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Abstrakt 

Táto práca sa venuje nútenej oxidačnej degradácií účinnej látky abakavir, 

používanej na liečbu pacientov infikovaných vírusom HIV. Bola vyvinutá a validovaná 

rýchla a citlivá metóda stanovenia abakaviru a jeho degradačných produktov pomocou 

ultra-vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie, ktorá umožňuje vyhodnotiť oxidačnú 

stabilitu abakaviru a tablety Ziagen. Vhodná chromatografická separácia sa dosiahla na 

kolóne Kinetex C18 použitím gradientovej elúcie s mobilnou fázou zloženej 

z acetonitrilu a octanu amónneho (c = 20 mmol dm−3, pH = 7,0). Celkový čas analýzy bol 

11 minút. Stanovenie abakaviru a jeho degradačných produktov bolo uskutočnené 

detektorom diódového poľa pri λ = 254 nm. Optimalizovaná metóda stanovenia abakaviru 

a jeho degradačných produktov bola ďalej použitá pre štúdium oxidácie abakaviru ako 

tradičným, tak i elektrochemickým prístupom. 

Štúdie nútenej degradácie v roztoku odhalili nestabilitu abakaviru v prítomnosti  

3% peroxidu vodíka a počas elektrochemickej oxidácie. Bolo zistené, že pomocné látky 

v tablete spomaľujú degradáciu abakaviru približne o 10 %. Abakavir je zoxidovaný  

z 15 % peroxidom vodíka pri 25 °C po 24 hodinách, pri 50 °C po 1,5 hodine a po  

5 minútach pri elektrochemickej oxidácií. Oxidácia abakaviru poskytla tri 

identifikovateľné a známe degradačné produkty. Degradačné produkty O1, O2, O3 

s relatívnymi retenčnými časmi 0,30; 0,40 a 0,45 sa vytvorili v prítomnosti 3% peroxidu 

vodíka, zatiaľ čo O2 a O3 s relatívnymi retenčnými časmi 0,40 a 0,45 boli generované 

elektrochemickou oxidáciou. Degradačné produkty boli identifikované pomocou 

hmotnostného detektoru a ich m/z sú 303; 319 a 247.  

 

Kľúčové slová 

Abakavir, Ziagen, UHPLC, nútená degradácia, elektrochemická oxidácia 
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Abstract 

The aim of this study is forced oxidative degradation of active pharmaceutical 

ingredient abacavir, used to treat HIV-infected patients. A fast and sensitive method for 

the determination of abacavir and its degradation products by ultra-high performance 

liquid chromatography has been developed and validated, that made it possible to 

evaluate the oxidation stability of abacavir and Ziagen tablets. Suitable chromatographic 

separation was achieved using a Kinetex C18 column and gradient elution  

with a mobile phase consisting of acetonitrile and ammonium acetate  

(c = 20 mmol dm−3, pH = 7.0). The total run time was 11 minutes. The determination of 

abacavir and its degradation products was performed by a photodiode array detector at  

λ = 254 nm. The optimized method for the determination of abacavir and its degradation 

products was applied to study the oxidation of abacavir by both traditional and 

electrochemical approaches. 

The forced degradation study in solution revealed abacavir instability in the 

presence of 3% hydrogen peroxide and during electrochemical oxidation. The study 

found that excipients in the tablet suppress the degradation of abacavir by approximately 

10 %. Abacavir is oxidized by 15 % by hydrogen peroxide after 24 hours at 25 °C, after 

1.5 hours at 50 °C and after 5 minutes at electrochemical oxidation. The oxidation of 

abacavir yielded three identifiable and known degradation products. The degradants  

O1, O2, O3 with relative retention times 0.30; 0.40 and 0.45 were formed in the presence 

of 3% hydrogen peroxide solution while O2 and O3 with relative retention times  

0.40 and 0.45 were electrochemically generated. Degradation products were identified by 

mass spectrometry and their m/z are 303; 319 and 247.  

 

Keywords 

Abacavir, Ziagen, UHPLC, forced degradation, electrochemical oxidation 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

Použité skratky  

AIBN Azobisisobutyronitril 

APCI Chemická ionizácia za atmosférického tlaku (z angl. Atmospheric 

pressure chemical ionization) 

API Účinná farmaceutická látka (z angl. Active pharmaceutical ingredient) 

C8 Oktylová skupina 

C18 Oktadecylová skupina 

DPV Diferenciálna pulzná voltametria 

FDA Úrad pre potraviny a liečivá (z angl. Food and Drugs Administration) 

HIV Vírus ľudskej imunodeficiencie (z angl. Human immunodeficiency 

virus) 

HPLC Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (z angl. High performance 

liquid chromatography) 

LC-HRMS Kvapalinová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou 

s vysokým rozlíšením (z angl. Liquid chromatography-high resolution 

mass spectrometry) 

LC-MS Kvapalinová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou 

(z angl. Liquid chromatography-mass spectrometry) 

LC-MS/MS Kvapalinová chromatografia v spojení s tandemovou hmotnostnou 

spektrometriou (z angl. Liquid chromatography tandem-mass 

spectrometry) 

LC-MSn Kvapalinová chromatografia v spojení s viacstupňovou hmotnostnou 

spektrometriou (z angl. Liquid chromatography/multiple-stage mass 

spectrometry) 

LOD Medza detekcie (z angl. Limit of detection)  

LOQ Medza stanovenia (z angl. Limit of quantification)  

MS Hmotnostná spektrometria (z angl. Mass spectrometry) 

NMR Nukleárna magnetická rezonancia (z angl. Nuclear magnetic 

resonance) 
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PDA Detektor diódového poľa (z angl. Photodiode array detector) 

QqQ Trojitý kvadrupólový analyzátor 

RH Relatívna vlhkosť (z angl. Relative humidity) 

RP-HPLC Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia v systéme s obrátenými 

fázami (z angl. Reversed phase-high performance liquid 

chromatography) 

RRT Relatívny retenčný čas (z angl. Relative retention time) 

RSD Relatívna smerodajná odchýlka (z angl. Relative standard deviation)  

SST Test spôsobilosti systému (z angl. System suitability test) 

SWV Voltametria štvorcových vĺn (z angl. Square wave voltammetry) 

TFA Kyselina trifluóroctová (z angl. Trifluoroacetic acid) 

TIC Celkový iónový prúd (z angl. Total ion current) 

UHPLC Ultra-vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (z angl. Ultra-high 

performance liquid chromatography) 

UHPLC-

MS/MS 

Ultra-vysokoúčinná kvapalinová chromatografia v spojení 

s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (z angl. Ultra-high 

performance liquid chromatography tandem-mass spectrometry) 

UV/VIS Ultrafialová a viditeľná oblasť spektra 

WHO Svetová zdravotnícka organizácia (z angl. World Health Organization) 

 

Použité symboly 

A Plocha píku [V s] 

b Smernica kalibračnej priamky 

c Molárna koncentrácia [mol dm–3] 

f Šírka píku vzostupnej časti [min]  

F Faradayova konštanta, F = 96 485,34 C mol–1 

h Výška píku [V] 

hn Výška šumu [V] 

I  Elektrický prúd [A] 

It Elektrolytický prúd [A] 

It=0 Počiatočný prúd [A] 
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k Koeficient prenosu hmoty [s–1] 

n Počet meraní 

m Hmotnosť [g] 

Mr Relatívna molekulová hmotnosť [g mol–1] 

m/z Pomer hmotnosti iónu k jeho náboju 

P Rozdeľovací koeficient oktanol/voda 

pKa Záporný logaritmus disociačnej konštanty  

Q Elektrický náboj [C] 

R Rozlíšenie 

R2 Koeficient determinácie 

s Smerodajná odchýlka merania 

t Čas [s] 

T Faktor symetrie 

tM Mŕtvy čas [min] 

tR Retenčný čas [min] 

v/v Objemový pomer 

wh Šírka píku v polovici výšky [min]  

w0,05 Šírka píku v 5 % výšky [min] 

𝑥𝑖 Prvok zo štatistického súboru o indexe i 

�̅� Aritmetický priemer hodnôt signálov 

z Počet vymenených elektrónov 

λ Vlnová dĺžka [nm] 

φ Objemové́ zastúpenie v mobilnej fáze 
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1 Cieľ práce 

Cieľom tejto práce je vyvinúť a validovať rýchlu a účinnú UHPLC metódu vhodnú 

pre vyhodnotenie oxidačnej stability abakaviru, účinnej látky používanej na liečbu 

pacientov infikovaných HIV a tablety Ziagen, prostredníctvom štúdií nútenej degradácie. 

Následne porovnať oxidáciu abakaviru klasickou cestou, t. j. peroxidom vodíka 

a elektrochemickú oxidácu. V poslednom kroku identifikovať vzniknuté degradačné 

produkty. 
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2 Teoretický úvod 

2.1 UHPLC 

Ultra-vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (UHPLC) je modifikovanou 

metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC), ktorej princíp spočíva 

v mnohonásobnom opakovanom ustaľovaní rovnovážnej distribúcie separovaných 

zlúčenín medzi dvoma fázami, mobilnou a stacionárnou. Mobilnou fázou je kvapalina, 

ktorá unáša separované zlúčeniny a stacionárna je nepohyblivá a je ukotvená v kolóne. 

K postupnému deleniu dochádza na základe rozdielnych fyzikálno-chemických vlastností 

separovaných zlúčenín [1, 2].  

Pre chromatografickú separáciu sa v poslednej dobe najčastejšie používa 

vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s obrátenými fázami (RP-HPLC). Mobilnou 

fázou je v tomto prípade polárne rozpúšťadlo (napr. acetonitril, metanol, tetrahydrofurán) 

a ich zmesi s vodou. Stacionárna fáza je nepolárna a väčšinou sa jedná o alkyly, 

najčastejšie oktyl (C8) a oktadecyl (C18), ktoré sú chemicky viazané na silikagél ako 

nosič. V tomto type chromatografie eluuje ako prvá najviac polárna zložka vzorky 

a zvyšujúca sa polarita mobilnej fázy predlžuje elučný čas [2, 3]. 

UHPLC využíva chromatografické kolóny, ktorých stacionárne fázy obsahujú 

častice s priemerom menším než 2 μm (obvykle 1,7 μm), ktoré sa využívajú v prístrojoch 

umožňujúcich pracovať pri tlakoch do 120 MPa. UHPLC prináša niekoľko zlepšení 

oproti klasickej HPLC, akými sú výrazne vyššia účinnosť, skrátenie doby analýzy, 

dosiahnutie vyššieho chromatografického rozlíšenia, mierne zlepšenie citlivosti a 

významne zníženie prevádzkových nákladov vzhľadom k menšej spotrebe rozpúšťadiel, 

v dôsledku čoho v posledných rokoch získava značnú pozornosť vo farmaceutickej a 

biomedicínskej analýze [1, 3, 4].  

Detekcia sa najčastejšie uskutočňuje pomocou spektrofotometrického UV/VIS, 

hmotnostného, fluorescenčného a elektrochemického detektoru [2]. V tejto práci bol 

použitý detektor diódového poľa (PDA) a QDa detektor (monokvadrupól). PDA detektor 

patrí medzi spektrofotometrické detektory založené na princípe absorpcie žiarenia 

v oblasti vlnových dĺžok od 190 do 800 nm [2]. Detektor QDa bol navrhnutý ako 

synergický komponent chromatografického systému Waters, ktorý poskytuje vysoko 

kvalitné hmotnostné spektrálne údaje a je určený pre potvrdenie identity a kvantifikáciu 

zlúčenín [5]. 
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2.2 Vývoj a optimalizácia chromatografickej metódy  

Vývoj a následná optimalizácia chromatografickej metódy je definovaná ako voľba 

chromatografických podmienok najčastejšie tak, aby boli látky v zmesi dokonale 

separované a citlivo detegované v čo najkratšom čase [6].  

Na základe informácií z odbornej literatúry je navrhnutý vhodný separačný systém, 

typ náplne kolóny, typ detekcie a zloženie mobilnej fázy. Fyzikálno-chemické vlastnosti, 

ako je logP a rozpustnosť pomáhajú pri výbere mobilnej fázy a rozpúšťadla vzorky, zatiaľ 

čo hodnota pKa pomáha určovať pH mobilnej fázy. Chromatografia na reverzných fázach 

je výhodnou voľbou pre separáciu zložiek liečiv, pretože degradácia sa najčastejšie 

uskutočňuje vo vodnom roztoku. Ako mobilnú fázu je možné použiť metanol, vodu 

a acetonitril v rôznych pomeroch. Na začiatku vývoja metódy je vhodné začať s pomerom 

voda/organická zložka na hodnote 50:50 (v/v) a neskôr metódu modifikovať. Ak je 

potrebné dosiahnuť lepšiu separáciu a symetriu píkov, je možné pridať tlmivý roztok [7]. 

Včasná elúcia vysoko polárnych zlúčenín a retencia nepolárnych zlúčenín je riešená 

použitím gradientovej elúcie, pri ktorej sa zloženie mobilnej fázy v priebehu analýzy 

v čase mení tak, že dochádza k postupnému nárastu obsahu zložky mobilnej fázy s vyššou 

elučnou silou. Výhodou gradientovej elúcie v porovnaní s izokratickou elúciou je, že 

v rámci jednej analýzy je možné stanoviť viac zlúčenín s pomerne rozdielnymi fyzikálno-

-chemickými vlastnosťami za pomerne krátky čas [7, 8].  

 

2.3 Validácia chromatografickej metódy  

Cieľom validácie analytickej metódy je preukázať, že metóda je vhodná na 

zamýšľaný účel a poskytuje presné a predvídateľné výsledky [8, 9]. Validácia všeobecne 

zahrňuje štúdie správnosti, presnosti, selektivity, linearity, medze detekcie, medze 

stanoviteľnosti a robustnosti [6].  

Správnosť predstavuje tesnosť zhody medzi experimentálne zistenou a referenčnou 

(skutočnou, pravdivou) hodnotou koncentrácie analytu [6]. 

