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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Tereza Břežná 

Školitel: PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vývoj a validace metody pro stanovení furosemidu a 

jeho rozkladného produktu v léčivých přípravcích  

Tato diplomová práce byla zaměřena na vývoj a validaci metody pro stanovení 

furosemidu a jeho rozkladného produktu v léčivých přípravcích. Při vývoji se 

vyházelo z HPLC metody, která jako mobilní fázi používá směs 0,1 % kyseliny 

mravenčí a methanolu v poměru 30:70. Vývoj metody spočíval hlavně 

v optimalizaci složení mobilní fáze a teplotních podmínek analýzy. V konečné 

verzi byla použita HPLC metoda s UV-VIS detekcí při 270 nm. Analýza 

probíhala při laboratorní teplotě za využití izokratická eluce a kolony C18 

15 x 4,6 mm s velikostí částic 5 μm. Jako mobilní fáze byla zvolena směs 

kyseliny mravenčí o pH 5,75 a acetonitrilu v poměru 65:35 a průtoku 1,5 ml/min. 

Validace prokázala, že metoda poskytuje přesné a správné výsledky a je 

vhodná pro stanovení furosemidu v uvedených roztocích léčivých přípravků.  
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ABSTRACT 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Tereza Břežná 

Advisor: PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 

Thesis name: Development and validation of method for determination of 

furosemide and its degradation product in pharmaceutical formulations 

This thesis is focused on development and validation of a method for 

determination of furosemide and its degradation product in pharmaceutical 

formulations. The development was based on the HPLC method, which uses 

the mixture of 0.1 % formic acid and methanol in the 30:70 ratio as the mobile 

phase. The method development has been namely based on the mobile phase 

composition and analysis temperature conditions optimizing. In the final version 

was used the HPLC method with UV-VIS detection at 270 nm. The analysis was 

performed at the laboratory temperature using isocratic elution and C18 

15 x 4.6 mm column with 5 μm particle size. The mixture of pH 5.75 formic acid 

and acetonitrile in the 65:35 ratio and at 1.5 ml/min flow rate has been selected 

as the mobile phase. The validation has proven that this method provides 

precise and acurate results and therefore it is suitable for furosemide 

determination in the solutions of medicinal products.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ACN – acetonitril 

ČL – Český lékopis 

EP – ethylparaben 

FA – nečistota furosemidu 

FUR – furosemid 

HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

IS – vnitřní standard 

LOD – limit of detection (detekční limit) 

LOQ – limit of quantification (kvantitativní limit) 

MF – mobilní fáze 

MP – methylparaben 

Mr – relativní molekulová hmotnost  

MS – hmotnostní spektrometrie 

RSD – relativní směrodatná odchylka 

SD – směrodatná odchylka 
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1 ÚVOD 

Furosemid je běžně používané kličkové diuretikum. Jeho silný účinek je 

využíván v léčbě srdečního selhání, edémů či arteriální hypertenze. Ve FN 

Motol je využíván i k léčbě malých dětí, u kterých je však potřeba nižšího 

dávkování. Proto se dříve roztok furosemidu pro pediatrické užití připravoval 

naředěním hromadně vyráběných léčivých přípravků s obsahem FUR vodou na 

injekce. 

V současné době ve FN Motol je roztok furosemidu připravován ze substance 

s případným přídavkem dalších pomocných látek. Furosemid se na světle 

rozkládá, proto je nutná ochrana přípravků před světlem. Bylo potřeba vyvinout 

vhodnou metodu ke stanovení furosemidu a jeho rozkladného produktu za 

účelem sledování stability po přidání antimikrobní přísady či chuťových 

korigens.  

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům bylo vhodné použít vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografii.   
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2 CÍL A POPIS ZADÁNÍ PRÁCE 

Cílem této práce je vývoj a následná validace metody pro stanovení furosemidu 

a jeho rozkladného produktu v pediatrických léčivých přípravcích.  

Nejdříve bude výchozí metoda optimalizovaná tak, aby došlo k oddělení píku 

nečistoty od píku furosemidu a umožnila tak jejich kvantitativní stanovení. 

Dalším krokem bude výběr vhodného vnitřního standardu. 

Součástí práce bude rovněž validace nové metody, s cílem prokázat její 

vhodnost pro stanovení výše uvedených látek v pediatrických léčivých 

přípravcích.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Furosemid 

 

Obrázek 1: vzorec furosemidu [1] 

Sumární vzorec: C12H11ClN2O5S 

Kyselina 4-chlor-2-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoová 

Mr: 330,74 

Obsah: 98,5 % a 101,0 % sloučeniny C12H11ClN2O5S, počítáno na vysušenou 

látku 

Vzhled: bílý nebo téměř bílý krystalický prášek 

Rozpustnost: prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu, 

mírně rozpustný v ethanolu 96 % a prakticky nerozpustný v dichlormethanu. 

Rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů (při použití NaOH 

vzniká sodná sůl furosemidu, čehož se využívá při přípravě parenterálních 

roztoků).  

Skladování: chráněn před světlem 

Nečistoty:  

 A = kyselina 2-chlor-4-[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoová,  

 B = kyselina 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoová,  

 C = kyselina 2-amino-4-chlor-5-sulfamoylbenzoová,  
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 E = kyselina 2,4-dichlorbenzoová, 

 D = kyselina 2,4-bis[(furan-2-ylmethyl)amino]-5-sulfamoylbenzoová [2]. 

Charakteristika: sulfonamidové kličkové diuretikum; po perorálním podání se 

za fyziologických podmínek vstřebává 60 - 70 % dávky; z malé části se 

biotransformuje v játrech na neúčinné metabolity; vylučuje se převážně močí, 

částečně též žlučí (6 - 9 % v nezměněné formě); biologický poločas je 0,5 - 2 

hodiny; po perorálním podání účinek nastupuje během 30 - 60 minut a trvá 6 - 8 

hodin, po nitrožilní aplikaci účinek nastupuje za 2 - 5 minut a trvá 2 hodiny [3]. 

Indikace: edémy vzniklé v důsledku akutní i chronické srdeční nedostatečnosti, 

cirhózy jater nebo onemocnění ledvin (včetně nefrotického syndromu); součást 

komplexní terapie edému plic či mozku nebo edémů při popáleninách; arteriální 

hypertenze (zejména při současné poruše funkce ledvin), hypertenzní krize; 

forsírovaná diuréza při některých intoxikacích; hyperkalcemická krize, 

hyperkalémie [3]. 
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3.2 FN Motol 

Furosemid se ve Fakultní nemocnici Motol používá pro malé děti jako 

diuretikum. Vzhledem k odlišnému dávkování u malých dětí nelze přímo použít 

hromadně vyráběné přípravky. ČL 2009 uvádí pro děti denní dávku 1 - 3 mg/kg 

FUR a jednotlivou dávku (pro děti od 6 - 15 let) 6 mg/kg. V ČR jsou registrované 

tablety pouze s obsahem 40 mg, 125 mg, 250 mg a 500 mg FUR (Furon, 

Furorese, Furosemid – Slovakofarma Forte) a injekce Furosemid Biotika, 

Furosemid Biotika FORTE a Furosemid Kabi 20 mg/2 ml, tzn., neexistují 

přípravky s požadovaným obsahem FUR určené přímo pro malé děti. 

