství 

natrium-pikosulfátu na koncentraĉní úrovni odpovídající neĉistotám. Modelové vzorky se 

tedy připraví následovně:  

K navážce placeba v 25 ml odměrné baňce se přidá 2,5 ml roztoku s koncentrací 

natrium-pikosulfátu 0,004513 mg/ml navážka placeba. Obsah baňky se promíchá a doplní 

po znaĉku (zkoušený roztok). Každý zkoušený roztok se analyzuje postupem uvedeným 

v analytické metodice. Správná hodnota simulovaného obsahu neĉistot se vypoĉítá 

z deklarovaného obsahu natrium-pikosulfátu v kapkách, množství přidaného 

natrium-pikosulfátu a navážky placeba. 

 

21.3. Selektivita 

Selektivita metody je demonstrována na těchto chromatografických záznamech:  

 chromatogram roztoku picosulfate for system suitability CRS (Ph.Eur.) 

obsahujícího neĉistotu A a neĉistotu B, 

 chromatogram porovnávacího roztoku (b) obsahujícího natrium-benzoát, 

neĉistotu A, neĉistotu B a natrium-pikosulfát,  

 chromatogram zkoušeného roztoku připraveného z placeba přípravku 

 chromatogram zkoušeného roztoku přípravku Pico_gtt. 

 

21.4.  Linearita 

21.4.1. Ověření linearity stanovení natrium-pikosulfátu 

a natrium-benzoátu 

Linearita metody se potvrdí hodnocením pěti roztoků standardů s  koncentracemi 

natrium-pikosulfátu monohydrátu a natrium-benzoátu odpovídajícími rozsahům 80 – 120% 

hodnot specifikace. Roztoky se připraví ředěním ze zásobního roztoku pro linearitu, každý 

roztok se analyzuje postupem uvedeným v analytické metodice. 
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Roztoky pro linearitu: 

75,46 mg natrium-benzoátu bylo rozpuštěno v mobilní fázi a doplněno do 25 ml. 

10,0 ml tohoto roztoku bylo přidáno k 112,50 mg natrium-pikosulfátu a doplněno do 50 ml 

mobilní fází (zásobní roztok). 

80 % - 4,0 ml zásobního roztoku byly v 25 ml odměrné baňce doplněny mobilní 

fází po znaĉku. 90 % - 4,5 ml zásobního roztoku byly v 25 ml odměrné baňce doplněny 

mobilní fází po znaĉku. 100 % - 5,0 ml zásobního roztoku byly v 25 ml odměrné baňce 

doplněny mobilní fází po znaĉku. 110 % - 5,5 ml zásobního roztoku byly v 25 ml odměrné 

baňce doplněny mobilní fází po znaĉku. 120 % - 6,0 ml zásobního roztoku byly v 25 ml 

odměrné baňce doplněny mobilní fází po znaĉku. 

 

21.4.2. Ověření linearity stanovení příbuzných látek 

Vzhledem k nedostupnosti standardů jednotlivých neĉistot se linearita metody 

potvrdí hodnocením roztoků standardů natrium-pikosulfátu s  koncentracemi v rozsahu 

0,05 až 3,0 % vzhledem k obsahu natrium-pikosulfátu. Roztoky se připraví pipetováním 

z koncentrovanějších roztoků, každý roztok se analyzuje postupem uvedeným v analytické 

metodice. 

 

Roztoky pro linearitu: 

5 ml porovnávacího roztoku (a) se doplní do 50 ml mobilní fází (zásobní roztok pro 

linearitu). 

3,0 % - 3,0 ml zásobního roztoku byly v 10 ml odměrné baňce doplněny mobilní 

fází po znaĉku. 2,5 % - 2,5 ml zásobního roztoku bylo v 10 ml odměrné baňce doplněno 

mobilní fází po znaĉku. 2,0 % - 2,0 ml zásobního roztoku byly v 10 ml odměrné baňce 

doplněny mobilní fází po znaĉku. 1,5 % - 1,5 ml zásobního roztoku bylo v 10 ml odměrné 

baňce doplněno mobilní fází po znaĉku. 1,0 % - 1,0 ml zásobního roztoku byl v 10 ml 

odměrné baňce doplněn mobilní fází po znaĉku. 0,5 % - 0,5 ml zásobního roztoku bylo 

v 10 ml odměrné baňce doplněno mobilní fází po znaĉku. 0,05 % - 1,0 ml 0,5% roztoku 

byl v 10 ml odměrné baňce doplněn mobilní fází po znaĉku. 

Vyjádření koncentrace v procentech je vzhledem ke koncentraci 

natrium-pikosulfátu ve zkoušeném roztoku při stanovení rozkladných produktů, tj. 

koncentrace tohoto zkoušeného roztoku je považována za 100 %. 
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21.5. Robustnost 

Robustnost byla testována pomocí Plackett-Burmanova plánu. Bylo použito 

12 experimentů, v nichž se testovalo 8 nezávisle proměnných. Následující tabulka ukazuje 

rozpis experimentů: 

 

