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ABSTRAKT
Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv
Kandidát: Lucie Levínská
Školitel: PharmDr. Petr Kastner, PhDr.
Název diplomové práce: Rychlá kvantifikace kyseliny acetylsalicylové s
využitím HPLC chromatografu

V této práci byla popsána a validována jednoduchá metoda pro rychlé
stanovení kyseliny acetylsalicylové s využitím vysokoúčinného kapalinového
chromatografu vybaveného UV detektorem s nastavenou vlnovou délkou 265
nm. Mobilní fáze byla složena z methanolu a vody v poměru 10:90. Teplota byla
25°C, nástřik 10 µl a průtok byl seřízen na 0,3 ml/min. Metoda byla validována
následujícími parametry validace – linearita: r = 0,9999, správnost: výtěžnost
100,88 % a opakovatelnost: relativní směrodatná odchylka 1,01 %. Výsledné
hodnoty validace byly porovnány s validačními parametry metody využívající
klasický spektrofotometr. Bylo prokázáno, že obě metody poskytují spolehlivé
výsledky. Ale analýza metody s využitím vysokoúčinného kapalinového
chromatografu je rychlejší a jednodušší.
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ABSTRACT
Charles University in Prague
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control
Candidate : Lucie Levínská
Supervisor : PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
Title of diploma thesis : Rapid quantification of acetylsalicylic acid using
HPLC chromatograph

In this work, a simple method of quick assessment of acetylsalicylic acid
with the use of high-performance liquid chromatograph (HPLC) equipped with
an UV detector set to the wavelength 265 nm was described and validated.
The mobile phase was composed of methanol and water in the ratio 10:90.
The temperature was set to 25°C, injection 10 µl and the flow rate adjusted to 0.3
ml/min. The method was validated by the following parameters of validation –
linearity: r = 0.9999, accuracy: 100.88 % yield and repeatability: standard
deviation 1.01%. The resulting values of validation were compared with
the validation parameters of a method using a typical spectrophotometer. It was
proved that both methods provide reliable results. However, the analysis with
the use of HPLC proved to be quicker and simpler.
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1. Úvod
Vysokoúčinná

kapalinová

chromatografie

je

v

současné

době

nejdominantnější a nejrozšířenější separační metoda, která umožňuje kvalitativní
i kvantitativní hodnocení separovaných složek směsi. Nachází uplatnění
ve všech oblastech analýzy léčiv.
Analytické spektrální metody jsou založeny na proměřování intenzity
monochromatického záření, které je absorbováno roztokem zkoumané látky.
Jsou používané pro kvalitativní a kvantitativní analýzu látek. Spektrální metody
založené na absorpci záření dělíme na spektrofotometrii v ultrafialové (UV)
a viditelné (VIS) oblasti a infračervenou spektrometrii.
Vysokoúčinné kapalinové chromatografy jsou dnes velmi sofistikované
přístroje umožňující dlouhé sekvence jednotlivých analýz bez zásahu operátora.
Při některých farmaceutických analýzách, například hodnocení disolučních
profilů, je nutné zpracovat velké množství relativně jednoduchých vzorků, kde se
lze obejít bez separace složek směsi. V této diplomové práci je využit HPLC
přístroj bez chromatografické kolony fungující jako automatický spektrofotometr
k

vývoji

metody

pro

stanovení

kyseliny

acetylsalicylové

kapalinovou

chromatografií.
Po optimalizaci analytických podmínek jsou ověřovány validační
parametry nalezené metody a aplikace na daný léčivý přípravek. Z validačních
charakteristik jsou hodnocena linearita, přesnost, správnost a selektivita
(specifita). Tato validační data jsou porovnána s daty získanými metodou
klasické spektrofotometrie, a to za použití vzorků připravovaných shodným
postupem pro validaci s využitím HPLC přístroje.

9

2. Teoretická část
2.1. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
High
kapalinová

performance

liquid

chromatografie

je

chromatografy (HPLC)
v

současné

době

– Vysokoúčinná
nejrozšířenější

a nejprogresivnější separační metoda. Nachází uplatnění ve všech oblastech
analýzy léčiv a umožňuje kvalitativní i kvantitativní hodnocení separovaných
složek směsi. [1, 17]
Směs látek obsažená ve vzorku se během separace rozděluje mezi
mobilní a stacionární fázi. Stacionární fáze je nepohyblivá, mobilní fáze je
pohyblivá. V kapalinové chromatografii je mobilní fází kapalina. Stacionární fází
může být buď kapalina ukotvená na tuhém nosiči, nebo tuhá látka. [1]
Analýza je vysoce účinná a rychlá. Vyžaduje velmi malé množství vzorku.
Její citlivost závisí hlavně na použitém detektoru. Vysokých účinností se
dosahuje použitím stacionárních fází, které obsahují malé částice pravidelného
tvaru a jednotné velikosti. Průtok mobilní fáze je zajištěn vysokým tlakem. [2]
Metoda je využitelná pro separaci směsi sloučenin, které jsou velmi
podobné chemické struktury, pro separaci polárních nebo nepolárních
organických sloučenin, oddělení organických solí, separaci netěkavých
organických sloučenin, jako jsou aminokyseliny a cukry, a pro separaci
anorganických iontů. [3]
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Schéma kapalinového chromatografu

Obrázek 1: Schéma kapalinového chromatografu [4]

HPLC přístroj
HPLC přístroj je tvořen:


Zásobníky mobilní fáze – uchovávání a transport mobilní fáze



Čerpadla – uchovávání a transport mobilní fáze



Směšovací zařízení



Dávkovací zařízení – autosampler, manuální dávkovací ventil



Kolony – separace látek



Detektory – detekce látek



Záznam dat pro vyhodnocování – počítač a software

2.1.1. Zásobník mobilních fází
Před použitím se mobilní fáze filtrují (odstranění nečistot) a odplyňují
vakuem. Do systému HPLC jsou nejčastěji čerpány ze skleněných lahví. Do lahve
zasahuje čerpací hadička, která je často opatřená kovovou fritou.[2]
Mobilní fáze
Mobilní fáze v HPLC se výrazně podílí na separačním procesu. Selektivita
a polarita mobilní fáze se dá ovlivnit změnami složení rozpouštědel, pH, iontové
síly nebo např. iontově párovými činidly.[2]
11

Izokratická eluce
Izokratická eluce se využívá při dělení směsi látek za použití jediné mobilní
fáze, jejíž složení je v průběhu chromatografie konstantní. [7]
Gradientová eluce
Gradientová eluce se využívá, jestliže se jednotlivé složky směsi svými
elučními parametry významně liší. K jedné mobilní fázi se plynule přimíchává
rostoucí množství druhé mobilní fáze s větším elučním účinkem. Tímto se vytváří
koncentrační gradient mobilní fáze. [7]

Stacionární fáze
Stacionární fáze jsou náplní chromatografické kolony, na které dochází
k vlastnímu separačnímu procesu. Rozdělujeme je dle chemického složení
na anorganické oxidy (silikagel, oxid zirkoničitý, hlinitý a titaničitý), chemicky
vázané fáze na bázi silikagelu, polymerní, hybridní a stacionární fáze na bázi
grafitového uhlíku. [10]
Rozhodující vliv na separaci při použití náplňových kolon má uspořádanost
a velikost částic. Separace je účinnější, pokud mají částice stacionární fáze
pravidelný tvar, jednotnou velikost a kolona je jimi homogenně naplněna. [2]