Presnosť vyjadrená ako opakovateľnosť popisuje vzájomnú tesnosť zhody medzi 

navzájom nezávislými výsledkami meraní získaných za rovnakých prevádzkových 

podmienok v krátkom časovom intervale. Údaje o presnosti sa všeobecne vyjadrujú vo 

forme smerodajnej odchýlky, s, a v percentách (%) ako relatívna smerodajná odchýlka, 
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RSD, výsledkov z jednotlivých opakovaní, ktorá je vo farmaceutickej analýze limitovaná 

hodnotou 2 % [8]. 

Selektivita analytickej metódy je schopnosť jednoznačne stanoviť analyt vo 

vzorke i v prítomnosti interferujúcich látok, o ktorých sa dá očakávať, že budú prítomné 

[6]. Typicky to môžu byť nečistoty z výroby, pomocné látky a degradačné produkty [8]. 

Medza detekcie (LOD) predstavuje najnižšiu koncentráciu analytu vo vzorke, ktorú 

je možné danou analytickou metódou detegovať, ale nie nevyhnutne kvantifikovať 

s prijateľnou presnosťou a správnosťou [9]. Medza stanovenia (LOQ) predstavuje 

najnižšiu koncentráciu analytu vo vzorke, ktorá sa dá kvantitatívne určiť s prijateľnou 

presnosťou a správnosťou [9]. 

Linearita analytickej metódy predstavuje schopnosť získať v rámci daného rozsahu 

výsledky, ktoré sú priamo úmerné koncentrácií analytu vo vzorke [9]. Mieru zhody 

vzájomnej závislosti dvoch náhodných premenných určuje koeficient determinácie 

(poprípade korelačný koeficient) a QC koeficient [6]. 

Rozsah je definovaný ako interval medzi najvyššou a najnižšou koncentráciou 

analytu vo vzorke (vrátane týchto koncentrácií), pri ktorom sa preukázalo, že analytická 

metóda má požadovanú linearitu, presnosť a správnosť [6]. 

Robustnosť analytickej metódy je mierou jej schopnosti zostať nezmenená malými, 

ale úmyselnými odchýlkami v parametroch metódy a poskytuje náznak spoľahlivosti pri 

normálnom použití [9]. Medzi tieto parametre v prípade HPLC metód patrí pH, teplota 

kolóny a zloženie mobilnej fázy, ktoré sa menia v primeranom rozsahu [8].  

Test vhodnosti systému (SST) je test pre určenie vhodnosti a validity 

chromatografického systému pred jeho použitím a je neoddeliteľnou súčasťou mnohých 

analytických postupov. Používa sa na overenie, či rozlíšenie a opakovateľnosť 

chromatografického systému sú dostatočné na vykonanie analýzy a zároveň poskytuje 

dodatočnú záruku, že v konkrétnom prípade metóda poskytuje správne a presné výsledky 

[6, 8]. 
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2.4 Coulometria a elektrolýza 

Coulometria patrí medzi elektroanalytické absolútne metódy, pri ktorých dochádza 

v dôsledku elektrolýzy prebiehajúcej na pracovnej elektróde ku kvantitatívnej premene 

analytu prítomného v elektrochemickej cele [10]. Vzťah medzi hmotnosťou látky 

a nábojom potrebným na jej elektrochemickú premenu je daný Faradayovým zákonom, 

pričom platí rovnica (2.1): 

m = 
𝑀

𝑧 𝑭 
𝑄 = 

𝑀

𝑧 𝑭 
𝐼 𝑡,     (2.1)  

kde m je hmotnosť premenenej látky [g], M je molekulová hmotnosť látky [g mol–1],  

z je počet elektrónov vymenených pri elektródovej reakcií, F je Faradayova konštanta  

(F = 96 485,34 C mol–1), Q je elektrický náboj, ktorý prešiel elektrochemickou celou [C], 

I je elektrický prúd [A] a t je čas [s] [11]. 

 

2.4.1 Elektrolýza 

V tejto diplomovej práci bola uskutočnená elektrolýza za coulometrických 

podmienok pri konštantnom potenciáli, kedy bol elektrický prúd použitý k premene časti 

analytu. Následne bolo pomocou metódy UHPLC stanovené množstvo analytu.  

Pri potenciostatickom prevedení coulometrie, je potenciál pracovnej elektródy 

udržovaný na konštantnej hodnote potenciostatom [10]. Elektrolýza sa uskutočňuje 

najčastejšie pri takom potenciály, pri ktorom tečie elektródou limitný prúd 

elektrolyzovanej látky [11]. Pri potenciostatickej coulometrií elektrolytický prúd, It, 

s dobou elektrolýzy exponenciálne klesá, ako sa postupne látka vyčerpáva. Platí rovnica 

(2.2):  

It = It=0 e−𝑘t,     (2.2) 

kde It=0 je prúd na začiatku elektrolýzy [A], t je čas [s] a k je koeficient prenosu 

hmoty [s–1] [10]. 

Rýchlosť elektrolýzy je možné zvýšiť zvýšením teploty a zvýšením hodnoty k tak, 

že sa plocha elektródy zväčší, objem roztoku zmenší a hrúbka difúznej vrstvy zníži, t. j. 

roztok sa intenzívnejšie mieša. Koniec elektrolýzy je možné zistiť z poklesu 

elektrolytického prúdu na hodnotu blízku nule [10]. 
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Aparatúra potenciostatickej coulometrie v trojelektródovom zapojení je zložená 

z pracovnej veľkoplošnej elektródy, pomocnej elektródy, ktorá je spravidla oddelená od 

elektroanalyzovaného roztoku fritou, aby produkty vznikajúce pri elektrolýze na 

pomocnej elektróde nemohli interferovať so stanovením analytu, a referenčnej elektródy. 

Prejdený náboj Q, vypočítaný podľa rovnice (2.3): 

Q = ∫ 𝐼𝑡𝑑𝑡
∞

0
      (2.3) 

sa zisťuje elektronickým integrátorom, ktorý je vložený v sérií do obvodu s ampérmetrom 

[10]. 

 

2.5 Degradačné štúdie liečiv 

Degradačné štúdie sú regulačnou požiadavkou a vedeckou nevyhnutnosťou počas 

vývoja liečiv. Pred registráciou nového liečiva je povinnosťou vykonať štúdie stability 

novej účinnej farmaceutickej látky (API) a samotného lieku [7]. Tieto štúdie skúmajú 

správanie liečivej látky za rôznych podmienok prostredia, pretože zmeny v ich stabilite 

môžu ohroziť bezpečnosť pacienta vytvorením toxických produktov degradácie [12]. 

Znalosť stability liečivej látky následne umožňuje stanoviť cesty degradácie API/lieku, 

objasniť štruktúru degradačných produktov, vytvoriť stabilnejšie formulácie lieku, 

pomáha pri výbere správneho zloženia a balenia, a určení skladovacích podmienok 

[7, 12]. 

Štúdie stability zahŕňajú dlhodobé štúdie (12 mesiacov) a štúdie zrýchlenej stability 

(6 mesiacov) [13]. Štúdie nútenej degradácie v porovnaní so štúdiami stability pomáhajú 

vytvoriť degradačné produkty v oveľa kratšom časovom období, väčšinou v rámci 

maximálne niekoľkých týždňov [7]. Počas štúdií nútenej degradácie je vzorka vystavená 

stresovým podmienkam svetla, tepla, vlhkosti, hydrolýzy kyselín a zásad, a oxidácie, 

obvykle do rozsahu degradácie 5–25 % [8]. Stresové štúdie sa zvyčajne vykonávajú na 

pevnej látke alebo roztoku v rámci jednej dávky lieku. V rámci štúdie je potrebné 

podrobiť záťažovým testom aj placebo, aby sa vylúčili tie nečistoty, ktoré nie sú 

produktmi degradácie (napr. nečistoty pochádzajúce z pomocných látok) [12]. Schéma, 

ktorá sa všeobecne používa pre štúdie nútenej degradácie API a liečivých výrobkov, je 

zhrnutá v Tab. 2.1.  
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Tab. 2.1 Typické stresové podmienky pre API a liek [7, 12, 14]. 

Stresové 

podmienky 

Príklady API Liek 

pevný roztok/ 

suspenzia 

pevný roztok/ 

suspenzia 

Kyslé  0,1–1 mol dm–3 HCl, HNO3 − + − + 

Zásadité  0,1–1 mol dm–3 NaOH − + − + 

Oxidácia 0,3−30 % (obj.) H2O2 − + − + 

Svetlo UV/denné svetlo + + + + 

Teplo 10–70 °C, 

možné kombinovať s vlhkosťou 

+ + + + 

Vlhkosť 60–90 RH, 

možné kombinovať s teplom 

+ − + − 

(+) odporúčané; (−) netestované  

Oxidačné reakcie sú jedným z dvoch najbežnejších mechanizmov degradácie, spolu 

s hydrolýzou. Pri degradácii liečiva je potrebné vziať do úvahy tri hlavné oxidačné cesty, 

uvedené v Tab. 2.2, avšak najčastejšie používaným je práve peroxid vodíka, ktorého 

odporúčaná koncentrácia je 0,3–3 % (obj.) a API 0,1–1 g l–1 [14].  

 

Tab. 2.2 Typické stresové podmienky pre API a liek [14]. 

Oxidačné cesty Príklad 

Radikálovo iniciovaná oxidácia 

(autooxidácia) 

Azobisisobutyronitril,  

4,4'-azobis(4-kyanovalerová kyselina) 

Oxidácia sprostredkovaná peroxidom H2O2 

Oxidácia sprostredkovaná elektrónovým 

prenosom 

Prechodné kovy: 

Cu(II), napr. CuCl2, CuSO4 

Fe(III), napr. FeCl3, Fe2(SO4)3  
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Vzorky generované nútenou degradáciou sa môžu použiť na vývoj metódy 

indikujúcej stabilitu. Podľa úradu pre potraviny a liečivá (FDA) je metóda indikácie 

stability validovaný kvantitatívny analytický postup, ktorý umožňuje zistiť, ako sa mení 

stabilita v čase, teda ako sa mení koncentrácia API v liečivom produkte v dôsledku 

degradácie bez rušenia inými degradačnými produktmi, nečistotami a pomocnými 

látkami [7].  

 

2.6 Úloha pomocných látok v lieku 

Pomocné látky, tzv. excipienty, zohrávajú ústrednú úlohu v procese vývoja liečiv a 

vo formulácii stabilných liekových foriem. Potenciálne fyzikálne a chemické interakcie 

medzi liečivami a pomocnými látkami môžu ovplyvniť chemickú povahu, stabilitu a 

biologickú dostupnosť liekov a následne ich terapeutickú účinnosť a bezpečnosť. Je 

známe, že pomocné látky uľahčujú podávanie a modulujú uvoľňovanie API, umožňujú 

lepšiu spracovateľnosť lieku a stabilizáciu proti degradácii rôznymi vplyvmi. Väčšina 

pomocných látok nemá priamy farmakologický účinok, ale môžu formulácií dodať 

užitočné vlastnosti. Môžu tiež spôsobiť neúmyselné účinky, ako je zvýšená degradácia 

liečiva [15].  

 

2.7 Abakavir 

Abakavir sulfát (štruktúra znázornená na Obr. 2.1) s molekulovou hmotnosťou 

335 g mol−1 je derivát purínu. Systematický názov abakaviru je bis({(1S,4R)-4- 

-[2-amino-6-(cyklopropylamino)-9H-purín-9-yl]cyklopent-2-en-1-yl}metanol)sulfát, 

ktorého molekulový vzorec je C28H38N12O6S [16, 17]. Patrí do triedy organických 

zlúčenín známych ako 1,3-substituované cyklopentylpurínové nukleozidy. In vivo sa 

abakavir sulfát disociuje na svoju voľnú bázu abakavir [18].  

Abakavir sulfát je pevná biela látka, dobre rozpustná vo vode (rozpustnosť 77 g l–1) 

a s teplotou topenia 165 °C [17, 18]. Podľa zdroja [19] je hodnota logP abakaviru 

približne 0,39. Hodnoty pKa funkčných skupín abakaviru sú 5,80 a 0,74 pre amínovu 

a 15,41 pre hydroxylovú skupinu (Obr. 2.1).  
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Obr. 2.1 Molekula abakaviru. Na obrázku je znázornená amínová a hydroxylová funkčná 

skupina s vypočítanými hodnotami pKa. Štruktúra a hodnoty pKa sú získané 

z MarvinSketch 20.4 [19]. 

 

Z farmaceutického hľadiska patrí abakavir medzi nukleozidové inhibítory reverznej 

transkriptázy, ktoré sa používajú v antiretrovírusovej kombinovanej terapii na liečbu 

pacientov infikovaných vírusom ľudskej imunodeficiencie typu 1 (HIV-1) [20, 21]. Na 

trhu je dostupný ako samotný liek a taktiež v kombinácií s lamivudínom a zidovudínom 

[22]. Je účinnou látkou v liekoch Trizivir, Triumeq, Kivexa a Ziagen, ktoré sú viazané na 

lekársky predpis, pričom zvyčajná dávka Ziagenu je 600 mg denne [18]. Podrobné 

zloženie tabliet Ziagen podľa oficiálnych informácií od výrobcu tablety je uvedené  

v Tab. 2.3.  
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Tab. 2.3 Obsah jednej tablety Ziagen [23]. 

Zložka Chemická látka Hmotnosť/mg 

Účinná látka: Abakavir sulfát 351,0 

 Abakavir  300,0 

Pomocné látky: Polykryštalická celulóza 414,6 

 Sodná soľ karboxymetylškrobu (typ A) 24,0 

 Stearát horečnatý 8,0 

 Koloidný oxid kremičitý (bezvodý) 2,4 

Filmový obal (žltý): Hypromelóza 8,4 

 Oxid titaničitý 3,6 

 Triacetín 1,1 

 Oxid železitý (žltý) 0,9 

 Polysorbát 80 0,1 

 

2.7.1 Stanovenie abakaviru 

Bolo publikovaných niekoľko odborných článkov na tému stanovenia abakaviru 

a jeho degradačných produktov. Stanovenie bolo uskutočnené výhradne metódou 

kvapalinovej chromatografie, hmotnostnej spektrometrie (MS) a nukleárnej magnetickej 

rezonancie (NMR).  

