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Abstrakt 

 Štandardný heparín, klinický antikoagulant, je v praxi čoraz častejšie nahradený 

nízkomolekulárnymi heparínmi. Tie sa používajú kvôli lepším biologickým vlastnostiam, 

medzi ktoré patrí lepšie predvídateľný antikoagulačný účinok, menej krvácavých 

komplikácií a lepšia biologická dostupnosť. Hladina nízkomolekulárnych heparínov v krvi 

je zvyčajne stanovená anti–Xa testom. Toto stanovenie však naráža na isté nedostatky. 

 Táto práca sa venuje stanoveniu nízkomolekulárneho heparínu, Fraxiparínu, 

pomocou afinitnej kapilárnej elektroforézy. Pretože heparíny sú polysacharidy, ktoré 

významne neabsorbujú v UV oblasti, ich priama detekcia je náročná. Z toho dôvodu 

v rámci tejto práce bola použitá nepriama detekcia Fraxiparínu, pričom bola využitá jeho 

schopnosť tvoriť komplex s protamínom - antidotum heparínu. Protamín je pozitívne 

nabitý peptid, ktorý má zložitú štruktúru, jeho hlavnou zložkou je však arginín. Z toho 

dôvodu bol, z účelu stanovenia Fraxiparínu, protamín nahradený tetraarginínom, ktorý má 

dobre definovanú štruktúru. 

 Základným elektrolytom bola kyselina fosforečná s koncentráciou 9 mmol l-1 

s prídavkom 0,1% (w/v) hydroxyetylcelulózy. Základné experimentálne usporiadanie 

používalo zónové dávkovanie, pričom jednotlivé zóny boli nadávkované tlakom 5 kPa. 

Ako prvá bola nadávkovaná zóna Fraxiparínu, hneď potom bola dávkovaná zóna 

tetraarginínu (5 s). Následne bolo aplikované napätie 30 kV po dobu 30 s, počas ktorého 

jednotlivé zóny migrujú cez seba, čím dôjde k vzniku komplexu Fraxiparín-tetraarginín. 

Na stanovenie Fraxiparínu bol použitý zvyškový voľný tetraarginín, ktorý bol detegovaný 

pri vlnovej dĺžke 200 nm. Doba dávkovania Fraxiparínu bola jeden z predmetov 

optimalizácie. Ďalej bola optimalizovaná celková dĺžka kapiláry, z dôvodu dosiahnutia čo 

najpriaznivejšej doby stanovenia. Optimalizovaná metóda používala kapiláru s celkovou 

dĺžkou 40,0 cm (efektívna dĺžka 31,5 cm). Fraxiparín bol dávkovaný 120 s a tetraarginín 

5 s. Aby sa roztoky v kapiláre príliš nezahrievali separačné napätie, ktoré bolo aplikované 

po dobu 30 s, bolo znížené na 20 kV. 

 Následne boli prevedené pokusy, týkajúce sa stanovenia Fraxiparínu v krvnej 

plazme. Na deproteinizáciu plazmy bol testovaný acetonitril, acetón a kyselina 

trifluóroctová.  

Kľúčové slová 

 kapilárna elektroforéza, nízkomolekulárny heparín, afinitná interakcia  



 

Abstract 

 Unfractionated heparin, which is a widely used anticoagulant, is frequently replaced 

with low-molecular-mass species. They are used due to their more predictable 

anticoagulant effect with less bleeding complications and also they have prolonged 

anticoagulant effect. For monitoring of low-molecular-mass heparin levels, anti‒factor Xa 

assay is used, which has some significant drawbacks.   

 This work is dedicated to determination of low-molecular-mass heparin, namely 

Fraxiparine, using affinity capillary electrophoresis. Heparin is a polysaccharide which 

does not exhibit a significant UV absorption; therefore, its indirect detection method was 

used. Fraxiparine forms a stable complex with protamine. Protamine is an arginine‒rich, 

positively charged peptide which is used to suppress heparin anticoagulant effect. Because 

protamine has a complex, not precisely defined structure, it was replaced by well-defined 

tetraarginine.  

 The method uses phosphoric acid of 9 mmol L‒1 concentration with addition of 

0.1% (w/v) hydroxyethylcellulose as the background electrolyte. The samples are injected 

hydrodynamically into the capillary by a pressure of 5 kPa. First, the zone of Fraxiparine 

was injected, followed by the zone of tetraarginine (5 s). After that, 30 kV voltage was 

applied for 30 s. During this time the zones migrate through each other, which enables 

formation of the complex. Fraxiparine was determined from the amount of remaining free 

tetraarginine detected at a wavelength of 200 nm. The injection time of Fraxiparine was 

subject to optimization. The total length of the capillary was optimized, too. The optimal 

method uses a capillary of 40.0 cm total length (effective length was 31.5 cm). Fraxiparine 

was injected for 120 s, tetraarginine for 5 s. The voltage was reduced to 20 kV (30 s) to 

make sure that the solutions will not overheat.  

 After the optimization, different experiments were performed due to the 

determination of Fraxiparine in blood plasma. Acetonitrile, acetone and trifluoroacetic acid 

were tested for deproteination of the samples.  

Keywords   

 capillary electrophoresis, low-molecular-mass heparin, affinity interactions   
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Zoznam skratiek a symbolov 

ACE ‒ Afinitná kapilárna elektroforéza (affinity capillary electrophoresis) 

ACN ‒ Acetonitril (acetonitrile) 

AT III ‒ Antitrombín III (antithrombin III) 

BGE ‒ Základný elektrolyt (background electrolyte) 

CD ‒ Cirkulárny dichroizmus (circular dichroism) 

CE ‒ Kapilárna elektroforéza (capillary electrophoresis) 

DAD ‒ Detektor s diódovým poľom (diode array detector) 

EOF ‒ Elektroosmotický tok (electroosmotic flow) 

FIA ‒ Prietoková injekčná analýza (flow injection analysis) 

FXa ‒ Faktor Xa (factor Xa) 

GAG ‒ Glykosaminoglykán (glycosaminoglycan) 

HEC ‒ Hydroxyetylcelulóza (hydroxyethylcellulose) 

HSQC 
‒ 

Heteronukleárna korelačná spektroskopia (heteronuclear single-quantum 

correlation spectroscopy 

KCE ‒ Kinetická kapilárna elektroforéza (kinetic capillary electrophoresis) 

LDR ‒ Lineárny dynamický rozsah (linear dynamic range) 

LMWH ‒ Nízkomolekulárny heparín (low molecular weight heparin) 

LOD ‒ Medza detekcie (limit of detection) 

LOQ ‒ Medza stanovenia (limit of quantification) 

NMR ‒ Nukleárna magnetická rezonancia (nuclear magnetic resonance) 

PTA ‒ Pentylamín (pentylamine) 

RPIP-ESI-

MS 

‒ Iónovo párová chromatografia na obrátených fázach so spojením 

hmotnostnej detekcie využívajúca elektrosprejovou ionizáciu 

(reversed phase ion pairing chromatography with electrospray ionization 

mass spectrometry) 
 

RSD ‒ Relatívna smerodajná odchýlka (relative standard deviation) 

SAX ‒ Silný anex (strong anion-exchanger) 

SIA ‒ Sekvenčná injekčná analýza (sequential-injection analysis) 

TA ‒ Tetraarginín (tetraarginine) 
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TFA ‒ Kyselina trifluoroctová (trifluoroacetic acid) 

A ‒ Plocha píku 

I ‒ Elektrický prúd 

R2 ‒ Koeficient determinácie 

U ‒ Elektrické napätie 
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1  Cieľ práce 

 Cieľom tejto práce je vyvinutie a optimalizácia elektroforetického stanovenie 

nízkomolekulárneho heparínu, konkrétne Fraxiparínu. Počas procesu optimalizácie sú 

skúmané rôzne parametre, ako dávkovacia doba Fraxiparínu a tetraarginínu, doba 

vkladaného napätia a celková dĺžka kapiláry. Po optimalizácií základných podmienok 

nasleduje overenie funkčnosti metódy na krvi a krvnej plazme.   
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2  Teoretická časť 

2.1 Heparín 

 Heparín, klinický antikoagulant, je od svojho objavenia najefektívnejší 

a najpoužívanejší liek používajúci sa hlavne v liečbe alebo na profylaxiu 

tromboembolickej žilovej choroby. Ako jeden z najstarších liekov ešte stále používaných 

v klinickej praxi, heparín je jedinečný, pretože patrí medzi prvé biopolymerné lieky. 

Heparín patrí do skupiny glykosaminoglykánov (GAG), ktoré sú prirodzene sa vyskytujúce 

polysacharidy.1 Heparín je syntetizovaný v žírnych bunkách spojivového tkaniva 

niektorých cicavcov a je ho možné extrahovať z rôznych tkanív. V súčasnosti bežným 

zdrojom komerčného heparínu je prasacia črevná sliznica.2 

 

2.1.1 Spôsob účinku heparínu 

 Z farmaceutického hľadiska heparín je zmes polydisperzných reťazcov 

s priemernou molekulovou hmotnosťou 12 kDa, charakteristická významnou heterogenitou 

sekvencií.3 Vďaka vysokému obsahu karboxylových a sulfátových skupín, heparín má 

vyššiu hustotu náboja ako akýkoľvek známy biopolymér, vďaka čomu je schopný 

asociácie s množstvom proteínov vrátane koagulačných a rastových faktorov.2 Približne 

iba jedna tretina heparínového reťazca obsahuje farmaceuticky významné väzbové miesto 

pre dôležitý glykoproteín v koagulačnej kaskáde, nazývaný antitrombín III (AT III).3 

AT III je peptid, ktorý inhibuje niekoľko faktorov zrážania krvi ‒ trombín (faktor IIa), 

faktor Xa (FXa) a faktor IXa. Spomedzi týchto troch faktorov trombín je najcitlivejší voči 

inhibičnej aktivite heparín‒AT III.4 Nefrakcionovaný heparín je schopný sa naviazať 

a tvoriť stabilný ekvimolárny komplex s AT III. Po zakomplexovaní, AT III je aktivovaný 

cez konformačnú zmenu, následkom čoho, jeho inhibičná aktivita voči koagulačným 

faktorom sa približne tisíckrát zvýši. Molekuly heparínu indukujú inhibičnú aktivitu 

prostredníctvom komplexu AT III voči koagulačným faktorom typu IIa alebo Xa, ktorá sa 

bude líšiť v závislosti od toho, či molekuly heparínu majú molekulovú hmotnosť nad alebo 

pod 5 000 Da.5 Molekuly heparínu, ktoré obsahujú menej ako 18 sacharidových jednotiek 

nie sú schopné sa súčasne naviazať na trombín a AT III, z toho dôvodu strácajú schopnosť 

deaktivácie trombínu prostredníctvom AT III. Na druhú stranu, ich inhibičná aktivita voči 

ostatným koagulačným faktorom zostáva nezmenená.4 
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2.1.2 Nevýhody nefrakcionovaného heparínu 

 Heparín má svoje farmakokinetické, biofyzikálne a biologické obmedzenia. 

Farmakokinetické spočívajú v nešpecifickej väzbe na endotel a na plazmatické bielkoviny. 