2.1.2. Kolony
Chromatografické kolony mohou být vyrobeny z nerezové oceli, ale
i ze skla či plastu. Používáme kolony náplňové. Pro analytické aplikace se
většinou používají kolony o vnitřním průměru 2,1 až 5 mm, délce 10 až 300 mm
a plněné náplněmi o velikosti částic 1 – 10 µm. [5]
Materiál, ze kterého je zhotovován vnitřní povrch kolony, musí odolávat
vysokým tlakům, a to až do 100 MPa, i když pracovní tlak na koloně musí být
nižší. Musí odolávat chemickému působení mobilní fáze, pokud možno, vnitřní
povrch musí být dokonale hladký. [5]
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2.1.3. Čerpadla
Vysokotlaká čerpadla pracují na principu vytlačování mobilní fáze
ze zásobníku pístem či membránou. Čerpadla umožňují pracovat s tlaky až 60
MPa. Zajišťují stabilní průtok mobilní fáze. Průtok musí být konstantní, bezpulsní
a reprodukovatelný. Změna průtoku mobilní fáze musí být v rozmezí 0,1 – 10 ml.
U čerpadel pracujících s konstantním tlakem se dřív využíval tlak plynu nebo
hydraulické kapaliny na píst čerpadla. Čerpadla pracující s konstantním
objemovým průtokem dnes využívají k pohybu pístu mechanický pohon. [5]

2.1.4. Směšovací zařízení
Složení mobilní fáze může zůstat stálé (izokratická eluce) nebo se během
separace měnit (gradientová eluce). Směšovací zařízení slouží k míchání mobilní
fáze ze zásobníku. [1]

2.1.5. Dávkovací zařízení
Používají se manuální smyčkové dávkovače na principu přepínacích
ventilů. Dávkovací smyčka má obsah 10 nebo 20 μl. Dnes se již ve velké míře
prosadily automatické dávkovače různé konstrukce (tzv. autosamplery). [1]

2.1.6. Detektory
Detektory zaznamenávají rozdíl v signálu mezi průchodem čisté mobilní
fáze a mobilní fáze obsahující analyt. Měly by být selektivní pro analyty a málo
citlivé na mobilní fázi. [1, 5]
HPLC detektor by měl mít malý vnitřní objem, který by přispíval k rozmytí
elučních křivek, a nezávislost odezvy na změně složení mobilní fáze
při gradientové eluci. Signál detektoru by měl být reprodukovatelný a stabilní,
lineárně závislý na koncentraci v co nejširším rozsahu. Citlivost by měla být co
největší a mez detekce, která se vyjadřuje jako koncentrace analytu, která
způsobí signál, jenž je určitým násobkem průměrné hodnoty šumu, by měla být
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co nejnižší. Další důležitou vlastností detektoru by měla být jeho univerzálnost,
která umožňuje detekci všech oddělených složek vzorku. [2]
Rozlišujeme detektory univerzální - měří index lomu, tepelnou vodivost,
relativní permitivitu nebo detektory selektivní - měří absorbanci při určité vlnové
délce, elektrický proud při určitém potenciálu. Selektivní detekce je citlivější. [2]
Mezi nejpoužívanější detektory v HPLC patří spektrofotometrické,
fluorimetrické a elektrochemické. [2]
Spektrofotometrické detektory
Spektrofotometrické detektory patří k nejvíce využívaným detektorům
v HPLC. Jsou jednoduché, provozně spolehlivé, detegují velký počet látek a jsou
kompatibilní s gradientovou elucí. Měří absorbanci eluátu vycházející z kolony.
Světlo zdroje prochází průtokovou celou. Vlnová délka se pohybuje nejčastěji
kolem 254 nm nebo jsou detektory opatřeny monochromátorem a pracují
na principu spektrofotometru v rozsahu vlnové délky 190 - 400 nm. Nejčastěji se
používají dvoupaprskové spektrofotometry s průtokovou detekční celou.
U moderního PAD detektoru (detektor diodového pole) umožní proměřit
absorpční spektrum v určité oblasti vlnových délek a uložit ho do paměti nebo lze
provést analýzu pro více vlnových délek. [1, 2, 7]
Refraktometrické detektory
Refraktometrické detektory spadají mezi univerzální detektory. Proměřují
se rozdíly mezi indexem lomu eluátu a čisté mobilní fáze. Rozdíly jsou malé, proto
je refraktometrický detektor málo citlivý (detekční limit 10-7 g·ml-1). Index lomu je
závislý na teplotě, je potřeba udržovat konstantní teplotu. Ve farmacii má tento
detektor okrajové použití obvykle při analýzách cukrů. [1, 2]
Fluorimetrické detektory
Fluorimetrické detektory jsou selektivní s vysokou citlivostí. Fungují
na principu fluorescence – schopnost látek absorbovat ultrafialové záření
a produkovat záření o vyšší vlnové délce, které se měří fotonásobičem (detekční
limit analytu 10-12 g·l-1). Je možné je kombinovat s fotometrickým detektorem.
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Látky, které nefluoreskují, lze derivatizací s vhodnými léčivy převést
na fluoreskující deriváty. [1, 14]
Hmotnostní spektrometr
Hmotnostní detektory jsou použitelné jak v plynové, tak i v kapalinové
chromatografii. Pracují za velmi nízkých tlaků. Vystupují jako strukturní selektivní
detektory. Snímání hmotnostního spektra v průběhu eluce látek je velmi výhodné
pro strukturní metodu (analýzu) a identifikaci látek ve složitých směsích.
Technicky výhodné pro přímé napojení je použití kapilárních kolon a mikrokolon.
[1, 2]
Elektrochemické detektory
Elektrochemické detektory náleží mezi selektivní detektory. Fungují
buď na principu proměřování vodivosti – pro látky iontové nebo elektrického
proudu odpovídajícího oxidaci či redukci analytů. Proměřování umožňuje stanovit
velmi nízké koncentrace látek v eluentu. Měří se proud protékající mezi pracovní
polarizovatelnou elektrodou a pomocnou elektrodou v závislosti na vloženém
napětí. Tento detektor se nehodí pro detekci gradientové eluce. [2]

2.2. Vyhodnocení výsledků v HPLC
Kvalitativní hodnocení
V HPLC jsou k identifikaci látek využívány retenční objemy a retenční
časy. Retenční čas je doba, která uběhne od nástřiku vzorku do docílení maxima
eluční křivky, a retenční objem je objem proteklý kolonou za tuto dobu.
K identifikaci je také možné využít spektroskopii nukleární magnetické resonance
(NMR) a hmotnostní spektrometrii (MS). Částečnou kvalitativní informaci lze
získat ze spekter i při využití detektoru PDA. Přístup identifikace látek se zakládá
na porovnání spekter standartních látek a spekter neznámých vzorků měřených
při stejných chromatografických podmínkách. [8, 10]
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Kvantitativní hodnocení
Základem kvantitativního hodnocení léčiv je plocha (nebo výška)
chromatografického píku. Funkcí kvantitativního hodnocení je objevení vztahu
mezi výškou píku nebo plochou a množstvím látky. Největším problémem
vyhodnocení chromatografického píku

je

přesné určení základní linie

na chromatogramu. [6, 14]
Při kvantitativním hodnocení se nejčastěji používají metody z oblastí
instrumentální analýzy: metoda vnějšího standardu neboli metoda kalibrační
křivky, metoda standardního přídavku, metoda vnitřního standardu a metoda
vnitřní normalizace. [6]
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2.3. Validace metod v HPLC
2.3.1. Test způsobilosti (SST, systém suitability test)
Test způsobilosti je nedílnou součástí validace analytické metody. [17]
Běžně

se

používá

k

ověřování

výsledků,

účinnosti

kolony

a opakovatelnosti chromatografického systému, aby byla zajištěna jeho vhodnost
pro konkrétní analýzu. [10, 16]
SST je uskutečněn vždy na počátku každého měření, při každé změně
systému nebo při podezření na chybně fungující systém. Měl by obsahovat vždy
nejméně dva až tři parametry. [10]
SST by měl obsahovat parametry pro dávkování vzorku (např.
opakovatelnost nástřiku), parametry pro separaci (např. rozlišení) a parametry
pro detekci (např. LOQ nebo poměr signál/šum). [10]

Retenční faktor
Opakovatelnost
nástřiku

˃2
RSD ˂ 1 % pro n = 5

Rozlišení R

˃2

Faktor symetrie

˂2

Počet teoretických
pater N

˃ 2000

Tabulka 1: Limity SST doporučené FDA pro HPLC
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Faktor symetrie

