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Τίτλος: Πρωτόκολλο για την HPLC ανάλυση ρεμπαουδιοσίδης Α και σακχαρίνης 

 

Αρχή μεθόδου Για την HPLC ανάλυση της ρεμπαουδιοσίδης Α και της 

σακχαρίνης χρησιμοποιείται χρωματογραφία αντίστροφης 

φάσης με στατική φάση πορώδη σίλικα με προσδεδεμένες 

ομάδες οκταδέκυλο σιλανίου. 

Υλικά/ Εξοπλισμός • Υπερκάθαρο νερό HPLC grade 

• Ακετονιτρίλιο HPLC grade 

• Φορμικό οξύ HPLC grade 

• Πρότυπη ουσία σακχαρίνης γνωστής 

καθαρότητας 

• Πρότυπη ουσία ρεμπαουδιοσίδης Α γνωστής 

καθαρότητας 

• HPLC/PDA χρωματογράφος 

 

 

Διαλύματα 
• Διάλυμα φορμικού οξέος 0.1% v/v σε νερό HPLC 

(κινητή φάση Α) 

• Διάλυμα ακετονιτριλίου/νερού HPLC: 9/1: v/v 

(κινητή φάση Β) 

• Διάλυμα ακετονιτριλίου/νερού HPLC: 4/6: v/v 

(διαλύτης αραίωσης) 

• Stock διάλυμα ρεμπαουδιοσίδης Α 

συγκέντρωσης 2.0mg/ml στον διαλύτη 

αραίωσης 

• Stock διάλυμα σακχαρίνης συγκέντρωσης 

2.0mg/ml στον διαλύτη αραίωσης 
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• Διάλυμα των προς ανάλυση δειγμάτων 

παρασκευασμένα σε συγκεντρώσεις εντός των 

ορίων της καμπύλης αναφοράς, με βάση την 

αναμενόμενη περιεκτικότητα τους σε 

ρεμπαουδιοσίδη Α και σακχαρίνη (σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για την 

περιεκτικότητα σε ρεμπαουδιοσίδη Α και 

σακχαρίνη, είναι απαραίτητη η παρασκευή 

διαλυμάτων κλιμακούμενων συγκεντρώσεων) 

• Διαλύματα σακχαρίνης και ρεμπαουδιοσίδης Α 

και σακχαρίνης κλιμακούμενων συγκεντρώσεων 

για την κατασκευή καμπυλών αναφοράς 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Συγκέντρωση ρεμπαουδιοσίδης Α 

(mg/ml) 

Συγκέντρωση σακχαρίνης (mg/ml) 

0.79 0.10 

0.77 0.15 

0.60 0.17 

0.51 0.18 

0.31 0.20 

0.30 0.33 

0.26 0.36 

0.18 0.57 

(-) 1.00 
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(-) 1.20 
 

 

Μέθοδος 

 

Αφού παρασκευαστούν τα διαλύματα με βάση τις οδηγίες του 

παραπάνω πίνακα, ενίονται στο χρωματογράφο ο οποίος έχει 

αφεθεί να εξισορροπήσει σύμφωνα με τις παρακάτω 

χρωματογραφικές συνθήκες: 

Χρωματογραφικές 

συνθήκες 

Κινητή φάση Κινητή φάση Α/ Κινητή φάση 

Β: 90/10 (v/v) 

Θερμοκρασία στήλης 25oC 

Όγκος ένεσης 20μl 

Ροή 0.5ml/min 

Διαστάσεις στήλης 250 x 4.6 mm, m 

Μήκος κύματος 

ποσοτικοποίησης 

210nm 

 

Υπολογισμοί Ο υπολογισμός των συγκεντρώσεων των δειγμάτων σε 

σακχαρίνη και ρεμπαουδιοσίδη Α επιτυγχάνεται μέσω των 

καμπυλών αναφοράς που παρασκευάζονται με τις γνωστές 

συγκεντρώσεις των δειγμάτων προτύπων ως προς τις 

χρωματογραφικές κορυφές στα 210nm. 

Τεχνικά 

χαρακτηριστικά 

Η χρωματογραφική μέθοδος προσδιορισμού της σακχαρίνης και 

της ρεμπαουδιοσίδης Α έχει συντελεστή γραμμικής 

παλινδρόμησης R2>0.99 και για τους δύο αναλύτες, LOQ αρκετά 

χαμηλό και εύρος γραμμικής περιοχής ως 0.8mg/ml και ως 

2.0mg/ml αντίστοιχα. 

 

 