Tým je obmedzované množstvo heparínu, ktoré je schopné sa viazať s AT III, čím sa 

znižuje jeho antikoagulačný účinok. Ďalej sa tieto obmedzenia klinicky prejavujú pomerne 

krátkym biologickým poločasom. Eliminácia heparínu z organizmu tiež závisí na jeho 

molekulovej hmotnosti ‒ heparín s vyššou molekulovou hmotnosťou sa rýchlejšie 

eliminuje z krvného obehu ako druhy s nižšou molekulovou hmotnosťou. Výrazná 

variabilita antikoagulačnej odpovede sa prejavuje hlavne u pacientov s tromboembolickou 

chorobou. Táto premenlivosť je spôsobená variabilitou hladín heparín‒viažucich proteínov 

v plazme, čo spôsobuje jeho nepredvídateľný antikoagulačný účinok. K udržaniu účinnej 

plazmatickej hladiny je v klinickej praxi nutná trvalá infúzia alebo opakované podávanie 

heparínu. Štandardný heparín má tiež niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov, ktoré 

zahrňujú nebezpečné hemoragické komplikácie. Medzi menej časté, ale stále závažné 

komplikácie patria trombocytopénia a osteoporóza.4    

 

2.2 Nízkomolekulárny heparín 

 Nízkomolekulárne heparíny (LMWH) boli vyvinuté na prekonanie nežiaducich 

efektov štandardného heparínu. Záujem o LMWH ako potenciálne antitrombotické liečivá 

pochádza zo 70. rokov, keď počas pozorovaní zistili, že LMWH pripravované 

z nefrakcionovaného heparínu postupne so znižujúcou sa dĺžkou reťazca strácajú inhibičnú 

schopnosť voči trombínu bez významného ovplyvnenia jeho schopnosti inhibovať FXa. 

Behom ďalších experimentov bolo zistené, že LMWH spôsobia menej krvácavých 

komplikácií pri ekvivalentnom antitrombotickom efekte, ako štandardný heparín.6 

 LMWH sú fragmenty nefrakcionovaného heparínu, ktoré sa pripravujú 

kontrolovanými chemickými alebo enzymatickými depolymerizačnými technikami, ktoré 

poskytujú reťazce s priemernou molekulovou hmotnosťou približne 5 000 Da. Ako 

nefrakcionovaný, tak aj LMWH vykazujú antikoagulačnú aktivitu pomocou aktivácie 

AT III. Táto interakcia je sprostredkovaná špecifickou pentasacharidovou sekvenciou, 

ktorá je náhodne distribuovaná pozdĺž heparínových reťazcov. Hlavný rozdiel medzi 

štandardným heparínom a LMWH spočíva v ich relatívnej inhibičnej aktivite voči FXa 
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a trombínu. Aby heparín bol schopný inhibovať FXa a zároveň trombín, je potrebné, aby 

reťazce obsahujúce špecifické pentasacharidové sekvencie boli zložené minimálne z 18 

sacharidových jednotiek. Zatiaľ čo túto podmienku splňuje väčšina štandardných 

heparínových reťazcov, približne iba polovica LMWH má túto schopnosť. Z toho vyplýva, 

že LMWH majú väčšiu inhibičnú aktivitu voči FXa, než má štandardný heparín.7 

 Depolymerizácia heparínu na fragmenty s nižšou molekulovou hmotnosťou 

spôsobuje významné zmeny vo farmakologických vlastnostiach, vďaka ktorým majú 

LMWH niekoľko dôležitých výhod. Znížením dĺžky reťazca, heparín stráca afinitu voči 

plazmatickým bielkovinám a endoteliálnym bunkám. To je príčinou lepšej biologickej 

využiteľnosti LMWH pri nízkych dávkach a lepšie predvídateľného antikoagulačného 

efektu. LMWH sú charakteristické dlhým biologickým poločasom (pôsobia dva až 

štyrikrát dlhšie než štandardný heparín) a pomalou renálnou elimináciou, ktorá nie je 

závislá na dávke. Tieto vlastnosti LMWH umožňujú podkožné podávanie raz až dvakrát 

denne.8 Jednotlivé LMWH sú štandardizované podľa inhibičnej aktivity k FXa, preto sa 

ich koncentrácia udáva v jednotkách IU anti–Xa ml−1.9  

 

2.2.1 Stanovenie LMWH v klinickej praxi  

 Hoci monitorovanie LMWH nie je rutinné, odporúča sa v prípadoch, keď je 

dôležité presné dávkovanie, napríklad v súvislosti s poškodením funkcie obličiek, 

pri pacientoch s vekovým alebo hmotnostným extrémom a počas tehotenstva. Pretože 

LMWH majú prevažne anti–Xa aktivitu, je vhodné monitorovať tieto hladiny pomocou 

anti–Xa testu. Jedná sa o chromogenný test, ktorý používa substrát FXa, na ktorý bol 

naviazaný chromofór. FXa štepí chromogenný substrát, čím sa uvoľní farebná zlúčenina, 

ktorú je možné spektrofotometricky detegovať (λ = 405 nm) a jej množstvo je priamo 

úmerné množstvu FXa. Keď je do plazmy obsahujúca LMWH pridané známe množstvo 

FXa, LMWH pomocou AT III zvýši jeho inhibíciu, čím je k dispozícii menej FXa na 

štepenie substrátu. Kalibračná závislosť je zostrojená pomocou známych množstiev 

LMWH. Koreláciou výsledkov s touto závislosťou je možné vypočítať množstvo LMWH 

v plazme. 

 Úskalia monitorovaní hladín LMWH pomocou anti–Xa testu zahŕňajú slabú 

porovnateľnosť medzi komerčne dostupnými chromogennými anti–Xa testami a dôležitosť 

načasovania odberu krvi v závislosti na dávkovaní. Všeobecne sa odporúča odber vzorky 
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krvi po 4 hodinách po subkutánnom podaní.10 

 

2.2.3 Ďalšie metódy stanovenia LMWH  

  Štrukturálna rozmanitosť a rôznorodosť LMWH vyplýva z odlišných metód ich 

prípravy. Konečná molekulová hmotnosť LMWH silno závisí na použitej 

depolymerizačnej technike z čoho vyplývajú ich odlišné vlastnosti. Určenie presnej 

molekulovej hmotnosti je nevyhnutnou súčasťou kontroly kvality LMWH, identifikácie 

a charakterizácie ich štruktúry. Každý komerčne dostupný LMWH je odlišná chemická 

a farmakologická entita s jedinečnou terapeutickou účinnosťou, z toho dôvodu ich 

vzájomná výmena počas liečby je nedoporučená. Medzi najvýznamnejšie komerčne 

dostupné LMWH patrí Fraxiparín, Clexane a Fragmin.  

 Účinnou látkou Fragminu je sodná soľ dalteparínu.11 Dalteparín sa pripravuje 

depolymerizáciou heparínu pôsobením kyseliny dusitej. Depolymerizáciu nasleduje 

kontrolovaná frakcionácia, počas ktoré sa selektívne odstránia reťazce, ktoré majú 

molekulovú hmotnosť vyššiu ako 8 000 Da.12 Na analýzu dalteparínu bola použitá 

kapilárna elektroforéza (CE). Táto metóda je vhodná na analýzu GAG, pretože tie sú kvôli 

vysokému obsahu sulfátových skupín negatívne nabité v širokom rozsahu pH hodnôt. 

Stanovenie látok s vysokým negatívnym nábojom je za štandardných podmienok v CE 

často krát problematické, pretože migrujú proti smeru elektroosmotického toku (EOF), čo 

môže viesť k neúmerne dlhým migračným časom. Jedna z možností, ako sa vyhnúť týmto 

problémov, je použitie kyslého základného elektrolytu (BGE). Vyvinutá metóda používala 

kremennú kapiláru s celkovou dĺžkou 70,0 cm s vnútorným priemerom 50 µm. Ako BGE 

bol použitý roztok fosfátového pufru s koncentráciou 50 mmol l−1 (pH 3,5). Rýchla analýza 

a vhodný tvar píkov bol získaný pri aplikovaní separačného napätie −30 kV. Detekcia 

dalteparínu prebiehala pri vlnovej dĺžke 230 nm. Analyt bol nadávkovaný hydrodynamicky 

tlakom 2 kPa po dobu 5 s. Po opakovaných meraniach koncentrácie 5 mg ml−1 dalteparínu 

(n=6) boli spočítané relatívne smerodajné odchýlky (RSD) pre jeho plochy píkov. RSD 

boli určené na hodnotu 3,2 %. Elektroforetická separácia prebehla behom 10 min. 

Predpokladá sa, že optimalizovaná metóda by mohla detegovať rozdiely v zložení 

rovnakých LMWH pochádzajúce z rôznych šarží.13  

 Najpoužívanejším LMWH je sodná soľ enoxaparínu, predávaná pod komerčným 

názvom Clexane.14 Enoxaparín sa pripravuje v alkalickom prostredí β-eliminačným 
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štepením benzyl esteru štandardného heparínu. Konečný produkt obsahuje na redukujúcom 

konci charakteristické oligosacharidové reťazce s 1,6-anhydridickou štruktúrou.15 

V percentuálnom vyjadrení 15 až 25 % zložiek obsahuje deriváty s touto charakteristickou 

štruktúrou. Ionexová chromatografia na silnom anexe (SAX) bola použitá na analýzu 

a kvantifikáciu špecifickej 1,6-anhydridovej skupiny enoxaparínu. Pred samotnou 

chromatografickou analýzou boli kontrolné a experimentálne vzorky vystavené pôsobeniu 

depolymerizačných enzýmov heparináz. Každá vzorka bola krátko zmiešaná s 70 µl 

acetátového pufru (pH 7,0) a 100 µl zmesi heparináz. Depolymerizácia prebiehala po dobu 

48 hodín pri teplote 25 °C. Následne pozorované LMWH boli zredukované pri laboratórnej 

teplote po dobu 4 hodín s prídavkom čerstvo pripraveného roztoku tetrahydridoboritanu 

sodného. Chromatografická separácia prebiehala na kolóne Spherisorb SAX  

(250 × 4,6 mm, 5 µm) pri teplote 50 °C. Zložku mobilnej fáze A tvoril roztok 

dihydrogenfosforečnanu sodného s koncentráciou 2 mmol l−1 (pH 3,0). Zložka B bol 

roztok chloristanu sodného s koncentráciou 1,2 mmol l−1 (pH 3,0), pH roztoku bol 

upravený prídavkom kyseliny orto-fosforečnej. Bol použitý nasledovný gradientový 

program: 10‒25% roztoku B po dobu prvých 30 min nasledovaným 25‒100% roztokom B 

až do 65. minúty analýzy. Na detekciu disacharidových jednotiek bol použitý detektor 

s diódovým poľom (DAD). Detekcia prebiehala pri vlnovej dĺžke 234 nm. Metóda bola 

schopná identifikovať 15 zložiek enoxaparínu, počnúc od disacharidových až do 

tetrasacharidových jednotiek. Obsah 1,6-anhydridových derivátov v prípravkoch 

enoxaparínu bol stanovený na 18,5 až 22,3 %, čo spĺňa kritériá presnosti analytických 

metód. Potvrdilo sa, že táto charakteristická skupina je prítomná iba v liečivách, ktoré sú 

vyrobené β-eliminačným štepením. Predpokladá sa, že navrhnutú metódu by bolo možné 

použiť na kontrolu kvality liečiv počas ich výroby.16  

 

2.2.2 Fraxiparín  

 V rámci tejto práce používame Fraxiparín, ktorý bol prvý LMWH testovaný 

v klinických štúdiách. Hlavnou aktívnou zložkou injekčného roztoku Fraxiparínu je 

vápenatá soľ nadroparínu.17 Okrem aktívnej látky injekčný roztok Fraxiparínu obsahuje 

buď Ca(OH)2 alebo zriedenú HCl na úpravu pH a vodu. Roztok je bezfarebný bez zápachu. 

