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ve v˘voji, v˘robû a v kontrole jakosti léãiv, léãiv˘ch
pﬁípravkÛ a farmaceutick˘ch pomocn˘ch látek I
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pharmaceutical auxiliary substances I
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Souhrn

Úvod a v˘vojové trendy

Barevnost je jedním z dÛleÏit˘ch ukazatelÛ jakosti léãiv,
léãiv˘ch pﬁípravkÛ a farmaceutick˘ch pomocn˘ch látek.
Pﬁíspûvek shrnuje v˘voj a vyuÏití instrumentálního
mûﬁení barevnosti ve farmacii v posledních 10 letech se
zamûﬁením na léãiva syntetického pÛvodu a farmaceutické pomocné látky vãetnû jejich analytiky.
Klíãová slova: mûﬁení barevnosti • barevné prostory •
léãiva a léãivé pﬁípravky • pomocné látky • analytické
aplikace

Mûﬁení barevnosti je zaloÏeno na ãíselném vyjadﬁování barev v trichromatickém systému. PﬁestoÏe barevnost
patﬁí mezi dÛleÏité ukazatele, není její instrumentální (a
tedy objektivní) mûﬁení ve v˘voji, v˘robû a v kontrole
jakosti léãiv, léãiv˘ch pﬁípravkÛ a farmaceutick˘ch
pomocn˘ch látek dosud bûÏnou metodou. Pﬁíspûvek
navazuje na pﬁedcházející zpracování problematiky1)
a shrnuje v˘vojové trendy a aplikace z posledních 10 let
se zamûﬁením na léãiva syntetického pÛvodu
a farmaceutické pomocné látky vãetnû jejich analytiky.
I nadále v nich pﬁevládá vyuÏití parametrÛ barevného
prostoru CIE L*a*b*, CIELAB, v polárních souﬁadnicích L*C*h, CIELCH. âastûji pouÏíván v rÛzn˘ch praktick˘ch aplikacích je také v˘vojovû star‰í barevn˘ prostor podle Huntera (Hunter L,a,b), odvozen˘ z barevného
prostoru CIE XYZ odli‰n˘m zpÛsobem v˘poãtu souﬁadnic. DÛsledkem pokraãujícího v˘voje v mûﬁení barevn˘ch rozdílÛ je testování a zavádûní vzorcÛ zpﬁesÀujících
CIELAB, jako CIE94, CIEDE2000, CMC2, 3) a GLAB4),
které jsou v‰ak zatím více neÏ ve farmacii vyuÏívány pﬁi
hodnocení stomatologick˘ch5–7) a jin˘ch4) materiálÛ
a pﬁípravkÛ. Barevné prostory CIELAB (napﬁ. stanovení
nízk˘ch koncentrací riboflavinu jako barviva
v tabletách8) nebo pﬁi identifikaci grafenÛ9) perspektivních v cíleném transportu léãiv ãi kontrole procesu su‰ení pﬁi v˘robû léãiv10)), RGB (napﬁ. kontrola tablet
v blistrech11), identifikace tablet12), detekce padûlkÛ pﬁípravkÛ Viagra a Cialis13) anebo hodnocení jakosti tradiãních ãínsk˘ch léãiv14) ãi HSV15) jsou také v˘chodiskem
k nov˘m technikám pouÏívajícím mûﬁení barevnosti
a z nich odvozen˘m kontrolním postupÛm. SoubûÏnû
jsou rÛzné barevné prostory (napﬁ. CIELAB, ANLAB,
Hunter L,a,b, CIE XYZ16), CIELAB, CIELCH, CIELUV17), CIE XYZ, CIELAB, RGB18), HSV a RGB15),
RGB, CMYK a dal‰í19), pouÏívány spí‰e v˘jimeãnû. âastûji neÏ dﬁíve jsou publikovány práce metodického charakteru zamûﬁené na potﬁeby a problematiku farmaceutického prÛmyslu20–23). NarÛstá poãet analytick˘ch
a dal‰ích aplikací vyuÏívajících místo mûﬁení spekter
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odrazu ãi prostupu s následn˘m v˘poãtem kolorimetrick˘ch parametrÛ ãi pﬁím˘ch mûﬁení zpravidla voliteln˘ch
kolorimetrick˘ch parametrÛ, skenování ãi digitální fotografii (jejich porovnání viz napﬁ.19) s následn˘m rozkladem digitálního obrazu na jednotlivé barevné sloÏky
v barevném prostoru RGB.