Furosemid se tedy připravuje individuálně z injekcí či suroviny. Jako surovina je 

však FUR nerozpustný ve vodě. Pro větší rozpustnost FUR je potřeba zvýšit pH 

přidáním NaOH nebo fosfátů. FUR je fotonestabilní, proto je nutná jeho ochrana 

před světlem. Rozklad je nejmenší při neutrálním pH, zvyšuje se v kyselém 

i alkalickém prostředí. 

Ve FN Motol se dříve používal roztok FUR o koncentraci 1 mg/ml, který se 

připravoval z injekcí, 1,5 % roztoku methylcelulózy a z prostého sirupu. Tento 

roztok však nebyl příliš vhodný, jelikož pomocné látky snižovaly pH roztoku 

a tím docházelo ke zvýšené degradaci FUR.  

Další možnost přípravy roztoku vychází přímo z injekcí furosemidu, které 

obsahují vodu pro injekce a NaOH k úpravě pH. Při přípravě roztoku 

o koncentraci 1 mg/ml se použije 1 ampule FUR (obsahuje 125 mg FUR) 

a 115 g čištěné vody, popř. vody na injekce. Obsah ampule se smísí s čištěnou 

vodou a zfiltruje se v laminárním boxu přes membránový filtr do tmavé sterilní 

lékovky. Roztok připravený z injekcí má však poměrně vysoké pH (9,0). 

Cílem této práce byla validace metody pro stanovení FUR v léčivých 

přípravcích připravovaných v lékárně FN Motol ze suroviny FUR (namísto FUR 

injekcí). Pro přípravu 1 % roztoku furosemidu bylo použito 0,1 g FUR, 1,2 g 1 % 

roztoku NaOH a voda na injekce (ad 10,0 g). Jako protimikrobní přísada byl 

použit 0,1 % roztok methylparabenu. Prostý sirup nebo sodná sůl sacharinu 

byly použity pro korekci chuti. Pro validaci byly připraveny různé vzorky (složení 
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viz Tabulka 1). Sledovala se stabilita po přidání protimikrobní přísady (MP) 

a korigencia chuti (sacharóza, sacharin). 

Tabulka 1: Složení připravených vzorků, které byly použity pro validaci metody 

 VZ 1 VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ 5 VZ 6 VZ 7 VZ 8 

1 6,0  6,0    8,0  

2  0,1  0,1 0,1 0,1  0,1 

3  1,2  1,2 1,2 1,2  1,2 

4   0,04 0,05  0,05 0,05 0,05 

5     10,0 ml 10,0 ml 10,0 ml  

6        0,05 

7 37,5 ml 50,0 ml 37,5 ml 50,0 ml 50,0 ml 50,0 ml 50,0 ml 50,0 ml 

 

1 - Furosemid Forte inj. 125 mg/100 ml, 2 - FUR substance, 3 - NaOH sol. 1 %, 

4 – Methylparaben, 5 - Sirupus simplex, 6 - Sacharin sodný, 7 - Aqua pro 

injectione ad 
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3.3 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) neboli vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie patří v současné době mezi jednu 

z nejpoužívanějších analytických metod. Jedná se o separační metodu, která 

nabízí řadu výhod. Umožňuje kvantitativní i kvalitativní analýzu, používá 

minimální množství vzorku a v neposlední řadě se jedná o metodu rychlou 

a citlivou [4]. 

Separace může probíhat na základě odlišné rozpustnosti látek (rozdělovací 

chromatografie), adsorpci (adsorpční chromatografie), velikosti molekul (gelová 

permeační chromatografie) nebo na rozdílné iontové výměně (iontově výměnná 

chromatografie) [5]. 

3.3.1 Kapalinový chromatograf 

Mezi základní části kapalinového chromatografu patří zásobníky mobilní fáze 

(1,2), odkud je MF čerpána přes filtr do čerpadla (3). Následuje směšovač (4), 

manometr (5), který kontroluje tlak v systému, dávkovací zařízení (6), které 

umožňuje nadávkovat vzorek na kolonu, předkolona (7), kolona (8), kde 

dochází k rozdělení směsi, detektor (9), sběrač frakcí (10) a počítač (11) [6]. 

 

Obrázek 2: Schéma kapalinového chromatografu [6] 
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Kolony jsou zhotoveny z nerezové oceli nebo ze skla a jsou naplněny 

stacionární fází. V praxi se nejčastěji používají chemicky vázané stacionární 

fáze. Jedná se o modifikaci hydroxylových skupin silikagelu navázáním 

postranních řetězců. Řetězce mohou být polární (např. aminopropylová nebo 

kyanopropylová skupina) nebo nepolární (uhlovodíkové řetězce, nejčastěji C8 

nebo C18) [7]. 

Podle charakteru stacionární a mobilní fáze pak rozdělujeme normální 

a reverzní chromatografii. Častěji využívaná reverzní chromatografie používá 

nepolární stacionární fázi a polární mobilní fázi (např. voda, methanol, 

acetonitril). U normální chromatografie je tomu opačně [5]. 

Detektor je umístěn na konci kolony a slouží pro detekci separovaných látek. 

Na HPLC detektory jsou kladeny vysoké požadavky. Jedná se především 

o vysokou citlivost, univerzálnost (detekce všech přítomných složek), robustnost 

vůči změnám tlaku, průtoku MF či teploty, rychlou odezvu a široký lineární 

dynamický rozsah. Nejpoužívanější jsou UV-VIS detektory, které se vyznačují 

značnou citlivostí a lze je použít při gradientové eluci. Jednotlivé typy detektorů 

jsou uvedeny v Tabulka 2. Speciální typ detekce je spojení HPLC s hmotnostní 

spektrometrii. Jedná se vysoce selektivní a citlivou detekci, bohužel finančně 

velmi náročnou [4] [8]. 

Tabulka 2: Typy detektorů [8] 

typ detektoru odezva veličina citlivost Grad. eluce 

UV-VIS selektivní absorbance 105 ng/ml ano 
IČ (FTIR) selektivní IČ spektra  104 μg/ml ne 
FLD selektivní fluorescence 103 pg/ml ano 
ECD selektivní el. proud 106 pg/ml ne 
RI univerzální index lomu 104 μg/ml ne 
CONDUCT selektivní vodivost 106 ng/ml ano 

 

Detektory: UV-VIS – spektrofotometrický, IČ (FTIR) – infračervený, FLD – 

fluorimetrický, ECD – elektrochemický, RI – refraktometrický a CONDUCT – 

vodivostní 
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3.3.2 Základní pojmy 

Kvalitativní charakteristikou je retenční čas (doba od nástřiku vzorku 

do dosažení maxima eluční křivky), popř. retenční objem.   