08 – 1,5
RSD ˂ 0,73 %

Opakovatelnost nástřiku

pro n = 5 a obsah s limitem
98 – 102 %

LOQ

≤ limit zanedbatelnosti

Tabulka 2: Limity SST požadované Ph.Eur. pro HPLC [10]

2.3.2. Validace
Validace je proces, při kterém se určuje vhodnost použití daného systému
pro získání relevantních dat. Poskytuje záruku spolehlivosti při běžném používání
a někdy je označován za proces poskytování zdokumentovaného důkazu. [9, 11]
Cílem je demonstrovat, že vypracovaná metoda je pro daný účel vhodná,
určit podmínky, za kterých je zkušební postup použitelný, a zajistit
při opakovaném použití stejnou spolehlivost v jedné nebo i různých laboratořích.
Zjištěné hodnoty validačních parametrů se poté zpracovávají do validačního
protokolu. [14]
Hlavní otázkou je, jak zajistit dostatek údajů, aby bylo možné odhadnout,
zda systém či metoda jsou přijatelné pro zamýšlený účel. [11]
Ověřují se následující parametry validace za účelem zajištění správnosti
analytické metody. Mezi základní validační charakteristiky patří správnost,
linearita, selektivita, přesnost – opakovatelnost, mezilehlá přesnost, detekční
limit, kvantitativní limit, rozsah, robustnost. [12]
Správnost
Správnost metody se vyjadřuje shodou mezi získaným výsledkem
z měření a správnou hodnotou. Rozdíl mezi správnou hodnotou a hodnotou
získanou z měření se nazývá chyba výsledku. Rozdíl mezi průměrem,
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vyjádřeným z výsledků zkoušek, a správnou hodnotou se nazývá odchylka, která
popisuje systematickou chybu a docílí kladných nebo záporných hodnot. [10, 14]
Správnost je většinou dosažena v jednom ze čtyř způsobů [11]:
a) Analýzou modelového vzorku ze všech složek přípravku a známého
přídavku standartu.
b) Přípravou vzorku s přídavkem standardní látky.
c) Přípravou vzorku s přídavkem známých nečistot během kvantitativního
testování hodnot čistoty.
d) Správnost je zjištěna jinou nezávislou validovanou metodou.
Správnost metody se většinou stanoví nejméně šesti vzorky a vypočítá se
jako rozdíl správné a získané hodnoty nebo jako výtěžnost. Výtěžnost je poměr
vzorku získaného analytickou metodou ke správné hodnotě. [10, 14]

𝑣ý𝑡ěž𝑛𝑜𝑠𝑡 =

100 . 𝑛𝑎𝑙𝑒𝑧𝑒𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎
𝑠𝑝𝑟á𝑣𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

Linearita
Lineární závislost signálu a koncentrace analytu je nejvhodnější a široce
používaná ve farmaceutické analýze.[13]
Linearita metody nám poskytuje výsledky testů, které jsou přímo úměrné
koncentraci stanovované látky v daném rozsahu. Většinou se určí nejméně 5
úrovní koncentrace. Konkrétní minimální rozsah cílové koncentrace je podle
účelu metody například 80 až 120 %. [11]
Linearita je obvykle posuzována podle korelačního koeficientu lineární
regresní přímky. Přijatelná hodnota korelačního koeficientu je opět podle účelu
metody například 0,999. [11]
Přesnost
Přesnost je měřítkem opakovatelnosti analytické metody a je většinou
vyjádřena jako relativní směrodatná odchylka u významného počtu vzorků. [11]
Přesnost metody analyzuje šest nezávisle připravených vzorků. Míra
přesnosti je počítána jako relativní směrodatná odchylka (RSD) výsledků
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zkoušek. Velikost RSD závisí na koncentraci analytu a na analytické metodě. [10,
14]
Přesnost může být provedena na třech různých úrovních: opakovatelnost,
mezilehlá přesnost a reprodukovatelnost. [11]
Opakovatelnost je metoda, která se opakuje stejným způsobem, a to
jedním pracovníkem za použití stejných činidel, na tomtéž přístroji během
krátkého časového rozmezí. [10, 14]
Mezilehlá přesnost – metoda se uskutečňuje s různými analytiky, činidly
i přístroji, v různý den, ale v jedné laboratoři a se stejným zhomogenizovaným
vzorkem. [10]
Reprodukovatelnost je stanovena na základě analýzy homogenních
vzorků

ve

více

laboratořích

a

prováděna

za

různých

podmínek.

Reprodukovatelnost je realizována pomocí mezilaboratorních porovnávacích
zkoušek. [11, 14]
Selektivita, specifita
Schopnost metody přesně proměřit odezvu analytu v přítomnosti všech
možných složek vzorku a poskytnou informaci o kvalitativním i kvantitativním
složení vzorku i v přítomnosti interferujících látek (matrice). Selektivita se testuje
porovnáváním výsledků standardů s výsledky vzorků (matric). [10,11]
Obecným požadavkem na selektivitu je, aby vzorek a standard odpovídal
na chromatogramech retenčnímu času a normalizovanému píku v rozmezí ±
10%. [15]
Selektivitu lze prostřednictvím HPLC metody zlepšovat pomocí detekce.
U UV detekce může být měněna vlnová délka absorpce k takovým hodnotám,
kdy matrice už neinterferuje. Také můžeme využít detektoru diodového pole,
pomocí něhož mohou být porovnávána UV spektra nebo prokazována spektrální
čistota píku. Dále lze prokázat selektivitu změnou chromatografických parametrů
metody (stacionární fáze, mobilní fáze) nebo pomocí stresových testů za různých
podmínek zátěže sledovaného analytu, jako je působení alkalického nebo
kyselého prostředí, zvýšené teploty, oxidačního stresu nebo působením vody.
Posledním způsobem, jak prokázat selektivitu metody, je analýza blanku nebo
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čisté matrice, při níž nedochází k interferencím sledovaných analytů a látek
přítomných v blanku nebo matrici. [10]
Detekční a kvantitativní limit
Detekční limit (LOD, mez detekce) je definován jako nejnižší koncentrace
analytu ve vzorku, který může být detekován. Je to limitní test, který určuje, zda
je či není analyt nad nebo pod určitou hodnotou. Je vyjádřen jako koncentrace
v určitém poměru signálu k šumu, obvykle v poměru 3:1. Metoda pro stanovení
LOD by měla být zdokumentována a podporována a odpovídající počet vzorků
by měl být analyzován v limitu pro ověření úrovně. [11]
Kvantitativní limit (LOQ, mez stanovitelnosti) je definován jako nejnižší
koncentrace analytu ve vzorku, při které je docíleno přijatelné střední hodnoty
výtěžnosti (70 až 110 %) s přijatelnou relativní směrodatnou odchylkou (15 – 20
%). LOQ může být součástí lineárního rozsahu metody (zpravidla je prvním
bodem kalibrační křivky). [10, 11]
Jedním ze způsobů výpočtu LOD a LOQ je výpočet s využitím poměru
signálu a šumu, ze směrodatné odchylky odezvy a ze směrnice kalibrační přímky,
ze směrodatné odchylky odezvy blanku nebo ze směrodatné odchylky posunutí
na ose y. U výpočtu, který vychází ze šumu, je nezbytné použít směrnici (b 1)
v jednotkách, ve kterých je uváděn šum (výška píku) [10]:
𝐿𝑂𝐷 = 3 ∗ š𝑢𝑚⁄𝑏

