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1.1. ÚVOD  

 

 Tato práce navazuje na mou diplomovou práci (DP)[1], která měla za cíl vyvinout 

rychlou a spolehlivou analytickou metodu pro kvalitativní a kvantitativní analýzu 

septonexu ve farmaceutických přípravcích. Analytická metoda pro stanovení septonexu, 

který je u několika farmaceutických přípravků hlavní účinnou látkou, zatím chyběla. 

 Některé látky s kvartérní amoniovou skupinou byly jiţ dříve úspěšně analyzovány 

pomocí kapilární zónové elektroforézy (CZE), většinou ve spojení s ultrafialovou 

spektrofotometrickou (UV) a hmotnostně spektrometrickou (MS) detekcí. Vzhledem 

k tomu, ţe septonex patří také mezi látky s kvartérní amoniovou skupinou a navíc 

postrádá chromofor nutný pro spektrofotometrické metody detekce, nabízí se kapilární 

zónová elektroforéza s bezkontaktní vodivostní detekcí jako vhodná analytická metoda 

pro stanovení septonexu. Výhodou této metody je moţnost stanovení sloučenin 

postrádajících chromofor bez potřeby derivatizace. 

 V mé DP[1] byl popsán vývoj metody stanovení septonexu pomocí kapilární 

zónové elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí i aplikace této metody na 

konkrétní farmaceutický přípravek. Aby se zabránilo adsorpci septonexu na vnitřní 

stěnu křemenné kapiláry, byl do elektrolytu přidáván cyklodextrin, který by měl tomuto 

jevu zabránit. I přesto se však při měřeních nedosáhlo uspokojivé opakovatelnosti ploch 

septonexu a metoda byla zhodnocena jako dobře pouţitelná pouze pro semikvantitativní 

stanovení septonexu ve farmaceutických přípravcích. Aby byla metoda dobře pouţitelná 

i pro kvantitativní hodnocení septonexu, bylo v mé diplomové práci navrţeno řešení. 

Tímto řešením se zabývá tato rigorózní práce. 
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1.2.  CÍL PRÁCE  

. 

 Cílem této práce bylo vyřešit neuspokojivou opakovatelnost ploch při 

elektroforetickém stanovení septonexu tak, aby byla metoda kapilární zónové 

elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí spolehlivě pouţitelná pro kvalitativní i 

kvantitativní analýzu septonexu ve farmaceutických přípravcích. Neuspokojivá 

opakovatelnost ploch septonexu byla řešena na základě studia vlivu přídavku 

organických rozpouštědel do základního elektrolytu či pouţitím modifikovaných 

separačních kapilár. Nově vyvinutou metodu stanovení septonexu bylo třeba validovat  

a aplikovat na konkrétní farmaceutický přípravek. 
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2.1. KAPILÁRNÍ ZÓNOVÁ ELEKTROFORÉZA 

 

2.1.1. Teorie elektromigračních separačních metod 

 

Úvod a rozdělení 

 

Elektromigrační separační metody jsou metody, které vyuţívají dvou 

elektrokinetických jevů – elektroforézy a elektroosmózy. Provádějí se v prostředí, které 

obsahuje roztok s nabitými částicemi (elektrolyt) a pevné povrchy (stěny kapiláry), 

které se s tímto roztokem stýkají a mohou nést elektrické náboje. V systému, který je 

takto uspořádán vznikají elektrické dvojvrstvy a po nějakém čase dojde k určitému 

rovnováţnému rozdělení nábojů. Provádíme-li elektromigrační separační metody, je na 

toto prostředí připojeno elektrické pole, jeţ poruší rovnováhu v rozdělení nábojů a 

způsobí jejich pohyb[2].  

Elektroforéza je charakterizována jako pohyb nabitých částic k opačně nabité 

elektrodě po aplikaci napětí. U elektroosmózy se pohybuje voda v křemenné nebo 

skleněné kapiláře k záporné elektrodě po aplikaci napětí. Rozdílná rychlost migrace 

sloţek vzorku je principem separace, protoţe nabité částice různých sloţek se v určitém 

prostředí liší svou elektroforetickou pohyblivostí[2]. 

 

Níţe jsou uvedeny nejvýznamnější modifikace elektromigračních separačních 

metod. Uvedené techniky se liší zejména prostředím, ve kterém dochází k separaci 

látek. U jednotlivých modifikací se můţe pouţívat jak samotná elektroforéza a její 

kombinace s elektroosmózou, tak i další separační principy[2].  

 Kapilární zónová elektroforéza (CZE) 

 Micelární elektrokinetická kapilární chromatografie (MECC) 

 Kapilární gelová elektroforéza (CGE) 

 Kapilární isoelektrická fokusace (CIEF) 

 Kapilární elektrochromatografie (CEC) 

 Kapilární izotachoforéza (CITP) 

K elektromigračním separačním metodám se řadí rovněţ elektroforéza v plynné 

fázi. Výše uvedené metody patří do skupiny kapilární elektroforézy (CE), nicméně 

elektroforézu je moţné provádět i v plošném uspořádání. 
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Elektroforéza 

 

 Principem elektroforézy je migrace elektricky nabitých částic ve stejnosměrném 

elektrickém poli, které se vytváří vkládáním konstantního stejnosměrného napětí mezi 

elektrody[2]. 

Máme-li směs nabitých látek (kationty a anionty) a umístíme ji mezi nabité 

elektrody, kationty se budou pohybovat k záporně nabité elektrodě (katodě) a anionty se 

budou pohybovat ke kladně nabité elektrodě (anodě). Obsahuje-li směs neutrální 

molekuly či částice, jejich pohyb bude nulový.  Také platí, ţe částice, které mají větší 

náboj putují k elektrodě rychleji neţ částice s menším nábojem. Pomocí elektroforézy 

lze tedy dělit látky, které mají odlišný náboj, nebo látky, které mají stejný náboj, ale 

různou velikost částic. Z výše uvedeného vyplývá, ţe větší částice s nábojem putují 

pomaleji neţ menší částice se stejným nábojem, jelikoţ musí překonávat větší odpor 

prostředí[3]. 

 

 

Obrázek 1.: Schematické znázornění principu elektroforézy[4] 

 

Elektroforetická pohyblivost  

Kaţdá nabitá částice se pohybuje v elektrickém poli o jednotkové intenzitě určitou 

rychlostí, která se nazývá elektroforetická pohyblivost (μe). Vzhledem k tomu, ţe 

elektroforetické pohyblivosti částic analyzovaného vzorku jsou různé, dochází tak 

během separace k jejich oddělení[2]. 

 

Elektroosmotický tok 

V místě, kde se stýká kapalný elektrolyt s pevnou stěnou kapiláry se na velmi 

tenkém rozhraní tvoří elektrická dvojvrstva. Pevná část této dvojvrstvy je tvořena 

vnitřní stěnou kapiláry (u křemenné kapiláry skupinami Si-O
-
) a nese plošný záporný  

elektrický náboj[5].  
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Kationty  z elektrolytu se váţou na tento záporně nabitý povrch a společně vytváří 

fixní vrstvu (Sternovu vrstvu). Následující vrstvou je vrstva kationtů, která má větší 

vzdálenost od záporně nabitého povrchu kapilární stěny a tudíţ není k tomuto povrchu 

pevně vázána. Popsaná vrstva se nazývá mobilní (difuzní) vrstva. Kdyţ se zavede 

napětí, začnou se kationty mobilní vrstvy pohybovat ke katodě. Silně hydratovány 

bývají kationty H
+
 a jejich pohyb společně s asociovanými molekulami vody vyvolá tok 

celého roztoku k detektoru, který je umístěn před katodou (obr.2). Tomuto jevu se říká 

elektroosmóza a tok se nazývá elektroosmotický tok (ElectroOsmotic Flow – EOF).  

Poté co se ustaví fixní a mobilní vrstva, vzniká mezi těmito vrstvami nerovnováha, 

kterou lze vyjádřit pomocí zeta potenciálu δ [2]. Vzorec 1 vyjadřuje rychlost EOF na 

základě zeta potenciálu. 