V českom liekopise sú pre určenie čistoty abakaviru uvedené dve metódy HPLC. 

V prvej z možností bola zvolená kolóna so stacionárnou fázou C18, mobilnou fázou bol 

vodný roztok kyseliny trifluóroctovej a metanolu. Na stanovenie abakaviru bola použitá 

gradientová elúcia s dobou analýzy 40 minút. Detekcia bola uskutočnená 

spektrofotometrickým detektorom pri λ = 254 nm. V druhej z možností bola pre 

chromatografickú separáciu taktiež zvolená kolóna so stacionárnou fázou C18. Mobilnou 

fázou bola zmes dietylamínu, propan-2-olu a heptánu. Opäť bola použitá gradientová 

elúcia s celkovým časom analýzy 37 minút. Detekcia bola uskutočnená 

spektrofotometrickým detektorom pri λ = 286 nm [17]. 

V dokumente Svetovej zdravotníckej organizácií (WHO) je uvedená metóda HPLC 

s použitím stacionárnej fázy C18 a mobilnej fázy zloženej z 0,05 % (obj.) vodného 

roztoku kyseliny trifluóroctovej a metanolu v gradientovej elúcií. Detekcia bola 
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uskutočnená spektrofotometrickým detektorom pri λ = 254 nm a celková dĺžka analýzy 

bola 45 minút [13]. 

Zo zahraničných publikácií sa uvádza niekoľko metód HPLC a kvapalinovej 

chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS) pre stanovenie 

abakaviru v plazme a súbežnom stanovení s inými antiretrovírusovými liekmi [24−28], 

vo farmaceutických produktoch a v ľudskom sére [29], v biologických matriciach  

[30, 31] a elektrochemické stanovenie [32].  

 

2.7.2 Štúdie nútenej degradácie abakaviru 

Úplným degradačným profilom abakaviru a mechanizmom vzniku jeho 

degradačných produktov sa vo svojich prácach zaoberali Rao a kol. [33], Vukkum a kol. 

[4] a Kurmi a kol [34]. Produkty oxidačnej degradácie popísané v jednotlivých prácach 

sa avšak vzájomne nezhodujú. 

Rao a kol. použili na stanovenie abakaviru a jeho degradačných produktov metódu 

RP-HPLC. Detekciu uskutočnili PDA detektorom pri λ = 220 nm. Optimálnych 

výsledkov dosiahli s použitím kolóny so stacionárnou fázou C18. Mobilná fáza 

pozostávala z acetonitrilu a vodného tlmivého roztoku octanu amónneho v gradientovom 

elučnom režime. Dĺžka analýzy bola 25 minút. Hmotnostné spektrá boli zaznamenané pri 

chemickej ionizácii za atmosférického tlaku (APCI) v pozitívnom móde detekcie [33]. 

Oxidácia abakaviru poskytla celkovo tri degradačné produkty, ktorých charakterizácia je 

uvedená v Tab. 2.4 a ich štruktúry na Obr. 2.2.  

 

Tab. 2.4 Degradačné produkty vzniknuté oxidáciou, ich relatívne retenčné časy, RRT, 

vztiahnuté na retenčný čas abakaviru (tR = 18 min) a namerané m/z podľa Rao a kol. [33]. 

Degradačný produkt RRT Nameraná hmotnosť m/z 

A1 0,68 319,15 

A2 0,71 247,13 

A3 0,96 303,16 
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A1 m/z 319,15     A2 m/z 247,13 

 

 

 

 

 

 

  

  

A3 m/z 303,16 

Obr. 2.2 Štruktúry degradačných produktov abakaviru (A1–A3) vzniknutých oxidáciou od 

Rao a kol [33]. 

V prítomnosti azobisisobutyronitrilu (AIBN) pri 45 °C počas siedmich dní vznikli 

dva degradačné produkty A1 a A2, zatiaľ čo A2 a A3 v prítomnosti 6% (obj.) peroxidu 

vodíka pri laboratórnej teplote opäť počas siedmich dní.  

Hmotnosť prvého degradačného produktu A1 pripisovali autori tvorbe N-oxidu a 

hydroxylamínu v siedmej a druhej polohe purínovej skupiny, čo bolo v nasledujúcej 

štúdií [34] vyvrátené. Druhý degradačný produkt A2 vznikol jednoduchou stratou 

cyklopropánovej skupiny a tretí degradačný produkt A3 pozostáva z N-oxidu v siedmej 

polohe purínovej skupiny [33]. Degradačný produkt A2 je opísaný vo farmakológií ako 

známa nečistota descyklopropyl abakavir so systematickým názvom [(1S,4R)-4-(2,6- 

-diamino-9H-purín-9-yl)cyclopent-2-en-1-yl]metanol. 
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Vukkum a kol. opísali pre kvantitatívne stanovenie abakaviru, jeho nečistôt a 

degradačných produktov metódu UHPLC. Chromatografickú separáciu uskutočnili na 

kolóne so stacionárnou fázou C8. Mobilná fáza bola zložená z roztoku kyseliny  

o-fosforečnej vo vode a metanolu v gradientovej elúcií. Detekcia sa uskutočnila PDA 

detektorom pri λ = 220 nm. Dĺžka analýzy bola 6 minút. LC-MS detekcia sa uskutočnila 

za použitia kvapalinového chromatografického systému spojeného s trojitým 

kvadrupólovým analyzátorom (QqQ), pričom mobilná fáza pozostávala z roztoku 

kyseliny mravčej vo vode a metanolu s využitím gradientovej elúcie [4]. Analýza trvala 

12 minút. 

Pri oxidácií abakaviru 3% (obj) peroxidom vodíka vzniklo päť degradačných 

produktov. Zhoda s degradačnými produktmi opísaných v predchádzajúcej štúdií [33] 

nastala pri degradačných produktoch B2 s A2, B3 s A3, B5 a A1 (viď. Tab. 2.6, str. 27). Za 

nečistotu sa považuje produkt B2 a B1. Systematický názov produktu B1 je 2-amino-9-

[(1R,4S)-4-(hydroxymetyl)cyklopent-2-en-1-yl]-1,9-dihydro-6H-purín-6-ón hydrochlo- 

rid. Charakteristiky a štruktúry degradačných produktov a nečistôt vzniknutých 

oxidáciou sú uvedené v Tab. 2.5 a Obr. 2.3 (str. 24) [4].  

Tab. 2.5 Degradačné produkty a nečistoty abakaviru vzniknuté oxidáciou, ich relatívne 

retenčné časy, RRT, vztiahnuté na retenčný čas abakaviru (tR = 3,42 min) a namerané m/z 

podľa Vukkum a kol. [4]. 

Degradačné 

produkty a nečistoty 

RRT Nameraná hmotnosť m/z 

B1 0,47 – 

B2 0,60 – 

B3 0,74 303,20 

B4 0,94 223,20 

B5 1,35 319,20 
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B1 Mr = 283,71    B4 m/z 223,20 

Obr. 2.3 Štruktúra nečistoty B1 a degradačného produktu abakaviru B4 vzniknutých 

oxidáciou od Vukkum a kol. [4]. 

 

Kurmi a kol. opísali pre kvantitatívne stanovenie abakaviru a jeho degradačných 

produktov metódu HPLC so stacionárnou fázou C18. Mobilná fáza bola zložená  

z metanolu a mravčanu amónneho v gradientovom elučnom režime. Dĺžka analýzy bola  

62 minút. Detekciu uskutočnili PDA detektorom pri λ = 254 nm. Degradačné produkty 

boli charakterizované pomocou kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou 

spektrometriou s vysokým rozlíšením (LC-HRMS), kvapalinovou chromatografiou 

v spojení s viacstupňovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MSn) a NMR [34]. 

Oxidácia abakaviru poskytla celkovo päť degradačných produktov, ktorých 

štruktúry sú uvedené na Obr. 2.4. Oxidáciou abakaviru v prítomnosti 15% (obj.) peroxidu 

vodíka pri 30 °C počas 10 dní sa vytvorili štyri degradačné produkty C1, C2, C3, C5. 

Degradačné produkty C1, C2, a C5 sa vytvorili hydroxyláciou, dihydroxyláciou a 

epoxidáciou na dvojitej väzbe v cyklopent-2-enyl metanolovom zvyšku abakaviru. 

Degradačný produkt C1 bol vytvorený len v malom množstve. Produkt C3 je zhodný 

s nečistotou publikovanou v predchádzajúcich štúdiách [4, 33]. Zhoda v m/z bola 

pozorovaná taktiež u produktov C1 a C5 s produktmi A3 a B3, avšak ich pravdepodobné 

štruktúry sú odlišné. V prítomnosti AIBN vznikal degradačný produkt C4, ktorého názov 

je N-(2-amino-9-(4-(hydroxymetyl)cyklopent-2-enyl)-9H-purín-6-yl)-3-hydroxypropán-

amid a vznikol degradáciou hydroxycyklopropylovej skupiny [34]. Jeho m/z je rovnaká 

ako u produktov B5 a A1, avšak jeho pravdepodobná štruktúra sa opäť líši (viď. Tab. 2.6, 

str. 27). 
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[C1 + H]+ m/z 303,16    [C2 + H]+ m/z 321,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[C4 + H]+ m/z 319,15    [C5 + H]+ m/z 303,16 

Obr. 2.4 Štruktúry degradačných produktov abakaviru (C1, C2, C4, C5) vzniknutých 

oxidáciou podľa Kurmi a kol. [34]. 

2.7.3 Elektrochemická oxidácia abakaviru 

Napriek analytickému významu elektrochémie vo farmaceutických štúdiách sa  

v literatúre nachádza len veľmi málo informácií o oxidačnom mechanizme abakaviru. 

Elektrochemická oxidácia abakaviru je spomenutá len v dvoch publikáciách. 

Prvá publikácia zaoberajúca sa elektrochemickou oxidáciou abakaviru bola 

publikovaná Zhou a kol. [35], ktorá bola uskutočnená za účelom úplnej degradácie 

a zistenia potenciálneho rizika pre vodné organizmy pomocou penetračného toku 
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poréznej anódy Ti/SnO2 – Sb, pripravenej sól-gélovou metódou. Uvedená pracovná 

elektróda značne zvyšuje katalytickú aktivitu a energetickú efektívnosť v priebehu 

eliminácie abakaviru z odpadovej vody. V tejto práci bola skúmaná rýchlosť degradácie 

abakaviru za rôznych reakčných podmienok a identifikovaná možná elektrochemická 

degradačná cesta abakaviru. Účinnosť degradácie bola viac ako 97 % a uskutočnila sa za 

10 minút pri prúdovej hustote 0,2 mA cm–2. Koncentrácia abakaviru bola stanovená 

pomocou HPLC s PDA detektorom pri λ = 271 nm. Degradačné produkty boli 

identifikované pomocou ultra-vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie v spojení 

s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (UHPLC-MS/MS). Za uvedených 

podmienok boli detegované tri degradačné produkty D1, D2 a D3. Produkt D1 vznikol 

oxidáciou cyklopropylamínovej skupiny a produkt D2 sa vytvoril štiepením 

cyklopropylového kruhu. Štruktúra produktu D1 je zhodná s produktom C4 a produkt D2 

je zhodný s nečistotou publikovanou v predchádzajúcich štúdiách [4, 33, 34],  

viď. Tab. 2.6, str. 27. Produkt D3 bol vytvorený degradáciou D1 a D2 a jeho štruktúra je 

uvedená na Obr. 2.5 [35]. 

Druhou publikáciou, v ktorej bola opísaná elektrochemická oxidácia abakaviru je 

od Uslu a kol. [36]. Cieľom tejto práce bolo vyvinúť nové voltametrické metódy, akou je 

diferenciálna pulzná voltametria (DPV) a voltametrické meranie v štvorcových vlnách 

(SWV) na kvantitatívne stanovenie abakaviru vo farmaceutických výrobkoch 

a biologických vzorkách. Abakavir bol oxidovaný na pracovnej elektróde zo skleného 

uhlíku. Referenčnou elektródou bola Ag/AgCl a pomocnou elektródou bol platinový drôt. 

Pri uskutočnení cyklickej voltametrie abakaviru bola pozorovaná jedna dobre definovaná 

oxidačná vlna pri E = 1,10 V a cyklické voltametrické merania preukázali ireverzibilnú 

povahu oxidačného procesu [36]. 

 

 

 

 

 

D3 Mr = 150 

Obr. 2.5 Štruktúra degradačného produktu abakaviru D3 vzniknutého elektrochemickou 

oxidáciou od Zhou a kol. [35]. 
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V doteraz publikovaných štúdiách, týkajúcich sa degradácie abakaviru vo forme 

roztoku boli použité významne odlišné stresové podmienky a taktiež sa pozorovala rôzna 

miera degradácie. Publikácie sa však zhodujú v získaných m/z niektorých vzniknutých 

degradačných produktov (Tab. 2.6). Nečistota I, descyklopropyl abakavir, je jediná látka, 

na ktorej sa zhodujú všetky práce. Zhoda v štruktúrach bola pozorovaná u produktov D1 

a C4, u produktov A1 a B5, a u produktov A3 a B3. 

Tab. 2.6 Súhrnná tabuľka produktov z degradačných štúdií [4, 33, 34, 35]. 