1

𝐿𝑂𝑄 = 10 ∗ š𝑢𝑚⁄𝑏

1

Rozsah
Tento parametr se většinou odvozuje na základě linearity. Je to interval
mezi horní (maximální odezva) a dolní (detekční limit) hladinou stanovené látky,
u kterého bylo prokázáno, že se určí s přijatelnou přesností. [11]
Robustnost
Robustnost vyjadřuje vliv mírného kolísání hodnot jednotlivých parametrů
metody na výsledek analytického stanovení. U robustnosti, metody využívající
vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii, se sledují různé parametry, jako je
složení mobilní fáze, pH vodné složky mobilní fáze, iontová síla, teplota
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na koloně, rychlost průtoku, stabilita analyzovaných vzorků, rozdíl mezi kolonami
různých šarží, případně i výrobců. [10, 11]
Měření robustnosti se uskutečňuje pomocí jednorozměrné nebo
vícerozměrné (multivariační) analýzy. U jednorozměrné analýzy je měněna jedna
proměnná (faktor) v čase, ostatní faktory zůstávají stálé a je monitorováno
ovlivnění výsledků. Experiment je poté zopakován s dalším parametrem. Jedná
se o přístup OFAT ( one factor at time - jeden faktor v čase). Nevýhodou je velká
časová náročnost a vzájemné interakce jednotlivých faktorů. I přesto je tato
analýza používaná v laboratořích nejčastěji. [11]
Při vícerozměrné analýze je robustnost metody vůči malým změnám
testována na základě plánovaných pokusů, a to úplných nebo zkrácených. [11]
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2.4. Kyselina acetylsalicylová

Obrázek 2: Molekula kyseliny acetylsalicylové [18]

Kyselina acetylsalicylová je bílý krystalický prášek, který je těžce
rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v etanolu 96 % a dobře rozpustný v etheru.
Její systematický název je kyselina 2 – acetoxybenzoová. Vzniká zahříváním
kyseliny salicylové s acetanhydridem za přítomnosti kyseliny fosforečné jako
kyselého katalyzátoru. [29]

Obrázek 3: Acetylace kyseliny salicylové [19]

Příklady

důkazů

acetylsalicylové

kyseliny

stanovené

kontrolně

–

analytickým hodnocením [29]
1. Identifikace absorpční spektrofotometrií a teplotou tání.
2. Po alkalické hydrolýze se vytěsní kyselina salicylová, která se dokáže
teplotou tání (156 °C až 161 °C).
3. Dýmy, vyvíjející se zahříváním kyseliny acetylsalicylové s hydroxidem
vápenatým, zbarví filtrační papír navlhčený nitrobenzaldehydem
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zelenomodře nebo zelenožlutě. Okyselením se změní zbarvení
na modré.
4. Reakcí s roztokem FeCl3 vzniká nejprve modře zbarvený komplex,
který přechází na fialové zbarvení.
Kyselina acetylsalicylová (ASA, aspirin) je látka stará více než sto let.
Používá se jako analgetikum k léčbě bolesti, proti horečce jako antipyretikum
a potlačuje zánět jako antiflogistikum. Snižuje agregaci neboli shlukování
krevních destiček, využívá se jako antiagregans. [22, 23]

2.4.1. Mechanismu účinku
Kyselina acetylsalicylová je neselektivní inhibitor enzymu cyklooxygenasy
COX-I v krevních destičkách, čímž zabraňuje tvorbě agregačně působícího
tromboxanu
blokádě.

A2.

Acetylací aktivního centra COX-l vede k její ireverzibilní

Dochází také k inhibici syntézy prostaglandinů za vzniku

protizánětlivého účinku. [20, 21]

2.4.2. Farmakokinetika
Kyselina acetylsalicylová je slabá organická kyselina (pK a = 3,5).
V důsledku nízkého pH se nachází v žaludku v neionizované formě a tím snadno
prochází žaludeční stěnou, ale větší část látky se vstřebává až ve střevě. V krvi
se nachází pouze krátkou dobu, protože je zde, tak i v játrech a ostatních tkáních,
rychle metabolizována esterasami na kyselinu octovou a svůj aktivní metabolit,
kyselinu salicylovou. [20,24]
K eliminaci kyseliny acetylsalicylové dochází hlavně ledvinami ve formě
kyseliny salicylové a jejich konjugátů. Exkrece je závislá na použité dávce a pH
moči. Eliminaci kyseliny acetylsalicylové zvyšuje alkalizace moči. Poločas
eliminace v běžných analgetických dávkách je 2-5 hodin, eliminuje se kinetikou
prvního řádu. Poločas eliminace po antiagregačních dávkách je 20 minut.
V důsledku částečné saturace jaterních enzymů po protizánětlivých dávkách
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převládá kinetika nultého řádu a poločas eliminace se prodlouží až na 15 hodin.
[20]

2.4.3. Farmakologické účinky a použití
Analgetický účinek je vhodný k tlumení mírných a středně silných bolestí,
které nejsou tak kruté a naléhavé, aby se musela podat opioidní analgetika.
U zánětlivé bolesti muže být účinnější než opioidní analgetika. Dospělým se
podává perorálně 300 – 1000 mg, dávku lze opakoval v intervalu 4-6 hodin.
Antipyretický účinek nastupuje po perorálním podání přibližně za 30 minut
a přetrvává asi 3 – 4 hodiny. [20]
Antiflogistický, antiuratický a antirevmatický účinek nastává až po vyšších
dávkách (3 - 4 g/den). Častý výskyt závažných nežádoucích účinků. [20]
Antiagregační účinek je dán dávkou nižší než 100 mg. Neruší tvorbu
vasodilatačně působícího prostacyklinu (PGI2) v cévním endotelu a mají
minimální nežádoucí účinky. Je nezbytnou součástí léčby u všech forem
ischemických chorob srdečních, ischemických chorob dolních končetin, stavů
po cévní mozkové příhodě, v primární prevenci se doporučuje u léčby
hypertoniků a diabetiků. [20,24]

2.4.4. Nežádoucí účinky
K nejčastějším nežádoucím účinkům patří gastrointestinální obtíže, jako je
nauzea, dyspepsie, vomitus, okultní krvácení, eroze, gastroduodenální vředy,
dýchání (aspirinové astma) a alergické reakce (svědění, vyrážka). Po chronickém
podávání vyšších dávek se může objevit salicylismus (poruchy sluchu, tinitus,
hluchota,

vertigo).

Mezi

méně

časté

poruchy

patří

renální

toxicita

a hepatotoxicita. [20, 24]

2.4.5. Kontraindikace
Snížením krevní srážlivosti a prodloužením doby krvácení může vést
ke klinickým komplikacím při chirurgickém zákroku, proto se má kyselina
acetylsalicylová vysadit týden před plánovanou operací. V těhotenství se podává
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pouze krátkodobě a v nízkých dávkách. Chronickým podáváním můžeme ohrozit
jak matku, tak i plod zvýšenou krvácivostí. Podáváním v třetím trimestru může
vést k oslabení děložních kontrakcí a k předčasnému uzávěru ductus arteriosus
Botalli plodu. [20]

2.4.6. Lékové interakce
Kyselina acetylsalicylová zesiluje účinek látek snižujících srážlivost krve
(např. warfarin). Současným podávám nesteroidních antiflogistik a kyseliny
acetylsalicylové

se

výrazně

zvyšuje

pravděpodobnost

nežádoucích

gastrointestinálních účinků. Zvyšuje účinek i nežádoucí účinky jiných léků
používaných při léčbě revmatických onemocnění. Při současné hormonální léčbě
zvyšuje riziko krvácení ze zažívacího traktu. Dále zesiluje účinek léků, které
se používají při léčbě cukrovky a zesilují nežádoucí účinky methotrexátu
a sulfonamidů. Naopak snižuje účinek léků, které působí na močový systém. [20]
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2.5. Spektrofotometr
Spektrální analytické metody jsou založeny na proměřování intenzity
monochromatického záření, které je absorbováno roztokem zkoumané látky.
Používají se pro kvalitativní a kvantitativní analýzu látek. Kvalita představuje
počet a hodnoty frekvencí a kvantita je dána intenzitou záření na jednotlivých
frekvencí.
Analytické

metody

založené

na

absorpci

záření

dělíme

na spektrofotometrii v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti a infračervenou
spektroskopii. [14, 28]