Tabulka ĉ. 4: Rozpis experimentů testování robustnosti pomocí 

Plackett-Burmanova plánu 

V tabulce byly použity tyto zkratky: 

m(fosf) - navážka hydrogenfosforeĉnanu sodného pro přípravu pufru jako souĉást mobilní 

fáze, kde -1 = 95% a +1 = 105% z nominálního množství 

m(ctmab) – navážka cetyltrimethylamonium-bromidu pro přípravu mobilní fáze, 

kde 1 = 87,5 % a +1 = 112,5% z nominálního množství 

pH – pH pufru mobilní fáze, kde -1 = 6,8 a +1 = 7,2 

ACN – poměr acetonitrilu v mobilní fázi, kde -1 = 41% a +1 = 45% 

pr2ol – poměr propan-2-olu v mobilní fázi, kde -1 = 1,5% a +1 = 2,5% 

průtok – průtok mobilní fáze, kde -1 = 0,8 ml/min a +1 = 1,2 ml/min 

teplota – teplota na koloně, kde -1 = 35°C a +1 = 45°C 

nástřik – nástřik analyzovaného roztoku, kde -1 = 3μl a +1 = 5μl 

 

Měřenými parametry analýzy pro sledování robustnosti byly zvoleny tyto: 

 

 rozlišení mezi píky natrium-benzoátu a neĉistoty B 

 retenĉní ĉas neĉistoty B 

 retenĉní ĉas natrium-pikosulfátu 

m(fosf.) m(ctmab) pH ACN pr2ol průtok teplota nástřik

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1

3 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1

4 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1

5 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1

6 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1

7 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1

8 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1

9 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 1

10 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1

11 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1

12 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1
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 poĉet teoretických pater pro pík natrium-pikosulfátu  

 faktor symetrie natrium-pikosulfátu 

 rozlišení mezi látkami neĉistota A a natrium-pikosulfát 

 kapacitní poměr, tj. hmotnostní distribuĉní poměr pro pík natrium-pikosulfátu 

 

Výsledné hodnoty závisle proměnných byly podrobeny vícenásobné lineární regresi 

metodou nejmenších ĉtverců s využitím statistického programu QCExpert verze 3.3 firmy 

TriloByte. Výsledkem je rovnice s absolutním ĉlenem a koeficienty u jednotlivých 

nezávisle proměnných a statistické hodnocení těchto ĉlenů. Některé z těchto ĉlenů 

vycházejí jako nevýznamné. V dalším kroku byla tedy provedena nová regresní analýza, 

při které se ale tyto nevýznamné nezávisle proměnné vynechaly, takže zůstaly jen ty 

významné. 

 

Pro testování robustnosti byly nastříknuty následující roztoky: 

a) samotný natrium-benzoát v potřebné koncentraci jako u standardu pro stanovení 

obsahu 

b) roztok obsahující natrium-benzoát a ĉásteĉně rozložený natrium-pikosulfát 

c) roztok obsahující ĉásteĉně rozložený natrium-pikosulfát 

 

21.6. Limit detekce a limit kvantifikace 

Limit kvantifikace (LOQ) byl urĉen jako koncentrace poskytující pík s poměrem 

signálu k šumu = 10. Limit detekce (LOD) byl urĉen jako koncentrace poskytující pík 

s poměrem signálu k šumu = 3. 
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22. Optimalizace chromatografických podmínek 

Z provedené literární rešerše vyplývá, že úplně stejná problematika nebyla pomocí 

HPLC dosud řešena. 

Bradshaw KM, Burnett J, Sidhu AS analyzovaly pomocí HPLC laxativum 

bisakodyl patřící do stejné farmakologické skupiny jako natrium-pikosulfát. Bisakodyl byl 

úspěšně separován od svých rozkladných produktů pomocí kolony LiChrospher RP-select 

B a mobilní fáze ve složení 55% acetonitrilu a 45% roztoku dihydrogenfosforeĉnanu 

draselného o koncentraci 0,05 mol/l. Detekce probíhala pomocí UV detektoru při 214 nm. 

[25] 

Aĉkoliv se jedná o podobné léĉivo, podobné podmínky u analýzy 

natrium-pikosulfátu se neosvědĉily. Mnou analyzovaný vzorek obsahoval ještě 

konzervaĉní přísadu natrium-benzoát, která se za daných podmínek dostateĉně 

neseparovala od rozkladných produktů úĉinné látky.  

Savić I., Nikolić G., a Savić I. analyzovali natrium-pikosulfát pomocí HPLC 

spoleĉně s jeho rozkladnými produkty, které také získali také pozvolnou hydrolýzou. 

Použili kolonu Zorbax Eclipse XDB C-18 a mobilní fázi o složení fosfátový pufr o pH 

7,0:acetonitril 85:15 (v/v). Vyvinutá metoda byla úspěšně validována. [26] 

Mým úkolem bylo separovat nejen úĉinnou látku a její rozkladné produkty, ale 

i konzervaĉní přísadu, natrium-benzoát. Proto musely být podmínky analýzy pozměněny 

(úprava mobilní fáze). 

Blanco M. et al analyzovali natrium-pikosulfát spoleĉně s parabeny, které se 

podobně jako natrium-benzoát mohou použít jako konzervaĉní přísady. K analýze použili 

kapilární elektroforézu, ale také HPLC, pomocí níž metodu validovali. Složení mobilní 

fáze: roztok síranu sodného:methanol (70:30, v/v). Detekce probíhala pomocí UV při 254 

nm.[27] 

Nejlepší separace byla dosažena pomocí kolony LiChroCART®, 250x4,0, 

Purospher® STAR, RP – 18C, 5μm od firmy MERCK. 