Produkt Nameraná 

hmotnosť m/z 

Najpravdepodobnejší 

vzorec 

Zhoda v publikáciách 

I 247 C11H15N6O
+ A2 [Rao], C3 [Kurmi], 

B2* [Vukkum], D2* [Zhou] 

P1 – – D3 [Zhou] 

P2 223 – B4 [Vukkum] 

P3 – – B1 [Vukkum] 

P4 303 C14H19N6O2
+ A3 [Rao], B3 [Vukkum], 

C1 [Kurmi], C5 [Kurmi] 

P5 319 C14H19N6O3
+ A1 [Rao], B5 [Vukkum], 

C4 [Kurmi], D1* [Zhou] 

P6 321 C14H21N6O3
+ C2 [Kurmi] 

*pravdepodobne nameraná m/z pri zohľadnení protonovanej molekuly [I+H]+ 
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3 Experimentálna časť 

3.1 Použité chemikálie a prístroje 

3.1.1 Chemikálie 

• Abakavir sulfát (Zentiva, Česká republika) 

• Polykryštalická celulóza (Zentiva, Česká republika) 

• Sodná soľ karboxymetylškrobu - typ A (Zentiva, Česká republika) 

• Stearát horečnatý (Zentiva, Česká republika) 

• Koloidný bezvodý oxid kremičitý (Zentiva, Česká republika) 

• Deionizovaná voda upravená pomocou zariadenia Milli-Q plus (Millipore, USA) 

• Metanol CHROMASOLV® (gradient grade ≥ 99,9 %, Honeywell, Nemecko)  

• Acetonitril CHROMASOLV® (gradient grade ≥ 99,9 %, Honeywell, Nemecko)  

• Octan amónny (čistota ≥ 98,0 %, Sigma-Aldrich, Holandsko) 

• Kyselina octová 100% (v čistote pre LC–MS, Merck, Nemecko) 

• Hydroxid amónny 25% (čistota p. a., Lach-Ner s. r. o., Česká republika) 

• Kyselina mravčia pre HPLC (čistota ≥ 98,0 %, Honeywell, Nemecko) 

• Peroxid vodíka 30% (Lach-Ner s. r. o., Česká republika) 

• Dusičnan strieborný (čistota p.a., Lach-Ner s. r. o., Česká republika) 

3.1.2 Prístroje  

• Kvapalinový chromatograf Waters Acquity UPLC H-class vybavený PDA  

eλ detektorom a hmotnostným detektorom (všetko od Waters, USA). Ovládanie 

prístroja a vyhodnocovanie nameraných dát bolo uskutočnené pomocou programu 

Empower3 (Waters, USA). Spracovanie výsledkov bolo uskutočnené v programe 

Microsoft Excel 2020 (Microsoft, USA). Vytvorenie štruktúrnych vzorcov a výpočet 

hodnôt pKa a logP bolo uskutočnené v programe MarvinSketch 20.4 (ChemAxon, 

Maďarsko). 

• Degradačná komora Memmert Humidity Chamber HCP 108, Memmert (Nemecko) 

• Analytické váhy Entris, Sartorius (Nemecko) 

• pH meter/konduktometr Jenway 3540, Bibby Scientific (Veľká Británia), kalibračné 

pufry, Merck (Nemecko) 

• Homogenizátor Vortex, Chromservis (Česká republika)  

• Ultrazvukový sonikátor, Elmasonic S15 (H), Elma Schmidbauer GmbH (Nemecko) 
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• Magnetická miešačka, Thermo scientific (USA) 

• Potenciostat/galvanostat model 273 EG&G, Princeton applied research (USA) 

 

3.2 Príprava pomocných látok v tablete Ziagen 

Bolo pripravené množstvo 10 g pomocných látok tak, aby obsah zodpovedal 

tabletovej forme abakaviru pod obchodným názvom Ziagen (zloženie viď. Tab. 2.3,  

str. 20) a aby obsah pomocných látok (56,125 % v tablete) odpovedal 1 mmol dm–3 

abakavir sulfátu (43,875 % v tablete), viď. Tab. 3.1 a Tab. 3.2. Po navážení všetkých 

pomocných látok bol na záver celý obsah premiešaný pomocou homogenizátoru.  

Tab. 3.1 Percentuálne zastúpenie abakavir sulfátu a pomocných látok v tablete Ziagen. 

Chemická látka Percentuálne zastúpenie/%  

Abakavir sulfát 43,9  

Polykryštalická celulóza 51,8  

Sodná soľ karboxymetylškrobu 3,0  

Stearát horečnatý 1,0  

Koloidný oxid kremičitý (bezvodý) 0,3  

 

Tab. 3.2 Percentuálne zastúpenie a hmotnosti pomocných látok, m, na celkové množstvo 

10 g v tablete Ziagen. 

Chemická látka Percentuálne zastúpenie/% m/g 

Polykryštalická celulóza 92,3 9,23 

Sodná soľ karboxymetylškrobu 5,35 0,535 

Stearát horečnatý 1,78 0,178 

Koloidný oxid kremičitý (bezvodý) 0,535 0,0535 
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3.3 Príprava roztokov  

3.3.1 Príprava štandardných roztokov 

Štandardné roztoky abakavir sulfátu (Mr = 335) pre optimalizáciu metódy 

o koncentrácií 1 g l–1 (Std-I) a pre validáciu metódy o koncentráciách 2,5 g l–1 (Std-IIa) a 

1 mmol dm–3 (Std-IIIa) boli pripravené navážením potrebného množstva abakavir sulfátu 

a rozpustením v deionizovanej vode.  

Štandardný roztok tablety Ziagen pre validáciu (Std-IIb) o koncentrácií abakavir 

sulfátu 2,5 g l–1 bol pripravený navážením 25 mg abakavir sulfátu a 31,98 mg pomocných 

látok do 10 ml odmernej banky a doplnením deionizovanou vodou po rysku. Štandardný 

roztok tablety pre validáciu s koncentráciou 1 mmol dm–3 abakavir sulfátu (Std-IIIb) bol 

pripravený navážením 33,5 mg abakavir sulfátu a 42,85 mg pomocných látok do 100 ml 

odmernej banky a doplnením deionizovanou vodou po rysku.  

Štandardné roztoky boli sonifikované po dobu 30 minút a následne prefiltrované 

cez striekačkový filter Puradisc FP 30 o veľkosti pórov 0,2 μm. Roztoky boli pripravené 

vždy čerstvé a neboli uchovávané. 

 

3.3.2  Príprava kalibračných roztokov 

Kalibračné roztoky abakaviru a tablety boli pripravené na 10 koncentračných 

úrovniach, pokrývajúcich teoretický rozsah metódy, postupným riedením zásobných 

roztokov štandardu abakaviru (Std-IIa) a tablety (Std-IIb). Výsledné koncentrácie 

kalibračných roztokov sú uvedené v Tab. 3.3. 
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Tab. 3.3 Koncentrácie kalibračných roztokov.  

Koncentračná 

úroveň 
c/g l–1] c/mmol dm–3 

1 2,5 7,46 

2 1,0 2,99 

3 0,75 2,24 

4 0,50 1,49 

5 0,34 1,00 

6 0,10 0,299 

7 0,050 0,149 

8 0,034 0,100 

9 0,010 2,99 ∙ 10–2 

10 5,0 ∙ 10–3 1,49 ∙ 10–2 

 

3.3.3 Príprava roztokov pre degradačné štúdie 

V rámci degradačných štúdií bolo pripravených 5 pracovných roztokov s rôznym 

zložením (Tab. 3.4). Roztok 3% (obj.) peroxidu vodíka bol pripravený nariedením  

30% peroxidu vodíka. 

Koncentrácia abakavir sulfátu vo všetkých roztokoch bola 1 mmol dm–3. Navážilo 

sa 33,5 mg abakavir sulfátu a pomocných látok 42,85 mg. Návažky boli rozpustené  

v 100 ml deionizovanej vody, prípadne v 3% (obj.) peroxide vodíka (podľa Tab. 3.4). 

Roztoky boli prefiltrované cez striekačkový filter Puradisc FP 30 o veľkosti pórov  

0,2 μm. Roztok s označením P patrí placebu.  
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Tab. 3.4 Zloženie roztokov abakaviru a tablety podrobených stresovým podmienkam. 

Roztok Abakavir Pomocné látky 3% (obj.) H2O2 H2O 

R-I + − − + 

R-II + − + − 

R-III + + − + 

R-IV + + + − 

P − + + − 

 

3.3.4 Príprava roztokov pre elektrochemickú oxidáciu 

Pracovné roztoky abakaviru v octane amónnom (Mr = 77,08) pre elektrochemickú 

oxidáciu boli pripravené tak, aby koncentrácia abakaviru bola 0,15 g l–1 a octanu 

amónneho 0,05 mmol dm–3. Roztok octanu amónneho o koncentrácií 0,05 mmol dm–3  

bol pripravený navážením potrebného množstva octanu amónneho a rozpustením  

v 750 ml deionizovanej vody. Roztok pufru bol rozdelený na tri časti po 250 ml. Pomocou 

kyseliny octovej a 25% (hm.) hydroxidu amónneho bolo upravené pH roztokov octanu 

amónneho na hodnoty pH = 4,0; 7,0 a 9,0. Následne bolo navážené potrebné množstvo 

abakavir sulfátu a rozpustené v roztokoch octanu amónneho o príslušnom pH. Pripravené 

roztoky boli prefiltrované cez filter Nylon 66 Membranes (Supelco) o veľkosti pórov  

0,2 μm za použitia vákuovej pumpy a následne sonifikované po dobu 30 minút. 

Roztok octanu amónneho o koncentrácií 0,2 mol dm–3 bol pripravený navážením 

potrebného množstva pevného octanu amónneho a rozpustením v deionizovanej vode. 

Roztok bol ponechaný v ultrazvuku po dobu 15 minút.  

Roztok dusičnanu strieborného o koncentrácií 0,01 mol dm–3 a octanu amónneho 

o koncentrácií 0,2 mol dm–3 bol pripravený navážením 0,0849 g pevného dusičnanu 

strieborného a 0,7708 g octanu amónneho do 50 ml odmernej banky. Roztok bol po 

doplnení deionizovanou vodou ponechaný v ultrazvuku po dobu 15 minút. 

 

3.4 Príprava mobilnej fázy 

Octan amónny s koncentráciou 20 mmol dm–3, ako jedna zo zložiek mobilnej fázy, 

bol pripravený navážením vypočítaného množstva octanu amónneho a rozpustením 

v deionizovanej vode. Hodnota pH pufru bola vo výslednom objeme mobilnej fázy 
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upravená na pH = 6,5; 7,0 a 7,5. Pre úpravu pH bol použitý 25% (hm.) hydroxid amónny 

a kyselina octová. Pre optimalizáciu metódy bol použitý octan amónny o pH = 7,0 a pre 

štúdium robustnosti o pH = 6,5; 7,0 a 7,5. Roztok 0,1% (obj.) kyseliny mravčej bol 

pripravený nariedením koncentrovanej kyseliny mravčej. 

Pripravené roztoky mobilnej fázy boli prefiltrované cez filter Nylon 66 Membranes 

(Supelco) o veľkosti pórov 0,2 μm za použitia vákuovej pumpy a odplynené v ultrazvuku 

po dobu 15 minút tesne pred použitím. Roztoky boli pre každé meranie pripravené vždy 

čerstvé. 

 

3.5 Chromatografické podmienky 

Experimentálna časť merania bola uskutočnená na kvapalinovom chromatografe 

Waters Acquity UPLC H-class (Waters, USA) s chromatografickou kolónou Kinetex C18 

(100 × 2,1 mm, 1,7 µm, Phenomenex, USA). Začiatočné experimentálne podmienky boli:  

• prietoková rýchlosť: 0,3 ml min–1,  

• dávkovaný objem vzorky: 1 µl,  

• teplota kolóny: 28 °C,  

• teplota dávkovača: 8 °C, 

• detekčná vlnová dĺžka: λ = 254 nm. 

Vytvorené produkty degradácie boli identifikované s použitím QDa detektoru. 

Experimentálne podmienky boli nasledovné: 

• polarita: pozitívny mód, 

• hmotnostný rozsah: 100,00–500,00 Da, 

• začiatok zaznamenávania: 1 min, 

• koniec zaznamenávania: 7 min, 

• napätie kužeľa: 15 V, 

• teplota sondy: 600 °C, 

• kladné a záporné napätie kapiláry: 0,8 kV. 

Mobilná fáza pozostávala z acetonitrilu ako zložky A a octanu amónneho 

s koncentráciou 20 mmol dm–3 ako zložky B. Pomer zložiek sa v priebehu gradientového 

programu menil od 10 do 70 % (v/v) acetonitrilu (viď. Tab. 3.5). Celková doba analýzy 

vrátane ustálenia rovnováhy predstavuje 11 minút. Mŕtvy čas kolóny vyhodnotený 

z chromatogramu acetonitrilu je 0,75 minút. 
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Tab. 3.5 Gradientový program, podľa ktorého sa menilo zastúpenie organickej  

(A, acetonitril) a vodnej zložky (B, octan amónny, c = 20 mmol dm–3, pH = 7,0) mobilnej 

fázy v priebehu elúcie. 

t/min φ (A)/% φ (B)/% 

0 10 90 

2 10 90 

7 70 30 

8 70 30 

9 10 90 

11 10 90 

 

 

3.6 Analytické spracovanie dát 

3.6.1 Test vhodnosti systému 

Test vhodnosti systému, SST, bol počas experimentálnej časti práce overovaný 

pred každou analýzou na štandarde abakaviru s koncentráciou 1 mmol dm–3 v piatich 

opakovaniach. Výsledky každého testu vhodnosti systému sa porovnali s definovanými 

kritériami prijateľnosti. Primárne uvažované parametre SST boli opakovateľnosť  

(RSD odozvy a retenčného času), počet teoretických priehradiek, N, a faktor symetrie, T 

[8].  

Tab. 3.6 Limitné hodnoty pre SST [8]. 

Parameter Limitná hodnota 

RSD pre plochu < 2,0 % 

RSD pre retenčný čas < 2,0 % 

N > 2000 

T ≤ 2,0 

 

Pre určenie retenčných časov degradačných produktov a rozlíšenia medzi 

abakavirom a degradačnými produktmi bola zvolená vzorka abakaviru po 3-hodinovej 

oxidácií 3% (obj.) peroxidom vodíka s koncentráciou abakaviru 1 mmol dm–3 v troch 
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opakovaniach. Rozlíšenie, R, faktor symetrie, T, a počet teoretických priehradiek, N, boli 

vyhodnotené pomocou softwéru Empower3 v súlade s Európskym liekopisom [37]. 