2.5.1. Absorpce
Absorpce je závislá na koncentraci a struktuře analyzované látky,
na vlnové délce záření a na síle vrstvy. Během absorpčního proměřování se
pro danou vlnovou délku porovnává tok záření prošlý měrnou kyvetou I s tokem
záření prošlého srovnávací kyvetou I0. [14]
𝑇=

𝐼
𝐼0

A = − log 𝑇

Transmitance (T) je podíl zářivých toků I a I0 a záporný logaritmus
transmitance se nazývá

absorbance (A). Závislostí absorbance

nebo

propustnosti na vlnové délce dosáhneme absorpčního spektra. Vlnová délka
monochromatického paprsku se v průběhu proměřování plynule mění, proto je
spektrum zaznamenáváno jako plynulá křivka. Pro proměřování absorpčních
spekter se využívají dvoupaprskové spektrofotometry. [14]

2.5.2. Spektrofotometry
Spektrofotometry jsou optické přístroje, jimiž objektivně proměřujeme
absorpční nebo emisní spektra látek. Obsahují spoustu částí, které mají podobný
účel a jsou společné všem spektrometrům. [1]
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Spektrometry obsahují: [1]
-

zdroj záření (u emisních metod je jím sám vzorek)

-

optické prvky pro řízení paprsku přístrojem

-

prvek pro výběr přijatelné vlnové délky k proměřování

-

vybavení pro vzorek u absorpčních metod (kyveta)

-

detektor elektromagnetického zařízení

Výstupní

zařízení

ukazuje,

zaznamenává

a

vyhodnocuje

signál

detektoru.Moderní spektrometry zaznamenávají a vyhodnocují spektra pomocí
počítače. [1]
Podle konstrukce lze dělit spektrometry na jednopaprskové nebo
dvoupaprskové přístroje. Jednopaprskový přístroj nastavujeme na nulovou
koncentraci analytu pomoci slepého srovnávacího vzorku v kyvetě (čisté
rozpouštědlo, tzv. „blank“). U dvouparskových přístrojů je paprsek dělen
v pravidelných intervalech na část procházející vzorkem a část procházející
srovnávacím prostředím pomocí rotujících zrcadlových segmentů tvaru
kruhových výsečí. Detektor střídavě proměřuje jeden a druhý paprsek. [1]
Do

absorpčního

prostředí

se

vkládají

kyvety

s

porovnávacím

a analyzovaným roztokem. Kyvety musí být čisté a suché, plněné do dvou třetin.
Před analýzou se vyplachují měrným roztokem a zvenčí se musí otřít. Na použití
slepého roztoku a vzorku musí být stejná tloušťka kyvet. [26]

Obrázek 4: Spektrofotometr [25]
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Spektrofotometrie v ultrafialové a viditelné oblasti
Základem

ultrafialové

a

viditelné

spektrofotometrie

je

absorpce

ultrafialového (200 – 400 nm) a viditelného (400 - 760 nm) záření zředěnými
roztoky látek. Při absorpci dochází k excitaci valenčních elektronů, které jsou
součástí molekulových orbitalů, do vyšších oblastí energetických hladin. Tato
metoda se také nazývá absorpční spektrální analýza v oblasti elektronových
spekter. [1, 7, 14]
Molekuly léčiv absorbující v UV oblasti obsahují skupiny s dvojnými či
trojnými vazbami, tzv. chromofory. Pokud se v molekule vyskytuje několik
konjugovaných vazeb, dochází k absorpci v oblasti vyšších vlnových délek, tedy
v oblasti viditelného spektra. [14]
Spektrofotometrie v ultrafialové nebo viditelné oblastí se využívá jak
při důkazu léčiv, tak i v kvantitativní analýze, která je založena na LambertBeerově zákonu: [14, 27]
𝐴=

kde:

𝜀 .𝑐 .𝑏

A - absorbance měřeného roztoku

𝜀 - molární absorpční koeficient (absorbance roztoku látky 1 mol/l,
proměřovaná v 10 mm vrstvě při určité vlnové délce)
c - koncentrace absorbující látky v mol/l
b - síla proměřované vrstvy v cm
Pro experimentální účely se častěji používá vztah:
,
𝐴 = 𝐴11 %
𝑐𝑚 . 𝑐 . 𝑙

c´ - koncentrace absorbující látky v g/100 ml
𝐴11 %
𝑐𝑚 se nazývá specifická absorbance a vyjadřuje absorbanci roztoku
látky o koncentraci 1 g/100 ml měřenou v 1 cm vrstvě při určité vlnové délce.

𝐴11 %
𝑐𝑚 =

10 . 𝜀
𝑀𝑟
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𝑀𝑟 – relativní molekulová hmotnost

Intenzita a poloha elektronových absorpčních pásů ve spektru je závislá
na struktuře analyzovaného léčiva (typ a počet chromoforů v molekule)
a na druhu použitého rozpouštědla. Nejčastěji se používá methanol, ethanol,
voda, ale také se mohou použít jako rozpouštědla zředěné roztoky kyseliny
chlorovodíkové a hydroxidu sodného v koncentracích 0,1 – 0,01 mol/l. Pro důkaz
totožnosti musí souhlasit hodnoty odečtené z UV spektra analyzovaného léčiva
(polohy maxim a minim, hodnoty 𝐴11 %
𝑐𝑚 a hodnoty absorbančních poměrů)
s hodnotami citovanými v příslušném lékopisném článku. [14]
Samotné měření může být zatíženo určitou chybou, proto jsou hodnoty
odečtené z UV spekter standardů uvedené v lékopisných monografiích
s příslušnou tolerancí. Polohy maxim a minim jsou udány zpravidla s přesností ±
2 nm. Hodnoty absorbančních poměrů a 𝐴11 %
𝑐𝑚 jsou udány přijatelným rozmezím.
[14]
Spektrometrie v infračervené oblasti
Při infračervené spektrometrii dochází k absorpci infračerveného záření
molekulami látek. Infračervené záření má nižší energii a vyšší vlnovou délku
než záření ultrafialové a viditelné. Rozmezí vlnových délek je 2,5 – 15 μm, tj.
vlnočet 4 000 – 670 cm -1. [1, 14]
Infračervené záření vyvolává změny ve vibračně – rotačním stavu
molekuly. Vibrace ve víceatomové molekule probíhají současně. Vibrace
valenční, při nichž se mění vazebná vzdálenost mezi atomy, mohou být
symetrické nebo asymetrické. Vibrace deformační, při nichž se mění valenční
úhel, ale nemění se délka vazby, mohou být nůžkové, kyvadlové nebo kroutivé.
[7]
Pásy deformačních vibrací se ve spektru nacházejí při nižších vlnočtech
než u valenčních vibrací, protože na deformaci valenčních úhlů je třeba menší
energie než na zkracování a prodlužování chemických vazeb. [7]
Jednotlivé vibrační vlnočty závisí na pevnosti chemických vazeb mezi
atomy, na uspořádání atomů v molekule a na hmotnosti atomů. Čím je vazba
pevnější, tím více se absorpční pás posouvá k vyšším vlnočtům, a čím jsou atomy
těžší, tím dochází k absorpci při nižších vlnočtech. [7]
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Infračervená spektra se využívají k určování struktury organických látek
a pro identifikaci sloučenin. Ve srovnání s ultrafialovými spektry charakterizují
infračervená spektra molekulu léčiva detailněji. [7, 14]
Pro důkaz totožnosti pomocí infračervených spekter se využívají příslušné
CRL léčiv (standardy) nebo referenční spektra léčiv. [14]
Použití CRL standardu:
Hodnocený vzorek i standard se upraví shodným postupem a za naprosto
totožných podmínek se proměří jejich spektra. Důkazem identity je totožnost IČ
spektra vzorku analyzovaného léčiva s IČ spektrem standardu. [14]
Použití referenčního spektra:
Nejprve se proměří spektrum polystyrenové fólie o tloušťce 0,05 mm.
Zkontrolují se na něm rozlišovací schopnosti a ověří se stupnice vlnočtů. Poté
se proměří spektrum hodnoceného vzorku. Na vzorek se superponují absorpční
pásy polystyrenu. Spektrum vzorku se porovnává s referenčním spektrem (jako
referenční údaje slouží polohy absorpčních pásů polystyrenu) k ověření
totožnosti. [14]
Infračervená