Léãiva a léãivé pﬁípravky
Instrumentální mûﬁení barevnosti (L*a*b*) bylo pouÏito ke sledování zmûn zbarvení léãiv pﬁi jejich interakci
s mezoporézními materiály, napﬁ. mefenamové kyseliny
se silikagelem FSM-1624) a indometacinu s komerãnû
dostupn˘m mezoporézním materiálem s rÛznou velikostí pórÛ25).
âastûji bylo instrumentální mûﬁení barevnosti pouÏito
pﬁi sledování fotostability léãiv a léãiv˘ch pﬁípravkÛ.
Polymorfy nikardipin-hydrochloridu pﬁi tomto sledování
vykázaly rÛzné hodnoty rozdílu barevnosti ΔE, pﬁiãemÏ
rozmûlnûní krystalÛ nemûlo na tyto hodnoty v˘raznûj‰í
vliv26). Pﬁi studiu fotostability pelet pﬁipraven˘ch z polymorfÛ tamoxifen-citrátu byly u jednotliv˘ch polymorfÛ
rovnûÏ zji‰tûny rÛzné hodnoty rozdílÛ barevnosti
(L*a*b*) ΔE27). Pﬁi sledování fotostability amlodipinu
a dal‰ích léãiv ze skupiny derivátÛ dihydropyridinu
u látky oznaãené ve studii jako slouãenina A rozsah
zmûn ΔE neodpovídal poklesu obsahu sledované látky
zji‰tûnému HPLC. Po úvodní vût‰í zmûnû hodnota ΔE
stagnovala, zatímco obsah slouãeniny A klesal dál28).
V rámci sledování fotostability riboflavinu byly zji‰tûny
reverzibilní zmûny barevnosti (L*a*b*) ΔE pﬁi ozaﬁování vzorkÛ stﬁídaném s jejich uchováváním v temnu29).
V dal‰í studii byla sledována a porovnávána fotostabilita
riboflavinu získaného syntetickou a biosyntetickou cestou se závûrem, Ïe biosyntetick˘ riboflavin je ménû stabilní, pﬁiãemÏ zmûny zbarvení jako hodnoty ΔE závisí na
vlhkosti a nelze je vysvûtlit vznikem rozkladn˘ch produktÛ30). Pﬁi sledování fotostability ofloxacinu v substanci a v tabletách nebyla zji‰tûna závislost mezi zmûnami zbarvení ΔE (CIELAB) a poklesem obsahu léãiva
nebo jeho protimikrobní aktivity31). V rámci hodnocení
fotostability alginátov˘ch pûn obsahujících kurkumin
a urãen˘ch k protimikrobní fotodynamické terapii u pûn
s rÛzn˘m sloÏením pomocn˘ch látek (PEG 400, cyklodextriny) nekorelovaly hodnoty ΔE (CIELAB) jednoznaãnû s úbytkem léãiva32). V práci33) byla sledována
fotostabilita a barevné zmûny (ΔE) mekvitazinu ve smûsi s oxidem titaniãit˘m (anatas a rutil), kter˘ sniÏuje
fotostabilitu léãiva. Fotostabilitu methyldopy zv˘‰ila její
povrchová úprava roztoky antioxidantÛ (kyselina askorbová, butylhydroxytoluen, cystein-hydrochlorid, ke sledování barevn˘ch zmûn ΔE byl pouÏit systém
L*a*b*)34).
Vliv radiaãní sterilizace na zbarvení léãiv, byl sledován u fluorochinolonÛ (gatifloxacin, norfloxacin, sparfloxacin) a cefalosporinÛ (cefdinir, cefpodoxim, cefuroxim)18, 35) s pouÏitím ﬁady kolorimetrick˘ch prostorÛ
a parametrÛ: CIE XYZ, CIELAB, RGB, ΔE, dominantní
vlnová délka, excitaãní ãistota, index Ïlutosti. Ke sterilizaci bylo pouÏito gama záﬁení a jako alternativa elektronov˘ paprsek, kter˘ barevnost cefalosporinÛ ovlivÀoval
ménû a barevnost fluorochinolonÛ více neÏ gama záﬁe-
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ní18). V práci35) byl sledován kolorimetricky s vyuÏitím
rÛzn˘ch barevn˘ch prostorÛ a kolorimetrick˘ch parametrÛ a ﬁadou dal‰ích metod vliv radiaãní sterilizace
u gatifloxacinu a norfloxacinu se závûrem, Ïe obû léãiva
lze radiaãnû sterilizovat dávkou 25 kGy.