Jako nejvhodnější byla zvolena mobilní fáze s poměrem roztok pufru (obsahující 

cetyltrimethylamonium bromid):acetonitril:propan-2-ol (55:43:2 V/V/V), pH 7,0. 
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23. Validace analytických podmínek 

23.1. Selektivita 

Příslušné HPLC chromatogramy placeba přípravku, chromatogramy porovnávacích 

roztoků (a), (b) a (c), HPLC chromatogram modelového přípravku Pico_gtt (pracovní 

oznaĉení přípravku roztoku obsahující natrium-pikosulfát, natrium-benzoát a obě 

neĉistoty), typický HPLC chromatogram přípravku Guttalax® jsou uvedeny na 

následujících chromatogramech ĉ. 7 až 12. Na chromatogramu placeba (obr. ĉ. 9) žádný 

pík neinterferuje s píky stanovovaných látek. 

 

 

 

Obrázek ĉ. 7.: HPLC záznam porovnávacího roztoku (b) obsahujícího 

natrium-benzoát – RT 0,29, neĉistotu A – RT 0,52, neĉistotu B – RT 0,33 

 natrium-pikosulfát. 

 

 

 

Obrázek ĉ. 8.: HPLC záznam roztoku Picosulfate for system suitability CRS 

(Ph.Eur.) obsahujícího neĉistotu A – RT 0,50 a neĉistotu B – RT 0,31. 
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Obrázek ĉ. 9: HPLC záznam placeba přípravku – v oblasti retenĉních ĉasů 

natrium-benzoátu, neĉistot A a B a natrium-pikosulfátu nejsou eluována žádná rezidua. 

 

 

Obrázek ĉ. 10.:HPLC záznam porovnávacího roztoku (a) obsahujícího 

natrium-benzoát (c = 0,12 mg/ml) – RT 0,29 a natrium-pikosulfát (c = 0,45 mg/ml) 

 

 

Obrázek ĉ. 11.:Typický HPLC záznam zkoušeného roztoku přípravku Pico_gtt. 

Doprovodné neĉistoty: neĉistota A – RT 0,53 (0,05 %). 
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Obrázek ĉ.12: HPLC záznam porovnávacího roztoku (c) obsahujícího 

natrium-pikosulfát (0,1 %) 

 

23.2. Přesnost 

23.2.1. Opakovatelnost 

Výsledky studie opakovatelnosti shrnují následující tabulky: 

vzorek č. navážka přípravku (g) zjištěno (g/100 g přípravku) 

1 1,72061 0,645 

2 1,71846 0,647 

3 1,74015 0,646 

4 1,74261 0,643 

5 1,74324 0,640 

6 1,74215 0,643 

Průměr 0,644 

Směrodatná odchylka 0,0025 

Relativní směrodatná odchylka (%) 0,38 

Tabulka ĉ. 5: Ověření přesnosti stanovení natrium-pikosulfátu 
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vzorek č. navážka přípravku (g) zjištěno (g/100 g přípravku) 

1 1,72061 0,172 

2 1,71846 0,173 

3 1,74015 0,172 

4 1,74261 0,172 

5 1,74324 0,171 

6 1,74215 0,171 

Průměr 0,172 

Směrodatná odchylka 0,000838 

Relativní směrodatná odchylka (%) 0,49 

Tabulka ĉ. 6: Ověření přesnosti stanovení natrium-benzoátu 

 

vzorek č. navážka přípravku nečistota A (%) 

1 1,72061 0,15 

2 1,71846 0,15 

3 1,74015 0,14 

4 1,74261 0,14 

5 1,74324 0,14 

6 1,74215 0,14 

Průměr 0,15 

Směrodatná odchylka 0,006 

Relativní směrodatná odchylka (%) 4,41 

Tabulka ĉ. 7: Ověření přesnosti stanovení příbuzných látek 

 

Relativní směrodatná odchylka stanovení opakovatelnosti úĉinné látky 

(natrium-pikosulfátu) je 0,38 %, což odpovídá limitu ≤ 2,0 %. Pro konzervaĉní přísadu 

(natrium-benzoát) byla na základě měření vypoĉtena hodnota relativní směrodatné 

odchylky 0,49 %, limit v tomto případě toleruje hodnotu ≤ 5,0%. Pro stanovení příbuzných 

látek je požadavek na relativní směrodatnou odchylku do 7 %, jestliže je obsah neĉistoty 

0,1 % až 1,0 %, resp. do 10 %, jestliže je obsah neĉistoty mezi LOQ až 0,1 %. Vypoĉtená 

hodnota 4,41 % tedy vyhovuje limitu. Přesnost analýzy všech látek tedy byla ověřena.  
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23.2.2. Intermediární přesnost 

V tabulkách níže jsou uvedeny zjištěné obsahy úĉinné látky, konzervaĉní přísady 

a neĉistot (v procentech vzhledem k obsahu natrium-pikosulfátu) pro šest vzorků, jejich 

průměr, směrodatná odchylka i relativní směrodatná odchylka od obou analytiků 

a průměrná hodnota všech stanovení a spoleĉná relativní směrodatná odchylka. Všechny 

relativní směrodatné odchylky jsou v přijatelných mezích. 