Kvantitativní charakteristikou je plocha (popř. výška) píku, která je přímo 

úměrná koncentraci stanovované látky. 

Izokratická eluce – složení MF je v průběhu analýzy neměnné 

Gradientová eluce – v průběhu analýzy je programově měněno složení MF 

Metoda vnějšího standardu – porovnává se odezva píku u zkoušeného 

roztoku (roztok analyzovaného vzorku) s odezvou píku u porovnávacího roztoku 

(roztok standardu).   

Metoda vnitřního standardu – ke zkoušenému i porovnávacímu roztoku 

se přidá stejně množství vnitřního standardu (IS) a porovnává se poměr ploch 

stanovované látky a IS u zkoušeného a porovnávacího roztoku.  

Metoda normalizace – procentuální obsah zkoušené látky se vypočítá 

z celkové plochy všech píků. Do celkové plochy se nezapočítávají plochy píků 

rozpouštědel, přidaných činidel nebo píky, jejichž plocha je zanedbatelná [4] [9]. 
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3.4 Validace analytické metody 

Validací se rozumí řada experimentů, kterými se zjistí nejdůležitější 

charakteristiky metody. Potvrdí se, že metoda dává reprodukovatelné 

a spolehlivé výsledky a je vhodná pro zamýšlené použití. Cílem je zajistit, aby 

při opakovaném použití v různých laboratořích dávala metoda vždy stejně 

spolehlivé výsledky [10]. 

3.4.1 Obecně analytické parametry 

 Přesnost 3.4.1.1

Přesnost vyjadřuje míru shody mezi jednotlivými výsledky metody opakovaně 

prováděné s homogenním vzorkem. Podle podmínek opakování metody se 

rozlišuje opakovatelnost, která vyjadřuje přesnost za stejných provozních 

podmínek (metodu realizuje jeden analytik na tomtéž přístroji, se stejnými 

činidly) a reprodukovatelnost, která vyjadřuje přesnost mezi laboratořemi 

(metoda se provádí v různých laboratořích, různými analytiky, s různými činidly 

i přístroji). Uvádí se také intermediální přesnost, kdy se metoda realizuje 

v jedné laboratoři, ale v různé dny, s různými činidly i analytiky. Přesnost lze 

vyjádřit jako relativní směrodatnou odchylku z šesti stanovení. Její hodnota by 

měla být menší než 5 % [10] [11]. 

 Linearita 3.4.1.2

Linearita je schopnost metody poskytovat výsledky přímo úměrné koncentraci 

stanovované látky ve vzorku. Vyjadřuje se buď graficky, jako závislost výsledků 

na koncentraci stanovované látky, nebo matematicky pomocí výsledků lineární 

regresní analýzy. Uvádí se korelační faktor, který je mírou linearity, směrnice, 

jakožto míra citlivosti, y-úsek a chyby stanovení všech těchto hodnot. SÚKL 

požaduje potvrzení linearity v rozmezí 50 – 150 % deklarovaného obsahu 

a stanovení minimálně 5 různých koncentrací [10].  
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 Správnost 3.4.1.3

Správnost je definovaná jako odchylka výsledku metody od správné hodnoty. 

Správnou hodnotu lze zjistit jinou, nezávislou metodou s již ověřenou správností 

nebo analýzou placeba, popřípadě i analýzou vzorku s přídavkem standardní 

látky (v případě, že není k dispozici placebo). Správnost lze vyjádřit jako 

výtěžnost, která by měla být v intervalu 100 ± 5 % s RSD menší než 5 % [10]. 

 Selektivita 3.4.1.4

Selektivita je schopnost metody změřit správně a specificky stanovovanou látku 

v přítomnosti jiných látek (např. další účinné látky v kombinovaném přípravku, 

rozkladné produkty, nečistoty), které lze ve vzorku očekávat. Je vyjádřena jako 

rozdíl mezi výsledky analýzy vzorku bez nečistot a vzorku s přidanými 

rozkladnými produkty, složkami placeba či různými nečistotami. Pro doložení 

selektivity je nutné přiložit např. chromatogramy placeba, známých vedlejších či 

rozkladných produktů atd. [10] [11]. 

 Robustnost 3.4.1.5

Robustnost je charakterizována jako míra schopností metody zůstat nedotčena 

malými, ale záměrnými odchylkami v parametrech metody. Poskytuje údaj 

o spolehlivosti metody při normálním používání. Sleduje se vliv složení MF, vliv 

pH a teploty, kolony či rychlosti průtoku [11]. 

 Detekční a kvantitativní limit 3.4.1.6

Jedná se o parametry, které je nutno doložit u metod pro stanovení nečistot. 

U instrumentálních metod se tyto limity zjišťují na základě šumu. Stanoví se 

směrodatná odchylka odezvy slepého vzorku, její trojnásobek poté odpovídá 

detekčnímu limitu a desetinásobek kvantitativnímu limitu [10]. 

Detekční limit vyjadřuje nejnižší detekovatelnou koncentraci látky ve vzorku, 

nestanovovanou kvantitativně. Slouží pro limitní testy, tedy pouze pro zjištění, 

jestli je látka nad nebo pod určitou hranicí [10]. 
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Kvantitativní limit slouží pro kvantitativní stanovení obsahu nečistot. Jedná se 

o nejnižší koncentraci látky, kterou lze stanovit s přijatelnou přesností 

a správností [10].  
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3.5 Rešerše 

Před vlastním vývojem metody pro stanovení furosemidu a jeho rozkladného 

produktu byla provedena rešerše zaměřená na možné metody stanovení 

furosemidu, viz níže.  

3.5.1 Titrační metody 

Furosemid obsahuje kyselé atomy vodíku, a proto může být stanovený 

alkalimetrickou titrací. FUR je však ve vodě nerozpustný, proto se jeho 

stanovení provádí v roztoku dimethylformamidu s detekcí ekvivalenčního bodu 

pomocí bromthymolové modře. Titruje se odměrným roztokem hydroxidu 

sodného.  Tato metoda je rovněž uvedena v ČL 2009 pro stanovení obsahu 

FUR v substanci [12] [13]. 

3.5.2 Spektrofotometrie 

Furosemid lze analyzovat i s použitím absorpční spektrofotometrie v UV-VIS 

oblasti. Český lékopis 2009 uvádí absorpční spektrofotometrii pouze u zkoušky 

totožnosti FUR, kde absorpční maxima FUR jsou při 228 nm, 270 nm a 333 nm 

[2]. 