Hodnota rozlíšenia umožňuje číselne vyjadriť mieru kvality separácie dvoch 

susedných píkov. Hodnota rozlíšenia medzi dvoma píkmi R ≥ 1,5 zabezpečí, že analyty 

sú dobre oddelené a je možné presne zmerať plochu alebo výšku každého piku. 

Rozlíšenie, R, bolo vyhodnotené pomocou rovnice (3.1): 

R = 
1,18(𝑡𝑅1−𝑡𝑅2)

(𝑤ℎ1 +𝑤ℎ2)
,    (3.1) 

kde tR je retenčný čas [min] a wh je šírka v polovici výšky píku [min] pre zložku 1 a 2 

[6, 38]. 

Faktor symetrie určuje maximálnu povolenú asymetriu píku. Pre symetrický vrchol 

je faktor symetrie T = 1,0 a hodnota sa zvyšuje s výraznejším chvostovaním.  

Na farmaceutické účely je definovaný pomocou rovnice (3.2): 

T = 
𝑤0,05

2 ∙ 𝑓
,       (3.2) 

pričom w0,05 je šírka píku v 5 % výšky [min] a f šírka píku vzostupnej časti [min] [6, 38]. 

Mierou účinnosti chromatografickej kolóny popisuje veličina N, tzv. počet teoretických 

priehradiek, ktorá bola vyhodnotená podľa rovnice (3.3):  

N = 5,54 (
𝑡𝑅

𝑤ℎ
)

2

,    (3.3) 

kde tR je retenčný čas [min] a wh je šírka v polovici výšky píku [min] [38]. 

 

3.6.2 Kalibračná závislosť 

Pomocou vyvinutej metódy boli premerané kalibračné roztoky abakaviru a tablety 

o koncentráciách v rozmedzí 0,005–2,5 g l−1 na 10 koncentračných hladinách (príprava 

viď. Tab. 3.3, str. 31). Každá koncentračná úroveň sa zmerala trikrát a z troch nameraných 

hodnôt bol vyhodnotený medián. Bola zostrojená kalibračná závislosť plochy píku na 

koncentrácií daného kalibračného roztoku. Metódou najmenších štvorcov bola 

vypočítaná rovnica regresie a koeficientu determinácie.  
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3.6.3 Linearita a lineárny dynamický rozsah 

Linearita bola overená vynesením logaritmických hodnôt príslušných koncentrácii 

kalibračných roztokov abakaviru a tablety na osu x a hodnôt plochy píku na osu y. Týmito 

bodmi bola preložená regresná priamka a zo smernice bolo rozhodnuté, či je odozva 

detektoru lineárna v celom rozsahu koncentrácií. Pokiaľ je hodnota smernice v intervale 

približne medzi 0,95 a 1,05, je možné tvrdiť, že odozva a koncentrácia sú lineárnom 

vzťahu [6]. 

 

3.6.4 Medza detekcia a medza stanovenia 

Medza detekcie (LOD) a medza stanovenia (LOQ) abakaviru pre vyvinutú 

analytickú metódu boli vypočítané za použitia rovníc (3.4) a (3.5): 

LOD = 
3 · ℎ𝑛

b
,     (3.4) 

LOQ = 
10 · ℎ𝑛

b
,     (3.5) 

kde hn je priemerná výška šumu z chromatogramu rozpúšťadla vzorky (blanku) [V]  

a b je smernica kalibračnej priamky závislosti výšky píku na koncentrácií abakaviru [6].  

 

3.6.5 Opakovateľnosť 

Opakovateľnosť metódy v rámci validácie bola overená na desiatich po sebe 

idúcich meraniach 2 koncentračných úrovní (1 g l–1, 1 mmol dm–3) abakaviru a tablety. 

Úspešnosť opakovateľnosti bola hodnotená pomocou výpočtu smerodajnej odchýlky, s, 

rovnica (3.6) a relatívnej smerodajnej odchýlky, RSD, rovnica (3.7): 

s =√
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2

i

𝑛 −1
     (3.6) 

RSD (%) = 100 (
𝑠

�̅�
 )     (3.7) 

kde xi je prvok zo štatistického súboru o indexe i, �̅� je aritmetický priemer hodnôt signálu 

a n je počet meraní [39]. 
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3.6.6 Robustnosť  

Robustnosť vyvinutej metódy bola testovaná na troch materiáloch: abakavir 

s koncentráciou 1 mmol dm−3, abakavir po 5-hodinovej degradácií peroxidom vodíka 

s koncentráciou abakaviru 1 mmol dm−3 a tableta taktiež po 5-hodinovej degradácií 

peroxidom vodíka s koncentráciou abakaviru 1 mmol dm−3. Uskutočnili sa úmyselné 

zmeny v podmienkach metódy, ako je úprava pH vodnej zložky mobilnej fázy  

o 0,5 jednotky, zmena teploty kolóny o 5 °C a zmena obsahu organickej zložky v mobilnej 

fáze o 2 %. Pri testovaní robustnosti vyvinutej metódy boli sledované so zmenou 

jednotlivých podmienok tieto kritické parametre: faktor symetrie píku abakaviru, T, 

relatívny retenčný čas degradačných produktov, RRT, a rozlíšenie píku abakaviru od 

degradačných produktov, R. Čo sa týka robustnosti metódy, je zásadné zachovanie 

rozlíšenia píku abakaviru a degradačných produktov. Rozlíšenie je však závislé na faktore 

symetrie a na relatívnom retenčnom čase, preto boli sledované i ostatné dva parametre.  

 

3.7 Podmienky degradácie  

Abakavir, tableta a placebo (príprava viď. Tab. 3.4, str. 32), boli podrobené 

degradačným štúdiám, kedy sa testovala ich stabilita za rôznych podmienok  

(viď. Tab. 3.7). Rýchlosť degradácie abakaviru a tablety bola sledovaná v deionizovanej 

vode, prípadne v peroxide vodíka pri 50 °C. V rámci testovania degradácie bola testovaná 

stabilita samotného abakaviru a tablety obsahujúcej abakavir pri 8 °C a 25 °C. Pre 

porovnanie výsledkov z klasickej oxidácie, t. j. peroxidom vodíka, bol abakavir 

podrobený elektrochemickej oxidácií. Pre sledovanie rýchlosti degradácie abakaviru a 

tablety bola použitá UHPLC metóda, ktorá bola vyvinutá v tejto práci (viď kap. 3.5). 

Degradačné produkty boli identifikované pomocou UHPLC-MS. 
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Tab. 3.7 Podmienky stresových štúdií. 

Označenie Podmienky 

a 8 °C, merané po 24 a 48 h 

b 25 °C, merané po 24 a 48 h 

c 50 °C, merané po 1; 2; 3; 5 a 48 h 

 

3.7.1 Elektrochemická oxidácia 

Coulometrické meranie bolo uskutočnené na aparatúre obsahujúcej potenciostat 

(model 273 EG&G Princeton applied research, USA) v trojelektródovom zapojení. 

Schéma zapojenia je znázornená na Obr. 3.1. Pomocnou elektródou bola platinová sieťka 

ponorená do roztoku octanu amónneho s koncentráciou 0,2 mol dm–3. Referenčnou 

elektródou bola strieborná elektróda prvého druhu (Ag/Ag+) ponorená do roztoku, ktorý 

pozostával z dusičnanu strieborného o koncentrácií 0,01 mol dm–3 a octanu amónneho 

o koncentrácií 0,2 mol dm–3. Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti a krátkeho času 

analýzy, bola použitá pracovná elektróda, ktorou bola špeciálne sféricky upravená 

platinová sieťka, aby mala čo najmenší povrch a mohol byť použitý menší objem 

elektroanalyzovaného roztoku.  

Pomocná elektróda bola oddelená od elektroanalyzovaného roztoku soľným 

mostíkom, aby produkty, ktoré vznikajú pri elektrolýze na pomocnej elektróde nemohli 

interferovať s analyzovaným roztokom. Elektródové priestory boli naplnené roztokom 

octanu amónneho o koncentrácií 0,2 mol dm–3. Platinové elektródy boli pred každým 

meraním čistené žíhaním v hornom oxidačnom plameni kahana po dobu 3 minút. Objem 

oxidovaného roztoku bol 25 ml a odoberaný objem oxidovaného roztoku bol 200 µl. 

Analyzovaný roztok bol po celú dobu experimentu intenzívne miešaný pomocou 

magnetickej miešačky, aby bol uskutočnený účinný transport látky k elektróde. Medzi 

elektródy bol vložený konštantný potenciál E = 1,15 V. 
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Obr. 3.1 Schéma zapojenia potenciostatickej coulometrie. Prevzaté a upravené [40]. 

Bola uskutočnená oxidácia octanu amónneho o koncentrácií 0,05 mmol dm–3  

o pH = 4,0; 7,0; a 9,0 a objeme 25 ml. Elektrolýza prebiehala po dobu 15 minút. 

V intervale dvoch minút bol zaznamenaný aktuálny prejdený náboj. 

Po elektrochemickej oxidácií čistého octanu amónneho bola uskutočnená oxidácia 

0,15 g l–1 abakaviru v octane amónnom o koncentrácií 0,05 mmol dm–3, ktorý bol 

prevedený do časti cely s pracovnou elektródou o objeme 25 ml. Testovala sa úroveň 

degradácie roztoku abakaviru v octane amónnom o pH = 4,0; 7,0 a 9,0. Elektrolýza opäť 

prebiehala po dobu 15 minút a každé dve minúty bol pre kontrolu zaznamenaný prejdený 

náboj. Pre UHPLC analýzu bolo odobratých 200 µl oxidovaného roztoku.  

Následne bola optimalizovaná hodnota potenciálu v rozsahu 300–1150 mV tak, aby 

bola dosiahnutá čo najúčinnejšia degradácia abakaviru. Zmena potenciálu v každom 

meraní bola 100 mV. V intervaloch 1, 3, 5 minút bola zapisovaná hodnota prejdeného 

náboja a odoberaných 200 µl oxidovaného roztoku abakaviru pre UHPLC analýzu. 
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4 Výsledky a diskusia 

Doteraz publikované HPLC metódy so spektrofotometrickou detekciou pre 

stanovenie abakaviru obsahujú v mobilnej fáze kyselinu trifluóroctovú (TFA) [13, 17] 

alebo kyselinu o-fosforečnú [4]. Je známe, že TFA má malý vplyv na detekciu UV, avšak 

u LC-MS má nepriaznivé účinky. Hlavnou nevýhodou použitia TFA v LC-MS je, že 

potlačuje ionizáciu a tým spôsobuje pokles signálu a následne aj nízku citlivosť. Navyše, 

uvedené HPLC metódy sú časovo náročné. Publikovaná metóda UHPLC-PDA [4] 

s mobilnou fázou obsahujúcou kyselinu o-fosforečnú má naopak krátku dobu analýzy, 

avšak mobilná fáza opäť nie je kompatibilná s MS, kvôli svojej nízkej prchavosti. 

Zámerom diplomovej práce bolo preto vyvinúť metódu, ktorá bude následne použitá pre 

vyhodnotenie oxidačnej degradácie abakaviru klasickou cestou, t. j. peroxidom vodíka 

a elektrochemickou cestou a zároveň bude kompatibilná s MS. 

S ohľadom na doteraz publikovanú prácu [4] sa ako vhodná metóda pre 

vyhodnotenie stability abakaviru javí práve RP-UHPLC. Počas vývoja metódy UHPLC 

a optimalizácie podmienok sa hodnotili účinky rôznych faktorov, ako je zloženie 

mobilnej fázy, pH mobilnej fázy, spôsob elúcie a vplyv teploty. Boli vybraté také 

parametre, ktoré zabezpečujú účinné a rýchle oddelenie abakaviru a degradačných 

produktov. V rámci validácie bola testovaná správnosť, presnosť, linearita a lineárny 

dynamicky rozsah, medza detekcie a stanovenia a ďalej robustnosť metódy.  

Po vyvinutí metódy boli abakavir a tableta podrobené degradačným štúdiám, kedy 

sa sledoval vplyv teploty a oxidácie na stabilitu abakaviru. Bola optimalizovaná 

coulometrická metóda, ktorá bola navrhnutá v bakalárskej práci Bc. Lucie Pražákovej 

[41]. Výsledky zo štúdie nútenej degradácie za použitia peroxidu vodíka boli porovnané 

s výsledkami z elektrochemickej oxidácie a stanovil sa účinok pomocných látok na 

degradáciu abakaviru. Na záver boli degradačné produkty identifikované pomocou MS. 

 

4.1 Vývoj separačnej metódy 

4.1.1 Voľba mobilnej a stacionárnej fázy 

Na základe literárnej rešerše [13, 17, 33, 34] bol ako stacionárna fáza zvolený 

silikagél modifikovaný C18, konkrétne kolóna Kinetex C18 (100 × 2,1 mm; 1,7 µm). Ako 

základ mobilnej fázy bol zvolený acetonitril, z dôvodu jeho nízkej viskozity a primeranej 
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elučnej sile. Druhou zložkou mobilnej fázy s ohľadom na použiteľnosť kolóny 

v rozmedzí hodnôt pH = 1,5–10 boli uvažované: deionizovaná voda, 0,1% (obj.) roztok 

kyseliny mravčej a tlmivý roztok octanu amónneho s koncentráciou 20 mmol dm–3  

o pH = 7,0. Zmenou relatívnych pomerov vodnej a organickej zložky je následne možné 

upraviť retenciu abakaviru. 

Metóda bola optimalizovaná s ohľadom na požiadavku rýchlej analýzy, dostatočnej 

retencie abakaviru a degradačných produktov, faktoru symetrie a rozlíšenia abakaviru od 

degradačných produktov eluujúcich v jeho tesnej blízkosti. Cieľom bolo optimalizovať 

čas analýzy na približne desať minút a dosiahnuť elúciu abakaviru približne v piatich 

minútach, aby bol v chromatograme dostatočný priestor pre elúciu degradačných 

produktov. 