 

analytik 1 vzorek č. 

natrium-pikosulfát 

(g/100 g) 

natrium-benzoát 

(g/100 g) 

nečistota 

A (%) 

 1 0,645 0,172 0,15 

 2 0,647 0,173 0,15 

 3 0,646 0,172 0,14 

 4 0,643 0,172 0,14 

 5 0,640 0,171 0,14 

 6 0,643 0,171 0,14 

 Průměr 0,644 0,172 0,15 

 SD 0,0025 0,000838 0,006 

 RSD (%) 0,38 0,49 4,41 

     

analytik 2 vzorek č. 

natrium-pikosulfát 

(g/100 g) 

natrium-benzoát 

(g/100 g) 

nečistota 

A (%) 

 1 0,644 0,169 0,16 

 2 0,643 0,169 0,16 

 3 0,646 0,169 0,17 

 4 0,644 0,170 0,16 

 5 0,644 0,169 0,17 

 6 0,645 0,170 0,16 

 Průměr 0,644 0,169 0,17 

 SD 0,0011 0,000406 0,005 

 RSD (%) 0,17 0,24 2,85 
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celkově Průměr 0,644 0,171 0,153 

(analytik 

1 + 2) SD 0,0018 0,0015 0,0104 

 RSD (%) 0,28 0,88 6,77 

Tabulky ĉ. 8 a 9: Vyjádření intermediární přesnosti 

 

23.3. Správnost 

Výsledky správnosti byly shrnuty do tabulky ĉ. 10. 

vzorek 

č. 

navážka 

placeba (g) 

navážka 

účinné l. (g) 

skutečný obsah 

(g/100g) 

nalezený obsah 

(g/100g) 

výtěžnost 

(%) 

1 1,73289 0,01139 0,6553 0,6542 99,83 

2 1,73529 0,01137 0,6533 0,6589 100,86 

3 1,73457 0,01123 0,6455 0,6434 99,68 

4 1,73153 0,01133 0,6524 0,6471 99,19 

5 1,73101 0,01130 0,6508 0,6523 100,23 

6 1,73809 0,01126 0,6459 0,6589 102,01 

    průměr (%) 100,30 

Tabulka ĉ. 10: Ověření správnosti stanovení natrium-pikosulfátu 

 

Koncentrace porovnávacího roztoku (d): 2,986 mg natrium-benzoátu v 1 ml.  

vzorek 

č. 

navážka 

placeba (g) 

navážka 

účinné l. (g) 

skutečný obsah 

(g/100g) 

nalezený obsah 

(g/100g) 

výtěžnost 

(%) 

1 1,73289 0,01139 0,1712 0,1716 100,26 

2 1,73529 0,01137 0,1710 0,1724 100,83 

3 1,73457 0,01123 0,1711 0,1719 100,48 

4 1,73153 0,01133 0,1713 0,1717 100,21 

5 1,73101 0,01130 0,1714 0,1730 100,94 

6 1,73809 0,01126 0,1707 0,1716 100,55 

    Průměr (%) 100,55 

Tabulka ĉ.11: Ověření správnosti stanovení natrium-benzoátu 
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Správnost stanovení příbuzných látek natrium-pikosulfátu 

vzorek 

č. 

navážka 

placeba (g) 

přídavek 

účinné l. 

(mg) 

správný obsah 

nečistot (%) 

nalezený obsah 

(%) 

výtěžnost 

(%) 

1 1,74584 0,0113 0,100 0,097 97,35 

2 1,74152 0,0113 0,100 0,106 106,24 

3 1,73254 0,0113 0,101 0,102 101,70 

4 1,74245 0,0113 0,100 0,107 107,31 

5 1,73954 0,0113 0,100 0,099 98,92 

6 1,74245 0,0113 0,100 0,100 99,71 

    Průměr (%) 101,87 

Tabulka ĉ. 12: Ověření správnosti příbuzných látek natrium-pikosulfátu 

 

23.4. Robustnost 

Chromatografický software umožňuje z chromatogramu snadno vyhodnotit velké 

množství parametrů, nicméně pro další zkoumání byly vybrány takové, které mohou mít 

praktický dopad na analýzu. V případě této chromatografické metody se ukazuje jako 

rozhodující míra separace natrium-benzoátu a neĉistoty B (RS Benz/ImpB), která je 

charakterizována rozlišením píků, dále retenĉní ĉas neĉistoty B (RT ImpB) jako zástupce 

neionizovaných látek a naopak retenĉní ĉas natrium-pikosulfátu, dále jen pikosulfátu, (RT 

Pico) jako zástupce nejvíce ionizovatelných látek. Z dalších nezávisle proměnných byly 

testovány poĉet teoretických pater pro pík pikosulfátu (ThPINo Pico), faktor symetrie píku 

pikosulfátu (TF Pico), rozlišení mezi píkem neĉistoty A a píkem pikosulfátu (RS 

ImpA/Pico) a hmotnostní distribuĉní poměr k pro pík pikosulfátu (k Pico). 

 

Podle rozpisu tabulky ĉ. 4 byly pro uvedené parametry analýzy změřeny tyto údaje: 
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Tabulka ĉ. 13: Naměřené hodnoty jednotlivých proměnných při hodnocení robustnosti. 