V nûkolika dal‰ích pracích bylo pouÏito instrumentální mûﬁení barevnosti pﬁi popisu, v˘voji a v kontrole
jakosti tablet. V prvních z nich36, 37) byly pouÏity hodnoty souﬁadnic v barevném prostoru RGB získané skenováním barevn˘ch tablet obsahujících drotaverin-hydrochlorid anebo nitroxolin a obrazovou anal˘zou skenÛ
k ãíselnému popisu jejich zbarvení s verifikací pﬁi ﬁe‰ení
technologick˘ch problémÛ (sloÏení tablet a jejich stabilita). V práci38) byla pomocí parametrÛ barevného prostoru
CIELAB studována kompatibilita a stabilita rabeprazolu
s kombinaci s rÛzn˘mi pomocn˘mi látkami v tabletách.
U kombinací obsahujících stearan zineãnat˘ byla zji‰tûna nelineární (exponenciální) korelace mezi hodnotami
ΔE a obsahem rozkladn˘ch produktÛ léãiva zji‰tûn˘m
HPLC. Parametry barevného prostoru CIELAB (L*, a*,
b*, ΔE) byly pouÏity také pﬁi hodnocení vzhledu modelov˘ch tablet obsahujících Ïlut˘ oxid Ïelezit˘ v závislosti
na lisovacím tlaku39).
Kolorimetrické parametry barevného prostoru podle
Huntera byly mûﬁeny a vyãísleny soubûÏnû s tvrdostí
barevn˘ch a bíl˘ch tablet obsahujících theofylin40). Byla
zji‰tûna lineární korelace mezi tvrdostí tablet
a hodnotami chroma (C*) a tento ukazatel byl navrÏen
jako parametr vhodn˘ k detekci odchylek v tvrdosti tablet pﬁi jejich v˘robû. Vliv sekundárních obalÛ a dal‰ích
faktorÛ na stabilitu kyseliny acetylsalicylové
v barevn˘ch tabletách obsahujících dal‰í úãinné
a pomocné látky a na stabilitu zbarvení tûchto tablet byl
studován autory41). Byla zji‰tûna závislost hodnot ΔE na
míﬁe rozkladu kyseliny acetylsalicylové stanoveném
HPLC.
V dal‰ích pracích bylo instrumentální mûﬁení barevnosti pouÏito pﬁi ﬁe‰ení problémÛ obalování pelet42) anebo tablet43). K hodnocení zbarvení produktu a jeho uniformity bylo pouÏito hodnot ΔE42, 43) a relativních
smûrodatn˘ch odchylek tûchto hodnot42).
Pﬁi studiu vhodného sloÏení a stability gelu obsahujícího tretinoin byla z kolorimetrick˘ch parametrÛ pouÏita
hodnota ΔE (Hunter), která narÛstala lineárnû s teplotou
a dobou uchovávání osvûtleného gelu44).
Ke kontrole úãinnosti stabilizace nízké úrovnû zbarvení Castellanova roztoku bez fuchsinu edetanem disodn˘m byly pouÏity parametry barevného prostoru CIELAB (hodnoty ΔE ze spekter propustnosti) se závûrem,
Ïe vhodn˘m pﬁídavkem je 0,03 % stabilizátoru45).
Farmaceutické pomocné látky
Vztah mezi chemick˘m sloÏením, mineralogick˘mi
parametry a barevností ‰panûlsk˘ch kaolinÛ (CIELCH
L*C*h a nûkteré dal‰í kolorimetrické ukazatele) studovali autoﬁi46). Jinou kolorimetricky sledovanou pomocnou látkou (L*C*h CIELCH a index Ïlutosti) byl kukuﬁiãn˘ ‰krob modifikovan˘ ozáﬁením elektronov˘m
paprskem (dávka 52 kGy). Zmûny hodnot kolorimetrick˘ch parametrÛ po ozáﬁení byly malé (ΔE = 1,4)47).