spektra

proměřujeme

na

plně

automatizovaných

dvoupaprskových infračervených spektrometrech. Pevné látky jsou nejčastěji
proměřovány z tablet bromidu draselného nebo v tenké vrstvičce roztoku Nujolu.
Kapaliny jsou měřeny v tenké vrstvičce filmu nebo ve speciálních kyvetách
(tloušťka 0,1 – 0,5 mm. A plyny se plní do speciálních kyvet (tloušťka měřené
vrstvy asi 100 mm). [14]
V současné době se pro proměřování infračervených spekter používá
infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací (FT - IR). Jedná
se o modernější metodu, která k získání spektrálního záznamu používá
matematickou metodu Fourierovy transformace. [26, 30]
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3. Cíl práce
Cílem mé práce je vyvinout rychlou metodu pro hodnocení velkého
množství vzorků kyseliny acetylsalicylové získaných například při disoluci tablet.
Nejprve je nutno optimalizovat podmínky pro analýzu s využitím HPLC
chromatografu jako spektrofotometru s automatickým dávkovačem vzorků. Dále
budou ověřeny validační parametry nalezené metody aplikované na daný léčivý
přípravek. Z validačních charakteristik bude hodnocena linearita, přesnost,
správnost a selektivita (specifita). Výsledné hodnoty se budou porovnávat
s validačními hodnotami získanými metodou klasické spektrofotometrie, a to
za použití vzorků připravovaných shodným postupem přípravy pro validaci
měřenou na HPLC přístroji.

32

4. Experimentální část
4.1. Použitý materiál a technické vybavení
4.1.1. Chemikálie
Acetylsalicylová kyselina – PhEur 8.0, Kulich, Hradec Králové, Česká
republika
Kukuřičný škrob – š. 453 272, PhEur 8.0, Kulich, Hradec Králové, Česká
republika
Kollidon vagy – š. 744 594 4760, Sigma-Aldrich, Německo
Talcum - PhEur 8.0, Kulich, Hradec Králové, Česká republika
Mikrokrystalická celulóza – š. C110 2015, Sigma-Aldrich, Německo
Bramborový škrob - PhEur 8.0, Kulich, Hradec Králové, Česká republika
Methanol – HPLC grade, Sigma-Aldrich, Německo
Octan sodný trihydrát – š. 100 002 9985, p.a. Sigma-Aldrich, Německo
Ledová kyselina octová – p.a. Sigma-Aldrich, Německo
Čištěná voda získaná reverzní osmózou

4.1.2. Pomůcky
Byly použity kádinky, odměrné válce, dělené a nedělené pipety, balónky,
laboratorní lžičky, tyčinky, mikropipeta, odměrné baňky se zátkami, střička,
alobal, vialky, Büchnerovy nálevky, injekční stříkačky a nylonové membránové
filtry - velikost póru filtru je 0,45 µm.

4.1.3. Sestava HPLC
Kontrolní jednotka: CTO-20AC VP Shimadzu
Čerpadlo: LC-20AD VP Shimadzu
Autosampler: SIL-20AC VP Shimadzu
UV-VIS detektor: SPD-20A VP Shimadzu
PC Program: Shimadzu-CLASS-VP 5
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Pozn. chromatograf nebyl vybaven separační kolonou

4.1.4. Spektrofotometr
UV Spektrofotometr – 20101 / 3101 PC – Verze 3.0 - Shimadzu
Specifikace UV-3101 spektrofotometru:
Vlnová délka - 190 nm ~ 3200nm
Rozlišení délka rozsah: 0.1nm.
Absorbance: -4 ~ 5 Abs (až 0,001 Abs.)
Transmitance: 0 ~ 999.9% T (až 0,01%)
Odrazivost: 0 ~ 999.9% R (až 0,01%)

4.1.5. Přístroje
Digitální váhy - Sartorius CPA22D-0CE, Sartorius AG, Německo
pH-metr - SCHOTT CG 843, Schott Instruments GmbH
Ultrazvuková lázeň - K10, Kraintek, Slovensko
Vodní vývěva

4.2. Příprava vzorků
Vzorky připravované pro danou metodu byly proměřovány v HPLC přístroji
a získané hodnoty byly následně porovnávány s hodnotami vypočítanými
z absorbance připravených vzorků proměřených na UV spektrofotometru. Byl
připraven porovnávací roztok dané látky - kyseliny acetylsalicylové.

4.2.1. Porovnávací roztok
K 50 mg acetylsalicylové kyseliny byl přidán 1 ml methanolu
a po rozpuštění bylo doplněno médiem po značku do 50,0 ml baňky.
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4.2.2. Médium pro disoluci
500 ml acetátového pufru dle USP:
3,5 ml ledové kyseliny octové bylo přidáno k navážce 5,9836 g octanu
sodného trihydrátu a doplněno vodou do 2000 ml. S pomocí pH metru
přikapáváním ledovou kyselinou octovou (0,2 ml) byla upravena hodnota pH
média na 4,5.

4.2.3. Mobilní fáze
Roztok mobilní fáze byl vytvořen 10 ml methanolu a 90 ml vody a následně
byl přefiltrován pomocí vakua nejprve přes skleněnou fritu a poté ještě
přes membránový filtr.

4.2.4. Placebo
Pro přípravu 1,0 g placeba bylo do třecí misky naváženo 0,2 g kukuřičného
škrobu, kollidon vagy, talku, mikrokrystalické celulózy a bramborového škrobu.
Viz tab. č. 3.
Placebo

Navážka [g]

Kukuřičný škrob

0,2026

Kollidon vagy

0,2019

Talcum

0,2036

Mikrokrystalická
celulóza

0,2034

Bramborový škrob

0,2029

Tabulka 3: Navážky látek pro placebo
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4.3. Měření pomocí HPLC - test způsobilosti, validace
Analytické podmínky
Byly optimalizovány analytické podmínky: Viz tab. č. 4.
Teplota

Vlnová délka Pump A flow

25 °C

265 nm

0,3 ml/min

Nástřik

Čas

10 µl

1 min

Tabulka 4: Analytické podmínky

Vzorky:

4.3.1. Správnost
Bylo připraveno 6 vzorků se známým obsahem – 50 mg acetylsalicylové
kyseliny a 50 mg placeba: Viz tab. č. 5
Bylo naváženo 6 × 50 mg acetylsalicylové kyseliny, ke každému vzorku
bylo přidáno 1 cm pod značku 50 ml baňky médium pro disoluci a rozpuštěno
v ultrazvuku, po rozpuštění bylo přidáno 50 mg placeba.
Vzorky byly vytemperovány na 20 °C a doplněny po značku 50ml baňky
médiem.
Každý vzorek byl zfiltrován do vialek.
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Navážka
acetylsalicylové
kyseliny [mg]

Navážka
placeba [mg]

S1

100,3

100,3

S2

50,3

50,0

S3

50,5

50,0

S4

50,2

50,0

S5

50,1

50,4

S6

50,2

50, 3

Vzorky
pro správnost = S

Tabulka 5:Navážky acetylsalicylové kyseliny a placeba

4.3.2. Linearita
Bylo připraveno 6 vzorků s odstupňovaným obsahem acetylsalicylové
kyseliny 5, 25, 50, 75, 100 a 125 % deklarovaného obsahu: Viz tab č. 6.
Ke každému vzorku obsahujícímu navážku acetylsalicylové kyseliny bylo
přidáno 1 cm pod značku 50 ml odměrné baňky médium pro disoluci a rozpuštěno
v ultrazvuku.
Vzorky byly vytemperovány na 20 °C a doplněny po značku 50 ml baňky
médiem.
Každý vzorek byl zfiltrován do vialek.
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Linearita