 

                                                           μEOF = εζE/4πη  (1) 

 

 kde ε je dielektrická konstanta elektrolytu, ζ je zeta potenciál, E je intenzita 

elektrického pole a η je viskozita elektrolytu. 

 

 

 

Obrázek 2.: Znázornění elektroosmotického toku v křemenné kapiláře[4] 

 

Elektrolyt je prostřednictvím EOF unášen směrem k negativně nabité elektrodě 

(katodě) a sním i všechny látky v něm rozpuštěné. Elektroforetická pohyblivost 

negativně nabitých částic rozpuštěných v elektrolytu je obvykle niţší neţ rychlost EOF, 

proto jsou i záporně nabité částice unášeny k detektoru, který je umístěn před katodou. 
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Platí, ţe pohyb kationtů je rychlejší neţ EOF, neutrálních látek stejně rychlý jako EOF a 

aniontů pomalejší neţ EOF. V popsaném příkladu se všechny neutrální molekuly 

pohybují stejnou rychlostí jako EOF a nemohou být od sebe separovány. K oddělení 

neutrálních molekul však můţe poslouţit micelární elektrokinetická kapilární 

chromatografie (MECC). Existence EOF má dvě základní výhody, za prvé mohou být 

aniony i kationy separovány najednou v jedné analýze a za druhé mohou být částice 

s rozdílnými velikostmi a náboji analyzovány v rozumném časovém úseku[4]. 

 

Faktory ovlivňující EOF 

Na EOF mají vliv zejména následující faktory: aplikované napětí, pH elektrolytu, 

iontová síla nebo koncentrace elektrolytu, teplota, organická rozpouštědla, povrchově 

aktivní látky a neutrální hydrofobní polymery. Prostřednictvím těchto faktorů lze EOF 

regulovat[6].  

 

Separační parametry 

Mezi separační parametry patří migrační čas, účinnost, selektivita a rozlišení. 

Kaţdý z těchto separačních parametrů je ovlivněn jedním či více elektroforetickými 

parametry zahrnujícími např. napětí, elektroforetickou pohyblivost, elektroosmotický 

tok a délku kapiláry[4]. 

 

2.1.2. Princip kapilární zónové elektroforézy   

Jednou z významných elektromigračních separačních metod je kapilární zónová 

elektroforéza (CZE). Stejně jako mnoho dalších metod patří do skupiny metod 

zaloţených na principu kapilární elektroforézy (rozdělení viz kapitola 2.1.1.).   

Hlavní částí kapilární elektroforézy je kapilára, jeţ je naplněna elektrolytem, který 

vede proud. Konce kapiláry jsou ponořeny do zásobníků s elektrolytem, společně 

s elektrodami z inertního materiálu (Pt). Mezi tyto elektrody je aplikováno vysoké 

napětí (10 – 30 kV). Vzorek je dávkován v malém objemu do ústí kapiláry, která 

v jiném místě (obvykle v druhé polovině své délky) prochází přes detektor. Získaný 

záznam závislosti odezvy detektoru na čase se nazývá elektroforeogram. Kvalitu určuje 

poloha píků a kvantitu plocha nebo výška píků. Řízení elektroforézy i zpracovávání 

získaných informací je moţné pomocí počítače. Na obr.3 je znázorněno schéma zařízení 

pro kapilární elektroforézu[2]. 
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Obrázek 3.: Zařízení pro kapilární elektroforézu [7] 

 

Kapilární zónová elektroforéza (CZE) neboli kapilární elektroforéza ve volném 

roztoku (FSCE) je nejvíce pouţívanou analytickou elektroseparační technikou. V jedné 

analýze mohou být odděleny kationty i anionty (ne však neutrální látky). Metoda je 

poměrně jednoduchá. Elektrolyt, kterým je plněna v CZE  kapilára, je stejný ve 

vstupním i koncovém zásobníku a má stálé sloţení. Sloţky vzorku by s elektrolytem 

neměly interagovat, avšak interakce analytů se stěnou kapiláry jsou moţné. Do kapiláry, 

která je naplněna elektrolytem se nastřikuje vzorek a poté je vloţeno napětí. Analyty 

začnou migrovat kapilárou v oddělených zónách v závislosti na svých 

elektroforetických pohyblivostech. Díky elektroosmotickému toku se posouvají analyty 

kapilárou od anody ke katodě. Před katodou je umístěn detektor, kterým analyty 

procházejí v následujícím pořadí: kationty, neutrální látky a anionty [2,4] 

EOF můţe být u CZE také obrácen, detektor je pak umístěn před anodou a pořadí 

průchodu analytů detektorem je přesně obrácené neţ při ,,normálním“ uspořádání. I 

úplné odstranění EOF je v CZE moţné. Při ,,normálním“ uspořádání dorazí k detektoru 

pouze kationty, anionty se posouvají k anodě a neutrální látky zůstanou ve stejném 

 bodě, kde byl vzorek nastříknut do kapiláry. Pomocí CZE mohou být separovány 

ionizované sloučeniny rozpustné v elektrolytu. Ve vodě nerozpustné sloučeniny mohou 

být CZE separovány v prostředí nevodných elektrolytů[4]. 

 

Systém pro analýzu pomocí CZE se skládá z kapiláry, která je potaţena 

polymerem jenţ zabezpečuje její pruţnost a odolnost, ze zdroje stejnosměrného napětí u 

něhoţ lze přepínat polaritu a ze dvou zásobníků na elektrolyt, umístěných ve stejné 
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výšce, aby nenastal efekt spojených nádob, který je při analýze neţádoucí. 

Nepostradatelnou součástí analytického systému je také detektor (viz kapitola 2.2.), 

termostatovaný prostor pro kapiláru a zapisovač (nejčastěji počítač). Roztok vzorku se 

dávkuje do konce kapiláry vzdálenějšího od detektoru a dávkování lze provést dvěma 

způsoby: hydrodynamicky a elektrokineticky. Dávkování hydrodynamické se dále dělí 

na dávkování tlakem a na dávkování rozdílem hladin (zde je vyuţit princip spojených 

nádob). Dávkování elektrokinetické se pouţívá méně. V tomto případě je konec 

kapiláry ponořen do nádobky s roztokem vzorku a vstup vzorku do kapiláry je způsoben 

vloţením  napěťového pulsu[4]. 

 

2.1.3. Další elektromigrační separační metody 

Mezi další významné elektromigrační separační metody patří: 

Micelární elektrokinetická kapilární chromatografie (MECC) – metoda 

vyuţívající micel vytvářených povrchově aktivními látkami (detergenty), která se s 

výhodou  pouţívá pro separaci neutrálních molekul i iontů.  

Kapilární gelová elektroforéza (CGE) – umoţňuje dělení vysokomolekulárních 

biologicky aktivních látek, jako peptidů, bílkovin, štěpů DNA a RNA. Vyuţívá 

molekulově sítového efektu rozpuštěných látek v prostředí gelu. 

Kapilární isoelektrická fokusace (CIEF) - dělí látky amfolytické povahy (tj. 

látky, které mohou nést kladný, záporný nebo ţádný náboj podle pH okolního prostředí) 

v lineárním pH gradientu. 

Kapilární elektrochromatografie (CEC) - kombinuje elektroforetický a 

chromatografický separační mechanismus a umoţňuje dělení neutrálních i nabitých 

molekul.  

Kapilární izotachoforéza (CITP) - separuje ionty podle rozdílných 

elektroforetických pohyblivostí v systému dvou různých elektrolytů[8] . 

 

2.1.4. Cyklodextriny 

Přirozené (nativní) cyklodextriny jsou cyklické oligosacharidy, které vznikají 

enzymatickou degradací škrobu (amylosy). Při štěpení za optimalizovaných podmínek 

jsou nejvíce zastoupeny makrocykly se šesti, sedmi a osmi glukosovými jednotkami, 

které se označují jako α-, β- respektive γ-cyklodextriny. Makrocyklické struktury α-, β- 

a γ-cyklodextrinů připomínají tvarem dutý kornout. Vnější strana kavity má hydrofilní 
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charakter, zatímco vnitřní strana má charakter lipofilní. Na obrázku 4 je znázorněna 

struktura α-cyklodextrinu[9]. 