 

23.4.1. Separace natrium-benzoátu a nečistoty B 

Jako příklad, který je rozebrán podrobněji, může sloužit míra separace natrium 

benzoátu a neĉistoty B. Po regresi byla získána tato rovnice s vícenásobným korelaĉním 

koeficientem R = 0,96816:  

proměnná odhad směrodatná 

odchylka 

závěr pravděpodobnost 

abs. člen 2,47583 0,15357 významný 0,00052 

m(fosf) 0,09733 0,15357 nevýznamný 0,57124 

m(ctmab) -0,57083 0,15357 významný 0,03388 

pH 0,64783 0,15357 významný 0,02435 

ACN 0,42517 0,15357 nevýznamný 0,06966 

pr2-ol 0,1775 0,15357 nevýznamný 0,33146 

průtok 0,22467 0,15357 nevýznamný 0,23968 

teplota 0,18000 0,15357 nevýznamný 0,32578 

nástřik 0,09000 0,15357 nevýznamný 0,59903 

Tabulka ĉ. 14: Rovnice závislosti jednotlivých proměnných na míru separace 

natrium-benzoátu a neĉistoty B. 

RS Benz/ImpB RT ImpB RT Pico ThPlNo Pico TF Pico RS ImpA/Pico k Pico

2,319 2,875 6,084 6058 1,32 8,871 3,190

1,425 3,011 8,668 6763 1,30 12,732 5,026

3,118 3,254 8,890 8560 1,18 13,493 5,168

2,659 2,968 6,164 5662 1,36 8,449 3,280

0,575 4,837 20,555 6798 1,75 17,823 8,680

3,166 3,619 14,922 6355 1,55 16,566 9,415

2,984 4,389 9,320 8429 1,23 10,461 3,397

2,505 5,096 19,813 6391 1,71 16,295 8,338

0,820 3,544 22,391 6338 1,71 20,571 14,758

2,120 5,038 22,565 10063 1,39 21,499 9,594

4,171 4,607 9,404 6039 1,46 8,800 3,445

3,848 4,487 9,437 8230 1,21 10,147 3,412
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V dalším kroku byly z regrese vynechány závisle proměnné, které vyšly statisticky 

nevýznamné, a se zbývajícími byla opět provedena regrese s výslednou rovnicí: 

RS Benz ImpB = 0,64783 pH - 0,57083 ctmab + 2,47583,  

s korelaĉním koeficientem R = 0,81262, reziduální směrodatnou odchylkou 

0,71505, n = 12. Výsledky významných proměnných jsou shrnuty v tabulce ĉ. 15. 

 

proměnná odhad směrodatná 

odchylka 

závěr pravděpodobnost 

absolutní člen 2,47583 0,20642 významný 7,73141E-07 

Ctmab -0,57083 0,20642 významný 0,02192 

pH 0,64783 0,20642 významný 0,01196 

Tabulka ĉ. 15: Rovnice závislosti statisticky významných proměnných na míru 

separace natrium benzoátu a neĉistoty B. 

 

Nalezený vztah lze tedy interpretovat tak, že rozlišení mezi píky natrium-benzoátu 

a neĉistoty B z testovaných proměnných závisí nejvíce na hodnotě pH a množství 

cetyltrimethylamonium bromidu v mobilní fázi. Dá se tedy s urĉitou mírou 

pravděpodobnosti predikovat, že zvedne-li se pH hodnota pufru do mobilní fáze o 0,2, 

vzroste toto rozlišení asi o 0,65. Tedy zvýšení pH o 0,1 zvýší rozlišení asi o 0,3. Pokles pH 

samozřejmě působí opaĉně. Na druhé straně je nutno mít na vědomí omezenou stabilitu 

sorbentů na bázi silikagelu při vyšším pH. Rozlišení těchto píků lze taky ovlivnit 

koncentrací cetyltrimethylamonium bromidu. Jeho snížení 12,5 % způsobí zlepšení 

rozlišení o 0,57, tedy pro lepší představu snížení navážky o 10 % zlepší rozlišení o téměř 

0,5. 

Toto rozlišení nevykazuje významnou závislost na těchto parametrech: množství 

hydrogenfosforeĉnanu sodného v mobilní fázi, poměr acetonitrilu k ostatním ĉástem 

mobilní fáze, poměr propan-2-olu v mobilní fázi, průtok, teplota a nástřik. 

U dalších příkladů je již uvedena koneĉná regrese po vypuštění všech nevýznamných 

nezávisle proměnných. 
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23.4.2. Retenční čas nečistoty B 

Dalším příkladem je studium vlivu proměnných na retenĉní ĉas neĉistoty B. 

Výsledky významných proměnných jsou shrnuty v tabulce ĉ 16. Koneĉná rovnice má tvar:  

RT ImpB = -0,25425 ACN - 0,76525 průtok -0,08358 teplota + 3,97708, 

s korelaĉním koeficientem R = 0,99613, reziduální směrodatnou odchylkou 

s = 0,08761; n = 12 

 

proměnná odhad směrodatná 

odchylka 

závěr pravděpodobnost 

absolutní člen 3,97708 0,03667 významný 2,44249E-15 

ACN -0,25425 0,03667 významný 0,00007 

průtok -0,76525 0,03667 významný 6,24151E-09 

teplota -0,08358 0,02529 významný 0,01078 

Tabulka ĉ.:16: Rovnice závislosti statisticky významných proměnných na 

retenĉním ĉase neĉistoty B. 

 

Retenĉní ĉas neĉistoty B tedy závisí především na průtoku, což je logické, a na 

obsahu acetonitrilu v mobilní fázi, jehož zvýšení zkrátí retenĉní ĉas zhruba o 0,25 minut. 

Snížení obsahu acetonitrilu pak působí opaĉně. Teplota retenĉní ĉas také mírně zkracuje, 

přibližně o 0,02 minuty na 1°C změny oproti nominální hodnotě. 