Přibližný obsah
[%]

Navážka
acetylsalicylové
kyseliny [mg]

L 125

125

62,6

L 100

100

50,3

L 075

75

37,6

L 050

50

25,2

L 025

25

12,6

L 005

5

2,7

Tabulka 6:Navážky acetylsalicylové kyseliny

Pozn.: L 100 = porovnávací roztok

4.3.3. Selektivita
Byly porovnány záznamy standardu (L 100), vzorku (S1) a placeba.
Záznamy byly porovnány vizuálně.
Zkoušený roztok připravený z placeba: Bylo naváženo 50 mg placeba,
přidáno 1 cm pod značku 50 ml baňky médium pro disoluci a rozpuštěno
v ultrazvuku.
Placebo bylo vytemperováno na 20 °C a doplněno po značku 50 ml baňky
médiem.
Každý vzorek byl zfiltrován do vialek.
Jako porovnávací roztok byl používán roztok pro linearitu L 100.
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4.3.4. Přesnost, opakovatelnost
Pro stanovení opakovatelnosti bylo měřeno šest roztoků získaných
z jednoho vzorku S1 ze správnosti. Tyto vzorky byly zfiltrovány přes nylonový filtr
do vialek (označení P1 = S1, P2 – P6).

4.4. Spektrofotometrické měření
Pro spektrofotometrické měření byly používány vzorky, které sloužily
pro validaci měřené na HPLC přístroji. Z každého vzorku bylo odebráno 2,0 ml
a zředěno médiem třemi způsoby:
1. Od každého vzorku bylo odebráno do zkumavek 2,0 ml a doplněno 8,0
ml média. (2 + 8)
2. Od každého vzorku bylo odebráno 2,0 ml a doplněno médiem do 10,0
ml odměrné baňky. (2 do 10)
3. Od každého vzorku bylo odebráno 2,0 ml a doplněno médiem do 25,0
ml odměrné baňky. (2 do 25)
Dále byla proměřována absorbance za dané vlnové délky 265 nm proti
médiu jako kompenzační kapalině.
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5. Výsledky a diskuze
5.1. Vlnová délka
Vlnová délka 265 nm pro všechna měření byla převzata z PhEur.
Na základě isosbestické hodnoty dochází ke stejné odezvě jak
pro kyselinu acetylsalicylovou, tak i pro její majoritní hydrolytický rozkladný
produkt kyselinu salicylovou, tzn., když se při disoluci hydrolyzuje kyselina
acetylsalicylová na kyselinu salicylovou, neovlivní to výsledek disoluce. [31]
Isosbestický bod může být vlnová délka, která se nemění v průběhu
chemické reakce nebo fyzické změny vzorku. [31]

5.2. Proměřování na HPLC
5.2.1.

Linearita
Pro testování linearity bylo analyzováno šest vzorků s odstupňovaným

obsahem kyseliny acetylsalicylové 5, 25, 50, 75, 100 a 125 % deklarovaného
obsahu. V tab. č. 7 jsou uvedeny průměry hodnot ploch píků stanovených ze tří
nástřiků a na obr. č.5 je graf lineární regrese.
Vzorky

Přesný obsah %

Průměr ploch

L125

125,2

4413152

L100

100,6

3611582

L075

75,2

2680271

L050

50,4

1784839

L025

25,2

894576

L005

5,4

201218

Tabulka 7: Hodnoty ploch píků
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Obrázek 5: Graf lineární regrese

Hodnota korelačního koeficientu je 0,9999. Linearita byla ověřena, výsledky
analýzy jsou vyhovující.

5.2.2. Správnost
Pro ověření správnosti byla hodnocena shoda mezi získaným výsledkem
měření a správnou hodnotou. Naměřená hodnota byla vypočítána ze šesti
vzorků. Požadovaná relativní směrodatná odchylka, vyjádřená z výsledků
zkoušek a správných hodnot, má být do 2,0 %.
Výpočet výtěžnosti splňuje dosažení rozsahu 98,0 – 102 %.
Vyhodnocení správnosti je uvedeno v tab. č. 8 a dále je uveden výpočet
výtěžnosti. Výtěžnost byla vypočítaná jako poměr průměru ze získaných hodnot
a průměru správných hodnot.
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Správná

Plocha

Získaná

Výtěžnost

hodnota [%]

(průměr, n = 3)

hodnota [%]

[%]

S1

100,3

3556883

99,2

98,9

S2

100,6

3636230

101,4

100,8

S3

101,0

3619293

100,9

99,9

S4

100,4

3649977

101,8

101,4

S5

100,2

3674362

102,5

102,3

S6

100,6

3678424

102,6

102,0

Průměr

100,5

3635861,5

101,4

100,9

STC

100,3

3604959

100,6

100,3

Vzorky

Tabulka 8: Hodnoty správnosti

Pozn.: STC (STB) = porovnávací roztok se známou koncentrací
Výtěžnost byla stanovena na 100, 9% a relativní směrodatná odchylka je
1,3 %. Správnost byla ověřena, výsledky analýzy jsou vyhovující.

5.2.3. Selektivita
Metoda selektivity byla stanovena porovnáváním výsledků chromatografů
standardu (L100) - viz obr. č. 6, modelového vzorku (S1) - viz obr. č. 7 a placeba
- viz obr. č. 8.

42

Obrázek 6: Chromatogram standardu

Obrázek 7: Chromatogram modelového vzorku

Obrázek 8: Chromatogram placeba

Placebo
Pík vyskytující se v čase kyseliny acetylsalicylové má plochu v přijatelných
mezích, tj. do 1 % plochy standardu, to znamená, že celkový výsledek významně
neovlivní.
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5.2.4. Přesnost, opakovatelnost
Pro stanovení opakovatelnosti bylo měřeno šest roztoků získaných
z jednoho vzorku ze správnosti S1 a spočítána relativní směrodatná odchylka.
Požaduje se směrodatná odchylka do 2 %.
Pro vyhodnocení jsou v tab. č. 9 uvedeny plochy píků a získané hodnoty
vzorků P1 – P6.

Vzorky

Získaná hodnota [%]

Plocha
(průměr, n=3)

P1

99,2

3561929

P2

101,7

3651677

P3

101,7

3649978

P4

101,8

3653811

P5

101,8

3653738

P6

101,7

3652141

Tabulka 9: Hodnoty pro přesnost, opakovatelnost

Vypočítaná relativní směrodatná odchylka byla 1,01 %., tato hodnota je
vyhovující.
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5.3. Proměřování na UV spektrofotometru
Roztoky

pro

měření

byly

připraveny

totožným

způsobem

jako při ověřování validačních charakteristik (linearita, správnost, přesnost opakovatelnost) pomocí HPLC přístroje.
Bylo ale potřeba zajistit takové konečné ředění roztoků, aby jejich
absorbance nebyla nadmíru vysoká. Byly vyzkoušeny 3 způsoby ředění: detailně
popsané v experimentální části. Důvodem bylo porovnat, zda pracovně
jednodušší postup s přidávaným objemem média (2+8) poskytuje dostatečně
spolehlivé výsledky jako postupy využívající odměrné baňky. Při hodnocení
disoluce, zvláště u disolučních profilů, bývá obvykle velké množství jednotlivých
vzorků a jednodušší příprava by byla velmi vítaná.
Ze stejných důvodů jako u měření na HPLC chromatografu byla vybrána
pro měřené absorbance vlnová délka 265 nm.