Nadroparín sa vyrába depolymerizáciou kyselinou dusitou a následnou redukciou 

tetrahydridoboritanom sodným. Ako posledný krok sa sodný katión nahradí vápenatým. 
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Proces výroby a štruktúra nadroparínu je znázornená na obrázku 1. 18 

 

 

Obr. 1  Štruktúra nadroparínu vápenatého a jeho proces výroby.   

R= H alebo SO3
− (½ Ca), R‘ = H alebo SO3

− (½ Ca) alebo CO‒CH3.18 

 Fraxiparín sa podáva subkutánne raz až dvakrát denne. Veľkosť dávky sa upravuje 

podľa telesnej hmotnosti pacienta. V liečbe je potrebné pokračovať počas celého obdobia 

trvania rizika tromboembolizmu. Maximálna aktivita anti–Xa sa dosiahne približne  

3 – 6 hodín po subkutánnom podaní. Biologická dostupnosť je takmer úplná (približne 

88 %). Po intravenóznej injekcii sa dosiahne maximálna plazmatická hladina anti–Xa v priebehu 

10 minút, pričom hodnota polčasu je približne 2 hodiny.19 Pri podávaní terapeutických 

koncentrácií nadroparínu cieľové hladiny anti–Xa sa pohybujú v rozmedzí  

0,6 ‒ 1,3 IU anti–Xa ml−1. Požadované anti–Xa hladiny pri profylaktickej dávke boli 

definované v rozsahu 0,2 ‒ 0,4 IU anti–Xa ml−1.20 

 

2.2.3 Využitie separačných metód na stanovenie nadroparínu vápenatého 

 Separačné metódy na stanovenie nadroparínu vápenatého sa využívajú pre rôzne 

účely. Podľa Českého lékopisu21 sa na skúšku totožnosti používa vylučovacia 

chromatografia. Na analýzu sa používa kolóna s dĺžkou 0,30 m, s vnútorným priemerom 

7,5 mm. Stacionárnu fázu tvoria 5 µm porézne kremenné guľôčky s rozsahom frakcionácie 

bielkovín približne 15 000 až 100 000. Mobilnú fázu tvorí roztok bezvodného síranu 

sodného (c = 28,4 g l−1), ktorého pH je upravené zriedeným roztokom kyseliny sírovej  

1. Depolymerizácia kyselinou dusitou 

2. Redukcia tetrahydridoboritanom sodným 

3. Nahradenie sodného katiónu  

Heparín 

Nadroparín vápenatý 
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na hodnotu 5,0. Objem nástreku je 25 µl, prietoková rýchlosť je 0,5 ml min−1. Ako detektor 

sa používa difrakčný refraktometer zapojený do série s UV spektrofotometrom nastaveným 

na vlnovú dĺžku 234 nm. Pre kalibráciu sa používa retenčný čas získaný refraktometrom. 

Po kalibrácií sa nastrekne skúšaný roztok a zaznamenajú sa chromatogramy po dobu, kým 

nevyeluujú všetky píky skúšanej látky aj rozpúšťadla. Následne sa spočíta hmotnostný 

priemer relatívnej molekulovej hmotnosti látky, ktorý sa porovná s liekopisnými dátami. 

Hmotnostný priemer relatívnej molekulovej hmotnosti nadroparínu vápenatého je 

v rozsahu 3 600 až 5 000.  

 Separačné metódy sa ďalej používajú na mapovanie štruktúry nadroparínu 

vápenatého. Charakterizácia štruktúr jednotlivých LMWH je nevyhnutnou súčasťou 

výskumu a vývoja nových liečiv, pre zabezpečenie ich kvality, hlavne v prípade použitia 

liekov obsahujúce liečivá, ktoré nie sú chránené patentom, tzv. generické lieky. Metóda 

iónovo párovej chromatografie na obrátených fázach so spojením hmotnostnej detekcie 

využívajúca elektrosprejovou ionizáciu (RPIP-ESI-MS) bola využitá na analýzu štruktúry 

nadroparínu vápenatého. Počas analýzy bola použitá kolóna ZORBAX SB-C18  

(0,5 × 250 mm, 5 µm). Mobilná fáza sa skladala z dvoch zložiek. Zložka A bol vodný 

roztok pentylamínu (PTA) s koncentráciou 15 mmol l−1; zložku B tvoril roztok PTA 

s koncentáciou 15 mmol l−1 v 75% vodnom roztoku acetonitrilu. PTA slúžil na separáciu 

oligosacharidov a na vytvorenie pozitívne nabitých iónov. Hodnota pH oboch mobilných 

fáz bola upravená kyselinou mravčou na hodnotu 7,0. Bol použitý nasledovný gradientový 

program: prvých 5 minút 20% mobilná fáza B, po ktorom nasledoval lineárny gradient 

zložky B v rozsahu 20-60% až do konca analýzy. Analýza prebehla behom 65 minút. 

Vzorka nadroparínu vápenatého s koncentráciou 10 µg µl−1 bola pripravená jeho 

rozpustením v zložke A, objem nástreku bol 2 µl. Optimálna prietoková rýchlosť bola 

stanovená na hodnotu 10 µl min−1, kolóna bola termostatovaná na 35 °C. Počas analýzy 

bolo odhalených približne 80 oligosacharidových štruktúr nadroparínu, ktoré sa líšili iba 

v počte N-acetylových skupín a v miere sulfatácie. Metóda bola tiež schopná detegovať a 

identifikovať nečistoty pochádzajúce z procesu výroby.18 

 Metóda CE bola použitá na detekciu rozdielov v oligosacharidových 

a polysacharidových zložkách niektorých LMWH. Konkrétne boli porovnané rozdiely 

v štruktúrach nadroparínu vápenatého a dalteparínu sodného (obe pripravované 

depolymerizáciou kyselinou dusitou), a enoxaparínu sodného. Ako BGE bol roztok síranu 

meďnatého s koncentráciou 5 mmol l−1, pH roztoku bol upravený kyselinou sírovou na 
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hodnotu 3,8. Detekcia komplexu LMWH‒meď prebiehala pri vlnovej dĺžke 240 nm. 

Analýza prebiehala pri negatívnom potenciály, pričom vzorky LMWH (riedené BGE 

v pomere 1 : 10) boli nadávkované na krátkom konci kapiláry. Metóda je užitočným 

doplnkom k už existujúcim technikám zaoberajúcich sa s identifikáciou rozdielov 

komerčne dostupných LMWH.22  

 

2.2.4 Ďalšie metódy stanovenia nadroparínu vápenatého 

 Spektrofotometrické stanovenie nadroparínu vápenatého sa využíva pri procese 

jeho výroby. Metóda používa systém obsahujúci monohydrát 1,10‒fenantrolínu a síran 

zinočnatý v acetátovom pufru s koncentráciou 1 mol l−1. V tomto systéme nadroparín 

vápenatý významne absorbuje pri vlnovej dĺžke 302 nm. Lineárny dynamický rozsah 

(LDR) výslednej metódy je 5,38·10−3 až 3,8·10−2 mol l−1, limit detekcie (LOD)  

2,06·10−3 mol l−1.23  

 Ďalšia práca porovnávala rôzne spektrometrické metódy na analýzu štrukturálnych 

rozdielov LMWH, konkrétne boli porovnané prípravky nadroparínu, enoxaparínu a 

tinzaparínu. Boli porovnané metódy nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), UV 

spektrofotometrie a cirkulárneho dichroizmu (CD). Z hľadiska tejto práce výsledky UV 

spektrofotometrie sú najpodstatnejšie. Dôvodom vzniku charakteristických UV 

spektrálnych pásov sú elektrónové prechody pozdĺž GAG reťazcov karboxylových skupín 

uronátových zvyškov a N-acetylových zvyškov hexozamínových skupín. Spektrálny pás 

v okolí vlnovej dĺžky 190-200 nm vzniká ako z karboxylovej skupiny iduronátu 

a glukuronátu, tak aj z N-acetylového chromofóru hexózamínu. Pre LMWH, ktoré sú 

pripravené β-eliminačným štepením vzniká navyše absorpčný pás pri vlnovej dĺžke 215 až 

255 nm, zodpovedný pre väzbu C=C.24 

 Metóda sekvenčnej injekčnej analýzy (SIA) a prietokovej injekčnej analýzy (FIA) 

bola využitá na stanovenie nadroparínu v injekčnom roztoku Fraxiparínu. Základom týchto 

metód je interakcia nadroparínu s fenotiazínovým farbivom, konkrétne s metylénovou 

modrou. Metóda je založená na interakcií medzi pozitívne nabitými časťami molekúl 

fenotiazínových farbív a medzi negatívne nabitými skupinami nadroparínu. Táto interakcia 

vedie k zmenám absorpčných spektier farbív, zvyčajne k poklesu absorbancie alebo 

posunu absorpčného maxima. Pre stanovenie pomocou SIA bola optimálna koncentrácia 

farbiva stanovená na hodnotu 6·10−5 mol l−1 a v prípade FIA 3·10−5 mol l−1. Metódy 
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používali fluorimetrickú a spektrofotometrickú detekciu. Emisia bola zmeraná pri 

excitačnej vlnovej dĺžke 621 nm s krokom 2 nm. Pre spektrofotometrickú detekciu bola 

absorbancia odčítaná pri vlnovej dĺžke maxima, tj. λ = 664 nm. LOD optimalizovanej 

metódy v prípade FIA bol stanovený na 0,05 ‒ 0,09 IU ml−1 a v prípade SIA 

0,25 ‒ 1,63 IU ml−1. Medza stanovenia (LOQ) bola určená v rozsahu  

0,83 ‒ 5,44 IU ml−1.25      

 

2.3 Využitie afinitnej kapilárnej elektroforézy na charakterizáciu a stanovenie 

heparínu a LMWH 

 Afinitná kapilárna elektroforéza (ACE) je užitočná metóda na študovanie látok, 

ktoré sa podieľajú na špecifických alebo nešpecifických interakciách behom analýzy. Táto 

technika bola často krát využitá na skúmanie rôznych biomolekúl, hlavne proteínov26, 

polysacharidov27 a hormónov28. Interagujúce molekuly môžu byť prítomné voľne 

v roztoku29, alebo môžu byť imobilizované na pevnom nosiči30. Výhodou metódy je jej 

materiálová nenáročnosť, robustnosť a on-line detekcia.31 

 Afinitné metódy môžu byť klasifikované mnohými spôsobmi. Jeden typ 

klasifikácie rozlišuje afinitné metódy, ktoré fungujú na základe separácie32 a na metódy, 

kde separácia neprebieha33. Techniky, ktoré využívajú ACE na základe separácie sú 

vhodné ako na afinitné stanovenia (štúdie interakcií biomolekúl a ich kvantitatívna 

analýza), tak aj na afinitné čistenie známych molekúl a na skúmanie neznámych molekúl. 