 

                                    

 

Obrázek 4.: Znázornění struktury α-cyklodextrinu (trubičkový model, pohled shora)[9] 

 

Zajímavou vlastností cyklodextrinů je jejich schopnost tvořit inkluzní komplexy. 

Do kavit cyklodextrinů (hostitel) mohou být zachyceny organické nebo anorganické 

molekuly (host). Výsledné fyzikálně-chemické vlastnosti komplexu lze významně 

ovlivnit vhodnou modifikací cyklodextrinu je tak například moţné zvýšit jeho 

rozpustnost[9]. 

Přirozené cyklodextriny byly rovněţ chemicky modifikovány, aby se docílilo 

lepších komplexačních nebo katalytických vlastností. Uplatnění cyklodextrinů je velmi 

široké. Mezi jejich přednosti patří výroba z obnovitelných zdrojů (škrob), jejich toxicita 

je nízká a jsou biologicky degradabilní[9]. 

Cyklodextriny lze v CE vyuţít jako chirální selektory, kdy principem separace je 

různá afinita jednotlivých optických izomerů analytu k vnitřnímu prostředí kavity 

chirálního selektoru, tudíţ je moţné od sebe optické izomery oddělit[3]. 

 

Jelikoţ se septonex (více o jeho vlastnostech a struktuře v kapitole 2.3.1.), jako 

povrchově aktivní látka skládá z hydrofilní kladně nabité části, tvořené  kvartérním 

dusíkem a z dlouhého hydrofobního uhlíkatého řetězce, hydrofobní konce dvou molekul  

septonexu se vzájemně přitahují a vytvářejí dvojvrstvu. V této dvojvrstvě jsou 

hydrofilní nabité části molekuly na povrchu a hydrofobní části uvnitř dvojvrstvy. Stejný 

jev můţeme pozorovat i při dosaţení kritické koncentrace micel. Tato interakce se dá v 

elektroforetické kapiláře vyuţít k obrácení toku elektrolytu. Na povrchu kladně nabitá 

dvojvrstva se tady naváţe na záporně nabitou kapilární stěnu a změní tak její náboj. 

Pokud je však septonex analyzovanou látkou, jako je tomu v této práci, je tvorba 
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dvojvrstvy i interakce se stěnou kapiláry neţádoucí. Aby se této interakci zabránilo, 

přidává se do elektrolytu cyklodextrin, který se septonexem vytváří komplex. Dlouhý 

hydrofobní řetězec septonexu je v tomto komplexu zasunut do hydrofobní kavity 

molekuly cyklodextrinu, tento je tak zábranou pro shlukování molekul septonexu, pro 

následnou tvorbu dvojvrstvy a vazbu na kapilární stěnu[1]. 

 

Pro historii CE, podrobnější teorii elektroforézy, popis faktorů ovlivňujících EOF, 

separačních parametrů, a širší diskusi dalších elektromigračních separačních metod a 

cyklodextrinů odkazuji na svou DP[1]-kapitoly 2.1. a 2.2. 

 

 

2.2. BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCE 

 

2.2.1. Způsoby detekce pouţívané u CZE 

U CZE se pouţívají velmi citlivé detektory, vzhledem k tomu, ţe průměr kapiláry 

je velmi malý. Hojně pouţívaným způsobem detekce je detekce spektrofotometrická, 

která je zaloţena na průchodu ultrafialového nebo viditelného záření (UV/VIS) skrz 

kapiláru v místě detekčního okna. Záření je v kapiláře částečně absorbováno analytem a 

jeho zbytek je zachycen detektorem. Analyzované látky jsou převáţně schopné 

absorbovat záření v UV nebo VIS oblasti spektra. Získaný elektroforeogram udává 

závislost absorbance na čase při dané vlnové délce. Pro absorbanci platí Lambertův-

Beerův zákon, který je dán rovnicí 2.  

 

                                                       A = ε.c.l     (2) 

 

kde  ε je molární absorpční koeficient (coţ je konstanta pro danou látku za daných 

podmínek při určité vlnové délce), c je látková koncentrace, l je délka absorbující vrstvy 

[2,3]. 

U CZE lze také pouţít detekci vodivostní, jejíţ principy jsou popsány v kapitole 

2.2.2. V tab. 1 je uveden přehled způsobů detekce, které se pouţívají v CZE[10]. 

 

 

 



- 17 

Tabulka 1.: Přehled nejčastěji pouţívaných způsobů detekce v CZE[10] 

Druh detekce Hmotnostní 

detekční limit 

(mol) 

Koncentrační 

detekční limit 

(mol/l) 

Výhody/nevýhody 

UV-VIS 10
-13

 – 10
-16

 10
-5

 – 10
-8

 Univerzální, diode 

array nabízí spektrální 

informace 

Vodivost 10
-15

 – 10
-16

 10
-7

 – 10
-8

 Univerzální, citlivý  

Fluorescence 10
-15

 – 10
-17

 10
-7

 – 10
-9

 Citlivý, obvykle 

vyţaduje derivatizaci 

Laserem 

indukovaná 

fluorescence 

10
-18

 – 10
-20

 10
-14

 – 10
-16

 Extrémně citlivý, 

obvykle vyţaduje 

derivatizaci, drahý 

Amperometrie 10
-18

 – 10
-19

 10
-10

 – 10
-11

 Citlivý, selektivní ale 

hodí se jen pro 

elektroaktivní látky 

Hmotnostní 

spektrometrie 

10
-16

 – 10
-17

 10
-8

 – 10
-9

 Citlivý a nabízí 

strukturní informace 

Nepřímá UV, 

fluorescence a 

amperometrie 

10 – 100 krát vyšší koncentrace neţ u 

přímé metody 

Univerzální, niţší 

citlivost neţ u přímých 

metod 

 

2.2.2. Bezkontaktní vodivostní detekce 

 Ve srovnání s vodivostí separačního elektrolytu mají zóny analytů v CE vodivost 

odlišnou a proto lze pro jejich detekci vyuţít univerzální detekční techniku - detekci 

vodivostní. Tato detekce je zaloţena na měření elektrické vodivosti roztoku v detekční 

cele mezi dvěma kovovými elektrodami, které jsou umístěny na výstupu separační 

kapiláry. V tomto klasickém uspořádání, kdy jsou měřicí elektrody v přímém kontaktu s 

měřeným roztokem, nedosáhla vodivostní detekce v CE významného uplatnění. V 

posledních letech se stala velmi populární vodivostní detekce prováděná v 

bezkontaktním uspořádání (CCD). Detektor CCD je tvořený dvěmi  elektrodami, mezi 

kterými je detekční cela, jíţ prochází separační kapilára. Na jednu elektrodu (excitační) 

je vkládán střídavý proud, signál prochází přes stěnu separační kapiláry, je ovlivněn 
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vodivostí zóny v detekční mezeře a poté snímán druhou vodivostní elektrodou. 

Následně je signál zesílen a zaznamenán[11]. 

 Zásadní výhodou CCD detektoru je fakt, ţe měřicí elektrody nejsou v přímém 

kontaktu s analyzovaným roztokem. U CCD se nerozpouští materiál elektrody, látky se 

neadsorbují na povrch elektrody a neprobíhají děje, které vedou ke stárnutí elektrody. 

CCD detektor v kombinaci s CE řeší i problém interference silného separačního 

elektrického pole se signálem vodivostního detektoru. Velkou výhodou je moţnost 

detekce látek postrádajících chromofor[11]. 

 

 

2.3. SEPTONEX 

 

2.3.1. Základní údaje 

Struktura kvartérní amoniové soli řadí septonex (bromid karbethopendecinia) mezi 

povrchově aktivní látky. Strukturní vzorec septonexu je znázorněn na obr.5. Vizuálně je 

septonex bílý aţ slabě naţloutlý krystalický prášek, který je snadno rozpustný ve vodě, 

96% ethanolu a v chloroformu. Vodný roztok septonexu silně pění[12]. 