Pre optimalizáciu metódy bol zvolený štandardný roztok abakaviru (Std-I) 

o koncentrácií 1 g l–1. Vzhľadom k dobrej rozpustnosti, bolo ako rozpúšťadlo pre abakavir 

zvolená deionizovaná voda. Štandardný roztok bol postupne analyzovaný za účelom 

premerania absorpčného spektra abakaviru v oblasti vlnových dĺžok od 

190–800 nm a priradenia retenčného času v rôznom zložení mobilnej fázy pri izokratickej 

elúcií. Na základe zaznamenaných UV spektier abakaviru a v súlade  

s českým liekopisom [17] a monografiou WHO [13] bola zvolená detekčná vlnová dĺžka 

λ = 254 nm. Hodnoty získaných retenčných časov a faktorov symetrie abakaviru pri 

rôznom zložení mobilnej fázy sú uvedené v Tab. 4.1 (str. 42). Pre ilustráciu sú uvedené 

chromatogramy abakaviru s najlepším výsledkom v danej mobilnej fáze (Obr. 4.1,  

str. 43). 

Abakavir má ionizovateľnú štruktúru kvôli prítomnosti amínovej skupiny, ktorej 

pKa hodnota je 5,80, preto má na stanovenie abakaviru výrazný vplyv pH mobilnej fázy. 

Pokiaľ je pH roztoku nad pKa, molekula abakaviru je neionizovaná. Naopak, pri pH pod 

pKa dôjde k nabitiu amínovej skupiny a molekula sa stáva ionizovaná. Neionizovaná 

forma bude menej polárna (hydrofóbnejšia), a teda bude silnejšie udržiavaná v systéme s 

obrátenými fázami. 

V prípade použitia deionizovanej vody a octanu amónneho (pH = 7,0), čiže 

v oblasti nad pKa je molekula abakaviru nenabitá. Na kolóne C18 sa analyt zadržuje 

dlhšie, čím sa retencia zvýši. Pri použití deionizovanej vody sa získal relatívne úzky pík, 

avšak bolo pozorované výrazné chvostovanie píku. 
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Tab. 4.1 Hodnoty retenčných časov, tR, a faktoru symetrie abakaviru, T, pri použití 

mobilnej fázy o rôznom zložení a pomere zložiek, (v/v). 

Mobilná fáza Pomer zložiek 

(v/v)/ % 

tR/ 

min 
T 

CH3CN/H2O 15/85 3,3 7,4 

 10/90 + + 

 5/95 + + 

CH3CN/0,1% HCOOH 15/85 – – 

 10/90 2,4 5,2 

 5/95 4,3 7,0 

CH3CN/CH3COONH4 15/85 2,9 1,3 

(20 mmol dm–3, pH = 7,0) 10/90 9,9 1,3 

 5/95 + + 

(+) analyt do 20 minút nevyeluoval; (–) neanalyzované z dôvodu nízkej retencie analytu  

 

V prípade použitia 0,1% kyseliny mravčej (pH = 2,7), čiže v oblasti pod pKa, je 

molekula abakaviru disociovaná. Vyššia polarita abakaviru spôsobila, že sa analyt takmer 

nezadržiaval na C18 kolóne a retencia je príliš nízka na stanovenie abakaviru. Za jej 

použitia sa pík rozšíril a výrazne sa zvýšilo chvostovanie píku. Napriek výhodám 

kyseliny mravčej vzhľadom ku šetrnosti kolóny a kompatibility s MS, bolo od jej použitia 

upustené. 

Na dosiahnutie prijateľnej separácie medzi abakavirom a produktmi degradácie bol 

najvhodnejší tlmivý roztok octanu amónneho. Použitím octanu amónneho sa výrazne 

znížilo chvostovanie píku a bol získaný úzky pík analytu, avšak nebola dosiahnutá 

primeraná retencia analytu. Riešením uvedeného problému bolo použitie pufru 

v kombinácií gradientovej elúcie, aby bolo dosiahnuté minimálne chvostovanie píku a 

optimálny retenčný čas pre stanovenie abakaviru a jeho oxidačných produktov. 
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Obr. 4.1 Chromatogramy abakaviru pri použití rôzneho zloženia mobilnej fázy: 

1. CH3CN/H2O v pomere 15:85 (v/v), 2. CH3CN/0,1% HCOOH v pomere 10:90 (v/v),  

3. CH3CN/CH3COONH4 (c = 20 mmol dm–3) v pomere 15:85 (v/v). Začiatočné 

chromatografické podmienky sú uvedené v kap. 3.5. 
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4.1.2 Optimalizácia gradientového programu 

Gradientový program bol postupne optimalizovaný voľbou počiatočnej a 

konečnej koncentrácie acetonitrilu, strmosťou nárastu a dĺžkou trvania analýzy. Na 

dosiahnutie oddelenia najviac štruktúrne podobných analytov bol potrebný pomalý 

gradient.  

Výsledný optimalizovaný program gradientovej elúcie je uvedený v Tab. 4.2. Po 

počiatočnom 2-minútovom zdržaní sa percentuálny podiel acetonitrilu zvýšil na 70 % za 

5 minút. Sklon gradientu sa zvyšoval, aby sa urýchlilo eluovanie a po následnom zvýšení 

percentuálneho podielu acetonitrilu nasledoval strmý pokles, aby sa naopak eluovanie 

spomalilo. Po gradiente nasleduje 2-minútové ustálenie rovnováhy do pôvodných 

podmienok. Reprezentatívny chromatogram abakaviru za uvedených podmienok je 

uvedený na Obr. 4.2. V uvedených podmienkach pozorujeme najmenšie chvostovanie 

(T = 1,11), úzky pík a optimálny retenčný čas pre stanovenie abakaviru (tR = 4,9 min).  

Tab. 4.2 Optimalizovaný gradientový program, mobilná fáza A (acetonitril) a B (octan 

amónny s koncentráciou 20 mmol dm–3, pH = 7,0). 

t/min φ (A)/% φ (B)/% 

0 10 90 

2 10 90 

7 70 30 

8 70 30 

9 10 90 

11 10 90 

 



 

45 

 

 
Obr. 4.2 Chromatogram abakaviru s koncentráciou 1g l–1 za použitia optimalizovaného 

gradientového programu. Podmienky sú uvedené v kap. 3.5. 

 

Pre vyhodnotenie vhodnosti systému pre indikáciu stability abakaviru a určenie 

retenčných časov degradačných produktov abakaviru bol použitý roztok abakaviru 

(1 mmol dm–3), ktorý bol podrobený degradácií 3% peroxidom vodíka po dobu 3 hodín 

pri 50 °C (príprava kap. 3.3.3). Meranie sa uskutočnilo trikrát a získané výsledky boli 

štatisticky vyhodnotené.  

Bolo pozorované, že oxidáciou abakaviru 3% peroxidom vodíka vzniká jeden 

degradačný produkt, ktorý eluuje pred píkom abakaviru. Získaný chromatogram 

separácie abakaviru a jeho degradačného produktu po 3-hodinovej oxidácií  

3% peroxidom vodíka je znázornený na Obr. 4.3. Prvý pík v chromatograme zodpovedá 

peroxidu vodíka. Medián retenčných časov, relatívne retenčné časy, rozlíšenie medzi 

píkom abakaviru a degradačného produktu a faktor symetrie pre degradačný produkt 

a abakavir sú uvedené v Tab. 4.3. Na základe chromatogramu bolo usúdené, že metódu 

nie je potrebné ďalej optimalizovať. Uvedená metóda bola validovaná a následne použitá 

k analýze abakaviru a tablety po oxidácií.  
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Tab. 4.3 Medián retenčného času, �̃�R, relatívny retenčný čas, RRT, rozlíšenie, R, a faktor 

symetrie, T, pre degradačný produkt a abakavir z troch meraní.  

Pík �̃�R 

/min 

RRT(1,2) 

(n = 3) 

R(2) 

(n = 3) 

T(2) 

(n = 3) 

Degradačný produkt 2,0 0,40 ± 0,00 − 1,36 ± 0,01 

Abakavir 4,9 1,00 ± 0,00 26,5 ± 0,1 1,11 ± 0,00 

1 Relatívne retenčné časy, RRT, boli vypočítané oproti retenčnému času abakaviru 

2Medián ± smerodajná odchýlka merania, s 

 

Obr. 4.3 Chromatogram separácie abakaviru (ABC) s koncentráciou 1 mmol dm–3 a jeho 

degradačného produktu (O2) získaného oxidáciou 3% peroxidom vodíka po dobu  

3 hodín. Merané optimalizovanou metódou (viď. kap. 3.5). 
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4.2 Validácia metódy 

4.2.1 Test vhodnosti systému 

Výsledky SST, ktorý bol overený na štandarde abakaviru s koncentráciou 

1 mmol dm–3 v piatich opakovaniach, boli porovnané s definovanými kritériami 

prijateľnosti. V Tab. 4.4 sú uvedené získané experimentálne hodnoty posudzovaných 

parametrov. Všetky získané hodnoty spĺňali kritéria testu vhodnosti systému.  

Tab. 4.4 Posudzované parametre, získané experimentálne hodnoty a ich limitné hodnoty 

pre SST. 

Parameter Získaná hodnota Limitná hodnota 

RSD pre plochu 0,26 % < 2,0 % 

RSD pre retenčný čas 0,04 % < 2,0 % 

N ~56000 > 2000 

T 1,11 ≤ 2,0 

 

4.2.2 Kalibračná závislosť 

Kalibračná závislosť pre plochu píku na koncentrácií daného kalibračného roztoku 

bola vyhodnotená premeraním kalibračných roztokov abakaviru a tablety  

(príprava viď. kap. 3.3.2) na 10 koncentračných úrovniach v rozmedzí koncentrácií 

0,005–2,5 g l−1. Vyhodnotenie bolo uskutočnené z troch za sebou idúcich meraní. 

Preložená kalibračná závislosť koncentrácie na ploche abakaviru a tablety je znázornená 

na Obr. 4.4.  

Regresná rovnica a koeficient determinácie pre vynesenú kalibračnú závislosť 

koncentrácie a plochy abakaviru a tablety sú uvedené v Tab. 4.5. Z podobností rovníc 

kalibračnej krivky pre abakavir a tabletu je možné usúdiť, že pomocné látky nemajú vplyv 

na stanovenie abakaviru. 
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Obr. 4.4 Kalibračné závislosti plochy píku abakaviru (1) a tablety (2) na koncentrácií 

abakaviru. Merané optimalizovanou metódou (viď. kap. 3.5). 

 

Tab. 4.5 Regresná rovnica a koeficient determinácie abakaviru a tablety. 

Abakavir Tableta 

y = 2,5507x + 0,0449 y = 2,5944x + 0,0413 

R2 = 0,9988 R2 = 0,9989 

4.2.3 Vyhodnotenie analytických parametrov 

Medza detekcie (LOD) a medza stanovenia (LOQ) abakaviru a tablety pre vyvinutú 

analytickú metódu boli vypočítané za použitia rovníc 3.4 a 3.5. Pre výpočet bola použitá 

výška šumu základnej línie (100 µV), vyhodnotená z chromatogramu rozpúštadla 

(blanku) a smernica regresnej priamky z kalibračnej závislosti hodnôt signálu pre výšku 

píku na koncentrácií daného kalibračného roztoku abakaviru. Hodnoty LOD a LOQ boli 

overené experimentálne a výsledky sú uvedené v nasledujúcej Tab. 4.6. 
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Tab. 4.6 Hodnoty smernice kalibračnej priamky pre výšku píku, b, LOD a LOQ. 

Látka b/V s g–1 l LOD · 104 /g l–1  LOQ · 103 /g l–1  

Abakavir 0,8503 3,53 1,18 

Tableta 0,8005 3,75 1,25 

 

Linearita danej metódy bola overená vynesením logaritmických hodnôt 

koncentrácie na osu x a logaritmických hodnôt odozvy (plocha píku) na osu y pre 

abakavir a tabletu. Vzhľadom na podobnosť kalibračných závislostí je na Obr. 4.5 

uvedená kalibračná závislosť logaritmických hodnôt koncentrácie na ploche píku len pre 

abakavir. Pre rozsah koncentrácií 0,005–2,5 g l−1 je rovnica regresnej priamky 

a koeficient determinácie pre abakavir a tabletu uvedený v Tab. 4.7. 

 

Obr. 4.5 Kalibračná závislosť logaritmických hodnôt koncentrácie na ploche píku 

zmenšenej o veľkosť šumu (100 μV) základnej línie pre abakavir. Merané 

optimalizovanou metódou (viď. kap. 3.5). 
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Tab. 4.7 Regresná rovnica a koeficient determinácie abakaviru a tablety. 

Abakavir Tableta 

y = 0,9959x + 0,4279 y = 0,9998x + 0,4339 

R2 = 0,9998 R2 = 0,9997 

 

Zo smernice rovnice regresnej priamky bola vyhodnotená linearita. Hodnoty 

smerníc sa líšia od 1 o menej než 5 %, preto je možné potvrdiť, že odozva detektoru je 

lineárna v rozsahu testovaných koncentrácií a lineárny dynamický rozsah metódy je 

0,005 až 2,5 g l−1. 

Opakovateľnosť metódy v rámci validácie bola overená na 10 po sebe idúcich 

meraní dvoch koncentračných úrovní (1 mmol dm–3, 1 g l–1) abakaviru a tablety. 

Úspešnosť opakovateľnosti bola hodnotená pomocou smerodajnej odchýlky s, rovnica 

(3.6) a jej relatívnej hodnoty RSD, rovnica (3.7). Vyhodnotenie opakovateľnosti je 

uvedené v Tab. 4.8. Relatívna smerodajná odchýlka opakovaných stanovení plochy sa 

pohybuje od hodnoty 0,20 až 0,36 % a pre retenčný čas od 0,09 % do 0,42 %. RSD je vo 

farmaceutickej analýze spravidla limitovaná hodnotou 2 %. Hodnoty RSD potvrdzujú, že 

vyvinutá metóda je presná ako z hľadiska plôch píkov, tak aj hľadiska retenčných časov 

analytov. 

Tab. 4.8 Hodnoty smerodajných odchýlok, s, a ich relatívnych hodnôt, RSD, pre plochu 

a retenčný čas abakaviru a tablety. 