Počas tejto metódy dochádza k fyzikálnej separácii ligandu (alebo receptora) od komplexu  

ligand-receptor. Ďalšie hľadisko delenia je na základe toho či separácia ligandu od 

komplexu prebieha homogénne34, alebo heterogénne35. Pre afinitné stanovenia a pre 

pokročilé afinitné čistenia homogénne separácie sú žiadanejšie než heterogénne. V tomto 

prípade separácia ligandu od komplexu prebieha v roztoku na základe ich odlišnej 

mobility. Najväčším obmedzením homogénnych separácií je potreba nájdenia vhodných 

podmienok umožňujúce separáciu ligandu od komplexu. Afinitné metódy založené na 

separácii je možno ďalej deliť na kinetické a nekinetické. Kinetické metódy sú tie, ktoré v 

reakcii nepredpokladajú rovnováhu. Sú vhodné na kvantitatívnu analýzu. Pri nekinetických 

metódach sa predpokladá dosiahnutie rovnováhy, ktorá je však z teoretického hľadiska 

nežiadaná. Navyše, nejedná sa o klasickú rovnováhu, pretože v separačnej ACE separácia 

ligandu od komplexu narušuje celkovú rovnováhu.    
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 Kinetická kapilárna elektroforéza (KCE) je definovaná ako elektroforetická 

separácia látok, ktoré interagujú počas elektroforézy. Podľa typov analyzovaných látok 

vedľajšie javy, napr. väzba s komplexnou stechiometriou, difúzia, adsorpcia látok na 

vnútorný povrch kapiláry, môžu významne ovplyvniť stanovenie. Existujú rôzne typy 

KCE, ktoré sa líšia v prevedení samotných experimentov. 

  Pri použití techniky nazývanej „short SweepCE“ (sSWEEP) je nadávkovaná krátka 

zóna receptoru do kapiláry, ktorá je naplnená roztokom ligandu. Počas elektroforézy sa 

receptor pohybuje cez ligand, čo spôsobuje jednak asociáciu ligandu s receptorom, a 

tiež disociáciu komplexu receptor-ligand. Príkladom využitia metódy sSWEEP je 

stanovenie Zn2+ a Cd2+ iónov v metaloproteínoch a peptidoch.36  

 Ďalšia metóda používa dávkovanie krátkych zón receptoru a ligandu do kapiláry, 

ktorá je naplnená BGE. Táto technika sa nazýva „plug-plug KCE“ (ppKCE). Počas 

elektroforézy sa zóna receptoru pohybuje cez zónu ligandu, čím vznikne komplex. 

Komplex začne disociovať po tom, ako zóna ligandu minie zónu receptoru.37 Táto metóda 

našla svoje uplatnenie napr. pri určovaní asociačných a disociačných rýchlostných konštánt 

komplexov proteín-ligandového charakteru.38 Nami vyvinutá metóda je kombináciou 

sSWEEP a ppKCE.        

 

2.3.1 Stanovenie väzbovej afinity LMWH pomocou afinitnej kapilárnej elektroforézy 

 ACE je možné využiť na štúdium väzbovej afinity ligandu k svojmu receptoru. 

Experimenty sú zvyčajne prevádzané v kremenných kapilárach, do ktorých je 

nadávkovaný receptor, neutrálny marker a ligand so zvyšujúcou sa koncentráciou 

v separačnom elektrolyte. Väzbou ligandu na receptor dôjde k posunu migračných dôb v 

rámci efektívnych mobilít v dôsledku zmeny pomeru náboj:veľkost komplexu. ACE bola 

použitá na charakterizáciu interakcie AT III s LMWH39, kde vystupovali vzorky LMWH 

ako ligandy. Spomedzi LMWH boli analyzované vzorky dalteparínu, enoxaparínu 

a tinzaparínu. Analýza prebiehala v kremennej kapiláre s vnútorným priemerom 50 µm, 

s celkovou dĺžkou 61,2 cm. BGE tvoril roztok fosforečnanu sodného s koncentráciou 

20 mmol l−1 (pH 7,4), ktorý bol pripravený pomocou 1 mol l−1 roztoku NaOH. Pri tejto 

hodnote pH získa AT III negatívny náboj (pI = 5,1), čo minimalizuje jeho adsorpciu na 

povrch kapiláry. Napriek tomu, že pri tejto hodnote pH je AT III negatívne nabitý, 

amínové skupiny väzbového miesta heparínu sú protonizované.  
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 Po nadávkovaní BGE bol nadávkovaný receptor (AT III, 5 µmol l−1) a ďalšia zóna 

BGE, po ktorom nasledovala zóna neutrálneho markeru (benzylalkohol, 10 mmol l−1). 

Separácia prebiehala pri pozitívnom napätí 16 kV. Analyty boli identifikované z UV 

spektier AT III a benzylalkoholu, detekcia prebiehala pri vlnovej dĺžke 214 nm. Ligandy 

boli pridané do BGE v koncentračnom rozsahu 0 až 10 µmol l−1, v závislosti na ich typu. 

Použité koncentrácie ligandov boli spočítané na základe ich priemernej molekulovej 

hmotnosti. Migračná doba AT III, vzhľadom k píku neutrálneho markeru, sa zvyšuje so 

zvyšujúcou sa koncentráciou ligandov, z dôvodu zvýšenia podielu AT III prítomného 

v komplexu. Pri dostatočne vysokej koncentrácii ligandu, by mal byť AT III plne nasýtený 

a žiadna ďalšia zmena v migračných dobách by nemala nastať. Zmeny boli tiež 

pozorované v tvare píkov AT III. So zvyšujúcou sa koncentráciou LMWH, sa pík AT III 

rozširoval a posúval sa k vyšším migračným dobám.  

 Na stanovenie väzbovej afinity komplexu receptor-ligand bola použitá 

Scatchardová analýza, kde zmerané efektívne mobility boli funkciou koncentrácie 

ligandov. Hoci všetky testované ligandy sú heterogenné materiály, vo všetkých je prítomná 

špeciálna pentasacharidová sekvencia obsahujúca jedinečný 3,6-O-sulfatovaný zvyšok  

N-sulfoglykozaminu, ktorého prítomnosť je nevyhnutná pre vysokoafinitnú väzbu. Strata 

3-O-sulfo skupiny vedie asi k 1000 násobnému zníženiu afinity heparínu k AT III. Pretože 

jednotlivé LMWH sa pripravujú depolymerizáciou štandardného heparínu, nezníži sa iba 

ich priemerná molekulová hmotnosť, ale znížená je aj časť reťazcov, ktorá obsahuje 

väzbový motív pre AT III. Preto bolo pri vyhodnocovaní výsledkov dôležité brať v úvahu 

obsah N-sulfoglukozamínových zvyškov obsahujúce 3-O-sulfo skupiny. Obsah týchto 

jednotiek bol určený pomocou spektier heteronukleárnej korelácie [1H13C] (HSQC). 

Potvrdilo sa, že oktasacharidové reťazce obsahujúce väzbovú sekvenciu pre AT III majú 

vyššiu afinitu ako samotné pentasacharidové. Táto metóda by mohla byť užitočná pri 

optimalizácií depolymerizačných techník heparínu a pri zabezpečení kvality LMWH.  

 

2.3.2 Stanovenie heparínu pomocou afinitnej kapilárnej elektroforézy 

 Ďalšou oblasťou, kde sa využíva ACE, je stanovenie heparínu. V tomto prípade bol 

heparín sledovaný nepriamo, pomocou píku protamínu.40  

 Závažné krvácania spojené s liečbou heparínom je možné regulovať podávaním 

protamín sulfátu. Protamín je peptid s vysokým pozitívnym nábojom pozostávajúci z 32 
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aminokyselín, jeho hlavnou zložkou je arginín. Antikoagulačný efekt heparínu neutralizuje 

pomocou elektrostatickej interakcie medzi katiónovou časťou arginínovej skupiny 

protamínu a záporne nabitými funkčnými skupinami heparínu. Neutrálny komplex  

heparín ‒ protamín je biela suspenzia, ktorá sa tvorí v priebehu niekoľkých sekúnd. 

Súčasne, väzbou protamínu na heparín disociuje komplex AT III ‒ heparín, čo vedie 

k získaniu pôvodnej antitrombínovej aktivity. Protamín má rýchly nástup účinku, 

neutralizačný efekt nastúpi behom 5 minút, pričom každý miligram protamínu je schopný 

neutralizovať približne 100 jednotiek heparínu.41  

 Pretože protamín je veľmi zložitá látka bol pre účely stanovenia nahradený dobre 

definovaným tetraarginínom (TA).42 Jeho protonizovaná štruktúra je na obrázku 2.  

 

 

Obr. 2 Protonizovaná štruktúra tetraarginínu. 

 Optimalizovaná metóda používala kyselinu fosforečnú s koncentráciou 10 mmol l−1 

ako BGE s 0,1% (w/v) prídavkom hydroxyetylcelulózy (HEC). Roztok HEC bol pridávaný 

do BGE, aby sa zamedzila interakcia látok so stenou kapiláry, na zlepšenie citlivosti 

a opakovateľnosti stanovenia. Do elektrolytu boli tlakom 5 kPa nadávkované dve zóny, 

a to roztok heparínu a následne roztok TA. Po nadávkovaní jednotlivých zón bolo 

aplikované napätie 30 kV po dobu 30 s. Počas tejto doby jednotlivé zóny migrovali proti 

sebe, čím mohlo dôjsť k vzniku komplexu heparín-TA. Na koniec jednotlivé zóny boli 

mobilizované tlakom 5 kPa cez detektor von z kapiláry. Voľný TA, ktorý nebol obsadený 

v komplexu, bol detegovaný pomocou UV detektoru pri vlnovej dĺžke 200 nm. 
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Koncentrácia heparínu bola vyhodnotená na základe úbytku plochy píku TA. Pre prípravu 

zásobného roztoku heparínu v kyseline fosforečnej bola použitá sodná soľ heparínu 

z mukózy prasacích čriev. Koncentračný rozsah heparínu bol zvolený v rozmedzí 0 až 

20 µg ml−1. Roztok TA bol nadávkovaný s koncentráciou 1 mg ml−1. Počas optimalizácií 

bolo potrebné zistiť najvhodnejšiu dobu dávkovania heparínu. Z toho účelu boli premerané 

rôzne kalibračné závislosti, počas ktorých bola menená dávkovacia doba heparínu. Za 

optimálne podmienky boli zvolené nasledovné: doba dávkovania heparínu 120 s, doba 

dávkovania TA 3 s. Použitím týchto podmienok boli určené charakteristiky metódy, ako 

LOD a LOQ, pričom LOD bol stanovený na hodnotu 1,1 µg ml−1, LOD na 3,8 µg ml−1.42 
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3 Experimentálna časť  

3.1 Použité chemikálie 

 Základný elektrolyt kyseliny fosforečnej s koncentráciou 9 mmol l−-1bol pripravený 

riedením 85% kyseliny ortofosforečnej čistoty p.a. (Lach-Ner, Česká republika).  