 

 

Obrázek 5.: Septonex (bromid karbethopendecinia)  

( 1-(ethoxykarbonyl)pentadecyltrimethylamoniumbromid) 

 

Účinky septonexu jsou antimikrobní, antiseptické a dezinfekční. Septonex je v této 

době hlavní účinnou látkou několika farmaceutických přípravků. U jiných je látkou 

doplňkovou. V následujících přípravcích je septonex hlavní účinnou látkou: dezinfekční 

sprej Septonex a Septonex plus, mast Septonex, oční kapky a oční mast Ophthalmo-

Septonex, nosní kapky Mukoseptonex a Mukoseptonex E. Septonex je rovněţ obsaţen v 

přípravcích veterinárních: Septonex sprej ad us. vet. a Otibiovin ad us. vet. U některých 

přípravků s jinou hlavní účinnou látkou je septonex přidáván jako dezinfekční a 
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antimikrobní přísada. Příkladem takového přípravku je Mesocain (anestetikum a 

antiseptikum)[13].  

  

2.3.2. Farmakologické vlastnosti 

Farmakodynamika: 

Septonex vyvolává změny v permeabilitě buněčné membrány bakterií, má tedy 

baktericidní účinky. Silněji působí na bakterie gram-pozitivní neţ  na bakterie gram-

negativní. Pseudomonas a Mykobakterium tuberkulosis jsou druhy bakterií, které 

zůstávají k působení septonexu resistentní. Septonex neúčinkuje na spóry a má 

variabilní antifungální aktivitu. Proti některým virům je septonex účinný. Jako kvartérní 

amoniová sůl účinkuje septonex nejvíce v neutrálních nebo slabě alkalických roztocích. 

S  klesajícím pH (kyselá média) klesá i baktericidní účinek septonexu. Naopak alkohol 

účinek zvyšuje[13]. 

Farmakokinetika: 

Farmakokinetické údaje byly dostupné pouze u přípravku Ophthalmo-Septonex 

oční mast, kde septonex působí jako povrchově aktivní látka pouze v místě podání. U 

ostatních lékových forem přípravků s obsahem septonexu bylo uvedeno, ţe 

farmakokinetické vlastnosti nejsou známy[13]. 

Dávkování:  

Dávkování se velmi liší v závislosti na konkrétní lékové formě přípravku, 

ve kterém je septonex obsaţen[13]. 

Kontraindikace a neţádoucí účinky:  

Nejčastěji popisovanou kontraindikací u přípravků obsahujících septonex je 

přecitlivělost a alergická reakce. Kontraindikace opět velmi závisí na lékové formě 

přípravku s obsahem septonexu[13]. 

 

2.3.3. Septonex plus (sprej) 

Přípravek Septonex plus byl v této práci vybrán jako zástupce farmaceutických 

přípravků s obsahem septonexu pro validaci a ověření vhodnosti vyvinuté CZE metody. 

Jedná se o sprej v roztoku, který se v současné době dodává ve skleněných nádobkách o 

objemu 45ml nebo v plastových nádobkách o objemu 30ml. Septonex Plus je 

kombinovaný přípravek obsahující povrchově aktivní dezinfekční látku – septonex 

(bromid karbethopendecinia) a lokální anestetikum trimekain, který vyvolává místní 
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znecitlivění. Dezinfekční účinek spočívá v zabránění rozmnoţování baktérií a virů. 

Trimekain působí proti vzniku a šíření vzruchů podél nervových vláken a na 

zakončeních nervů v kůţi nebo na sliznici. Účinek nastupuje za 1-2 minuty po nanesení 

přípravku a přetrvává 3 hodiny[14]. 

Septonex plus obsahuje dle výrobce 34,29mg trimekainu a 5,05mg septonexu 

v 1ml přípravku. Přípravek dále obsahuje povidon 25, hemihydrát chlorbutanolu, 

propylenglykol a 96% ethanol[14]. 

 

 

2.4. METODY STANOVENÍ SEPTONEXU 

  

2.4.1. Metody stanovení septonexu 

 Dosud byly popsány následující metody stanovení septonexu. Ve farmaceutických 

přípravcích je moţné septonex stanovit pomocí kapilární izotachoforézy. Analyzátory 

pro toto stanovení vyrábí a dodává firma RECMAN Česká republika. V českém 

lékopisu je uvedena metoda pro stanovení septonexu pomocí odměrné analýzy. 

Diferenční pulzní polarografie byla rovněţ pouţita pro stanovení septonexu. Všechny 

zmíněné metody stanovení septonexu jsou uvedeny v mé DP[1]. 

 

2.4.2. Výsledky diplomové práce 

Vzhledem k tomu, ţe tato rigorózní práce bezprostředně navazuje na moji DP[1], 

uvádím na tomto místě výsledky, ke kterým jsem v diplomové práci dospěla. 

Byla vyvinuta metoda kapilární zónové elektroforézy s bezkontaktní vodivostní 

detekcí pro stanovení septonexu ve farmaceutických přípravcích. Optimální podmínky 

pro separaci a stanovení septonexu byly následující:  

- základní elektrolyt 30mM MES upravený 200mM TRISem na pH = 7,0,  

obsahující (2-hydroxypropyl)-β-cyklodextrin o koncentraci 12,5mg/ml,  

- napětí 25kV  

- teplota 25°C 

- nástřik 15 sekund při tlaku 50mbar  

- vnitřní standard N,N-dimethylethanolamin (200µg/ml)  

- křemenná kapilára, vnitřní průměr 50µm, celková délka 75cm a délka 

k detektoru 45cm 
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Pík septonexu byl dostatečně separován od píku vnitřního standardu i od EOF. 

Analýza trvala méně neţ 4 minuty, s promýváním kapiláry méně neţ 16 minut. 

Kalibrační závislost byla pro septonex lineární  75µg/ml - 300µg/ml, korelační 

koeficient r = 0,9976. LOD byl 9μg/ml a LOQ byl 30μg/ml.  

Migrační časy byly vysoce reprodukovatelné (RSD vţdy niţší neţ 1,6%), zejména 

díky promývání kapiláry před kaţdou analýzou při 1000mbar 0,1% roztokem H3PO4 3 

minuty, 0,1M roztokem NaOH  4 minuty a elektrolytem 4 minuty. 

Při měřeních se nedosáhlo uspokojivé opakovatelnosti ploch septonexu a metoda 

byla zhodnocena jako dobře pouţitelná pouze pro semikvantitativní stanovení 

septonexu ve farmaceutických přípravcích. 

 

 

2.5. ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA 

 

Voda je samozřejmě nejdůleţitější rozpouštědlo v CE, nicméně z mnoha důvodů 

se rovněţ pouţívají i rozpouštědla organická. Ta se přidávají do základního elektrolytu 

a mění tak jeho vlastnosti, které mají přímý vliv na separaci látek. Z velkého mnoţství 

dostupných organických rozpouštědel jsou pouţívána ta, která mají vhodné vlastnosti, 

např. schopnost rozpustit analyty a sloţky základního elektrolytu, vhodnou teplotu varu, 

dostatečnou čistotu, nízkou toxicitu, chemickou stabilitu a rozumnou cenu. Organická 

rozpouštědla mohou tvořit určitou objemovou část základního elektrolytu, nebo mohou 

být pouţita samostatně jako jediná kapalná sloţka základního elektrolytu. Příkladem v 

CZE často pouţívaných organických rozpouštědel jsou methanol, ethanol, propanol, 

acetonitril nebo tetrahydrofuran[15].  