Obdobné byly závûry pﬁi sledování zmûn barevnosti
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arabské gumy modifikované ozaﬁováním ultrafialov˘m
záﬁením (254 nm, 30 W, 120 min). Byly sledovány parametry barevného prostoru CIE L*a*b*, jejich hodnoty se
ozáﬁením prakticky nezmûnily48). Dal‰í aplikace instrumentálního mûﬁení barevnosti byly zamûﬁeny na panensk˘ olivov˘ olej17, 49–51). Ve studii49) bylo zkoumáno 1700
vzorkÛ s pouÏitím kolorimetrick˘ch parametrÛ barevného prostoru XYZ CIE vãetnû ménû bûÏn˘ch (dominantní vlnová délka, kolorimetrická ãistota, excitaãní ãistota)
se závûrem, Ïe kolorimetrické parametry lze pouÏít nejen
k objektivnímu popisu zbarvení jednotliv˘ch vzorkÛ, ale
i k rychlému odhadu obsahu chlorofylÛ a karotenoidÛ.
Obdobné byly závûry ze studia stejného poãtu vzorkÛ
panenského olivového oleje s pouÏitím parametrÛ barevn˘ch prostorÛ CIELUV a CIELAB17), kde bylo dosaÏeno
v regresních anal˘zách hodnot korelaãních koeficientÛ
aÏ 0,9. V práci50) byl na základû v˘sledkÛ kolorimetrick˘ch mûﬁení 107 vzorkÛ (z toho 90 vzorkÛ panenského
oleje) vymezen prostor (CIELAB L*a*b*), ve kterém by
se mûly pohybovat hodnoty ãíseln˘ch ukazatelÛ barevnosti vyhovujícího panenského olivového oleje. Parametry barevn˘ch prostorÛ CIELAB a CIELCH byly pouÏity ke sledování stability panenského olivového oleje
vÛãi oxidaci. Oxidace mûla u v‰ech vzorkÛ za následek
zmûny hodnot parametru C* charakterizujícího barevn˘
odstín vzorku a pouze u nûkter˘ch pokles hodnot L* 51).
K objektivnímu popisu barviv zahrnut˘ch do studie52)
byly pouÏity parametry barevného prostoru CIELAB
a CIELCH (L*,a*, b*,C*, h), pﬁiãemÏ v nûkter˘ch pﬁípadech jde o barviva povolená k pﬁípravû léãiv˘ch pﬁípravkÛ, tedy FPL. TytéÏ parametry byly pouÏity pﬁi studiu
vztahu mezi chemickou strukturou a zbarvením vût‰ího
poãtu karotenoidÛ, mezi nimiÏ jsou rovnûÏ látky povolené k pﬁípravû léãiv˘ch pﬁípravkÛ, jako β-karoten, lutein,
lykopen53).
Analytické aplikace
Práce vyuÏívající instrumentální mûﬁení barevnosti
v analytice jsou stejnû jako aplikace metody v jin˘ch
oblastech zaloÏeny nejãastûji na mûﬁení spekter odrazu ãi
propustnosti ve viditelné oblasti a následném v˘poãtu
kolorimetrick˘ch parametrÛ, nebo na pﬁímém mûﬁení
kolorimetrick˘ch parametrÛ. V posledním desetiletí pak
také na digitálním zobrazování skenováním, digitální
fotografií ãi webovou kamerou a následném rozkladu
obrazu na jeho sloÏky, zpravidla v barevném prostoru
RGB. Instrumentální mûﬁení barevnosti na základû spekter propustnosti bylo pouÏito mimo oblast vlastních analytick˘ch aplikací také pﬁi hodnocení porovnávacích
barevn˘ch roztokÛ pouÏívan˘ch v lékopisné kontrole
jakosti léãiv54, 55) a stability jejich zbarvení56) v barevném
prostoru CIELAB. V˘sledky (hodnoty ΔE a jejich zmûny) ukázaly, Ïe stabilita porovnávacích barevn˘ch roztokÛ podle âeského lékopisu je ãasovû omezena, nejsou
v‰ak natolik nestálé, aby bylo nutné pﬁipravovat je pro
metodu II aÏ tûsnû pﬁed pouÏitím56).