 Zásobný roztok Fraxiparínu v kyseline fosforečnej bol pripravený riedením 

injekčného roztoku Fraxiparínu (3 800 IU anti–Xa/ 0,4 ml, Glaxo Wellcome 

Production, Francúzsko).  

 Zásobný roztok Fraxiparínu Forte v kyseline fosforečnej bol pripravený riedením 

injekčného roztoku Fraxiparínu Forte (11 400 IU anti–Xa/ 0,6 ml, Glaxo Wellcome 

Production, Francúzsko). 

 Zásobný roztok TA vo vode bol pripravený rozpustením trifluoracetátovej soli 

tetraarginínu (Bachem AG, Švajčiarsko). Skladovaný pri  teplote −18 °C. 

 Roztok hydroxyetylcelulózy bol pripravený rozpustením pevnej 

hydroxyetylcelulózy vo vode (Ashland, USA).  

 Na prípravu roztokov bola použitá deionizovaná voda pripravená systémom 

Premier MFG‘ D (USA)  

 Zrážacie činidlá použité na analýzu plazmy: 

‒ acetonitril čistoty p.a. (Lach-Ner, Česká republika) 

‒ acetón čistoty p.a. (Lach-Ner, Česká republika)  

‒ 99 % kyselina trifluóroctová (Sigma-Aldrich Co. LLC, Missouri, USA). 

Pre experimenty s krvnou plazmou bola použitá zmes vzoriek od anonymných 

darcov odobraných do odberových skúmaviek s didraselnou soľou 

etyléndiamíntetraoctovej kyseliny. 

3.2 Použité prístroje 

 Všetky elektroforetické experimenty boli prevedené na prístroji Agilent 

Technologies CE 1600 s DAD detektorom (Nemecko).  

 Vortex, Chromservis (Česká republika) 

 Mikrocentrifúga, Eppendorf MiniSpin (Nemecko) 

 Analytické váhy, Precisa Instrument 290 SCS, Precisa (Švajčiarsko) 

 Separácia prebiehala v kremennej kapiláre (Polymicro Technologies, USA) 
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pokrytej polyimidom s vnútorným priemerom 50 µm. Celková dĺžka kapiláry bola 

50,0 cm, efektívna dĺžka kapiláry činila 41,5 cm (ak nie je uvedené inak). Kapilára 

bola termostatovaná prúdom vzduchu na teplotu 25 °C.  

3.3 Popis experimentu 

 Každý experimentálny deň bola kapilára premytá pomocou tlaku 93 kPa po dobu 

10 minút vodou, následne základným elektrolytom po dobu 5 minút. Pred samotnými 

experimentmi bola kapilára premytá 1 minútu vodou do odpadnej vialky, a 1 minútu 

základným elektrolytom do výstupnej vialky obsahujúci základný elektrolyt. Vialky 

obsahujúce roztok základného elektrolytu boli menené po každom 4 meraní. 

 Roztok tetraarginínu bol každý deň čerstvo pripravený riedením zásobného roztoku 

s koncentráciou 10 mg ml−1. Na prípravu riedeného roztoku TA bol použitý 10 µl 

zásobného roztoku a 90 µl základného elektrolytu (kyselina fosforečná, 9 mmol l−1). 

Roztoky Fraxiparínu boli pripravené v koncentračnom rozsahu 0,95 až 

4,75 IU anti–Xa ml−1 riedením injekčného roztoku Fraxiparínu s koncentráciou 

3 800 IU anti–Xa/ 0,4 ml. Roztoky Fraxiparínu boli riedené základný elektrolytom.  

 Dávkovanie zón prebiehalo hydrodynamicky, tlakom 5 kPa. V optimalizovanej 

metóde Fraxiparín bol dávkovaný 120 s, TA bol dávkovaný po dobu 5 s. V prípade, keď 

bola použitá kapilára s celkovou dĺžkou 50,0 cm, bolo na kapiláru aplikované napätie 

30 kV po dobu 30 s (pri použití 40,0 cm kapiláry sa hodnota vkladaného napätia znížila na 

20 kV). Po vypnutí napätia boli zóny mobilizované cez kapiláru tlakom 5 kPa smerom 

k detektoru. Detekcia voľného TA prebiehala pri vlnovej dĺžke 200 nm.  
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4 Výsledky a diskusia  

4.1 Overenie funkčnosti metódy  

 V prvom kroku bolo potrebné overiť funkčnosť stanovenia LMWH v základnom 

experimentálnom usporiadaní, ktoré bolo prevzaté z predchádzajúcej práce, ktorá sa 

zaoberala stanovením štandardného heparínu pomocou kapilárnej elektroforézy.42 

Experimentálne usporiadanie zónového dávkovania je znázornené na obrázku 3. 

 

 

Obr. 3 Schéma experimentálneho usporiadania, kde T+ značí zónu TA, F− zónu Fraxiparínu. Jednotlivé 

zóny sú dávkované tlakom 5 kPa. Pri aplikovaní separačného napätia jednotlivé nadávkované zóny 

migrujú cez seba, čím je umožnený vznik komplexu TA-Fraxiparín. Po vypnutí napätia zóny sú 

mobilizované tlakom 5 kPa smerom k detektoru. Na konci sa deteguje voľný TA, ktorý nie je vo forme 

komplexu.  

  

 Koncentračný rozsah Fraxiparínu (analyt) bol zvolený v rozmedzí 0 až 

4,75 IU anti–Xa ml−1. TA (detegovaná látka) bol dávkovaný s koncentráciou 1 mg ml−1. 

Počas prvých experimentov sa ukázalo, že základné experimentálne usporiadanie v prípade 

Fraxiparínu je nefunkčné. Pík TA sa okrem slepého pokusu (0 IU anti–Xa ml−1) neobjavil 

ani pri najnižšej meranej koncentrácii Fraxiparínu (0,95 IU anti–Xa ml−1). To bolo 

spôsobené tým, že celé nadávkované množstvo TA bolo prítomné vo forme komplexu  

TA‒Fraxiparín. Kvôli tomu bolo potrebné základné podmienky optimalizovať.   

 

4.2 Optimalizácia základného experimentálneho usporiadania 

 Počas prvých experimentov bola optimalizovaná dávkovacia doba TA. Dávkovacia 

doba TA bola zvýšená na 5 s (doba dávkovania Fraxiparínu zostala nezmenená, tj. 120 s). 

T+ + ‒ BGE BGE  F- 

Detekor 
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Táto zmena v základnom usporiadaní spôsobila, že bolo možné detegovať píky TA 

v celom meranom koncentračnom rozsahu Fraxiparínu. Časť elektroferogramov získané za 

týchto podmienok sú znázornené na obrázku 4.  

 

Obr. 4 Časť elektroferogramov získané za optimalizovaných podmienok. Jednotlivé zóny boli 

dávkované hydrodynamicky tlakom 5 kPa. Fraxiparín bol dávkovaný 120 s, TA 5 s. Separačné napätie 

30 kV bolo aplikované po dobu 30 s. Po vypnutí napätia zóny boli mobilizované tlakom 5 kPa smerom 

k detektoru. Koncentračný rozsah Fraxiparínu 0 ‒ 4,75 IU anti–Xa ml−1. 

 V tomto usporiadaní bola premeraná kalibračná závislosť (viď obrázok 5). 

Z prvých experimentov bolo zrejmé, že vyvinutá metóda je funkčná v prípade stanovenia 

Fraxiparínu. Plocha píku TA vo zvolenom koncetračnom rozsahu klesá lineárne 

s koeficientom determinácie, R2 = 0,9954.   
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Obr. 5 Kalibračná závislosť plochy píku TA na koncentrácií Fraxiparínu, získaná za optimalizovaných 

podmienok. Koncentračný rozsah Fraxiparínu 0 ‒ 4,75 IU anti–Xa ml−1. Jednotlivé zóny boli 

dávkované hydrodynamicky tlakom 5 kPa. Fraxiparín bol dávkovaný po dobu 120 s, TA  bol 

dávkovaný 5 s. Separačné napätie 30 kV bolo aplikované po dobu 30 s. Po vypnutí napätia zóny boli 

mobilizované tlakom 5 kPa smerom k detektoru. 

 Počas ďalších meraní sa zistilo, že v okolí terapeutických koncentrácií stanovenie 

za týchto podmienok nie je dostatočne citlivé. Z toho dôvodu sa počas ďalších 

experimentov menili rôzne pracovné parametre (doba dávkovania Fraxiparínu, doba 

aplikovaného napätia) na dosiahnutie čo najväčšej citlivosti stanovenia. 

 

4.3 Optimalizácia citlivosti stanovenia 

 Najprv bola optimalizovaná doba dávkovania Fraxiparínu, pričom doba dávkovania 

TA sa nemenila (tj. TA bol dávkovaný po dobu 5 s). Za predpokladu, že pri nadávkovaní 

väčšieho množstva Fraxiparínu zostáva menej voľného TA, ktorý sa deteguje, čím sa stane 

stanovenie citlivejším, boli testované rôzne doby dávkovania Fraxiparínu. Boli premerané 

kalibračné závislosti s dobou dávkovania Fraxiparínu 60, 120 a 160 s. Zo získaných 

kalibračných závislostí boli následne spočítané percentuálne zníženia plôch píkov TA 

v okolí terapeutických koncentrácií Fraxiparínu. Konkrétne boli spočítané percentuálne 

y = -80,16x + 552,04

R² = 0,9954
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zníženia plôch píkov TA z hodnoty 0 IU anti–Xa ml−1 na 0,5 IU anti–Xa ml−1, a z hodnoty 

0,5 IU anti–Xa ml−1 na hodnotu 1,8 IU anti–Xa ml−1. Spočítané hodnoty boli použité ako 

mierka citlivosti metódy. Táto hodnota vyjadruje, že v akej miere sa zníži plocha píku TA 

v porovnaní s jej pôvodnou hodnotou. Získané výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1. Z dôvodu 

jednoduchosti koncentračná jednotka Fraxiparínu je nahradená jednotkou IU ml−1. 

 

Tab. 1 Percentuálne zníženie plôch píku TA v okolí terapeutických koncentrácií Fraxiparínu 0,5 až 

1,8 IU anti–Xa ml−1. Doba dávkovania TA 5 s. Fraxiparín bol dávkovaný po dobu 60, 120 a 160 s. 

Separačné napätie 30 kV bolo vložené na 30 s. 

 Zníženie plochy píku TA (%)  

Dávkovanie 

 Fraxiparínu 

 [s] 

0 IU ml−1 → 0,5 IU ml−1 0,5 IU ml−1 → 1,8 IU ml−1 

 

60 1,9 10,3  

120 5,2 20,3  

160 24,5 69,4  

  

 Z výsledkov je vidieť, že čím dlhšiu dobu bol dávkovaný Fraxiparín, tým rýchlejšie 

ubúdal TA, čo sa prejavuje strmším spádom kalibračnej závislosti (väčšia hodnota 

smernice kalibračnej závislosti). Tieto predpoklady boli tiež potvrdené smernicami 

kalibračných závislostí, ktoré sú uvedené v tabuľke 2, spolu s ostatnými parametrami 

kalibračných závislostí.  