Organická rozpouštědla mohou mít vliv na nejrůznější separační parametry a je 

zde nutné zmínit, ţe nelze vţdy přesně předpovědět jaký vliv bude mít určité organické 

rozpouštědlo na konkrétní analýzu, tím spíše, ţe vliv na separaci látek má také obsah 

přidaného organického rozpouštědla k vodnému elektrolytu. V literatuře je často 

uváděna změna viskozity elektrolytu, rozpustnosti látek a vliv na symetrii píku. Jako 

hlavní výhody pouţití organických rozpouštědel v CE jsou uváděny následující: lepší 

separační rozlišení, vyšší separační účinnost, kratší časy analýz a lepší rozpustnost u 

určitých skupin analyzovaných látek[15].  
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Kenndler věnoval celý článek problematice pouţití organických rozpouštědel 

v CE. Velice precizně v něm objasňuje roli organických rozpouštědel v CE a jejich vliv 

na separaci. Zabývá se vlivem organických rozpouštědel na pH základního elektrolytu, 

na hodnotu pKa, na pohyblivost analyzovaných látek i pohyblivost EOF (jelikoţ 

pohyblivost EOF rovněţ závisí na rozpouštědle, protoţe je funkcí viskozity a relativní 

permitivity), na separační účinnost a na čas analýzy.  Dále diskutuje otázku vkládaného 

napětí a vodivosti při pouţití elektrolytu, který obsahuje organická rozpouštědla. Autor 

článku také upozorňuje na to, ţe mnoho v literatuře popisovaných výhod organických 

rozpouštědel je výhodami pouze ve vztahu ke konkrétní aplikaci, tedy za určitých 

podmínek. Tyto,,výhody“ však nemohou být zobecňovány jako výhody, které platí 

vţdy, při pouţití organického rozpouštědla v CE. Naproti tomu rovněţ uvádí několik 

obecně platných výhod organických rozpouštědel ve srovnání s vodou např. při analýze 

lipofilních látek, velmi málo rozpustných ve vodě či praktické vyuţití změny hodnoty 

pKa, u látek, u nichţ je třeba změnit oblast pH v které jsou ionizovány[15]. 

Kenndler se spolupracovníky věnoval jiţ dříve několik odborných článků 

vlastnostem organických rozpouštědel, jejich pouţití a zejména jejich vlivu na 

nejrůznější veličiny. Diskutoval například zda v literatuře často zmiňované výhody 

organických rozpouštědel jsou skutečně výhody obecně platné či nikoliv[16]. Zabýval 

se vlivem organických rozpouštědel na selektivitu v CE[17] a popsal rovněţ jejich vliv 

na rychlost EOF a zeta potenciál[18]. 

 Nussbaumer a kol. popsali stanovení suxamethonia ve farmaceutických 

přípravcích metodou kapilární elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí. 

Suxamethonium chlorid je látka, která patří do skupiny myorelaxancií a má podobnou 

strukturu jako septonex. V článku je popsán kladný vliv přídavku acetonitrilu do 

základního elektrolytu na symetrii píku suxamethonia[19]. 

 Surugau a kol. popsali stanovení devíti peptidů nacházejících se v lidském těle 

pomocí CE. Při tomto stanovení byla jako základní elektrolyt pouţita 0,5% a 1,0% 

kyselina mravenčí s přídavkem 40% acetonitrilu a 5mM triethylaminu. V práci je 

detailně popsán výběr procentuálního zastoupení acetonitrilu i s grafickým znázorněním 

elektroforeogramů a jeho vliv  na migrační čas látek, rozšiřování zón píků a ovlivňování 

proudu[20]. 

 Riekkola a kol. se ve své práci zabývali CE v čistě nevodném prostředí. Popisují 

výběr organických rozpouštědel s jejich velmi různorodými fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi a jejich širokou moţnost ovlivnit separaci. V článku jsou popsány rovněţ 
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způsoby detekce, které jsou pouţívány v CE s nevodným elektrolytem. Je zde zmíněna 

separace nenabitých látek a jsou zde uvedeny příklady různých aplikací organických 

rozpouštědel[21]. 

 

  

2.6. POTAHOVANÉ KAPILÁRY 

 

Další moţností jak zamezit adsorpci analyzované látky na vnitřní stěnu kapiláry je 

modifikace této stěny. Vnitřní stěna kapiláry můţe být potaţena dynamicky (dočasně) 

např. látkou přidanou do elektrolytu nebo permanentně (trvale) pomocí chemické vazby 

s křemennou stěnou. Oba tyto způsoby mohou být pouţity k odstranění nebo obrácení 

náboje kapilární stěny a mohou omezit či úplně zabránit adsorpci analyzovaných i 

jiných látek na její povrch. Permanentní modifikace můţeme dosáhnout kovalentní 

vazbou nebo fyzikální adsorpcí určité fáze na kapilární stěnu. Nejpouţívanější typy 

permanentní modifikace jsou shrnuty v tab. 2[10]. 

 

Tabulka 2.: Typy permanentní modifikace vnitřní stěny kapiláry[10] 

Typ Komentář 

Připojení pomocí silylace (Si-O-Si-R) 

R = polyakrylamid sulfonová kyselina 

- časté pouţití 

- snadná příprava 

- siloxanová vazba je stabilní v rozmezí  

pH 4-7 

- omezená doba stability 

Přímá Si-C vazba 

polyakrylamid (Grignard) 

- Si-C vazba vylučuje silylaci 

- pH je stabilní v rozmezí 2-10 

- sloţité na přípravu 

Adsorbovaný polymer 

Celulosa, PEG, PVA 

- nízká doba stability 

- nízké rozmezí pH (2-4) 

- poměrně hydrofobní 

Adsorbovaný, zesítěný polymer 

Celulosa, polyvinylalkohol 

- obrácený EOF 

- pouţitelné pro bazické proteiny 

- stabilní při fyziologickém pH 

Fáze C2, C8, C16 - můţe vzrůstat adsorpce proteinů 
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 Nejpouţívanější přístup je modifikace pomocí silylace, která je levná, můţe být 

navázáno mnoho různých ligandů (R) a příprava se dá snadno provést v laboratoři. 

Bohuţel je však tato vazba stabilní pouze v rozmezí pH 4-7 a délka stability vazby je 

omezena hydrolýzou[10]. 

EOF můţe být buď zcela odstraněn, nebo můţe být obrácen. K odstranění EOF 

můţe být pouţit např. polyakrylamid. Obrácení EOF lze provést pomocí látek s kladně 

nabitými skupinami[10]. 

Dynamické modifikace vnitřní stěny kapiláry můţeme dosáhnout přidáním 

modifikující látky do elektrolytu. Toto pokrytí kapiláry je méně stabilní neţ 

permanentní i přesto, ţe je neustále obnovováno. Stejně jako u permanentní modifikace 

vnitřní stěny kapiláry pomocí kovalentních vazeb, rovněţ látka přidaná do elektrolytu 

interaguje s povrchem této stěny a mění její náboj a hydrofobicitu. Potaţení kapiláry 

pomocí látek přidaných do elektrolytu je snadnější na přípravu a pouţití neţ modifikace  

kapiláry zaloţená na kovalentních vazbách. Některé látky a metody běţně pouţívané 

k dynamické modifikaci vnitřní stěny kapiláry jsou uvedeny v tab. 3[10]. 

 

Tabulka 3.: Typy dynamické modifikace vnitřní stěny kapiláry[10] 

Typ Výsledek Komentář 

Extrémní pH - omezuje coulombické 

interakce sníţením 

rozdílů mezi náboji 

kapilární stěny a 

rozpuštěných látek 

- rozmezí pH 2-12 

- EOF je při nízkém pH téměř 

odstraněn, při vysokém pH je 

EOF velmi rychlý 

- můţe dojít k denaturaci proteinů 

Vysoká iontová síla/ 

koncentrace pufru 

- omezuje coulombické 

interakce 

 

- klesá EOF 

- častým omezením je zde 

Joulovo teplo 

Hydrofilní polymery - zakrývá náboj stěny a 

omezuje EOF 

- zvyšuje viskozitu 

 

Povrchově aktivní 

látky 

- deaktivují povrch 

kapiláry pomocí 

hydrofobních a/nebo 

iontových interakcí 

- snadné pouţití, mohou sniţovat 

nebo obracet EOF, mnoho druhů 

- mohou nevratně denaturovat 

proteiny 

Kvartérní aminy - sniţují nebo obrací EOF  
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 Znaleziona a kol. se věnovali problematice dynamických pokrytí kapilár. 

Dynamického pokrytí kapilár se běţně vyuţívá k ovlivnění či obrácení EOF a k 

zabránění adsorpce analyzovaných látek na vnitřní stěnu křemenné kapiláry. Článek se 

zabývá hlavními aspekty dynamického potahování kapilár s ohledem na ovlivňování 

EOF. Podrobně se zabývá různými skupinami látek, které se přidávají do elektrolytu 

(aminy, polymery, detergenty) a interagují s kapilární stěnou. Na závěr jsou diskutovány 

výhody a nevýhody dynamického potahování kapilár ve srovnání s permanentně 

modifikovanými kapilárami[22]. 