3.5.3 HPLC 

Vzhledem k tomu, že furosemid (stejně jako další diuretika) je na seznamu 

zakázaných látek pro sportovce a je často zneužíván jako doping, existuje 

mnoho metod, kterými lze stanovit FUR z plazmy či moče. Na druhé straně, 

existuje množství metod využívajících MF se složením, zatěžujícím 

chromatografický systém a kolony „staršího“ typu, čemuž bylo žádoucí se 

vyhnout. Přehled některých možných HPLC metod pro stanovení FUR uvádí 

Tabulka 3. 
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Tabulka 3: Přehled některých HPLC metod pro FUR s UV detekcí [13]  

kolona a průtok MF UV detekce při použití pro 

C18, 250 x 4,6 
mm, 5 μm; 
1 ml/min 

ACN + 0,1% 
ortofosforečná 

kys. pH 3 (60:40) 
233 nm substance FUR 

C18, 50 x 4,6 
mm, 3 μm; 
1 ml/min 

Methanol + 
fosfátový pufr  

(10 mM, pH 5,5) 
(30:70) 

237 nm tablety 

C18, 250 x 4,6 
mm, 5 μm; 
1,5 ml/min 

0,01 M KH2PO4 
(pH 5,5) + 37 % 

methanol 
235 nm sérum a tkáně 

C18, 150 x 4,6 
mm, 5 μm 

Methanol + voda 
(3 % octová kys.) 

(40:60) 
280 nm 

králičí a lidská 
moč 

 

Další metoda používá HPLC ke studiu stability FUR v prášku získaného 

z drcených tablet. Jako stacionární fáze je zde použita kolona Waters 

Spherisorb S5 ODS2 (250 x 4,6 mm). Mobilní fáze je složena z  0,01 M 

hydrogenfosforečnanu amonného a vody s obsahem 30 % methanolu. Průtok 

byl nastaven na 1 ml/min a UV detekce probíhala při 254 nm. Za takto 

nastavených podmínek se retenční čas FUR pohyboval okolo 7 minut [14]. 

ČL 2009 uvádí u furosemidu kapalinovou chromatografii pro zkoušku na čistotu. 

Mobilní fáze se připraví rozpuštěním dihydrogenfosforečnanu draselného 

a cetrimidu ve vodě, následně se pH upraví amoniakem na hodnotu 7,0 a přidá 

se propan-1-ol. Pro zkoušku se použije kolona C8, 250 x 4,6 mm s velikostí 

částic 5 μm, průtok 1 ml/min a UV detekce při 238 nm [2]. 

Jako výchozí byla nakonec zvolena metoda, která pro stanovení používá kolonu 

C18, 250 x 4,6 mm o velikosti částic 5 μm (temperovaná při teplotě 35°C), 

průtok 0,8 ml/min, MS detekci a MF ve složení 30:70 (v/v) 0,1 % kyseliny 

mravenčí a methanolu, která se optimalizovala pro naše podmínky a náš účel 

použití [15].  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál 

4.1.1 Chemikálie 

Furosemid, š. 11G04-B03, Fagron a.s., Olomouc ČR 

Furosemide, impurity A, CRS, EDQM, š. 4.0 Strasbourg, Francie 

Methylparabenum, š. 12|13-T52-002667, Fagron a.s., Olomouc ČR 

Ethylparaben, š. 35129-021, Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

Methanol CHROMASOLV, š. UN 1230, Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

Acetonitril CHROMASOLV, š. UN 1648, Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

Kyselina mravenčí, š. BCBJ1639V, Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

Triethylamin, š BCBJ4494V, Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

Ultračistá voda, čištěná systémem Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, USA) 

Léčivé přípravky – roztoky připravené Nemocniční lékárnou FN Motol, Praha 
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4.1.2 Pomůcky a přístroje 

HPLC chromatograf Shimadzu LC – 2010C, Shimadzu corp., JAP. 

Kolona Supelco - Discovery HS C18, 150 x 4,6 mm, 5 μm, Sigma-Aldrich, 

Praha, ČR 

chromatografická stanice Class VP, verze 6.13, Shimadzu 

analytické váhy Sartorius CUBIS, Německo 

běžné laboratorní vybavení a sklo 
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4.2 Obecné pracovní postupy 

4.2.1 Příprava roztoků k analýze 

 Příprava zásobních roztoků 4.2.1.1

Zásobní roztok ethylparabenu (IS) byl připraven navážením 50,0 mg EP 

do 100 ml odměrné baňky a doplněn ředící směsí (ACN a voda 50:50). 

 Příprava výsledného zkoušeného roztoku 4.2.1.2

Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 5 mg FUR, 2,5 mg MP, 0,5 mg FA, 

dále byly přidány 2 ml zásobního roztoku EP a tato směs byla nakonec 

doplněna ředící směsí do celkového objemu. 

 Příprava roztoku pro stanovení opakovatelnosti 4.2.1.3

Do odměrné baňky o objemu 100 ml bylo naváženo přibližně 5,0 mg 

furosemidu, 2,5 mg methylparabenu, 0,5 mg nečistoty a byly přidány 2 ml 

zásobního roztoku ethylparabenu. Do konečného objemu byl roztok doplněn 

ředící směsí. 

 Příprava roztoku pro stanovení přesnosti 4.2.1.4

Do 100 ml odměrně baňky bylo odváženo 2,5 ml vzorku a doplněno pracovním 

roztokem ethylparabenu a koncentraci 1 mg/100 ml. Ten byl připraven 

naředěním zásobního roztoku IS na potřebnou koncentraci 1 mg/100 ml. 

 Příprava roztoků pro stanovení linearity 4.2.1.5

Pro přípravu zásobního roztoku A (o koncentraci 100 mg FUR/100 ml a 50 mg 

MP/100 ml) bylo do 100 ml odměrně baňky naváženo přibližně 100 mg 

furosemidu a 50 mg methylparabenu a následně doplněno do celkového 

objemu ředící směsí. Zásobní roztok B (o koncentraci 100 mg EP/100 ml) byl 

připraven navážením ethylparabenu a doplněním ředící směsí do konečného 

objemu. Tyto zásobní roztoky byly poté použity pro přípravu šesti roztoků 

o různých koncentracích (viz Tabulka 4). 
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Tabulka 4: Objemy zásobních roztoků pro stanovení linearity FUR a MP 

c (mg/100 ml)   roztok A (ml) roztok B (ml) výsledný objem  

2,0 1,0 0,5 50,0 
2,5 5,0 2,0 200,0 
4,0 2,0 0,5 50,0 
5,0 5,0 1,0 100,0 
6,0 15,0 2,5 250,0 
7,5 15,0 2,0 200,0 

 

Roztoky pro stanovení linearity byly připraveny smísením různých objemů 

zásobních roztoků A a B a doplněny do konečného objemu ředící směsí (viz 

Tabulka 4). 