5.3.1. Linearita
Pro testování linearity bylo analyzováno šest vzorků s odstupňovaným
obsahem kyseliny acetylsalicylové 5, 25, 50, 75, 100 a 125 % deklarovaného
obsahu. Linearita byla ověřena pro různé způsoby ředění, tj (2 + 8), (2 do 10) a (2
do 25). V tabulce č. 10,11 a 12 jsou uvedeny hodnoty absorbancí vzorků a na
obrázku č. 9, 10, 11 jsou grafy lineární regrese.
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Vzorky

Přesný obsah [%]

Absorbance (2 + 8)

L125

125,2

0,802

L100

100,6

0,632

L075

75,2

0,448

L050

50,4

0,305

L025

25,2

0,156

L005

5,4

0,031

Tabulka 10: Hodnoty absorbance (2 + 8)

Obrázek 9: Graf lineární regrese (2 + 8)

Hodnota korelačního koeficientu: R = 0,9991. Výsledky analýzy jsou
vyhovující.
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Vzorky

Přesný obsah [%]

Absorbance (2 do 10
ml)

L125

125,2

0,789

L100

100,6

0,659

L075

75,2

0,479

L050

50,4

0,320

L025

25,2

0,154

L005

5,4

0,040

Tabulka 11: Hodnoty absorbance (2 do 10)

Obrázek 10: Graf lineární regrese (2 do 10)

Hodnota korelačního koeficientu: R = 0,9994. Výsledky analýzy jsou
vyhovující.
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Vzorky

Přesný obsah [%]

Absorbance (2 do 10
ml)

L125

125,2

0,378

L100

100,6

0,324

L075

75,2

0,256

L050

50,4

0,192

L025

25,2

0,138

L005

5,4

0,082

Tabulka 12: Hodnoty absorbance (2 do 25)

Obrázek 11: Graf lineární regrese (2 do 25)

Hodnota korelačního koeficientu: R = 0,9995. Výsledky analýzy jsou
vyhovující.
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5.3.2. Správnost
Pro ověření správnosti byla zjištěna shoda mezi získaným výsledkem
měření a správnou hodnotou. Naměřené hodnoty absorbance byly ověřeny
pro různé způsoby ředění, tj. (2 + 8), (2 do 10) a (2 do 25). Požadovaná relativní
směrodatná odchylka, vyjádřená z výsledků zkoušek a správných hodnot, má být
do 2 %. Dosažení rozsahu výtěžnosti mám být 98,0 – 102 %.
Vyhodnocení správnosti je uvedeno v tab. č. 13, 14, 15 a dále jsou
uvedeny výpočty výtěžnosti. Výtěžnost byla vypočítaná jako poměr průměru
ze získaných hodnot a průměru správných hodnot.
Vzorky

Správná hodnota

Absorbance

[%]

Zadaná

Výtěžnost

hodnota [%]

[%]

S1

100,6

0,695

110,6

110,0

S2

101,6

0,684

108,9

107,2

S3

101

0,631

100,4

99,4

S4

101

0,552

87,9

87,0

S5

101,4

0,681

108,4

106,9

S6

101,6

0,686

109,2

107,5

Průměr

101,2

0,655

104,2

103,0

STB

100,6

0,632

100,6

100,0

Tabulka 13: Hodnoty správnosti (2 + 8)

Výtěžnost byla stanovena na 103,0 % a relativní směrodatná odchylka je
8,4 %. Výsledky analýzy jsou nevyhovující.
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Vzorky

Správná hodnota
[%]

Absorbance

Zadaná

Výtěžnost

hodnota [%]

[%]

S1

100,6

0,680

103,8

103,2

S2

101,6

0,678

103,5

101,9

S3

101

0,677

103,3

102,3

S4

101

0,677

103,3

102,3

S5

101,4

0,674

102,9

101,5

S6

101,6

0,671

102,4

100,9

Průměr

101,2

0,676

103,2

102,0

STB

100,6

0,659

100,6

100,0

Tabulka 14: Hodnoty správnosti (2 do 10)

Výtěžnost byla stanovena na 102, 0% a relativní směrodatná odchylka je
0,8 %. Správnost byla ověřena, výsledky analýzy jsou vyhovující.
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Vzorky

Správná
hodnota [%]

Absorbance

Zadaná

Výtěžnost

hodnota [%]

[%]

S1

100,6

0,327

101,5

100,9

S2

101,6

0,336

104,3

102,7

S3

101

0,336

104,3

103,3

S4

101

0,337

104,6

103,6

S5

101,4

0,326

101,2

99,8

S6

101,6

0,326

101,2

99,6

Průměr

101,2

0,331

102,9

101,7

STB

100,6

0,324

100,6

100,0

Tabulka 15: Hodnoty správnosti (2 do 25)

Výtěžnost byla stanovena na 101, 7% a relativní směrodatná odchylka je
1,7 %. Správnost byla ověřena, výsledky analýzy jsou vyhovující.

5.3.3. Přesnost, opakovatelnost
Pro stanovení opakovatelnosti bylo měřeno šest roztoků získaných
z jednoho vzorku ze správnosti. Opakovatelnost byla ověřena na vzorkách
pro různé způsoby ředění, tj (2 + 8), (2 do 10) a (2 do 25). Požaduje se
směrodatná odchylka do 2 %.
Pro vyhodnocení jsou v tab. č. 16, 17, 18 uvedeny získané hodnoty
a absorbance.
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Získaná hodnota
[%]

Absorbance

P1

110,6

0,695

P2

108,1

0,679

P3

114,0

0,716

P4

108,2

0,68

P5

106,8

0,671

P6

107,4

0,675

Tabulka 16: Hodnoty pro přesnost, opakovatelnost (2 + 8)

Vypočítaná relativní směrodatná odchylka byla 2,4 %., tato hodnota je
nevyhovující.

Získaná přesná
hodnota [%]

Absorbance

P1

103,8

0,680

P2

105,2

0,679

P3

103,2

0,676

P4

102,9

0,674

P5

102,1

0,669

P6

100,9

0,661

Tabulka 17: Hodnoty pro přesnost, opakovatelnost (2 do 10)

Vypočítaná relativní směrodatná odchylka byla 1,1 %., tato
hodnota je vyhovující.
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Získaná přesná
hodnota [%]

Absorbance

P1

101,5

0,327

P2

102,2

0,329

P3

101,5

0,327

P4

102,8

0,331

P5

102,5

0,33

P6

99,7

0,321

Tabulka 18: Hodnoty pro přesnost, opakovatelnost (2 do 25)

Vypočítaná relativní směrodatná odchylka byla 1,1 %., tato hodnota je
vyhovující.
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6. Závěr
V rámci diplomové práce byla popsána a validována jednoduchá metoda
pro stanovení kyseliny acetylsalicylové s využitím vysokoúčinného kapalinového
chromatografu.
Byly ověřovány validační parametry nalezené metody a aplikace na daný
léčivý přípravek. Nejprve byly optimalizovány analytické podmínky: teplota byla
25°C, vlnová délka 265 nm, nástřik 10 µl a průtok byl nastaven na 0,3 ml/min.
Z validačních charakteristik byla hodnocena linearita – r = 0,9999,
opakovatelnost (přesnost) – relativní odchylka 1,01 %, správnost – výtěžnost
100,88 % a selektivita (specifita). Výsledky těchto analýz byly vyhovující.
Výsledné hodnoty validace byly porovnány s validačními parametry
metody využívající klasický spektrofotometr. Roztoky pro měření byly připraveny
totožným způsobem jako při ověřování validačních charakteristik (linearita,
správnost, přesnost - opakovatelnost). Byly vyzkoušeny 3 způsoby ředění:
detailně popsané v experimentální části. Bylo zjištěno, že pracovně jednodušší
postup s přidávaným pipetovaným objemem média (2+8) neposkytuje
dostatečně vyhovující výsledky jako postupy využívající odměrné baňky (2 do 10,
2 do 25).
Nakonec bylo prokázáno, že obě metody poskytují spolehlivé výsledky.
Po nastavení příslušných parametrů a analytických podmínek je HPLC přístroj
schopen

proměřovat

připravované

vzorky

samostatně

bez

obsluhy.

U spektrofotometrického měření je tomu naopak, ředění velkého množství vzorků
je náročné časově i na přesnost práce. Navíc je nutné mít k dispozici velké
množství odměrných baněk. A proto je vhodnější analýza s využitím
vysokoúčinného kapalinového chromatografu, která je rychlejší a jednodušší.
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