 Horvath a kol. se věnovali  dynamickému a permanentnímu potahování kapilár 

pro CE pomocí polymerů. V textu jsou popsány vlastnosti normální nepotaţené 

křemenné kapiláry a její charakterizace. Je zde popsána příprava a základní vlastnosti 

nenabité a nabité kapilární stěny u potahovaných kapilár. Práce se nejprve věnuje 

dynamickému potahování kapilár a popisované polymery jsou zde rozděleny do tří 

skupin na polymerní surfaktanty, nabité polymery a neutrální polymery, které jsou ještě 

dále členěny. Dále se práce věnuje permanentnímu potahování kapilár pomocí polymerů 

a rozmanitým druhům těchto pokrytí. V závěru jsou diskutovány výhody a moţnosti 

pouţití kapilár s nejrůznějšími druhy pokrytí[23]. 

 Pesek a kol. se ve své práci zabývali kolonami pro CE a CEC. U kolon pro CE 

jsou diskutovány jak kapiláry normální (nepotaţené), jejich výhody a nevýhody, tak 

kapiláry potahované a s tím související procesy modifikace jejich stěny. V textu je 

rovněţ zmíněno, ţe i přes velké mnoţství moţností jak řešit separační problémy v CE a 

CEC a zajistit tak lepší účinnost a/nebo kratší časy analýz ve srovnání s ,,jinými“ 

chromatografickými technikami, jsou CE a CEC stále relativně nerozvinuté metody ve 

srovnání s HPLC[24]. 

 Righetti a kol. ve svém článku popsali pouţití nejrůznějších sloučenin a 

mechanizmů k ovlivnění či obrácení EOF. Na interakci s vnitřní kapilární stěnou je 

například zaloţena vazba některých solí. V textu jsou přehledně znázorněny nejrůznější 

chemické struktury sloučenin, kterými se dá EOF ovlivnit. Článek poukazuje na to, ţe 

moţnosti ovlivnění EOF jsou opravdu velmi rozmanité[25]. 

  

 

 

 



- 26 

2.7. CROWN ETHERY 

 

 Crown ethery jsou makrocyklické polyethery, jejichţ název vznikl na základě 

podobnosti jejich struktury koruně ,,crown“ viz obr.6. Základní struktury obsahují 

vodíkové, uhlíkové a kyslíkové atomy. Crown ethery mají jedinečné vlastnosti při 

tvorbě komplexů s kationty, kdy kation vstoupí do makrocyklického kruhu v závislosti 

na jeho velikosti. Crown ether tak můţe selektivně vázat pouze určité kationy[26]. 

 

 

 

Obrázek 6.: Struktura crown etheru 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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3.1. CHEMIKÁLIE A ROZTOKY 

 

3.1.1. Chemikálie 

 Septonex (Carbethopendecinii bromidum) šarţe 3196/1, RNDr. Jan Kulich, 

Hradec Králové/Říčany, Česká republika, Mr = 422,49 g/mol, ČL 97 

 MES – 2-morpholinoethansulfonová kyselina, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Německo, Mr = 195,20 g/mol, 99,0% 

 TRIZMA BASE (TRIS) – Tris[hydroxymethyl]aminomethan, Sigma-Aldrich 

Chemie GmbH, Německo, Mr = 121,1 g/mol, 99,9% 

 Kyselina octová, Fluka, USA, Mr = 60,05 g/mol, 99,0% 

 Kyselina fosforečná 85%, MERCK, Německo, Mr = 97,99 g/mol, p.a. 

 (2-hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo, 

 Mr = 1380,00 g/mol, čistota není uvedena 

 Ethanolamin, Aldrich Chemical Company, USA, Mr = 61,08 g/mol, 99,5+% 

 N,N-dimethylethanolamin, Aldrich Chemical Company, USA,Mr = 89,14 g/mol, 

99,5+% 

 Hydroxid sodný, Lachema, Česká republika, Mr = 39,99 g/mol, p.a. 

 Chlorid sodný, Penta, Česká republika, Mr = 58,44 g/mol, ČL97 

 Methanol, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Německo, Mr = 32,04 g/mol, pro 

HPLC 

 Ultračistá voda – produkována systémem Milli-Q-Systém (Millipore, Bedford, 

MA, USA) 

 Septonex sprej 45ml, IVAX Pharmaceuticals s.r.o., Česká republika 

 L-Arginin, Cambrian chemicals, Canada, Mr = 174,2g/mol, 98% 

 DL-Histidin, Fluka, USA, Mr = 155,16g/mol 

 Lysin, Mr = 146,19g/mol 

 Acetonitril, Sigma-Aldrich, Německo, >99,5%, Mr = 41,05g/mol 

 Isopropylalkohol, Penta, Česká republika, Mr = 60,10g/mol, p.a. 

 DMSO-dimethylsulfoxid, Sigma-Aldrich, Německo, Mr = 78,13g/mol, 99,9% 

 1,4-dioxan, Sigma-Aldrich, Německo, Mr = 88,11g/mol, 99,5% 

 18-crown-6 ether, Aldrich, USA, Mr = 264,32g/mol, 99,0% 

 Tetrahydrofuran, Sigma-Aldrich, Mr = 72,11g/mol, 99,9% 



- 29 

 Dihydrogenfosfát sodný, dihydrát, Kulich, Česká republika, Mr =156,08g/mol, 

p.a. 

 Hydrogenfosfát sodný, Merck, Německo, Mr = 141,96g/mol, p.a 

 Kyselina boritá, Sigma-Aldrich, Německo, Mr = 61,83g/mol, elektroforetické 

čistoty 

 SDS– dodecylsulfát sodný, Sigma-Aldrich, Mr = 288,38g/mol, 99,0% 

 

3.1.2. Příprava roztoků 

Příprava elektrolytu 

Základní elektrolyt byl připraven naváţením potřebného mnoţství MES, které 

bylo rozpuštěno v příslušném objemu ultračisté vody. V tomto roztoku bylo upraveno 

pH roztokem 200mM TRIS. Příprava roztoku TRIS probíhala následovně: bylo 

naváţeno potřebné mnoţství chemikálie a rozpuštěno v přesném objemu ultračisté 

vody.  Roztok MES s upraveným pH byl doplněn v odměrné baňce ultračistou vodou na 

poţadovaný objem. Takto vzniklým roztokem se doplnilo v jiné odměrné baňce 

příslušné mnoţství cyklodextrinu ((2-hydroxypropyl)-β-cyklodextrinu) a acetonitrilu. 

Vzniklý elektrolyt byl přefiltrován 0,45µm nylonovým filtrem (Tecknokroma), 

odplyněn na ultrazvukové lázni (5 min) a pouţit k analýze. 

Roztoky při výběru vhodného základního elektrolytu s přídavkem organického 

rozpouštědla byly vţdy připravovány stejným postupem, jaký je uveden výše. Místo 

acetonitrilu byla přidávána různá zkoušená organická rozpouštědla v různém 

objemovém zastoupení. 

 

Příprava roztoků standardů 

Standardním roztokem byl roztok septonexu. Zásobní roztok septonexu o 

koncentraci 1mg/ml byl připraven naváţením potřebného mnoţství septonexu a 

rozpuštěním tohoto mnoţství v daném objemu ultračisté vody. Jako vnitřní standard (IS) 

byl pouţit roztok argininu. Naváţením potřebného mnoţství argininu a doplněním 

ultračistou vodou na patřičný objem byl připraven zásobní roztok o koncentraci 1mg/ml 

argininu. Z obou zásobních roztoků byly vţdy naředěním připraveny potřebné 

koncentrace roztoků standardů pouţitých k analýze.  

 

 



- 30 

Roztoky pro ověření linearity 

Pro ověření linearity byly připraveny roztoky ředěním ze zásobního roztoku 

septonexu o koncentraci 1mg/ml na koncentrace 75-400µg/ml septonexu. Roztok IS           

(arginin) byl připraven naředěním zásobního roztoku o koncentraci 1mg/ml na 

koncentraci 200µg/ml. Všechny jednotlivé objemy pipetované ze zásobních roztoků 

septonexu a IS do 10ml odměrných baněk pro přípravu jednotlivých roztoků na 

stanovení linearity jsou uvedeny v tab. 4. Pouţité elektrolyty byly přefiltrovány 0,45µm 

nylonový filtrem a odplyněny na ultrazvukové lázni po dobu 5 minut. 