Pro stanovení linearity nečistoty byl připraven zásobní roztok A o koncentraci 

0,25 mg/50 ml. Tento roztok byl rovněž použit pro přípravu 5 roztoků o různé 

koncentraci (viz Tabulka 5), které vznikly smísením zásobních roztoků 

a následným doplněním ředící směsí do výsledného objemu.  

Tabulka 5: Objemy zásobních roztoků pro stanovení linearity FA 

c (mg/100 ml)   roztok A (ml) roztok B (ml) výsledný objem  

0,10 5,0 0,25 25,0 
0,20 10,0 0,25 25,0 
0,30 15,0 0,25 25,0 
0,40 4,0 0,05 5,0 
0,45 4,5 0,05 5,0 

 

 Příprava roztoku pro stanovení správnosti 4.2.1.6

Do šesti 10 ml odměrných baněk bylo naváženo přibližně 0,25 ml slepého 

vzorku č. 1 (složení viz Tabulka 25). Každá navážka byla doplněna 

do konečného objemu baňky zásobním roztokem standardů o koncentraci 

c0 (FUR) = 5,24 mg/100 ml, c0 (MP) = 2,48 mg/100 ml, c0 (FA) = 0,56 mg/100 

ml, c0 (EP) = 1,0 mg/100 ml. 
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4.2.2 Příprava mobilní fáze 

Jako MF byla použita směs vodného roztoku kyseliny mravenčí a acetonitrilu 

v poměru 65:35 (v/v). Pro přípravu bylo použito 200 ml čištěné vody, 50 μl 

kyseliny mravenčí a 150 μl triethylaminu, pH bylo nastaveno na hodnotu 5,75. 

Výsledná MF byla poté vakuově filtrována přes filtr ze skleněných vláken 

o velikosti pórů 0,45 μm. 

Přibližně stejně probíhala příprava MF pro hodnocení robustnosti, s tím 

rozdílem, že byly použity různé poměry KYS a ACN, popř. i odlišné množství 

KYS a triethylaminu pro nastavení pH. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Vývoj metody 

Pro stanovení furosemidu existuje mnoho HPLC metod. Většina z nich však 

používá jako MF pufry, které zatěžují HPLC systém. Při vývoji metody proto 

bylo žádoucí vyhnout se těmto MF. Jako výchozí byla zvolena metoda, která 

používá směs 0,1% kyseliny mravenčí a methanolu v poměru 30:70. Pro 

analýzu byl zachován pouze poměr složek MF, kolona zůstala rovněž C18, ale 

byla použita kratší (150 x 4,6 mm, velikost částic 5 μm) a s novějším typem 

HS C18 stacionární fáze, průtok byl upraven na 1,0 ml/min. Analýza probíhala 

při laboratorní teplotě za použití UV detekce. 

Nejdříve byly na kolonu dávkovány jednotlivé roztoky standardů, poté i směs 

FUR, FA a MP. Píky látek však neměly vyhovující tvar, a proto byl methanol 

v mobilní fázi nahrazen acetonitrilem. Přidáním ACN navíc došlo ke zkrácení 

analýzy a ke snížení zpětného tlaku v systému.  

V průběhu vývoje byly odzkoušeny různé poměry KYS:ACN při různém pH. Při 

nižším pH (2,12 - 4,2) nedocházelo k dostatečnému oddělení píku nečistoty 

od píku furosemidu. Zvýšení pH naopak vedlo k žádoucí záměně pořadí píků 

FUR a MP. 

Vzhledem k nedostatečné separaci nečistoty byl odzkoušen i vliv teploty na 

analýzu. Avšak ani zvýšení teploty, které uvádí výše zmíněná metoda, nevedlo 

k lepším výsledkům (viz Obrázek 3).  
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Obrázek 3: Chromatogram směsi FUR, FA a MP, t = 30 °C, KYS:ACN (50:50), pH = 3,42 

Až při zvýšení pH na 5,70 a poměru KYS:ACN 60:40 došlo 

k částečnému oddělení píku nečistoty od píku FUR (viz Obrázek 4). 

Další zvyšování obsahu kyseliny (při poměru 70:30) však nevedlo ke zlepšení, 

a proto byl jako vhodný poměr MF zvolen 65:35 a pH 5,75. 

Obrázek 4: Chromatogram směsi FUR, FA a MP (MF KYS:ACN 60:40, pH = 5,7) 
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5.1.1 Výběr vnitřního standardu 

Při výběru vnitřního standardu bylo nutné najít takovou látku, která by se 

eluovala v blízkosti stanovovaných látek, neprodlužovala analýzu a zároveň se 

nepřekrývala s píky FUR, FA či MP. 

Jako potencionální vnitřní standard byl testován flurbiprofen, estradiol, 

hydrokortizon, ketoprofen a ethylparaben. Flurbiprofen měl příliš dlouhý 

retenční čas, estradiol naopak zase příliš krátký. Hydrokortizon se při analýze 

překrýval s píkem methylparabenu. 

Jako vhodný IS se jevil ketoprofen, který při zvýšení průtoku na 1,5 ml/min 

eluoval s retenčním časem blízko MP, avšak při použitém pH měl nevyhovující 

tvar píku.  

Nakonec byl jako IS zvolen ethylparaben, který při použitém průtoku 1,5 ml/min 

svým retenčním časem a vhledem píku nejvíce vyhovoval podmínkám analýzy. 

 

Obrázek 5: Chromatogram ethylparabenu 
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Ve výsledné metodě byla použita kolona C18, 150 x 4,6 mm o velikosti částic  

5 μm, UV detekce při 270 nm, izokratická eluce s mobilní fází ve složení 

KYS:ACN (65:35) o pH 5,75 (nastaveno triethylaminem) a průtok MF 

1,5 ml/min. Stanovení probíhalo při laboratorní teplotě. Vzorky byly rozpuštěny 

v ředící směsi a dávkovány na kolonu v objemu 5 μl. Byla použita metoda 

vnitřního standardu a jako IS byl zvolen ethylparaben. 
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5.2 Validace analytické metody 

5.2.1 Test vhodnosti chromatografického systému 

 Zdánlivý počet teoretických pater (N) 5.2.1.1

Vypočítá se podle vzorce: 

       (
  
  
)
 

  

N – zdánlivý počet teoretických pater, tR – retenční čas (min), Wh – šířka píku 

v polovině jeho výšky (min) 

Pro výpočet byla použita data ze tří měření u hodnocení opakovatelnosti. 