Tab. 2 Parametre kalibračných závislostí. Doba dávkovania Fraxiparínu 60, 120 a 160 s. TA bol 

dávkovaný 5 s. Separačné napätie 30 kV bolo aplikované po dobu 30 s. 

Dávkovanie 

Fraxiparínu  

[s] 

Smernica 

priamky 

[mAU ml IU−1] 

Úsek 

priamky 

[mAU s] 

Koeficient 

determinácie 

R2 

60 −45,2 590,1 0,92 

120 −66,4 552,0 0,99 

160 −174,4 413,7 0,97 

 

 Ako ďalší parameter optimalizácie bola zvolená doba vkladaného separačného 
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napätia. Za predpokladu, že čím dlhšie je aplikované napätie, tým dlhšiu dobu môže zóna 

Fraxiparínu a zóna TA interagovať, bola zvýšená doba aplikovaného napätia na 45 a 60 s. 

V týchto prípadoch však dochádzalo k nadmernej deformácii píkov TA, a to hlavne pri 

vyšších koncentráciách Fraxiparínu. Stanovenia za týchto podmienok nedosahovali vyššie 

citlivosti, a tiež kalibračné závislosti neposkytovali dostačujúcu linearitu. To mohlo byť 

spôsobené tým, že zóna TA zrejme stihla premigrovať až na koniec zóny Fraxiparínu už 

pri dobe vkladania napätia 30 s, takže ďalšie zvyšovanie doby vkladaného napätia bolo 

nepotrebné. Z toho dôvodu doba separačného napätia bola ponechaná na hodnote 30 s. 

 Za týchto podmienok analýza prebehla približne behom 12 minút, čo sa pri 

rutinných analýzach považuje za príliš dlhé. K tejto dobe je ešte potrebné pripočítať 

premývanie kapiláry pred každou samotnou analýzou, dávkovanie zón a aplikovanie 

separačného napätia (celková doba merania je približne 17 min.). Z toho dôvodu boli 

skúšané rôzne pokusy, týkajúce sa skrátenia doby analýzy. 

 

4.4 Optimalizácia doby analýzy   

  Dobu stanovenia v CE je možné významne skrátiť nadávkovaním analyzovaných 

látok z opačného konca kapiláry. V tomto prípade dávkovanie prebieha na konci kapiláry, 

ktorý je bližšie k detektoru, tzv. short-end injection.43 Súčasne je však potrebné obrátiť 

polaritu napätia.  

 V prípade stanovenia Fraxiparínu bolo testované dávkovanie na krátkom konci 

kapiláry. Pri dávkovaní na krátkom konci kapiláry sa efektívna dĺžka zredukuje na 8,5 cm. 

Počas prvých experimentov neboli menené základné parametre analýzy, tj. Fraxiparín bol 

dávkovaný 120 s, TA bol dávkovaný 5 s, separačné napätie 30 kV aplikované po dobu 

30 s. Za týchto podmienok však TA elektroforetickou migráciou premigroval cez detektor 

ešte pred aplikovaním tlaku (záznam signálu detektoru sa však spúšťa až po aplikovaní 

separačného napätia). Z toho dôvodu doba aplikovania separačného napätia bola znížená 

na 10 s. Táto zmena spôsobila, že bolo možné premerať celú kalibračnú závislosť píku TA 

na koncentrácií Fraxiparínu. V prípade dávkovania na krátkom konci kapiláry sa vyskytli 

isté problémy stanovenia, ktoré sa hlavne týkali nestabilnej základnej línie a píkov TA, 

ktoré pri vyšších koncentráciách (3,8 a 4,8 IU anti–Xa ml−1) boli rozmyté. Táto skutočnosť 

často krát znemožnila vyhodnotenie píku TA, z toho dôvodu sa už stanovenia, ktoré 

využívali dávkovanie látok na krátkom konci kapiláry ďalej nepoužívali. Časť 
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elektroferogramov získané za týchto podmienok sú na obrázku 6. Za týchto podmienok 

stanovenie Fraxiparínu prebehlo behom 2,5 minút. K tejto dobe je potrebné ešte pripočítať 

premývanie kapiláry medzi samotnými meraniami, nadávkovanie zón a dobu aplikovania 

napätia. Celková doba stanovenia Fraxiparínu bola 7 minút.   

   

 

Obr. 6 Časť elektroferogramov znázorňujúca priebeh stanovenia Fraxiparínu využívajúca dávkovanie 

na krátkom konci kapiláry. Efektívna dĺžka kapiláry v tomto prípade je 8,5 cm. Doba dávkovania 

Fraxiparínu bola 120 s, TA bol dávkovaný 5 s. Separačné napätie −30 kV bolo aplikované po dobu 

10 s. Po vypnutí napätia zóny boli mobilizované tlakom 5 kPa smerom k detektoru. Stanovenie 

Fraxiparínu za týchto podmienok prebehlo behom 2,5 minút. Pík TA pri nadávkovaní Fraxiparínu 

s koncentráciou 3,8 IU anti–Xa ml−1 je značne deformovaný.  

 Ďalšia možnosť na urýchlenie stanovenia je skrátenie celkovej dĺžky kapiláry. 

V rámci tejto práce bola celková dĺžka kapiláry skrátená na 40,0 cm, čím sa efektívna 

dĺžka kapiláry skrátila na 31,5 cm. Prvé experimenty, počas ktorých sa používalo základné 

experimentálne usporiadanie, poskytovali nesymetrické píky TA a nestabilnú základnú 

líniu. Jedna z možností, ktorá vedie k deformácií píkov v CE, je vznik tzv. Joulovho tepla, 

ktoré sa generuje následkom prechodu elektrického prúdu cez roztoky v kapiláre.44 Pri 

aplikácií separačného napätia 30 kV v skrátenej kapiláre vzniká väčší prúd, než vznikol 

v kapiláre s celkovou dĺžkou 50,0 cm. Tento fakt potvrdzuje aj graf závislosti prúdu na 

napätí v 50,0 cm a 40,0 cm kapiláre, ktorá  je znázornená na obrázku 7. Je z neho vidieť, že 
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v kratšej kapiláre dochádza pri napätí 30 kV k odchyľovaniu závislosti od lineárneho 

priebehu. V bežných prípadoch dochádza pri prehrievaniu roztoku ku znižovaniu jeho 

viskozity, zvyšovaniu rýchlosti migrácie iónov a tým pádom k poklesu elektrického 

odporu. Vďaka tomu prúd narastá strmšie a jeho krivka stúpa pri vyšších hodnotách 

napätia nad lineárnu závislosť. V tomto prípade došlo k opačnému javu, čo mohlo byť 

spôsobené napríklad prítomnosťou HEC v BGE.   

 

 

Obr. 7 Graf znázorňujúci závislosť prúdu na napätí v 50,0 cm a 40,0 cm kapiláre v roztoku BGE. 

Z grafu je vidieť, že v prípade použitia 40,0 cm kapiláre sa pri zvyšovaní vkladaného napätie generuje 

väčší prúd, čo spôsobuje, že sa krivka odchyľuje od ideálneho priebehu. 

 Vznik väčšieho prúdu spôsobuje, že sa roztoky v kapiláre rýchlejšie zahrievajú (v 

extrémnych prípadoch môže dôjsť aj k vyparovaniu roztokov), v kapiláre dochádza 

k vzniku vzduchových bubliniek, mení sa pH a viskozita roztoku. V prípade analýzy 

biomolekúl zvýšenie teploty môže viesť k ich denaturácii. Dôsledkom týchto zmien je 

deformácia píkov a základnej línie, vznik veľmi úzkych a vysokých píkov 

neodpovedajúcich analytom, tzv. spikov. Jeden z prístupov ako, riešiť tento problém, je 

zníženie aplikovaného napätia.  

 Z účelu získania stabilnej základnej línie a symetrické tvary píkov napätie bolo 

znížené na 20 kV, pričom doba aplikovaného napätia nebola menená (tj. 30 s). Za týchto 

podmienok bola v meranom koncentračnom rozsahu premeraná kalibračná závislosť. 
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Elektroferogramy porovnávajúce vplyv veľkosti vkladaného napätia sú znázornené na 

obrázku 8.  

 

 

Obr. 8 Elektroferogramy porovnávajúce veľkosť vkladaného napätie v skrátenej 40,0 cm kapiláre 

(efektívna dĺžka kapiláry bola 31,5 cm). Napätie bolo v oboch prípadoch vkladané po dobu 30 s. Po 

vypnutí napätia zóny boli mobilizované tlakom 5 kPa smerom k detektoru. Elektroferogramy získané 

pri dávkovaní BGE namiesto vzorky Fraxiparínu. TA bol dávkovaný 5 s, BGE 120 s. Na 

elektroferograme získanom pri vkladaní napätia 30 kV je vidieť nestabilitu základnej línie, čo bolo 

spôsobené vznikom väčšieho prúdu v kapiláre. Jeden diel na ose y predstavuje absorbanciu 10 mAU.    

 Stanovenie prebehlo behom 12 minút (započítané premývanie kapiláry, dávkovanie 

zón a doba vkladaného napätia) a poskytlo vyhovujúcu linearitu (R2 = 0,9976). 

Percentuálne zníženie plochy píku TA v okolí terapeutických koncentrácií bola stanovená 

na hodnotu 7,2 % (z hodnoty 0 IU anti–Xa ml−1 na 0,5 IU anti–Xa ml−1), resp. 24 % (z 

hodnoty 0,5 IU anti–Xa ml−1 na 1,8 IU anti–Xa ml−1). Zvýšenie citlivosti stanovenia nebola 

preukázaná pri zvyšovaní doby aplikovaného napätia. Predlžovanie doby vkladaného 

napätia bolo testované z dôvodu zníženia napätia, ktoré znamenalo spomalenie rýchlosti 

migrácie oboch zón v kapiláre.  

 Elektroferogramy porovnávajúce doby analýzy pre rôzne efektívne dĺžky kapilár sú 

znázornené na obrázku 9. 
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Obr. 9 Elektroferogramy porovnávajúce jednotlivé efektívne dĺžky kapilár a doby stanovenia. 

V prípade použitia kapiláry s celkovou dĺžkou 40,0 cm (efektívna dĺžka bola 31,5 cm) separačné 

napätie bolo znížené na 20 kV, ktoré bolo aplikované po dobu 30 s. V ostatných prípadoch bolo použité 

napätie 30 kV po dobu 30 s. Po vypnutí napätia zóny boli mobilizované tlakom 5 kPa smerom 

k detektoru. TA bol dávkovaný 5 s, Fraxiparín po dobu 120 s. Jeden diel na ose y predstavuje 

absorbanciu 10 mAU.   

 Ako kompromis medzi priaznivou dobou analýzy a vyhovujúcim tvarom píkov TA 

boli ďalšie experimenty prevedené v skrátenej kapiláre (40,0 cm).  