 

Tabulka 4.: Ředění zásobních roztoků pro stanovení linearity 

 septonex 

konc. µg/ml 

septonex  

ml roztoku 

 arginin 

konc. µg/ml 

arginin 

ml roztoku 

1 75 0,75 200 2,00 

2 100 1,00 200 2,00 

3 150 1,50 200 2,00 

4 200 2,00 200 2,00 

5 250 2,50 200 2,00 

6 400 4,00 200 2,00 

 

 

3.2. VÝBĚR VNITŘNÍHO STANDARDU A 

ORGANICKÉHO ROZPOUŠTĚDLA 

  

3.2.1. Výběr vnitřního standardu (IS) 

V mé DP[1] byl vybrán jako vhodný vnitřní standard pro stanovení septonexu 

metodou kapilární zónové elektroforézy N,N-dimethylethanolamin. Vzhledem k tomu, 

ţe pík N,N-dimethylethanolaminu byl na elektroforeogramu (obr.7) vţdy v těsné 

blízkosti píku sodných iontů (sodné ionty byly neţádoucí sloţkou pouţívané vody, ale 

nijak nerušily stanovení septonexu), správná integrace píku N,N-dimethylethanolaminu 

se prováděla obtíţně. Z tohoto důvodu byl hledán ještě jiný IS, ze skupiny látek, které 

nebyly zkoušeny v mé DP[1]. Nový IS musel mít podobné vlastnosti jako septonex a 

musel se chovat při stanovení septonexu stejně nebo lépe neţ N,N-dimethylethanolamin 

tj. měl při koncentraci podobné koncentraci analytu vykazovat přibliţně stejnou odezvu 
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detektoru, měl mít dobrou symetrii píku, dobrou citlivost a dobré rozlišení jak od 

septonexu, tak od sodných iontů.  

 

 

 

Obrázek 7.: Elektroforeogram N,N-dimethylethanolaminu a septonexu 

Legenda: 1-sodné ionty, 2- N,N-dimethylethanolamin, 3-septonex, 4-EOF 

 

Všechna měření byla prováděna s elektrolytem MES (30mM) pH 7,0 upravené 

TRIS (200mM) a s (2-hydroxypropyl)-β-cyklodextrinem při napětí 25kV.  

Byly zkoušeny  bazické aminokyseliny viz tab.5.,  jejichţ pI je větší neţ 7,0, coţ 

je pH základního elektrolytu. Pokud se aminokyseliny nacházejí v prostředí o niţším pH 

neţ kterému odpovídá jejich pI, nastává protonizace aminokyseliny, která v kapilární 

elektroforéze putuje ke katodě[27]. 

 

Tab.5. Zkoušené bazické aminokyseliny 

bazická aminokyselina pI 

histidin 7,59 

lysin 9,59 

arginin 10,76 
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3.2.2. Výběr organického rozpouštědla 

Za účelem odstranění adsorpce septonexu na vnitřní stěnu kapiláry byly zkoušeny 

přídavky následujících organických rozpouštědel do základního elektrolytu: 

 acetonitril 

 methanol 

 isopropylalkohol 

 dimetylsulfoxid 

 dioxan 

 tetrahydrofuran 

 

Všechna organická rozpouštědla byla přidávána do základního elektrolytu 

tvořeného 30mM MES, kde bylo pH upraveno 200mM TRIS na 7,0 a byl přidán (2-

hydroxypropyl)-β-cyklodextrin. 

 

3.2.3. Zkoušené potahované kapiláry  

K odstranění adsorpce septonexu na vnitřní stěnu kapiláry byly rovněţ zkoušeny 

následující potahované kapiláry: 

 ZERO EOF kapilára 

 PEG (polyethylenglykol) kapilára 

 PAA (polyakrylamid) kapilára 

 

 Dále byl k odstranění adsorpce septonexu na vnitřní stěnu kapiláry zkoušen 

přídavek crown etheru do základního elektrolytu. 

 

 

3.3. PŘÍSTROJE A POMŮCKY 

 

K provedení všech analýz poslouţil elektroforetický systém PrinCE 650 (PrinCE 

Technologies B.V., Nizozemí) vybavený Lambda 1010 UV-VIS detektorem (Leonberg, 

Německo) a bezkontaktním vodivostním detektorem TraceDec® (Innovative Sensor 

Technologies GmbH, Strasshof, Rakousko). Analyzátor byl ovládán systémem 

WinPrinCE, který byl integrován v systému DAX (software pro získávání a analýzu 
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dat). Pro měření pH elektrolytů byl pouţit pH metr PHM 220 (Radiometer, Francie) 

s kombinovanou skleněnou elektrodou, kalibrovanou na standardní pufry. Odplyňování 

roztoků bylo prováděno na ultrazvuku Sonorex Digitec (Bandelin, Německo). Všechny 

roztoky byly připravovány pomocí automatických pipet (Brand) s rozsahy 10-100µm, 

100-1000µm, 1-10ml a 0,5-5ml. 

       

 

3.4. PRACOVNÍ A VÝPOČETNÍ POSTUPY 

  

3.4.1. Pracovní postup 

Při kaţdém měření byl na začátku uveden do chodu nejprve počítač a 

elektroforetický systém v následujícím pořadí: počítač, UV detektor, analyzátor, 

program DAX a bezkontaktní vodivostní detektor. Po ukončení měření byl vţdy systém 

vypnut v přesně obráceném pořadí.  

Analýzy probíhaly v kapiláře o vnitřním průměru 50µm, celkové délce 75cm a 

délce k detektoru (efektivní délce) 45cm. Před prvním pouţitím byla kapilára promyta 

methanolem 5 minut, vodou 3 minuty, 0,1% roztokem H3PO4  20 minut, vodou 3 

minuty, 1M roztokem NaOH 30 minut, vodou 30 minut, všechny kroky při tlaku 

750mbar. Kaţdý den byla kapilára před první analýzou promyta 10 minut 0,1M 

roztokem NaOH a 10 minut vodou při tlaku 1000mbar a po poslední analýze 10 minut 

0,1% roztokem H3PO4, 10 minut 0,1M roztokem NaOH a 10 minut vodou, vše při tlaku 

1000mbar. Vţdy před kaţdou analýzou byla kapilára promyta 0,1% roztokem H3PO4 3 

minuty-to zajistilo vyčištění kapiláry od cyklodextrinů, poté byla kapilára kondiciována 

0,1M roztokem NaOH 2 minuty a nakonec byla promyta elektrolytem 2 minuty, vše při 

tlaku 1000mbar. K promývání kapiláry byly pouţívány roztoky, které byly vţdy 

přefiltrovány 0,45µm nylonovým filtrem do zásobníků a odplyněny na ultrazvukové 

lázni po dobu 5 minut.  

Ze tří zásobníků elektrolytů, které byly pouţity  pro kaţdou analýzu byl první 

určen na promývání kapiláry, druhý jako vstupní a třetí jako výstupní zásobník. Tyto tři 

zásobníky byly vţdy pouţity nejvíce na šest analýz a poté byly vţdy vyměněny za jiné 

tři zásobníky s dosud nepouţitým elektrolytem. Všechny nástřiky vzorků a standardů 

byly prováděny hydrodynamicky při tlaku 50mbar po dobu 6 sekund. Měřící přístroj 



- 34 

obsahoval celu temperovanou vzduchem na 25°C v níţ byla umístěna kapilára. 

Nastavení CCD detektoru bylo následující: Gain 50%, Voltage -18db, Offset 0. 

 

3.4.2. Linearita a opakovatelnost metody 

Stanovení linearity proběhlo v rozsahu koncentrací 75µg/ml – 400μg/ml  

septonexu s obsahem 200μg/ml argininu jako IS. Nástřik kaţdého vzorku byl proveden 

třikrát za optimálních podmínek. Podle vzorce 3 byly plochy analytu  korigovány časem 

a plochou IS. 