   A tR 

Vzorka c/g l–1 c/mmol dm–3 s/V s · 10–3 RSD/% s/min · 102 RSD/% 

Abakavir 
0,34 1,00 

4,88 0,26 2,13 0,42 

Tableta 5,31 0,29 1,56 0,31 

Abakavir 
1,0 2,99 

15,90 0,36 0,44 0,09 

Tableta 8,91 0,20 1,21 0,24 

 

 

 

 

 



 

51 

 

V rámci validácie bola študovaná robustnosť vyvinutej metódy na abakavire 

s koncentráciou 1 mmol dm−3, abakavire po 5-hodinovej degradácií peroxidom vodíka 

s koncentráciou abakaviru 1 mmol dm−3 a tablete taktiež po 5-hodinovej degradácií 

peroxidom vodíka s koncentráciou abakaviru 1 mmol dm−3. Vyhodnotenie robustnosti je 

uvedené v Tab. 4.9. 

 

Tab. 4.9 Faktor symetrie abakaviru, T, relatívny retenčný čas degradačného produktu, 

RRT, a rozlíšenie píku abakaviru a degradačného produktu, R, pri zmenách podmienok 

pre: 1. abakavir + 3% peroxid vodíka po 5-hodinovej degradácií, 2. tableta + 3% peroxid 

vodíka po 5-hodinovej degradácií, 3. abakavir s koncentráciou 1 mmol dm−3. Merané 

optimalizovanou metódou (viď. kap. 3.5). 

Podmienky T  RRT  R 

 1 2 3 1 2 1 2 

Pôvodné 1,11 1,12 1,13 0,40 0,40 26,75 26,93 

+0,5 pH 1,10 1,11 1,12 0,40 0,40 26,46 26,51 

–0,5 pH 1,12 1,11 1,12 0,41 0,40 26,05 26,65 

+5 °C 1,12 1,12 1,11 0,40 0,40 26,67 26,85 

–5 °C 1,16 1,17 1,16 0,43 0,43 24,37 24,14 

+2 % CH3CN 1,09 1,09 1,10 0,31 0,31 23,67 23,51 

–2 % CH3CN 1,18 1,18 1,17 0,67 0,67 10,86 10,92 

 

Faktor symetrie sa významne nemení v závislosti na čiastkových zmenách 

podmienok. Najvyššiu odchýlku 6,3 % od pôvodnej hodnoty 1,11 nadobúda pri zníženom 

obsahu acetonitrilu pre abakavir po oxidácií peroxidom, kedy je faktor symetrie 1,18. 

Relatívny retenčný čas degradačného produktu bol v prípade zmeny pH a teploty 

stabilný. Najvyššia odchýlka RRT degradačného produktu je pozorovaná u abakaviru 

a tablety po degradácií peroxidom, kedy v prípade zníženia obsahu acetonitrilu, vzrástla 

z pôvodnej hodnoty 0,40 na 0,67. Z uvedeného je možné tvrdiť, že metóda nie je robustná 

pre zmenu obsahu acetonitrilu.  

Rozlíšenie abakaviru a degradačného produktu bolo v prípade zmeny pH, zmeny 

teploty a zvýšenia obsahu acetonitrilu taktiež stabilné. Najvyššia odchýlka je pozorovaná 
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pri tablete pri zníženom obsahu acetonitrilu, kedy sa pôvodná hodnota 26,93 zmenila na 

hodnotu 10,92. Rovnako je to aj v prípade abakaviru po oxidácií peroxidom, kedy sa 

pôvodná hodnota 26,75 zmenila na hodnotu 10,86. 

Z výsledkov v Tab. 4.9 je možné zhrnúť, že metóda je robustná voči miernym 

zmenám pH a teploty. Najväčší vplyv na zmeny sledovaných kritických parametrov má 

obsah organickej zložky v mobilnej fáze. Vyšší obsah acetonitrilu spôsobil zvýšenie 

rozlíšenia píku abakaviru a degradačného produktu a naopak, nižší obsah zníženie 

rozlíšenia (Obr. 4.6). Obsah acetonitrilu musí byť preto kontrolovaný s maximálnou 

opatrnosťou. Na druhú stranu nie je stanovenie abakaviru a oxidačného produktu malou 

zmenou obsahu acetonitrilu v mobilnej fáze ohrozené. 
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Obr. 4.6 Chromatogramy abakaviru po oxidácií v prítomnosti peroxidu vodíka pri 50 °C 

po 5 hodinách (abakavir: ABC, degradačný produkt: O2). Podmienky: A) – 2 % CH3CN, 

B) + 2 % CH3CN, C) pôvodné. Merané optimalizovanou metódou (viď. kap. 3.5). 
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4.3 Stabilita abakaviru vo forme roztoku 

Bola testovaná stabilita roztoku abakaviru a tablety v deionizovanej vode ihneď po 

príprave a následne pri 8 °C a 25 °C po 24 a 48 hodinách. Vyhodnotením 

chromatogramov sa zistilo, že roztoky abakaviru a tablety sú v deionizovanej vode pri 

8 °C a 25 °C v rozmedzí dvoch dní stabilné. Nebol pozorovaný vznik produktov 

degradácie abakaviru. 

 

4.4 Degradačné štúdie abakaviru 

V rámci degradačných štúdií boli abakavir a tableta podrobené oxidácií  

3% peroxidom vodíka a elektrochemickej oxidácií. Pre vyhodnotenie rýchlosti 

degradácie bola použitá vyvinutá metóda UHPLC v spojení s PDA detektorom a následne 

boli pomocou MS identifikované vzniknuté oxidačné produkty. 

 

4.4.1 Degradácia za zvýšenej teploty a oxidácia peroxidom vodíka 

Nútená degradácia bola uskutočnená na 5 roztokoch s rôznym zložením (príprava 

viď. Tab. 3.4, str. 32). Roztoky boli vložené do degradačnej komory pri teplote 50 °C po 

dobu 1, 2, 3, 5 a 24 hodín a podrobené tepelným stresom. Roztoky v 3% peroxide vodíka 

boli navyše podrobené oxidácií. Na základe zmien relatívnych plôch píku bol pomocou 

vyvinutej metódy vyhodnotený rozdiel degradácie abakaviru v deionizovanej vode a  

v peroxide vodíka a následne rozdiel oxidácie samotného abakaviru oproti oxidácií 

tablety.  

Výsledky naznačujú nasledujúce degradačné správanie abakaviru. Zo získaných 

chromatogramov je možné potvrdiť, že abakavir a tableta degradujú v prítomnosti  

3% peroxidu vodíka pri zvýšenej teplote (50 °C). Degradácia bola spojená s nárastom 

jedného identifikovateľného degradačného produktu s RRT = 0,40.  

V prípade stresových štúdií sa brali do úvahy len produkty degradácie. Počas 

testovania bolo vo vzorke prítomné malé množstvo nečistôt súvisiacich zrejme s 

výrobným procesom. Neočakáva sa, že obsah nečistôt sa počas vystavenia abakaviru 

rôznym stresovým podmienkam zvyšuje, a preto nie sú relevantné pre hodnotenie 

stability. Na Obr. 4.7 je uvedené porovnanie relatívnych plôch píku abakaviru a 

degradačného produktu stanovených metódou vnútornej normalizácie po vystavení 
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abakaviru a tablety peroxidom vodíka počas rôznych časových rozmedzí pri 50 °C.  

V chromatograme porovnávacieho roztoku R-I, ktorý obsahoval abakavir 

v deionizovanej vode bol pozorovaný počas celej analýzy len pík abakaviru. V roztokoch 

s R-II, R-IV a P, bol pozorovaný pík peroxidu vodíka, ktorý je silne polárny a eluoval 

takmer s mŕtvym časom. Peroxid vodíka bol v roztokoch natoľko v prebytku, že sa plocha 

píku v čase takmer vôbec nemenila, preto nie je v nasledujúcich výsledkoch relevantná. 

Chromatogram roztoku R-II (Obr. 4.8), ktorý obsahoval abakavir v peroxide vodíka, 

obsahoval celkovo 3 identifikovateľné píky. Čím bol roztok dlhšie podrobený oxidácií 

peroxidom, tým sa pík abakaviru postupne znižoval a pík oxidačného produktu zvyšoval. 

V porovnávacom roztoku R-III, ktorý obsahoval abakavir a pomocné látky 

v deionizovanej vode, bol opäť počas celej analýzy pozorovaný len pík abakaviru, ako 

v prípade roztoku R-I. Chromatogram roztoku R-IV (Obr. 4.8), ktorý obsahoval abakavir 

s pomocnými látkami v peroxide vodíka, obsahoval celkovo 3 identifikovateľné píky, ako 

v prípade roztoku č. R-II. Na rozdiel od roztoku č. R-II, ktorý neobsahoval pomocné 

látky, bol pozorovaný nižší obsah oxidačného produktu a nečistôt a vyšší obsah 

abakaviru. V porovnávacom roztoku P, ktorý obsahoval pomocné látky v peroxide 

vodíka, bol pozorovaný len pík peroxidu vodíka. 

Uvedeným pozorovaním bolo potvrdené, že degradácia abakaviru a tablety 

v deionizovanej vode pri 50 °C výrazne neprebieha a následne, že pomocné látky 

zabraňujú degradácií abakaviru o približne 10 %. 
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Obr. 4.7 Porovnanie relatívnych plôch píkov abakaviru a degradačného produktu pre 

vzorku abakaviru a tablety po oxidácií peroxidom vodíka pri teplote 50 °C.  
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Obr. 4.8 Preložené chromatogramy abakaviru po oxidácií v prítomnosti peroxidu vodíka 

pri 50 °C po 1, 2, 3 a 5 hodinách (abakavir: ABC, degradačný produkt: O2). Merané 

optimalizovanou metódou (viď. kap. 3.5). 

 

Po 24-hodinovej oxidácií abakaviru a tablety pri 50 °C v prítomnosti 3% peroxidu 

vodíka bol pozorovaný len pík peroxidu a niekoľko píkov nečistôt. Uvedená skutočnosť 

je pravdepodobne zapríčinená tým, že došlo k úplnej oxidácií a následnému rozkladu 

degradačných produktov. 

Počas testovania stability abakaviru a tablety sa pri 25 °C v prítomnosti  

3% peroxidu vodíka pozoroval rovnaký degradačný produkt ako pri 50 °C. Abakavir je 

zoxidovaný z 15% peroxidom vodíka pri 50 °C približne po 1,5 hodine, avšak pri 25 °C 

až po 24 hodinách. Z uvedeného pozorovania je možné tvrdiť, že degradácia pri 25 °C 

prebieha výrazne pomalšie. Na Obr. 4.9 je znázornené porovnanie relatívnych plôch píku 

abakaviru a degradačného produktu stanovených metódou vnútornej normalizácie po 

vystavení abakaviru a tablety peroxidom vodíka po 24 a 48 hodinách pri 25 °C. Preložené 

chromatogramy sú uvedené na Obr. 4.10. 
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Obr. 4.9 Porovnanie relatívnych plôch píkov abakaviru a degradačného produktu pre 

abakavir a tabletu po oxidácií peroxidom vodíka pri 25 °C. 
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Obr. 4.10 Preložené chromatogramy abakaviru po 0, 24 a 48-hodinovej oxidácií 

peroxidom vodíka pri 25 °C (abakavir: ABC, degradačný produkt: O2). Merané 

optimalizovanou metódou (viď. kap. 3.5). 

 

4.5 Elektrochemická oxidácia 

4.5.1 Optimalizácia pH oxidovaného roztoku  

Z prítomnosti amínovej skupiny abakaviru (pKa = 5,80) je zrejmé, že hodnota pH 

môže ovplyvniť disociáciu abakaviru a ďalej ovplyvniť jeho degradačnú kinetiku. Preto 

bolo rozhodnuté vyhodnotiť rýchlosť oxidácie abakaviru pri troch rôznych hodnotách pH 

a to pri pH = 4,0; 7,0 a 9;0. Roztoky abakaviru s koncentráciou 0,15 g l–1 líšiacich sa 

hodnotou pH octanu amónneho boli elektrochemicky oxidované počas 15 minút za 

podmienok popísaných v experimentálnej časti (kap. 3.7.1). Objem analyzovaného 

roztoku bol zvolený na 25 ml preto, aby bola pracovná elektróda počas celého merania 

úplne ponorená a mohlo byť odoberané množstvo 200 µl oxidovaného roztoku 

v jednotlivých časových intervaloch. Odobrané vzorky boli analyzované v troch 

opakovaniach pomocou UHPLC metódy vyvinutej v tejto práci.  
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Bol zaznamenaný medián relatívnej plochy abakaviru a produktov oxidácie. 

Relatívne plochy boli vyhodnotené metódou vnútornej normalizácie. Na rozdiel od 

oxidácie peroxidom vodíka, kedy vzniká jeden oxidačný produkt, pri elektrochemickej 

oxidácií vznikajú dva oxidačné produkty. Pre znázornenie je priložený chromatogram 

abakaviru po 7 minútach elektrochemickej oxidácie (Obr. 4.11). 

Abakavir je zoxidovaný z 15 % v octane amónnom o pH = 4,0 v 10 minúte,  

o pH = 7,0 v 6–7 minúte a o pH = 9,0 v 4–5 minúte. Je preto zrejmé, že sa abakavir 

najrýchlejšie oxiduje v octane amónnom o pH = 9,0. Rýchlosť elektrochemickej oxidácie 

abakaviru v octane amónnom pri pH = 4,0; 7,0 a 9,0 je znázornená na Obr. 4.11– 4.13. 

Abakavir počas elektrochemickej oxidácie degradoval na dva známe oxidačné produkty 

s RRT 0,40 a 0,45. Pre hodnoty pH = 4,0 a 7,0 je v prevahe druhý degradačný produkt, 

zatiaľ čo pre pH = 9,0 prvý degradačný produkt.  

 

 

Obr. 4.11 Chromatogram abakaviru s koncentráciou 0,15 g l–1 v octane amónnom  

o pH = 9,0 s koncentráciou 0,05 mmol dm–3 po 7 minútach elektrochemickej oxidácie 

(abakavir: ABC, degradačné produkty: O2, O3). Merané optimalizovanou metódou  

(viď. kap. 3.5). 
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Obr. 4.12 Grafické spracovanie rýchlosti elektrochemickej oxidácie abakaviru v octane 

amónnom o pH = 4,0. 