Hodnoty souﬁadnic barevného prostoru CIE L*, a*, b*
získané ze spekter prostupu nebo odrazu ve viditelné
spektrální oblasti byly pouÏity spolu se specifikací podle
karet Munsellova atlasu barev k popisu a hodnocení
barevn˘ch reakcí (dvû skupinová a tﬁi selektivnûj‰í zkou-
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madla) pouÏit˘ch k identifikaci nûkter˘ch fluorochinolonÛ v tabletách (norfloxacin, ciprofloxacin, gatifloxacin,
sparfloxacin, levofloxacin, ofloxacin) a k detekci tablet
bez úãinné látky57).
Autoﬁi58) pomocí parametrÛ barevn˘ch prostorÛ CIELAB, CIELCH a nûkter˘ch dal‰ích kolorimetrick˘ch
ukazatelÛ podrobili kritickému hodnocení zkou‰ku
Evropského lékopisu na pﬁítomnost organick˘ch neãistot
v kaolinu. Zjistili, Ïe test dává správné v˘sledky pouze
pﬁi obsahu organick˘ch neãistot > 1 %, pﬁi jejich niÏ‰ím
obsahu barevné zmûny vyvolané Ïíháním nekorelují
s obsahem organick˘ch neãistot ve vzorku.
Kvantitativní analytika zaloÏená na instrumentálním
mûﬁení barevnosti vyuÏívá lineární (anebo i nelineární)
závislosti hodnot vhodnû voleného kolorimetrického
parametru na koncentraci analytu po jeho reakci
s vhodn˘m chromogenním ãinidlem. Autoﬁi59, 60) studovali stanovení lokálních anestetik prokainu a lidokainu (a
mimoto cetrimonium-bromidu) jako barevn˘ch iontov˘ch asociátÛ s alizarinovou ãervení S po jejich extrakci
chloroformem59), resp. s alizarinovou ãervení C jako
barevn˘ch adsorbátÛ na γ-Al203 60) (CIE XYZ, CIE
L*a*b* a ﬁada dal‰ích kolorimetrick˘ch parametrÛ).
Jejich závislosti na koncentraci analytu byly v dostateãnû
‰irokém rozmezí koncentrací lineární (korelaãní koeficient 0,99)59), pﬁesnost stanovení 0,45 μg (cetrimoniumbromid) a 3,3 μg . ml-1 (prokain a lidokain) v modelovém
roztoku byla charakterizována relativní smûrodatnou
odchylkou 3–5 %60). Ke stanovení cysteinu v pﬁípravku
obsahujícím kyselinu askorbovou byl pouÏit termoresponzivní kopolymer vázan˘ na povrchu nanoãástic zlata61). V barevném prostoru CIELAB se hodnoty souﬁadnice a* mûnily v dostateãném rozmezí lineárnû
s koncentrací cysteinu a v˘sledky stanovení cysteinu se
shodovaly s v˘sledky anal˘z HPLC61). Analogick˘ princip byl popsán a pouÏit ke stanovení glutathionu
v oãních kapkách (hodnoty souﬁadnice a* jako analytick˘ signál, limit detekce 2,9 . 10-11 mol . ml-1)62).
Autoﬁi63) popisují instrumentálnû ménû nároãnou
metodu stanovení mal˘ch mnoÏství hliníku zaloÏenou na
reakci hlinit˘ch iontÛ s pyrokatechinovou violetí, alternativnû za pﬁítomnosti cetyltrimethylamonium-bromidu.
Pﬁi lineární závislosti hodnot souﬁadnic barevného prostoru CIE X nebo Y anebo (pouze pﬁi alternativû
s tenzidem) souﬁadnice L* barevného prostoru CIELAB
na koncentraci hliníku byl limit detekce barevného komplexu adsorbovaného na adsorbentu Silochrom S-120
(varianta s tenzidem) nebo na anexu AV-17 (varianta bez
tenzidu) niÏ‰í neÏ 1 ng hliníku . ml-1. Vzhledem k tomu,
Ïe kontrola obsahu hliníku v ãi‰tûné vodû vysoké ãistoty
se provádí podle platného lékopisu spektrofluorimetricky, lze nov˘ postup vzhledem k jeho citlivosti povaÏovat
za nadûjnou instrumentálnû ménû nároãnou alternativu.