Tabulka 6: Zdánlivý počet teoretických pater N 

 NFUR NFA NMP NEP 

1 2520 1607 7888 10274 
2 2521 1585 7895 10322 
3 2456 1538 7894 10285 

průměr 2499 1577 7892 10294 

 

Požadavek: N > 1500  VYHOVUJE 

 Faktor symetrie (As) 5.2.1.2

Vypočítá se podle vzorce: 

    
     
  

 

d – vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku 

v 1/20 jeho výšky,       – šířka píku v 1/20 jeho výšky 

Pro výpočet byla opět použita data ze tří měření u hodnocení opakovatelnosti. 
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Tabulka 7: Faktor symetrie AS 

 FUR FA MP EP 

1 1,18 1,14 1,06 1,06 
2 1,12 1,06 1,11 1,07 
3 1,23 1,14 1,11 1,01 

průměr 1,18 1,11 1,09 1,05 

 

Požadavek: AS = 0,8 – 1,5   VYHOVUJE 

 Rozlišení chromatografických píků (RS) 5.2.1.3

Rozlišení mezi píky dvou složek lze vypočítat podle vzorce: 

     
       (        )

        
 

tR1, tR2 – retenční časy dvou sousedních píků,  tR2 > tR1, Wh1 a Wh2 – šířky píků 

v poloviční výšce (min) 

Data pro výpočet byla rovněž použita z měření u hodnocení opakovatelnosti. 

Tabulka 8: Rozlišení chromatografických píků RS 

 FUR FA MP EP 

1 1,58 2,92 12,48 10,90 
2 1,58 2,93 12,49 10,95 
3 1,56 2,96 12,51 11,02 

průměr 1,57 2,94 12,49 10,96 

 

Požadavek: RS > 1,5  VYHOVUJE 
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 Opakovatelnost analýzy 5.2.1.4

Roztok analyzovaných látek byl šestkrát dávkován na kolonu o koncentraci 

FUR = 5,24 mg/100 ml, MP = 2,48 mg/100 ml, FA = 0,55 mg/100 ml 

a EP = 1 mg/ 100ml. 

Tabulka 9: Retenční časy a plochy píků FUR 

 
retenční čas (min) plocha píku 

1 1,46 580679 
2 1,46 582825 
3 1,45 582454 
4 1,46 583005 
5 1,46 583757 
6 1,46 582512 

Průměr 1,46 582539 
SD 0,00 935,42 
RSD (%) 0,26 0,16 

 

Tabulka 10: Retenční časy a plochy píků FA 

 retenční čas (min) plocha píku 

1 1,27 34530 
2 1,27 34996 
3 1,26 34667 
4 1,27 34755 
5 1,27 35240 
6 1,27 34979 

Průměr 1,27 34861 
SD 0,00 236,02 
RSD (%) 0,29 0,68 

 

Tabulka 11: Retenční časy a plochy píků MP 

 retenční čas (min) plocha píku 

1 3,03 331413 
2 3,03 332078 
3 3,03 333724 
4 3,03 334007 
5 3,03 334356 
6 3,02 333690 

Průměr 3,03 333211 
SD 0,00 1076,55 
RSD (%) 0,12 0,32 
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Tabulka 12: Retenční časy a plochy píků EP 

 retenční čas (min) plocha píku 

1 4,81 132978 
2 4,82 133088 
3 4,83 134511 
4 4,83 134710 
5 4,83 135274 
6 4,81 133910 

Průměr 4,82 134079 
SD 0,01 840,20 
RSD (%) 0,19 0,63 

 

Požadavek: RSD < 1%       VYHOVUJE 

  

Obrázek 6: Chromatogram roztoku standardů: FA, FUR, MP a EP 
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5.2.2 Validace analytické metody 

 Přesnost 5.2.2.1

Byly analyzovány vzorky s furosemidem (složení vzorků viz Tabulka 13). 

Z každého vzorku bylo připraveno 6 roztoků a každý roztok byl třikrát dávkován 

na kolonu. Plochy píků byly přepočteny na navážku vzorku 1,250 g. 

Tabulka 13: Složení vzorků pro přesnost 

 VZ 3 VZ 5 VZ 6 VZ 7 VZ 8 

Furosemid forte 
inj. 12,5mg/1ml 

6,0 g   8,0 g  

Furosemid  0,1 g 0,1 g  0,1 g 

NaOH roztok 1 %  1,2 g 1,2 g  1,2 g 

Methylparaben 0,04 g  0,05 g 0,058 g 0,05 g 

Sirupus simplex  10,0 ml 10,0 ml 10,0 ml  

Sacharin     0,05 g 

Aqua pro inj. ad 37,5 ml 50,0 ml 50,0 ml 50,0 ml 50,0 ml 

 

Tabulka 14: Vzorek č. 3 

 Furosemid Methylparaben 

roztok č. navážka (g) AVZ A1,250 AVZ A1,250 

1 2,4967 593464 594249 328891 329326 
2 2,5171 570400 566525 320845 318665 
3 2,5225 571699 566600 320125 317269 
4 2,5011 574289 574037 322888 322745 
5 2,5143 566622 563399 320163 318342 
6 2,5188 589485 585085 328783 326329 

 
Aritmetický průměr  

 
574982 

 
322113 

SD 12248 4894 
RSD 2,13 % 1,52 % 
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Tabulka 15: Vzorek č. 5 

roztok č. navážka (g) AVZ A1,250 

1 2,6408 538400 509694 
2 2,6440 538649 509313 
3 2,6208 532729 508174 
4 2,6160 528972 505516 
5 2,6207 537643 512881 

 
Aritmetický průměr  

 
509116 
2664 
0,52 % 

SD 
RSD 

 

Roztok č. 6 u pátého vzorku měl nevyhovující píky, proto nebyl započten. 

Tabulka 16: Vzorek č. 6 

 Furosemid Methylparaben 

roztok č. navážka (g) AVZ A1,250 AVZ A1,250 

1 2,6042 544015 522247 326450 313388 
2 2,5484 534726 524570 319393 313327 
3 2,5877 545387 526903 323799 312825 
4 2,5548 541192 529583 321946 315040 
5 2,6291 553173 526010 335737 319251 
6 2,6593 558159 524724 333597 313613 

 
Aritmetický průměr  

 
525673 

 
314574 

SD 2481 2410 
RSD 0,47 % 0,77 % 

 

Tabulka 17: Vzorek č. 7 

 Furosemid Methylparaben 

roztok č. navážka (g) AVZ A1,250 AVZ A1,250 

1 2,5196 530369 526244 315671 313215 
2 2,4942 527935 529163 311956 312681 
3 2,4962 534259 535073 318364 318849 
4 2,5593 536193 523769 318605 311222 
5 2,5732 538113 522805 319492 310403 
6 2,5846 549371 531388 325604 314946 

 
Aritmetický průměr  

 
528074 

 
313553 

SD 4707 3040 
RSD 0,89 % 0,97 % 
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Tabulka 18: Vzorek č. 8 