 

4.5 Opakovateľnosť stanovenia 

 V skrátenej kapiláre s celkovou dĺžkou 40,0 cm (efektívna dĺžka činila 31,5 cm) 

bola premeraná opakovateľnosť stanovenia na dvoch koncentračných hladinách. 

Konkrétne bola zmeraná 10-krát koncentrácia 0,48 IU anti–Xa ml−1 a 3,8 IU anti–Xa ml−1. 

Následne boli pre obe koncentrácie spočítané hodnoty RSD ako pre plochy píkov TA, tak 

aj pre jeho migračné časy. Výsledky sú znázornené na obrázku 10. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

A
b

so
rb

a
n

ci
a

2
0
0

n
m

[m
A

U
]

Čas [min]

41,5 cm 31,5 cm 8,5 cm

⁆ 10 mAU



   34 

 

     

Obr. 10 Opakovateľnosť stanovenia Fraxiparínu v skrátenej kapiláre (40,0 cm). Koncentrácia 

Fraxiparínu 0,48 IU anti–Xa ml−1 a 3,8 IU anti–Xa ml−1 zmeraná desaťkrát. Následne spočítané 

hodnoty RSD pre plochy píkov TA a pre jeho migračné časy.  

 Hodnoty RSD v prípade plôch píkov TA neprevyšujú 4,0 %, táto hodnota v prípade 

časov je menšia než 0,6 %. Tieto výsledky sa považujú za veľmi priaznivé. Zvláštnou 

skutočnosťou opakovateľnosti stanovenia je, že v prípade stanovenia vyšších koncentrácií 

Fraxiparínu sú hodnoty RSD vyššie. Pri väčšine stanovení väčšie koncentrácie analytov 

poskytujú menšie RSD. V tomto prípade je však Fraxiparín stanovený nepriamo, pomocou 

píku TA. Ak je nadávkovaná väčšia koncentrácia Fraxiparínu na konci analýzy sa integruje 

menší pík TA, ktorý sa tak meria s menšou presnosťou. To je dôvodom vyšších hodnôt 

RSD pri vyšších koncentráciách Fraxiparínu. 
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4.6 Charakteristiky a výťažnosť metódy 

 S použitím optimálnych podmienok pre skrátenú kapiláru boli spočítané pracovné 

charakteristiky metódy, ako LOD a LOQ. Tiež bola určená výťažnosť stanovenia. Z toho 

účelu bola premeraná kalibračná závislosť, ktorá poskytla nasledovnú regresnú rovnicu 

priamky.  

 y = −124,71x + 623,31 

R2 = 0,9973 

(1) 

 Pomocou programu MS Excel bola spočítaná štandardná chyba stanovenia. 

Následne bola spočítaná hodnota LOD podľa rovnice 2: 

 
𝐿𝑂𝐷 =  

−3 ∙  𝑠𝑥,𝑦

𝑘
 (2) 

 kde 𝑠𝑥,𝑦 je štandardná chyba stanovenia a 𝑘 je smernica kalibračnej závislosti. Pre 

výpočet hodnoty LOQ bola použitá rovnica 3.  

 
𝐿𝑂𝐷 =  

−10 ∙  𝑠𝑥,𝑦

𝑘
 (3) 

LOD bol stanovený na hodnotu 0,32 IU anti–Xa ml−1 a LOQ na 1,1 IU anti–Xa ml−1. 

 Z účelu určenia výťažnosti stanovenia bol použitý prípravok Fraxiparín Forte. 

Roztok bol nariedený BGE 8000× a následne trikrát zmeraný. Pomocou rovnice 1 bola 

spočítaná stanovená hodnota koncentrácie Fraxiparínu Forte, ktorá bola porovnaná 

s koncentráciou uvedenou výrobcom. Výsledky výťažnosti stanovenia sú zhrnuté 

v tabuľke 3. 

Tab. 3 Výťažnosť optimalizovanej metódy pre prípravok Fraxiparín Forte, zmeraná v skrátenej 

kapiláre (40,0 cm). Pomocou rovnice regresnej priamky bola spočítaná hodnota koncentrácie, c* (n=3). 

 Priemer SD 

RSD 

[%] 

A [maU s] 297,3 5,9 2,0 

c* [IU anti–Xa ml−1] 2,61 4,7·10−2 1,8 
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Vzhľadom k riedeniu priemerná spočítaná koncentrácia Fraxiparínu Forte bola stanovená 

na hodnotu 20 800 IU anti–Xa ml−1. Výrobcom udávaná koncentrácia je  

19 000 IU anti–Xa ml−1, z čoho vyplýva 109,5% výťažnosť stanovenia.  

 

4.7 Stanovenie Fraxiparínu v krvnej plazme 

 Po optimalizácií základných podmienok bolo pristúpené k experimentom týkajúce 

sa stanovenia Fraxiparínu v krvnej  plazme. Všetky pokusy boli prevedené v 40,0 cm 

kapiláre. Pretože krvná plazma má veľmi zložitú matricu, bolo potrebné nájsť vhodné 

zrážacie činidlo, ktoré je schopné úplne deproteinizovať plazmu. Ďalšou podmienkou, 

ktorú musí zrážacie činidlo splňovať je, že by nemalo interagovať ani s jednou zo zložiek 

stanovenia.  Medzi najčastejšie použité zrážacie činidlá patrí acetonitril (ACN)45, acetón46 

a kyselina trifluóroctová (TFA)47. Aby sa vylúčila interakcia zrážacích činidiel s látkami 

použitými pri stanovení, boli najprv premerané roztoky obsahujúce vodu, zrážacie činidlo, 

Fraxiparín a BGE. Po zistení, že ani jedna zložka sa nezráža v prítomnosti zrážacieho 

činidla a získaný záznam odpovedá záznamu získanému bez prítomnosti zrážacieho 

činidla, nasledovala analýza krvnej plazmy. Každá vzorka obsahujúca plazmu bola po 

prídavku zrážacieho činidla premiešaná na vortexe po dobu 1 minúty a následne 

centrifugovaná po dobu 5 minút (13 400 rpm). 

 

4.7.1 Zrážanie plazmy ACN   

 Na základe predchádzajúcich publikácií bol zvolený objemový pomer zrážania 

plazma:ACN = 1:3.45  

 Počas prvých experimentov boli prevedené pokusy počas ktorých sa zistilo, že ani 

jedna zo zložiek stanovenia sa v prítomnosti ACN nezráža. Najprv bol premeraný roztok 

obsahujúci vodu a ACN v objemovom pomere 1:3, ktorý bol ďalej zmiešaný BGE v 

objemovom pomere 1:1. Funkčnosť stanovenia bola následne testovaná na roztoku, ktorý 

bol pripravený podobne predchádzajúcemu, s tým rozdielom, že namiesto vody bol do 

roztoku pridaný Fraxiparín s koncentráciou 7,6 IU anti–Xa ml−1 (konečná koncentrácia 

Fraxiparínu v roztoku bola 3,8 IU anti–Xa ml−1).   

 Po zistení, že analýza s takto pripravenou vzorkou prebehla v poriadku a ani jedna 
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zo zložiek stanovenia sa v prítomnosti ACN nezráža, bol nadávkovaný roztok, ktorý bol 

pripravený zmiešaním 50 µl plazmy s 150 µl ACN. Takto pripravený roztok bol ďalej 

zmiešaný s BGE v objemovom pomere 1:1. Na obrázku 11 je znázornený elektroferogram 

získaný za spomenutých podmienok. Na elektroferograme je vidieť, že plocha píku TA sa 

v prípade analýzy plazmy zvýšila (A = 2321 mAU s, pôvodná hodnota A = 532,9 mAU s) a 

jeho migračná doba sa posunula na cca 9 min. Zvýšenie plochy píku TA mohlo byť 

spôsobené inou viskozitou zóny vzorky obsahujúca veľký podiel ACN a tiež vyššou 

iónovou silou tejto zóny v porovnaní so štandardom v BGE. Následne bola do vopred 

vyzrážanej plazmy pridaná taká koncentrácia Fraxiparínu, aby bolo možné jasne vidieť 

zníženie píku TA. Koncentrácia Fraxiparínu bola zvolená na 3,8 IU anti–Xa ml−1. Pík TA 

sa znížil na hodnotu A = 195,1 mAU s (zníženie o 92 %), čo je oproti predchádzajúcim 

meraniam neprimeraná zmena. Pík TA sa zvyčajne pri stanovení tejto koncentrácií znížil 

o 76 %.  

 

 

Obr. 11 Elektroferogramy znázorňujúce analýzu čistej plazmy a plazmy s prídavkom Fraxiparínu 

s koncentráciou c = 3,8 IU anti‒Xa ml−1. Plazma bola zrážaná acetonitrilom v objemovom pomere 

plazma:acetonitril = 1:3, následne riedená roztokom BGE v pomere 1:1. Analýza bola prevedená 

v skrátenej (40,0 cm) kapiláre. Separačné napätie 20 kV bolo aplikované po dobu 30 s. Po vypnutí 

napätia zóny boli mobilizované tlakom 5 kPa smerom k detektoru. Roztok plazmy bol dávkovaný po 

dobu 120 s, TA bol dávkovaný 5 s.  Pík číslo 1. patrí TA. Migračný čas TA sa posunul na cca 9 minút.  
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Cieľom tohto pokusu bolo zistiť, či prídavok Fraxiparínu do plazmy spôsobí  viditeľnú 

zmenu stanovenia. Z výsledku bolo zrejmé, že zložky vyzrážanej plazmy síce ovplyvňujú 

stanovenie, keďže sa mení veľkosť píku TA a citlivosť stanovenia, ale základný princíp 

metódy neohrozuje, pretože veľkosť píku TA sa prídavkom Fraxiparínu zmenšila. Pretože 

prídavok Fraxiparínu do vyzrážanej plazmy je v praxi nereálna situácia, tento experiment 

slúžil len k overeniu a ďalej sa podobné experimenty neprevádzali. 

 Nasledovala analýza plazmy, do ktorej bol pridaný Fraxiparín pred zrážaním. 

Koncentrácia Fraxiparínu bola zvolená tak, aby jeho koncentrácia v celej analyzovanej 

vzorke bola 3,8 IU anti–Xa ml−1. Do 30 µl plazmy bol pridaný 50 µl Fraxiparínu s 

koncentráciou 26,6 IU anti–Xa ml−1 (pripravený riedením zásobného roztoku s BGE). 

Následne bol roztok premiešaný na vortexe po dobu 1 minúty. Po tom bol do roztoku 

pridaný 270 µl ACN. Roztok bol znovu premiešaný na vortexe a scentrifugovaný po dobu 

5 minút pri 13 400 rpm. Stanovenie za týchto podmienok poskytovala stabilnú základnú 

líniu, ale pík TA bol značne deformovaný. Na obrázku 12 je znázornený priebeh 

stanovenia za spomenutých podmienok. Predpokladaný pík TA sa objavil pri cca 

8. minúte. K takto pripravenej vzorke bol pridaný štandardný prídavok 5 µl Fraxiparínu 

s koncentráciou 26,6 IU anti–Xa ml−1, ktorá bola pripravená riedením zásobného roztoku 

s BGE (konečná koncentrácia Fraxiparínu vo vzorke, c = 4,1 IU anti–Xa ml−1). Prídavkom 

Fraxiparínu by sa pík TA mal znížiť, čo sa v tomto prípade nestalo.  
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Obr. 12 Elektroferogram znázorňujúci priebeh stanovenia Fraxiparínu v krvnej plazme, ktorý bol do 

plazmy pridaný pred zrážaním. Konečná koncentrácia Fraxiparínu v analyzovanom roztoku bola 

3,8 IU anti–Xa ml−1. Je vidieť, že základná línia sa zlepšila, ale pík TA je značne deformovaný, čo 

komplikuje jeho integráciu.  