Pokud jde o aplikace vyuÏívající obrazovou anal˘zu, digitální záznamy jsou pﬁi nich rozkládány na jednotlivé souﬁadnice v barevném prostoru RGB a jejich hodnoty (ãasto dál pﬁepoãtené) jsou korelovány
s koncentrací analytu. Autoﬁi64) porovnali v˘sledky tohoto postupu (digitální obraz získán skenováním)
s v˘sledky získan˘mi pﬁím˘m mûﬁením kolorimetrick˘ch parametrÛ napﬁ. u barevn˘ch produktÛ reakce kyseliny salicylové s diazoniovou solí a cetrimonium-bromi-
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du s bromfenolovou modﬁí, adsorbovan˘ch na polyuretanové pûnû. Nebyly pﬁitom zji‰tûny zﬁetelnûj‰í rozdíly.
Jako semikvantitativní byl autory oznaãen presumptivní test k detekci a stanovení nûkter˘ch opiátÛ (morfin,
kodein, heroin) po jejich reakci s Marquisov˘m zkoumadlem a s koncentrovanou kyselinou dusiãnou,
s vyuÏitím digitální fotografie v˘sledného zbarvení
a následného rozkladu na jeho sloÏky v barevném prostoru RGB65). Pﬁi reakci s Marquisov˘m zkoumadlem
byla závislost kolorimetrického parametru (intenzita jednotliv˘ch sloÏek anebo celková intenzita zbarvení,
v obou pﬁípadech s alternativním pﬁepoãtem na absorbanci) na koncentraci analytu lineární v akceptovatelném
rozmezí (u jednotliv˘ch R,G,B hodnot do 0,5 mg . ml-1
léãiva), pﬁi reakci s koncentrovanou kyselinou dusiãnou
byla zji‰tûna lineární závislost ve vût‰ím rozsahu koncentrací stanovovan˘ch látek. Hodnoty relativní smûrodatné odchylky stanovení byly u obou testÛ nejv˘‰e
4,2 % a 4,9 %, vût‰inou ale podstatnû niÏ‰í. Limit detekce byl pﬁi reakci s Marquisov˘m zkoumadlem pro morfin 0,016 mg . ml-1, kodein 0,014 mg . ml-1 a heroin
0,007 mg . ml-1, pﬁi reakci s koncentrovanou kyselinou
dusiãnou morfin 0,11 mg . ml-1, kodein 0,61 mg . ml-1
a heroin 0,17 mg . ml-1. Stanovení amfetaminu
a metamfetaminu anal˘zou digitální fotografie barevn˘ch reakcí léãiva s Marquisov˘m zkoumadlem
a s nitroprussidem sodn˘m vyuÏívá rovnûÏ parametry
barevného prostoru RGB66). Relativní smûrodatná
odchylka jako charakteristika pﬁesnosti byla pﬁi pouÏití
obou zkoumadel nejv˘‰e 4,7 % a 4,2 % (vût‰inou ale
podstatnû niÏ‰í) a v˘sledky stanovení amfetaminu novou
metodou (Marquisovo zkoumadlo, limit detekce aÏ
1 μg . ml-1) byly v dobré shodû s v˘sledky anal˘z
GC-MS.
Dal‰í publikace se zab˘vají stanovením obsahu léãiv
nebo zneãi‰tûnin v léãiv˘ch pﬁípravcích. Barevné reakce
jsou pﬁi nich provádûny zpravidla na vrstvách pro TLC.