 

23.4.3. Retenční čas natrium-pikosulfátu 

Další zkoumanou závislostí byl vliv proměnných na retenĉní ĉas 

natrium-pikosulfátu, dále jen pikosulfátu. Výsledky významných proměnných jsou shrnuty 

v tabulce ĉ. 17. Koneĉná rovnice má tvar: 

RT Pico = -5,00492 ACN + 13,18442,  

s korelaĉním koeficientem R = 0,81204, reziduální směrodatnou odchylkou 

s = 3,9403; n =12 
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proměnná odhad směrodatná 

odchylka 

závěr pravděpodobnost 

absolutní člen 13,18442 1,13747 významný 4,04496E-07 

ACN -5,00492 1,13747 významný 0,00133 

Tabulka ĉ.:17: Rovnice závislosti statisticky významných proměnných na retenĉním 

ĉase pikosulfátu. 

Retenĉní ĉas pikosulfátu závisí významně jen na poměru množství acetonitrilu 

v mobilní fázi. Stoupne-li jeho množství o 2%, zkrátí se retenĉní ĉas pikosulfátu o 5 minut. 

Jeho zvýšení v mobilní fázi pak působí opaĉně. 

 

23.4.4. Počet teoretických pater píku natrium-pikosulfátu  

Co se týĉe poĉtu teoretických pater u píku natrium-pikosulfátu, dále jen pikosulfátu, 

byly změřeny tyto významné závislosti uvedené v tabulce ĉ. 18. Koneĉná rovnice má tvar: 

ThPlNo Pico = -923,33333 nástřik + 7140,5,  

s korelaĉním koeficientem R = 0,7142, reziduální směrodatnou odchylkou 

s = 991,27926 

 

proměnná odhad směrodatná 

odchylka 

závěr pravděpodobnost 

absolutní člen 7140,5 286,15767 významný 2,44428E-10 

Nástřik -923,33333 286,15767 významný 0,00907 

Tabulka ĉ. 18: Rovnice závislosti statisticky významných proměnných na poĉtu 

teoretických pater píku natrium-pikosulfátu. 

 

Z rovnice je patrné, že poĉet teoretických pater je závislý na množství nástřiku. 

Zmenšení nástřikového objemu o 1μl zvýší poĉet teoretických pater o 923 a naopak. 
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23.4.5. Faktor symetrie píku natrium-pikosulfátu  

Zkoumán byl také vliv proměnných na faktor symetrie píku natrium-pikosulfátu, 

dále jen pikosulfátu. Významné proměnné jsou uvedeny v tabulce ĉ. 19. Koneĉná rovnice 

má tvar: 

TF Pico = - 0,1175 ACN + 1,43083,  

s korelaĉním koeficientem R = 0,59956, s reziduální směrodatnou odchylkou 

s = 0,17182 

 

proměnná odhad směrodatná 

odchylka 

závěr pravděpodobnost 

absolutní člen 1,43083 0,0496 Významný 5,83753E-11 

ACN -0,1175 0,0496 Významný 0,03935 

Tabulka ĉ. 19: Rovnice závislosti statisticky významných proměnných na faktoru 

symetrie píku pikosulfátu.  

 

Bylo zjištěno, že faktor symetrie píku pikosulfátu je významně závislý na množství 

acetonitrilu v mobilní fázi. Pokud jeho poměr klesne o 2%, ĉili na 41%, zvýší (tedy zhorší 

se) faktor symetrie o 0,12. Pokud obsah acetonitrilu o 2% stoupne, bude tomu naopak. 

 

23.4.6. Rozlišení mezi píky nečistoty A a natrium-pikosulfátu 

Proměnné mající významnou závislost na tomto parametru jsou uvedeny v tabulce 

ĉ. 20. Koneĉná rovnice má tento tvar: 

RS ImpA Pico = -3,89892 ACN + 13,80892, 

s korelaĉním koeficientem R = 0,87394, reziduální směrodatnou odchylkou 

s = 2,37525, n = 12 
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proměnná odhad směrodatná 

odchylka 

závěr pravděpodobnost 

absolutní člen 13,80892 0,68568 významný 2,00542E-09 

ACN -3,89892 0,68568 významný 0,0002 

Tabulka ĉ. 20: Rovnice závislosti statisticky významných proměnných na rozlišení 

mezi píky neĉistoty A a natrium pikosulfátu. 

 

Z výpoĉtů vyplývá, že zvýšíme-li objem acetonitrilu v mobilní fázi o 2%, rozlišení 

mezi dvěma uvedenými píky se sníží zhruba o 3,9. Snížíme-li objem acetonitrilu v mobilní 

fázi o 2%, zvýší se toto rozlišení o 3,9.  

 

23.4.7. Hmotnostní distribuční poměr (kapacitní poměr) pro 

pík natrium-pikosulfátu 

I v tomto případě jsou proměnné, které vykazují významnou závislost, uvedeny 

v tabulce ĉ. 21. Je uvedena pouze koneĉná rovnice, která má tvar: 

k Pico = -2,85025 ACN + 2,85025,  

s korelaĉním koeficientem R = 0,81117, reziduální směrodatnou odchylkou 

s = 2,25099, n = 12 

 

proměnná odhad směrodatná 

odchylka 

závěr pravděpodobnost 

absolutní člen 6,47525 0,64981 významný 1,64158E-06 

ACN -2,85025 0,64981 významný 0,00136 

Tabulka ĉ. 21: Rovnice závislosti statisticky významných proměnných na kapacitním 

poměru píku natrium-pikosulfátu. 