  

 Nepriaznivé výsledky mohli byť spôsobené tým, že prítomnosť Fraxiparínu 

zabraňuje zrážanie nejakej zložky plazmy, ktorá tak ovplyvňuje výsledky. Skúmanie týchto 

interferencií bude predmetom ďalších prác. 

 Ďalším problémom bola nevyhovujúca opakovateľnosť stanovenia jednotlivých 

koncentrácií Fraxiparínu. Každá testovaná koncentrácia Fraxiparínu v krvnej plazme bola 

premeraná dvakrát, pričom jednotlivé opakované merania neposkytovali podobné 

výsledky. Hodnoty plôch píkov TA pri meraných koncentráciách Fraxiparínu 

sa líšili s hodnotou SD = 257,9 IU anti–Xa ml−1 (RSD = 11,4 %) čo sa považuje za 

nevhodnú opakovateľnosť stanovenia. Tento problém bol pozorovaný aj pri iných 

použitých zrážacích činidiel (viď ďalšia kapitola).   
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4.7.2 Zrážanie plazmy acetónom  

 Ďalším testovaným zrážacím činidlom bol acetón, pričom zrážací pomer bol 

rovnaký ako pri použití ACN. Počas prvých experimentov boli testované roztoky bez 

prídavku plazmy. Postupne boli premerané rovnaké experimenty ako v prípade použitia 

ACN, tj. najprv bol premeraný roztok obsahujúci vodu a acetón v objemovom pomere 1:3, 

ktorý bol ďalej zmiešaný BGE v objemovom pomere 1:1. Tieto stanovenia poskytli 

vyhovujúce výsledky (plocha píku TA, A = 506,6 mAU s), vďaka čomu bolo možné 

pristúpiť k analýze roztokov obsahujúce Fraxiparín. Najprv bol premeraný roztok 

obsahujúci vodou zriedený acetón v objemovom pomere 1:3 a Fraxiparín s koncentráciou 

3,8 IU anti–Xa ml−1, ktorý bol pripravený riedením zásobného roztoku Fraxiparínu 

s koncentráciou 7,8 IU anti–Xa ml−1 (roztok Fraxiparínu bol riedený BGE). Na získanom 

elektroferograme bola viditeľná iba zóna acetónu, bez prítomnosti píku TA. Za 

predpokladu, že zóna TA splynula do zóny acetónu, bolo potrebné nájsť takú koncentráciu 

Fraxiparínu, kedy pík TA je ešte pozorovateľný. Pík TA bol znovu detekovateľný až pri 

koncentrácii Fraxiparínu 3,8·10−3 IU anti–Xa ml−1. Táto koncentrácia Fraxiparínu bola 

použitá aj v prípade plazmy, ktorá bola vopred vyzrážaná acetónom. Najprv bolo testované 

stanovenie v čistej plazme, bez prídavku Fraxiparínu. Plazma bola vyzrážaná v 

objemovom pomere 1:3 plazma:acetón, a následne zmiešaná BGE v objemovom pomere 

1:1. Elektroferogram znázorňujúci priebeh stanovenia je znázornený na obrázku 13.  

 



   41 

 

 

Obr. 13 Elektroferogram znázorňujúci priebeh stanovenia TA v plazme vyzrážanej acetónom. Ako 

pomer zrážania bol zvolený 1:3 plazma:acetón. Následne bol tento roztok riedený BGE v pomere 1:1.  

 Následne bola testovaná koncentrácia Fraxiparínu 3,8 IU anti–Xa ml−1, ktorý bol 

pridávaný do vopred vyzrážanej plazmy. V tomto prípade však nebolo možné jednoznačne 

určiť pík TA a pri opakovaných meraniach sa jednotlivé výsledky nezhodovali (viď 

obrázok 14). Pretože merania s plazmou neposkytli vyhovujúce výsledky, ani v prípade, 

keď Fraxiparín bol pridaný do vopred vyrážanej plazmy, ďalšie pokusy používajúce acetón 

ako zrážacie činidlo sa už nerobili. 
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Obr. 14 Elektroferogramy znázorňujúce opakované stanovenia Fraxiparínu v plazme, ktorá bola 

vyzrážaná acetónom v pomere plazma:acetón  1:3. Následne bol do vyzrážanej plazmy pridaný 

Fraxiparín, konečná koncentrácia Fraxiparínu v plazme bola 3,8·10−3 IU anti–Xa ml−1. Na obrázku je 

vidieť, že opakované stanovenia poskytli odlišné výsledky. Odlišnosti boli pozorované ako v tvare 

píkov TA, tak aj v jeho migračných dobách.  

  

4.7.3 Zrážacie činidlo TFA 

 Posledným testovaným zražacím činidlom bola TFA. Podľa predchádzajúcich prác 

pomer zrážania v tomto prípade bol zvolený ako vzorka:TFA  9:1.48 Už počas prvých 

experimentov sa preukázalo, že toto zrážacie činidlo je nevhodné na stanovenie 

Fraxiparínu. Najprv bol testovaný roztok pripravený zmiešaním BGE s TFA. 

Elektroferogram získaný za týchto podmienok je na obrázku 15. Na obrázku je vidieť 

jeden pík, pri ktorom nie je možné jednoznačne určiť jeho začiatok. Následne boli 

testované roztok obsahujúci 10 µl TFA a 90 µl Fraxiparínu s koncentráciou  

4,22 IU anti–Xa ml−1 resp. 2,11 IU anti–Xa ml−1, ktoré boli pripravené riedením zásobného 

roztoku Fraxiparínu s BGE. Konečné koncentrácie Fraxiparínu v analyzovanom roztoku 

boli 3,8 IU anti–Xa ml−1 resp. 1,9 IU anti–Xa ml−1. Pretože ani jedna z testovaných 

koncentrácií neposkytla vyhovujúci výsledok, zrážanie plazmy s TFA nebolo testované. 
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Elektroferogramy znázorňujúce priebeh stanovenia slepého pokusu a koncentrácie 

Fraxiparínu 3,8 IU anti–Xa ml−1 sú znázornené na obrázku 15. 

 

 

Obr. 15 Elektroferogram znázorňujúci analýzu zmesi, ktorá bola pripravená zmiešaním BGE s TFA v 

pomere 9:1 BGE:TFA bez prídavku Fraxiparínu. Následne bol testovaný Fraxiparín s koncentráciou 

3,8 IU anti–Xa ml−1. Na elektroferogramoch je vidieť jeden pík, ktorý však je ťažko integrovateľný, 

kvôli nejednoznačnému začiatku píku.  
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5 Záver 

 Táto práca sa zaoberala stanovením Fraxiparínu, ktorý je antikoagulant využívaný 

v klinickej praxi. Fraxiparín patrí do skupiny nízkomolekulárnych heparínov, ktorý sa 

vďaka svojím priaznivým vlastnostiam používajú namiesto štandardného heparínu. 

Účinnou látkou Fraxiparínu je vápenatá soľ nadroparínu. Jeho stanovením sa zaoberajú 

rôzne metódy, ktoré sú však často časovo a materiálovo náročné.  

 V rámci tejto práce bol Fraxiparín stanovený nepriamo, pomocou pozitívne 

nabitého peptidu ‒ tetraarginínu. Arginín je hlavnou zložkou protamínu, ktorý sa podáva 

v prípade, ak dôjde k predávkovaniu heparínom. Tetraarginín bol zvolený z toho dôvodu, 

že má lepšie definovanú štruktúru ako protamín. Tetraarginín je schopný sa naviazať na 

negatívne nabité skupiny Fraxiparínu a tvoriť tak stály komplex Fraxiparín‒tetraarginín. 

Princípom stanovenia je detekcia voľného tetraarginínu, ktorý nie je obsadený v komplexu 

Fraxiparín‒tetraarginín. Táto skutočnosť sa prejavuje znížením plochy píku tetraarginínu, 

ktoré je priamo úmerné koncentrácii Fraxiparínu. 

 Základné experimentálne usporiadanie používalo dávkovanie v zónach, pričom 

doba dávkovania zóny tetraarginínu (detegovaná látka) a Fraxiparínu (analyt) bola 

predmetom optimalizácie. Ako prvá bola nadávkovaná zóna Fraxiparínu, po ktorom ihneď 

bola dávkovaná zóna tetraarginínu. Následne na kapiláru bolo vložené napätie po 

špecifikovanú dobu, čím bolo umožnené, aby zóny migrovali oproti sebe. Tým bol 

umožnený vznik komplexu. Jednotlivé zóny boli dávkované hydrodynamicky. Rovnako 

prebiehala mobilizácia zón cez kapiláru smerom k detektoru po vypnutí napätia. Bolo 

zistené, že zvýšením doby dávkovania zóny Fraxiparínu je možné zvýšiť citlivosť 

stanovenia. Ďalej bola optimalizovaná celková doba stanovenia. Bola preskúmaná 

možnosť dávkovanie na krátkom konci kapiláry, tá však neposkytla vyhovujúce výsledky. 

Ďalšou možnosťou slúžiaca na skrátenie stanovenia, je skrátenie celkovej dĺžky kapiláry. 

Celková dĺžka kapiláry bola skrátená na 40,0 cm (efektívna dĺžka kapiláry činila 31,5 cm).  

Optimalizovaná metóda bola schopná stanoviť Fraxiparín v koncentračnom rozsahu 0 až 

4,75  IU anti–Xa ml−1, pričom hodnota LOD bola stanovená na 0,32 IU anti–Xa ml−1 

a LOQ na 1,1 IU anti–Xa ml−1. Na prípravku Fraxiparín Forte bola testovaná výťažnosť 

stanovenia, ktorá bola určená na hodnotu 109,5 %, čo sa v prípade takto citlivého 

stanovenia považuje za priaznivý výsledok. 

 Po optimalizácii základného experimentálneho usporiadania bolo testované 
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stanovenie Fraxiparínu v krvnej plazme. Boli vyskúšané rôzne zrážacie činidlá, spomedzi 

ktorých najlepšie výsledky poskytol acetonitril. Hoci kvantitatívne stanovenie Fraxiparínu 

v krvnej plazme nebolo dosiahnuté, metóda bola schopná detegovať zmenu v priebehu 

stanovení pri prídavku Fraxiparínu do nevyzrážanej plazmy. Optimalizácia stanovenia 

Fraxiparínu v krvnej plazme, skúmanie interferentov bude predmetom ďalších prác.  

 Nami vyvinutá metóda by mohla byť použiteľná na stanovenie Fraxiparínu  

v prípravkoch pochádzajúcich od rôznych výrobcov.   
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