 Furosemid Methylparaben 

roztok č. navážka (g) AVZ A1,250 AVZ A1,250 

1 2,5317 527235 520634 311333 307435 
2 2,5219 551724 546933 330844 327971 
3 2,4923 510321 511897 304999 305941 
4 2,5007 541007 540856 317328 317239 
5 2,4935 551202 552639 329895 330754 
6 2,4905 559418 561552 328630 329884 

 
Aritmetický průměr  

 
539085 

 
319871 

SD 19146 11313 
RSD 3,55 % 3,54 % 
   
   

Požadavek: RSD < 5 %  VYHOVUJE 
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 Linearita 5.2.2.2

Pro hodnocení linearity byla použita metoda vnitřního standardu a jako vnitřní 

standard byl použit ethylparaben. Bylo připraveno 6 kalibračních roztoků 

furosemidu, nečistoty a methylparabenu v různých koncentracích (koncentrace 

viz Tabulka 19, Tabulka 20 a Tabulka 21) a ke každému roztoku byl přidán 

ethylparaben v koncentraci 1 mg/100 ml. Každý roztok byl třikrát dávkován 

na kolonu a pro výpočet byly použity průměry poměru ploch z těchto tří měření. 

Závislost poměru ploch kalibračních roztoků na jejich koncentraci byla 

vyhodnocena pomocí metody lineární regrese. 

Tabulka 19: Testování linearity - furosemid 

 c (mg/100ml) poměr ploch  

1 2,0 1,8477 
2 2,5 2,1530 
3 4,0 3,5931 
4 5,0 4,2631 
5 6,0 5,3139 
6 7,5 6,5447 

 

 

Obrázek 7: Graf závislosti poměru ploch píků FUR/EP na koncentraci FUR v roztoku 

Regresní funkce: y = kx + q 
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Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek:  

Směrnice k 0,864 ± 0,019 
Absolutní člen q     0,063 ± 0,094 
Koeficient korelace R     0,99901 
Reziduální odchylka srez 0,0901 
 

Požadavek: R = min 0,9990      VYHOVUJE 

Tabulka 20: Testování linearity - nečistota 

 c (mg/100ml) poměr ploch 

1 0,1 0,05956 
2 0,2 0,11574 
3 0,3 0,16032 
4 0,4 0,21625 
5 0,45 0,24623 

 

 

Obrázek 8: Graf závislosti poměru ploch píků FA/EP na koncentraci FA v roztoku 

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek: 

Směrnice k 0,525 ± 0,013 
Absolutní člen q     0,0073 ± 0,0041 
Koeficient korelace R     0,99911 
Reziduální odchylka srez 0,00366 
 

Požadavek: R = min 0,9990      VYHOVUJE 
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Tabulka 21: Testování linearity - methylparaben 

 c (mg/100ml) poměr ploch 

1 1,00 1,16927 
2 1,25 1,40867 
3 2,00 2,25397 
4 2,50 2,78229 
5 3,00 3,32904 
6 3,75 4,14852 

 

 

Obrázek 9: Graf závislosti poměru ploch píků MP/EP na koncentraci MP v roztoku 

Regresní funkce: y = kx + q 

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek: 

Směrnice k 1,09 ± 0,0056 
Absolutní člen q     0,068 ± 0,014 
Koeficient korelace R     0,99995 
Reziduální odchylka srez 0,0131 
 

Požadavek: R = min 0,9990      VYHOVUJE 
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 Správnost 5.2.2.3

Bylo připraveno 6 navážek placeba (slepý vzorek č. 1 – složení viz Tabulka 25) 

a ke každé navážce byl přidán roztok standardů - c0 (FUR) = 5,24 mg/100 ml,  

c0 (MP) = 2,48 mg/100 ml, c0 (FA) = 0,56 mg/100 ml. Každý takto připravený 

roztok byl třikrát dávkován na kolonu a pro výpočet byl použit průměr ze tří 

měření.   

Výtěžnost Ri byla vypočtena podle vzorce: 

         
  
  

 

ci – koncentrace stanovená podle HPLC, c0 – koncentrace vložená 

Tabulka 22: Testování správnosti - FUR 

vzorek č. c0 (mg/100ml) Ai/AIS Ci (mg/100ml) Ri (%) 

1  
5,24 

odpovídá 
A0/AIS:  
4,3449 

 

4,4087 5,319 101,47 

2 4,4136 5,325 101,58 

3 4,4146 5,326 101,60 

4 4,4098 5,320 101,49 

5 4,4068 5,317 101,43 

6 4,4040 5,313 101,36 

 
Aritmetický průměr Ri 

 
101,51 % 

SD 0,09 
RSD 0,09 % 

 
 

Tabulka 23: Testování správnosti - MP 

vzorek č. c0 (mg/100ml) Ai/AIS Ci (mg/100ml) Ri (%) 

1 
2,48 

odpovídá 
A0/AIS: 
2,4852 

 

2,5169 2,515 101,28 

2 2,5180 2,516 101,32 

3 2,5184 2,516 101,34 

4 2,5119 2,510 101,07 

5 2,5119 2,510 101,08 

6 2,5129 2,511 101,12 

 
Aritmetický průměr Ri 101,20 % 
SD 0,12 
RSD 0,12 % 
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Tabulka 24: Testování správnosti - FA 

vzorek č. c0 (mg/100ml) Ai/AIS Ci (mg/100ml) Ri (%) 

1 
0,56 

odpovídá 
A0/AIS:  
0,2600 

 

0,2627 0,000561 101,02 

2 0,2617 0,000559 100,65 

3 0,2625 0,000560 100,98 

4 0,2624 0,000560 100,91 

5 0,2601 0,000555 100,04 

6 0,2599 0,000555 99,96 

 
Aritmetický průměr Ri 

 
100,59 % 

SD 0,48 
RSD 0,47 % 

 

Požadavek: Ri v intervalu 100   5 %     VYHOVUJE 

  RSD < 5 %       VYHOVUJE 
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 Selektivita 5.2.2.4

Byly analyzovány slepé vzorky (složení viz Tabulka 25) a porovnány 

s chromatogramy standardů a vzorků.  

Tabulka 25: Složení slepých vzorků 

 SL1 SL2 SL3 SL4 

NaOH roztok 1 % 1,2 g    

Methylparaben  0,05 g 0,05 g 0,05 g 

Sirupus simplex   10 ml  

Sacharin    0,05 g 

Aqua pro inj. ad 50,0 ml ad 50,0 ml ad 50,0 ml ad 50,0 ml 

 

 

Obrázek 10: Chromatogram placeba – SL 1 
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Obrázek 11: Chromatogram placeba – SL 2 

 

Obrázek 12: Chromatogram placeba – SL 3 
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Obrázek 13: Chromatogram placeba – SL 4 

 

Obrázek 14: Chromatogram roztoku standardů: FA, FUR, MP a EP 
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Obrázek 15: Chromatogram přípravku s furosemidem – VZ 6 
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 Robustnost 5.2.2.5

Byl testován vliv složení mobilní fáze na plochu píku a retenční čas (viz Tabulka 

26, Tabulka 27 a Tabulka 28). Byly použity 4 MF o pH 5,75 lišící se v poměru 

KYS:ACN, standardní MF v poměru 65:35 a MF o pH 5,60. 