 

Z uvedeného vyplývá, že významnou závislost vykazuje, jako ve většině případů, 

objem acetonitrilu v mobilní fázi. V tomto případě platí: snížíme-li objem acetonitrilu 

v mobilní fázi na 41%, ĉili o 2%, zvýší se kapacitní poměr píku natrium-pikosulfát asi o 

2,85. I v tomto případě platí i závislost opaĉná. 
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Z výše uvedených výsledků vyplývá tento závěr. Nejvýznamnější nezávisle 

proměnnou metody je množství acetonitrilu v mobilní fázi, na které významně reagují 

všechny parametry kromě míry separace natrium-benzoátu a neĉistoty B a kromě poĉtu 

teoretických pater u píku natrium-pikosulfátu. Kromě toho ovlivňuje množství 

cetyltrimethylamonium bromidu a hodnota pH separaci natrium-benzoátu a neĉistoty B, 

průtok a teplota ovlivňuje retenĉní ĉas neĉistoty B a velikost nástřiku poĉet teoretických 

pater píku natrium-pikosulfátu. Proměnné vykazující nízkou míru citlivosti jsou množství 

hydrogenfosforeĉnanu sodného dihydrátu a objem propan-2-olu v mobilní fázi. 

 

23.5. Linearita 

Plochy píků natrium-pikosulfátu z jednotlivých nástřiků roztoků pro linearitu 

znázorňuje tabulka ĉ. 22. 

koncentrace 

(mg/ml) 
plocha 1 plocha 2 průměr 

0,359 983058 987892 985475 

0,404 1110676 1110865 1110771 

0,449 1230778 1231992 1231385 

0,494 1346549 1347808 1347179 

0,538 1480972 1478675 1479824 

Tabulka ĉ. 22: Plochy píků natrium-pikosulfátu pro linearitu. 

 

Parametry lineární regrese: 

y = 2730647x + 5821 

R
2
 = 0,9996 

R = 0,9998 
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Graf ĉ.1: Stanovení linearity natrium-pikosulfátu 

 

Plochy píků natrium-benzoátu z jednotlivých nástřiků roztoků pro linearitu 

znázorňuje tabulka ĉ. 23. 

koncentrace 

(mg/ml) 
plocha 1 plocha 2 průměr 

0,096 94134 94845 94490 

0,108 106535 106735 106635 

0,120 117909 118177 118043 

0,132 129338 129475 129407 

0,144 141931 142155 142043 

Tabulka ĉ. 23: Plochy píků natrium-benzoátu pro linearitu. 

 

Parametry lineární regrese: 

y = 979270x + 244,9 

R
2
 = 0,9997 

R = 0,9998 

 

y = 3E+06x + 5821,5
R² = 0,9996
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Graf ĉ. 2 Stanovení linearity natrium-benzoátu 

 

Plochy píků z jednotlivých nástřiků roztoků pro linearitu znázorňuje tabulka ĉ. 24. 

koncentrace 

(%) 
plocha 1 plocha 2 průměr 

0,05 535 568 552 

0,5 6249 6412 6331 

1,0 12178 12106 12142 

1,5 18247 18301 18274 

2,0 24444 24575 24510 

2,5 30330 30304 30317 

3,0 36178 36078 36128 

Tabulka ĉ. 24: Plochy píků příbuzných látek pro linearitu. 

 

Parametry lineární regrese: 

y = 12061x + 143,52 

R
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Graf ĉ. 3: Ověření linearity stanovení příbuzných látek 

 

Korelaĉní faktor stanovení linearity natrium-pikosulfátu je 0,9998, pro stanovení 

úĉinné látky v přípravku obvykle platí limit ≥ 0,999. V případě stanovení natrium-benzoátu 

jako konzervaĉní látky platí limit ≥ 0,995, vypoĉítaná hodnota na základě analýz je 0,9998. 

Korelaĉní faktor pro stanovení příbuzných látek udává hodnotu 0,999, limit v tomto 

případě povoluje hodnoty  ≥ 0,99. Všechny hodnoty korelaĉních faktorů jsou v přijatelných 

mezích, linearita tedy byla ověřena. 

 

23.6. Limit detekce a limit kvantifikace 

Z HPLC záznamů roztoku s koncentrací natrium-pikosulfátu odpovídající 0,05 % 

byly urĉeny výška šumu v okolí píku a výška píku natrium-pikosulfátu. Průměrná výška 

šumu z pěti měření je 11,8 mm. Průměrná výška píku z pěti měření je 63,6 mm. 

Průměrná hodnota S/N je 11,1. 

Hodnoty LOD a LOQ jsou vyĉísleny v tabulce ĉ. 25: 

 

 testovaný roztok LOD LOQ 

koncentrace (mg/ml) 0,000225 0,000061 0,000203 

koncentrace (%) 0,05 0,014 0,045 

Tabulka ĉ. 25: Hodnoty LOD a LOQ. 

 

y = 12061x + 143,52
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Opakovatelnost nástřiku na koncentraĉní úrovni LOQ, což odpovídá 0,05%, 

záznam údajů je uveden v tabulce ĉ. 26. 

 

č. nástřiku RT [min] plocha [mAU] 

1 11,527 583 

2 11,561 578 

3 11,554 589 

4 11,564 594 

5 11,588 591 

průměr 11,559 587 

RSD [%] 0,19 1,10 

Tabulka ĉ. 26: Opakovatelnost nástřiku na koncentraĉní úrovni LOQ. 