 

Obr. 4.13 Grafické spracovanie rýchlosti elektrochemickej oxidácie abakaviru v octane 

amónnom o pH = 7,0. 
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Obr. 4.14 Grafické spracovanie rýchlosti elektrochemickej oxidácie abakaviru v octane 

amónnom o pH = 9,0. 

4.5.2 Optimálny potenciál 

Na základe predchádzajúcich výsledkov merania bolo vyhodnotené, že optimálne 

pH roztoku pre oxidáciu je pH = 9,0. Ďalším krokom bolo určiť optimálny potenciál 

v rozsahu 300–1150 mV, pri ktorom dochádza k najúčinnejšej degradácií abakaviru.  

Meranie bolo uskutočnené za rovnakých podmienok a postupe ako 

v predchádzajúcej časti. Doba oxidácie bola zvolená tak, aby sa abakavir zoxidoval 

približne z 15 %, teda do 5 minút. Bola zaznamenaná hodnota relatívnej plochy abakaviru 

a produktov oxidácie. Následne bola vyhodnotená rýchlosť oxidácie abakaviru v octane 

amónnom pre každý potenciál v krokoch 100 mV a rozsahu 300–1500 mV. Z hodnôt 

relatívnej plochy abakaviru po 5-minútovej oxidácií, vyhodnotenej metódou vnútornej 

normalizácie (Tab. 4.10), je možné tvrdiť, že abakavir sa najrýchlejšie oxiduje pri 

potenciály E = 1,15 V (Obr. 4.15).  
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Tab. 4.10 Hodnota relatívnej plochy abakaviru po 5-minútovej oxidácií (vyhodnotená 

metódou vnútornej normalizácie) pri rôznom vloženom potenciály, E. 

E/mV Relatívna plocha/% 

1150 83,8 

1000 89,9 

900 92,9 

800 93,9 

700 94,5 

600 98,4 

500 99,3 

400 99,6 

300 99,8 

 

 

 

Obr. 4.15 Grafické spracovanie rýchlosti elektrochemickej oxidácie abakaviru v octane 

amónnom o pH = 9,0 pri E = 1,15 V. 
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4.6 Hmotnostná detekcia 

Vytvorené oxidačné produkty boli identifikované pomocou UHPLC-MS. 

Experimentálne podmienky sú opísané v kap. 3.5. Pre určenie ich molekulových 

hmotností bol uskutočnený zber dát pomocou skenovania v celom rozsahu očakávaných 

hmôt m/z. Signál hmotnostného spektrometra v závislosti na intenzite bol zaznamenávaný 

ako chromatogram celkového iónového prúdu TIC (total ion current). V každom bode 

TIC bolo následne možné získať kvalitatívnu informáciu v podobe spektra. Najvyšší pík 

v chromatogramoch oxidácie peroxidom vodíka a elektrochemickej oxidácie odpovedá 

protonovanej molekule abakaviru o m/z = 287,16, ktorého molekulový vzorec je 

C14H19N6O
+. Zhoda vzniknutých degradačných produktov bola porovnaná 

s degradačnými produktmi, ktoré boli opísané v publikovaných štúdiách (viď. Tab. 2.6, 

str. 27). 

Údaje z hmotnostnej detekcie pre degradačné produkty vzniknuté oxidáciou  

3% peroxidom vodíka sú uvedené v Tab. 4.11 a Obr. 4.16. Detekciou PDA detektorom 

bol pri oxidácií abakaviru peroxidom vodíka zaznamenaný vznik len jedného 

degradačného produktu. Tento produkt je totožný s produktom O2, ktorý bol 

identifikovaný pomocou MS. Okrem produktu O2, boli pomocou MS spektier 

identifikované ďalšie dva oxidačné produkty O1 a O3. Uvedený produkt O3 sa pripisuje 

nečistote známej ako descyklopropyl abakavir. 

 

Tab. 4.11 Prehľad degradačných produktov abakaviru vzniknutých oxidáciou  

3% peroxidom vodíka. 

Produkt RRT Nameraná 

hmotnosť m/z 

Najpravdepodobnejší 

molekulový vzorec 

Zhoda v publikovaných 

štúdiách 

O1 0,30 303,17 C14H19N6O2
+ P4 

O2 0,40 319,19 C14H19N6O3
+ P5 

O3 0,45 247,13 C11H15N6O
+ I 
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Obr. 4.16 Chromatogram degradácie abakaviru s koncentráciou 1 mmol dm–3 po  

5-hodinovej oxidácií 3% peroxidom vodíka (abakavir: ABC, degradačné produkty:  

O1–O3). Merané optimalizovanou metódou s MS (TIC) detekciou (viď. kap. 3.5). 

 

Elektrochemická oxidácia pri pH = 4,0; 7,0 a 9,0 poskytla dva známe oxidačné 

produkty O2 a O3 s relatívnymi retenčnými časmi 0,40 a 0,45 (Tab. 4.12 – 4.14,  

Obr. 4.17).  

V chromatogramoch boli zaznamenané okrem degradačných produktov aj neznáme 

píky látok, ktoré neboli pozorované pri oxidácií čistého octanu amónneho. Ich hodnoty 

m/z avšak neodpovedajú m/z degradačných produktov abakaviru uvedených v literatúre. 

Preto sa vychádza z predpokladu, že ide pravdepodobne o nečistoty abakaviru, ktoré 

mohli byť prítomné vo výrobe. Pri pH = 4,0 vznikla neznáma nečistota N1, pri pH = 7,0 

nečistoty N1 a N2 a pri pH = 9,0 nečistoty N1 a N3.  

Vzniknuté degradačné produkty pri oxidácií peroxidom vodíka a elektrochemickou 

oxidáciou odpovedajú produktom, ktoré boli publikované v predchádzajúcej literatúre 

(viď. Tab. 2.6, str. 27). V oboch spôsoboch oxidácie bol pozorovaný vznik produktov O2 

a O3. Uvedený produkt O3 sa pripisuje nečistote známej ako descyklopropyl abakavir. 
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Tab. 4.12 Prehľad vzniknutých degradačných produktov abakaviru elektrochemickou 

oxidáciou pri E = 1150 mV a pH = 4,0. 

Produkt RRT Nameraná 

hmotnosť m/z 

Najpravdepodobnejší 

molekulový vzorec 

Zhoda 

v publikovaných 

štúdiách 

O2 0,40 319,18 C14H19N6O3
+ P5 

O3 0,45 247,15 C11H15N6O
+ I 

N1 0,51 289,13 – – 

 

Tab. 4.13 Prehľad vzniknutých degradačných produktov abakaviru elektrochemickou 

oxidáciou pri E = 1150 mV a pH = 7,0. 

Produkt RRT Nameraná 

hmotnosť m/z 

Najpravdepodobnejší 

molekulový vzorec 

Zhoda 

v publikovaných 

štúdiách 

O2 0,40 319,18 C14H19N6O3
+ P5 

O3 0,45 247,15 C11H15N6O
+ I 

N1 0,51 289,13 – – 

N2 0,80 275,13 – – 

 

Tab. 4.14 Prehľad vzniknutých degradačných produktov abakaviru elektrochemickou 

oxidáciou pri E = 1150 mV a pH = 9,0. 

Pík RRT Nameraná 

hmotnosť m/z 

Najpravdepodobnejší 

molekulový vzorec 

Zhoda v publikovaných 

štúdiách 

O2 0,40 319,18 C14H19N6O3
+ P5 

O3 0,45 247,13 C11H15N6O
+ I 

N1 0,51 289,13 – – 

N3 0,87 285,13 – – 
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Obr. 4.17 Chromatogram degradácie abakaviru s koncentráciou 0,15 g l–1 v octane 

amónnom o pH = 9,0 s koncentráciou 0,05 mmol dm–3 po 7 minútach elektrochemickej 

oxidácie (abakavir: ABC, degradačné produkty: O2, O3, nečistoty: N1, N2). Merané 

optimalizovanou metódou s MS (TIC) detekciou (viď. kap. 3.5). 
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5 Záver 
 

V tejto práci bola vyvinutá nová UHPLC metóda stanovenia abakaviru a jeho 

degradačných produktov. Metóda bola následne využitá k vyhodnoteniu oxidačnej 

stability abakaviru a tablety lieku Ziagen prostredníctvom štúdií nútenej degradácie. 

Vyvinutá metóda využíva podstatne kratšiu dobu analýzy než v doteraz publikovaných 

štúdiách. Optimálne chromatografické podmienky poskytujúce najlepšie hodnoty faktoru 

symetrie a rozlíšenia abakaviru a degradačného produktu boli: kolóna Kinetex C18  

(2,1 × 100 mm s veľkosťou častíc 1,7 µm), mobilná fáza pozostávajúca z acetonitrilu a 

octanu amónneho (20 mmol dm–3, pH = 7,0), pomer zložiek mobilnej fázy sa v priebehu 

gradientového programu menil od 10 do 70 % (v/v) acetonitrilu, prietok mobilnej fázy 

bol 0,3 ml min–1, dávkovaný objem vzoriek 1 µl, vlnová dĺžka detekcie PDA detektorom 

λ = 254 nm, teplota kolóny a automatického dávkovača 28 °C a 8 °C. Celková doba 

analýzy vrátane ustálenia rovnováhy predstavuje 11 minút.  

V rámci validácie metódy bolo zistené, že odozva detektoru je lineárna v rozsahu 

testovaných koncentrácií 0,005–2,5 g l−1. Hodnoty LOD a LOQ pre abakavir sú 

3,53 ∙ 10–4 g l−1 a 1,18 ∙ 10–3 g l−1 a pre tabletu 3,75 ∙ 10–4 g l−1 a 1,25 ∙ 10–3 g l−1. Relatívna 

smerodajná odchýlka opakovaných stanovení plochy sa pohybovala v rozmedzí 0,20 až 

0,36 % a retenčného času od 0,09 % do 0,42 %. Hodnoty RSD potvrdili, že vyvinutá 

metóda je presná ako z hľadiska plôch píkov, tak aj hľadiska retenčných časov analytov. 

Metóda je robustná voči miernym zmenám pH a teploty. Najväčší vplyv na zmeny 

sledovaných kritických parametrov má obsah organickej zložky mobilnej fázy. Pri zmene 

obsahu acetonitrilu ako mobilnej fázy sa v prípade relatívneho retenčného času a 

rozlíšenia nepotvrdila robustnosť, preto je nutné považovať túto zmenu podmienky za 

kritickú. 

Vyvinutá metóda bola následne použitá k vyhodnoteniu stability abakaviru 

a tablety. Bolo zistené, že roztoky abakaviru a tablety v deionizovanej vode sú v rozmedzí 

48 hodín pri 8 a 25 °C stabilné a nepozoroval sa vznik degradačných produktov. Štúdie 

nútenej degradácie v roztoku ukázala, že abakavir je labilná zlúčenina, ktorá je náchylná 

k degradácii v prítomnosti 3% peroxidu vodíka. Pri laboratórnej teplote prebiehala 

degradácia pomalšie ako pri teplote 50 °C. Vyhodnotením chromatogramov abakaviru 

a tablety bolo potvrdené, že pomocné látky zabraňujú degradácií abakaviru o približne 

10 %. Detekciou pomocou PDA detektoru bolo zistené, že počas oxidácie v prítomnosti 
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3% peroxidu vodíka vzniká jeden degradačný produkt O2 s relatívnym retenčným časom 

0,40. 

V rámci práce bola optimalizovaná metóda pre elektrochemickú oxidáciu 

abakaviru. Bola testovaná úroveň degradácie roztoku abakaviru pri pH = 4,0; 7,0 a 9,0 

a vloženom potenciály v rozsahu 300–1500 mV. Získané výsledky uvádzajú, že abakavir 

najrýchlejšie podlieha degradácií v roztoku o pH = 9,0 a pri potenciály 1,15 V.  

Bolo zistené, že počas elektrochemickej oxidácie vznikajú dva degradačné produkty  

O2 a O3 s relatívnymi retenčnými časmi 0,40 a 0,45. 

Pre identifikáciu všetkých vzniknutých degradačných produktov, bol použitý  

MS detektor. Bolo zistené, že v prítomnosti peroxidu vodíka vznikli celkovo tri 

degradačné produkty O1, O2 a O3 s relatívnymi retenčnými časmi 0,30; 0,40; a 0,45 

o m/z 303; 319 a 247. Počas elektrochemickej oxidácie vznikli dva degradačné produkty 

O2 a O3, ktoré boli identifikovateľné aj pomocou PDA detektoru. Ich relatívne retenčné 

časy sú 0,40 a 0,45 a ich m/z sú 319 a 247. Okrem produktov degradácie vznikli nečistoty 

N1, N2 a N3 o m/z 289; 275 a 285, ktoré zatiaľ neboli v literatúre popísané a ich 

identifikácia by bola nad rámec tejto diplomovej práce. 

Výsledky zo štúdie nútenej degradácie boli porovnané s výsledkami  

z elektrochemickej oxidácie. Abakavir je zoxidovaný približne z 15 % po 24 hodinách 

pri 25 °C, po 1,5 hodinách pri 50 °C a po 5 minútach pri elektrochemickej oxidácií.  

V porovnaní s klasickou degradáciou peroxidom vodíka má elektrochemická degradácia 

tú výhodu, že je oveľa rýchlejšia a nevyžaduje použitie silných oxidačných činidiel. 

Okrem toho umožňuje štúdium rôznych prevádzkových parametrov v krátkom časovom 

období a optimalizáciu podmienok (pH a aplikovaný potenciál) na dosiahnutie vzniku 

oxidačných produktov. Vyvinutá metóda UHPLC sa môže použiť v laboratóriách na 

rutinnú analýzu pre stanovenie a kontrolu stability abakaviru počas jeho skladovania 

a taktiež ako metóda pre LC-MS kvôli kompatibilite mobilnej fázy. 
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