Kyselina askorbová v tabletách byla stanovena na základû její reakce s Ïelezit˘mi ionty a následné reakce vznikl˘ch Ïeleznat˘ch iontÛ s 2,2´-dipyridylem jako chromogenním ãinidlem (skenování a korelování na absorbanci
pﬁepoãten˘ch hodnot souﬁadnic G nebo B s koncentrací
analytu) s relativní smûrodatnou odchylkou 1,5 %. Autoﬁi uvádí lineární rozsah 0,02–0,2 mg . ml-1 a limit detekce 1 μg . ml-1 67). Obsah Ïeleznat˘ch iontÛ v tabletách
obsahujících glukonan nebo fumaran Ïeleznat˘ a dal‰í
souãásti byl stanoven s vyuÏitím jejich barevné reakce
s 1,10-fenatrolinem (skenování, lineární závislost, korelaãní koeficient > 0,997), pﬁiãemÏ chyba stanovení byla
zﬁetelnû niÏ‰í neÏ u soubûÏnû pouÏité konvenãní spektrofotometrické metody68). Autoﬁi69) ke stanovení Ïeleznat˘ch iontÛ v rÛzn˘ch léãiv˘ch pﬁípravcích pouÏili jejich
barevnou reakci s 2,2´-dipyridylem (skenování, korelování pﬁepoãten˘ch souﬁadnic B nebo G, lineární rozsah
2–50 μg . ml-1, relativní smûrodatná odchylka pro
30 μg . ml-1 1,3 %, limit detekce 0,24 μg nebo
0,28 μg . ml-1 Fe2+). Pro stanovení rtuti v tabletách byla
pouÏita reakce rtuÈnat˘ch iontÛ s kyanoÏelezitanem
draseln˘m a následnû s brilantní zelení (skenování, nejlépe pﬁepoãtená souﬁadnice B, lineární rozsah
0,18–18 μg . ml-1, limit detekce 6 ng . ml-1, relativní smûrodatná odchylka v prÛmûru 3,8 %)70). Hydrazin

v tabletách obsahujících isoniazid byl stanoven
s vyuÏitím jeho barevné reakce s vanilinem (skenování,
korelování pﬁepoãten˘ch souﬁadnic B nebo G, lineární
rozsah 1,9–6,7 μg . ml-1, limit detekce 0,38 μg nebo
1,6 μg . ml-1)71) . Arsen jako zneãi‰tûnina v tabletách byl
stanoven na základû reakce s kyselinou sulfanilovou,
která následnû reaguje s naftylethylendiamin-dihydrochloridem za vzniku barevného produktu (skener, pﬁepoãtená souﬁadnice G nebo B, lineární rozsah 1–10 μg . ml-1
a 25–100 μg . ml-1, limit detekce 0,18 μg . ml-1, relativní
smûrodatná odchylka pro 100 μg a 10 μg As . ml-1 5,5 %
a 10 %)72). Studie19) se zab˘vá stanovením dusitanÛ, které jsou potenciální zneãi‰tûninou nebo rozkladn˘m produktem nûkter˘ch léãiv, s vyuÏitím barevné reakce diazotované polyurethanové pûny s 3-hydroxy-7,8-benzo-1,2,3,4-tetrahydrochinolinem. Analytick˘ signál byl získán digitální fotografií anebo skenováním a dal‰ím elektronick˘m zpracováním obrazu. Z parametrÛ rÛzn˘ch
kolorimetrick˘ch prostorÛ se ke sledování závislosti signálu na koncentraci analytu osvûdãily nejlépe vybrané
souﬁadnice prostorÛ RGB a CMYK, závislosti byly nelineární s limitem detekce 1–2 ng dusitanu . ml-1. Pﬁi pouÏití parametrÛ jin˘ch barevn˘ch prostorÛ byl limit detekce vy‰‰í. Pro stanovení moãoviny byl publikován postup
zaloÏen˘ na její barevné reakci s chloranilem (skener,
RGB, lineární rozsah 0,05–10 μg . ml-1, limit detekce
0,01 μg . ml-1)73). Metoda byla ovûﬁována na biologickém
materiálu, lze proto oãekávat její pouÏitelnost i pro anal˘zu dermatologick˘ch pﬁípravkÛ.
Autoﬁi74, 75) ukázali, Ïe s koncentrací analytu lze
v barevném prostoru RGB korelovat nejen jednotlivé
souﬁadnice, ale i velikost vektoru poãítanou jako
||v|| = √ R̄2 + Ḡ2 + B̄2 ,
kde R̄, Ḡ, a B̄ jsou prÛmûrné hodnoty rozdílu mezi
vzorkem nebo standardem a blankem. Tento pﬁístup pouÏili v plamenové fotometrii, pﬁiãemÏ detektorem byla
webová kamera. Stanovili uhliãitan lithn˘ v tabletách
a chlorid sodn˘ v 0,9% roztoku s vy‰‰í citlivostí a lep‰í
pﬁesností neÏ pﬁi pouÏití tradiãní plamenové fotometrie74), v dal‰í práci pak kalcium-glukonát, sodnou sÛl diklofenaku a sodnou sÛl metamizolu v injekcích75).
Stﬁet zájmÛ: Ïádn˘.
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