 

Pro příbuzné látky byl výše uvedeným postupem urĉen limit detekce (LOD) 0,01% 

a limit kvantifikace (LOQ) 0,05% vztaženo k natrium-pikosulfátu. 

 

Vyvinutá metoda byla vyzkoušena při analýze přípravku Guttalax®. 

Chromatogram na obrázku ĉ. 13 dokazuje úspěšnost separace. 

 

Obrázek ĉ. 13 :Typický HPLC záznam zkoušeného roztoku referenĉního přípravku 

Guttalax® gtt. Doprovodné neĉistoty: neĉistota A - RRT 0,53 (0,19 %) a neznámá 

neĉistota s RRT 1,27 (0,09 %). 
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24.  Závěr 

Byly zpracovány literární zdroje týkající se dané problematiky jako příprava 

k provedení praktické ĉásti a sepsání ĉásti teoretické. Použitá literatura byla řádně 

citována. 

Byla provedena optimalizace chromatografických podmínek pro hodnocení těchto 

látek: natrium-benzoát, natrium-pikosulfát a jeho dvou rozkladných produktů, neĉistot, 

oznaĉených jako neĉistota A a neĉistota B. Na základě výsledků separace byla k analýzám 

použita kolona LiChroCART®, 250x4,0, RP – 18C, 5μm, MERCK, teplota kolony 40°C, 

průtok 1,0 ml/min, nástřik 4μl, UV detekce při 263 nm, mobilní fáze o tomto složení: 

1,145 g hydrogenfosforeĉnanu sodného-dihydrátu se rozpustilo v 900 ml vody R, přidalo 

se 0,2 g cetyltrimetylamonium bromidu, po jeho rozpuštění se pH upravilo kyselinou 

fosforeĉnou na 7,0 a doplnilo vodou R na 1000 ml. 550 ml tohoto roztoku se smísilo se 

430 ml acetonitrilu R a 20 ml propan-2-olu. 

Při optimalizaci chromatografických podmínek a při validaci bylo dosaženo 

spolehlivé separace všech ĉtyř látek. 

Optimalizovaná metoda byla validována. Byl stanoven limit detekce 0,061 ng/ml, 

což odpovídá 0,05% a limit kvantifikace 0,203 ng/ml, což odpovídá 0,01%. Byla 

prokázána linearita stanovení látky natrium-pikosulfát s korelaĉním koeficientem 0,9998, 

dále linearita stanovení natrium-benzoátu s korelaĉním koeficientem 0,9998 a ověřena 

linearita příbuzných látek s korelaĉním koeficientem 0,9999. Selektivita byla doložena. 

Správnost byla vyhodnocena u natrium-pikosulfátu na 100,30%, u natrium-benzoátu na 

100,55% a u příbuzných látek (neĉistot) natrium pikosulfátu na 101,87%. Při hodnocení 

robustnosti byl jako nejvýznamnější parametr ovlivňující analýzu stanoven množství 

acetonitrilu v mobilní fázi. Naopak parametry, vykazující nízkou míru vlivu jsou 

koncentrace hydrogenfosforeĉnanu sodného dihydrátu a objem propan-2-olu v mobilní 

fázi. Byla posouzena přesnost metody, a to jako opakovatelnost a intermediární přesnost. 

Všechny výsledky jsou v přijatelných mezích. 

Relativní směrodatná odchylka stanovení opakovatelnosti úĉinné látky 

(natrium-pikosulfátu) je 0,38 %. Pro konzervaĉní přísadu (natrium-benzoát) byla na 

základě měření vypoĉtena hodnota relativní směrodatné odchylky 0,49 %. Přesnost 

stanovení příbuzných látek byla validována na přípravku s obsahem cca 0,15 % 

neĉistoty A a vypoĉtená hodnota relativní směrodatné odchylky je 4,41 %. 
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Závěrem lze tedy konstatovat, že byla vyvinuta a validována HPLC metoda pro 

hodnocení natrium-pikosulfátu, jeho příbuzných látek a natrium-benzoátu v tekutém 

přípravku, která může být použita ve výstupní kontrole i při stabilitních studiích. 
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25.  Seznam zkratek 

 

 HPLC – High Performance Liquid Chromatography, vysokoúĉinná 

kapalinová chromatografie 

 Imp A – Impurity A, neĉistota A 

 Imp B – Impurity B, neĉistota B 

 GC – gas chromatography, plynová chromatografie 

 LC – liquid chromatography, kapalinová chromatografie 

 UV – ultraviolet, ultrafialové 

 MS – mass spectrometry, hmotnostní spektrometrie 

 RP-HPLC – reverse phase HPLC, HPLC na nepolárních adsorbentech 

 IEC – iontově-výměnná chromatografie 

 CRL – chemická referenĉní látka 

 CRS – chemical reference substance 

 LOD – limit of detection, detekĉní limit 

 LOQ – limit of quantitation, kvantitativní limit 

 MF – mobilní fáze 

 RT – retenĉní ĉas 

 Ph.Eur – Pharmacopoeia European, Evropský lékopis 

 Pico-gtt – zkoušený přípravek obsahující natrium-pikosulfát monohydrát, 

natrium-benzoát a obě neĉistoty 

 SD – směrodatná odchylka 

 RSD – relativní směrodatná odchylka 
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