Relativní plocha píku vztažená na plochu píku při optimálním složení MF byla 

vypočítána podle vzorce: 

          
  

      
 

Tabulka 26: Vliv složení mobilní fáze na plochy píků (FUR a FA) 

KYS:ACN pH 
FUR FA 

Ai AR (%) Ai AR (%) 

50 : 50 5,75       
55 : 45 5,75       
60 : 40 5,75 581181 99,89 33663 96,84 
65 : 35  5,75 581820 100,00 34763 100,00 
65 : 35  5,60 577949 92,75 34243 98,50 
70 : 30 5,75 590649 101,52 36121 103,91 

 

Tabulka 27: Vliv složení mobilní fáze na plochy píků (MP a EP) 

KYS:ACN pH 
MP EP 

Ai AR (%) Ai AR (%) 

50 : 50 5,75 326286 98,35 130955 98,44 
55 : 45 5,75 327893 98,84 132745 99,78 
60 : 40 5,75 328923 99,15 131575 98,90 
65 : 35  5,75 331746 100,00 133033 100,00 
65 : 35  5,60 330066 106,66 131326 98,93 
70 : 30 5,75 329186 99,23 130647 98,21 

 

Změny v poměru složek MF ovlivňují stanovení uvedených látek jen velmi málo 

pouze v případě, že nedojde ke splynutí píku nečistoty a furosemidu. 

Při složení MF 55:45 a 50:50 nedošlo k úplnému oddělení píků nečistoty 

a furosemidu, proto nebylo možné stanovit jejich plochy. 
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Tabulka 28: Vliv složení mobilní fáze na retenční čas 

KYS:ACN pH FUR FA MP EP 

50 : 50 5,75 1,06 0,88 1,86 2,40 
55 : 45 5,75 1,13 0,88 2,08 2,82 
60 : 40 5,75 1,25 1,13 2,41 3,49 
65 : 45  5,75 1,46 1,27 3,03 4,82 
65 : 35  5,60 1,63 1,38 3,09 5,01 
70 : 30 5,75 2,02 1,62 3,86 6,94 

 

Z Tabulka 28 vyplývá, že složení MF ovlivňuje délku analýzy. K prodloužení 

analýzy dochází jednak při zvyšování podílu vodné složky MF, ale také při 

snižování pH. Při poměru MF 50:50 a 55:45 nedochází k dostatečné separaci 

FUR a FA. Použitá MF (KYS:ACN 65:35 o pH 5,75) je doporučena jako 

kompromis mezi dobou trvání analýzy a dostatečným rozlišením mezi píky 

nečistoty a furosemidu. 
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Obrázek 16: Vliv složení mobilní fáze na retenční čas (KYS:ACN 50:50) 

 

Obrázek 17: Vliv složení mobilní fáze na retenční čas (KYS:ACN 65:35) 
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 Stabilita 5.2.2.6

Byla testována stabilita roztoku standardů za uchovávání při snížené teplotě 

(4°C), chráněné před světlem a při laboratorní teplotě, za přístupu světla. 

Roztoky byly měřeny po 24, 48 a 72 hodinách uchovávání za výše uvedených 

podmínek. Každý roztok byl třikrát dávkován na kolonu a pro výpočet byl opět 

použit průměr ze tří měření. 

   ( )        
|      |

  
 

A0 – plocha píku v čase 0,  Ai – plocha jednotlivých píků 

Tabulka 29: Stabilita FUR v roztoku v závislosti na době a způsobu uchovávání 

t A (  4°C) ST (%) A (     ) ST (%) 

0 hod 582198 0,00 582198 0,00 
24 hod 582722 0,09 488364 16,12 
48 hod 578049 0,71 366423 37,06 
72 hod 578121 0,70 293933 49,51 

 

Tabulka 30: Stabilita FA v roztoku v závislosti na době a způsobu uchovávání 

t A (  4°C) ST (%) A (     ) ST (%) 

0 hod 34731 0,00 34731 0,00 
24 hod 34665 0,19 35149 1,20 
48 hod 34205 1,51 35507 2,23 
72 hod 34160 1,64 35251 1,50 

 

Požadavek: ST < 1%  

Z výsledků vyplývá, že roztok furosemidu je stabilní pouze při uchovávání 

za snížené teploty a bez přístupu světla po dobu 72 hodin od přípravy.  

Při laboratorní teplotě a na světle (FUR je fotonestabilní) se velmi rychle 

rozkládá.  

Nečistota se oproti furosemidu rozkládá i za snížené teploty, proto je nutné pro 

analýzu připravovat roztok nečistoty vždy v čas potřeby.   
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 Detekční a kvantitativní limit nečistoty furosemidu 5.2.2.7

Z chromatogramu slepého vzorku byly získány šumy na základní linii.  

Šum r- -0,008 
Šum r+ 0,055 
Plocha píku A 25863 
Koncentrace c 5 mg/l 
Výška píku h 4,284 
 

Vypočítat detekční a kvantitativní limit lze podle vzorce: 

    
(      )

 
        

   
 

 
         

  
 

 
         

             
 

 
             

              
 

 
             

 

Po dosazení do vzorce vychází detekční limit (LOD) na 0,0441 mg/l 

a kvantitativní limit (LOQ) na 0,1471 mg/l. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vyvinout a validovat metodu pro stanovení furosemidu 

a jeho rozkladného produktu v léčivých přípravcích pomocí vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie. 

Pro zvolenou metodu byla použita kolona Supelco - Discovery HS C18, 15 x 4,6 

mm s velikostí částic 5 μm. Nejvýhodnější mobilní fází pro praktické použití se 

ukázala směs kyseliny mravenčí a acetonitrilu (65:35) o pH 5,75 s průtokem 

1,5 ml/min. Analýza probíhala při laboratorní teplotě za využití izokratická eluce 

a UV detekce při 270 nm. Zkoušený vzorek byl rozpuštěn v ředící směsi (ACN 

a voda, 50:50) a dávkován na kolonu nástřikem 5 μl. 

Byla provedena validace metody, která prokázala, že metoda poskytuje přesné 

a správné výsledky a je vhodná pro stanovení furosemidu a jeho rozkladného 

produktu v uvedených léčivých přípravcích. Vyvinutá metoda byla s úspěchem 

použita pro stabilitní studii pediatrických léčivých přípravků, obsahujících 

furosemid jako účinnou látku.   
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