                                                 
IS

IS

a

a

t

A

t

A
A :  (3) 

 

kde A je výsledná plocha, Aa je plocha analytu, AIS je plocha vnitřního standardu, 

ta je migrační čas analytu a tIS je migrační čas IS. Získané výsledky byly zpracovány 

metodou lineární regrese a byla určena závislost plochy píku na koncentraci septonexu. 

Pro stanovení opakovatelnosti byly pouţity dvě koncentrace septonexu: 75µg/ml   

a  200µg/ml. S kaţdou koncentrací bylo provedeno šest analýz. Všechny roztoky vzorku 

a IS vznikly naředěním ze zásobních roztoků. Elektrolyt byl také připraven jako zásobní 

roztok, z kterého se filtroval do jednotlivých zásobníků. Kaţdá trojice zásobníků 

s elektrolytem se pouţila nejvíce na šest analýz. 

Relativní směrodatná odchylka (RSD) je definována jako směrodatná odchylka 

(SD) dělená průměrem hodnot. Podle vzorce 4 se SD vypočte. 

 

                                                
)1(

)( 2







n

xx
SD  (4) 

 

kde n je počet dat v souboru, x  je průměrná hodnota a x jsou jednotlivé hodnoty. 

 

3.4.3. Stanovení obsahu septonexu v přípravku 

Přípravek Septonex plus sprej od firmy IVAX byl vybrán pro stanovení obsahu 

septonexu v konkrétním farmaceutickém přípravku. Byly připraveny dva vzorky, ze 

dvou na sobě nezávisle pipetovaných stejných objemů roztoku přípravku. S kaţdým 

z obou vzorků byly provedeny tři analýzy. Přibliţná koncentrace vzorků přípravků a 
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vzorku standardu byla 150µg/ml. Vzorek standardu byl také analyzován třikrát. Do 

obou vzorků přípravku i do vzorku standardu byl  přidán IS o koncentraci 200µg/ml. 

Koncentrace byla přepočítána podle vzorce 5. 

 

                                                st

st

vz
vz C

A

A
C   (5) 

 

kde Avz je průměr ploch vzorku, Ast je průměr ploch standardu, Cvz je koncentrace 

vzorku a Cst je koncentrace standardu. Podle vzorce 6 byl výpočet proveden po korekci 

ploch časem a IS. 

 

                                                st

stIS

stst

ISIS

vzvz
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tA

tA
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/

/

/
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 (6) 

 

kde Avz je průměr ploch vzorku, tvz je průměrný čas vzorku, Ast je průměr ploch 

standardu, tst je průměrný čas standardu, AISvz je průměr ploch vnitřního standardu ve 

vzorku, tISvz je průměrný čas vnitřního standardu ve vzorku, AISst je průměr ploch 

vnitřního standardu ve vzorku standardu, tISst je průměrný čas vnitřního standardu ve 

vzorku standardu, Cvz je koncentrace vzorku a Cst je koncentrace standardu. 

Vypočtený výsledek se nakonec vyjádřil jako procentuální obsah nalezeného 

mnoţství k deklarovanému mnoţství. 

K ověření správnosti metody byly připraveny tři vzorky stejným způsobem jako 

pro stanovení obsahu septonexu v přípravku (viz výše). K prvnímu z nich bylo přidáno 

přesné mnoţství standardu septonexu o koncentraci 50,10µg/ml, k druhému 75,15µg/ml 

a ke třetímu 150,30µg/ml. Všechny tři vzorky byly analyzovány třikrát. Výpočet 

výtěţnosti (recovery, R)  byl proveden podle vzorce 7. 
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 100(%) 01 



stc

cc
R  (7) 

 

kde c1 je nalezená koncentrace vzorku s přídavkem standardu septonexu, c0 je 

průměrná nalezená koncentrace septonexu v přípravku a cst je koncentrace přidaného 

standardu septonexu. 

 

3.4.4. Limit detekce a kvantifikace 

Nejniţší koncentrace analytu ve vzorku, která můţe být zaznamenána, ale ne 

nezbytně kvantifikována se označuje jako limit detekce (LOD). Naproti tomu jako 

nejmenší stanovitelné mnoţství analytu ve vzorku, s nejmenší plochou píku, která můţe 

být ještě změřena s poţadovanou přesností, je definován limit kvantifikace (LOQ). Oba 

limity byly stanoveny na základě poměru signálu k šumu S/N, pro LOD  S/N = 3 a pro 

LOQ S/N = 10 a potvrzeny experimentálně. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 
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4.1. VÝBĚR VNITŘNÍHO STANDARDU A 

ORGANICKÉHO ROZPOUŠTĚDLA 

 

4.1.1. Výběr vnitřního standardu (IS) 

Parametry zkoušených IS, uvedených v kapitole 3.2.1. jsou shrnuty v tab. 6. 

Jednotlivé parametry byly vypočítány pomocí softwaru DAX a jsou definovány 

následovně: 

 rozlišení 

 

                                                 

2

ppp

toptop

ww

tt
R

ppp




                                                             (8)  

 

kde R je rozlišení, ttopp je migrační čas odpovídající vrcholu sledovaného píku, ttoppp 

je migrační čas odpovídající vrcholu píku, který je před sledovaným píkem, wp je šířka 

sledovaného píku při základní linii a wpp je šířka při základní linii u píku, který je před 

sledovaným píkem.  

 poměr signálu k šumu 

 

 S/N = hodnota signálu ve vrcholu píku/ hladina šumu RMS                                 (9) 

  

kde S/N je poměr signálu k šumu, RMS je hladina šumu [28].   

 asymetrie 

 

Asymetrie píku je definována jako šířka pravé strany píku dělená šířkou levé 

strany píku v 10% výšky píku. 

 

Tabulka 6.: Parametry zkoušených IS 

 S/N asymetrie rozlišení  od 

Na
+
 

rozlišení od 

septonexu 

rozlišení od 

EOF 

histidin 63,2 2,84 10,67 3,72 0,79 

lysin 35,2 1,28 3,96 9,74 14,7 

arginin 25,0 1,35 6,40 7,90 9,52 
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Migrační čas argininu a lysinu se nacházel mezi migračními časy sodných iontů a 

septonexu, zatímco migrační čas histidinu byl mezi migračními časy septonexu a EOF.  

Na základě výše uvedených parametrů byl jako vhodný IS vybrán arginin. I přesto 

ţe poměr signálu k šumu byl u argininu niţší, velmi dobře splňoval podmínky kladené 

na IS, které jsou uvedené v kapitole 3.2.1. Elektroforeogram argininu a septonexu 

v porovnání se slepým vzorkem je na obrázku 8. 

 

 

 

Obrázek 8.: Elektroforeogram argininu (IS) a septonexu v porovnání se slepým 

vzorkem (horní křivka) 

Legenda: 1-sodné ionty, 2-arginin(IS), 3-septonex, 4-EOF 

 

 

4.1.2. Výběr organického rozpouštědla 

Vliv přídavku organických rozpouštědel (OR) uvedených v kapitole 3.2.2. na 

vybrané parametry píku septonexu je shrnut v tab. 7. 

Kromě poměru signálu k šumu, rozlišení a asymetrie píku (definovány 

v kap.4.1.1.) jsou v tabulce 7 uvedeny další parametry, které jsou definovány 

následovně: 
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 počet teoretických pater (výpočet pomocí softwaru DAX) 

 

 
2

2/1

2

54,5
h

top

w

t
N                                                            (10) 

 

kde N je počet teoretických pater, ttop je migrační čas odpovídající vrcholu píku a 

w1/2h je šířka píku v polovině výšky píku. 

 Opakovatelnost ploch septonexu korigovaných časem a IS. Hodnoty RSD uvedené 

v tabulce 7 byly získány vţdy ze šesti po sobě jdoucích analýz a vypočteny dle 

vzorců 3 a 4 v kapitole 3.4.2.  

 

Tabulka 7.: Vliv organických rozpouštědel na vybrané parametry píku septonexu 

 rozlišení od 

EOF 

S/N N asymetrie opakovatelnost 

RSD(%) n=6 

bez přídavku OR 4,03 108,5 53133 3,17 22,79 

acetonitril 20% 6,09 575,8 40728 2,65 3,14 

methanol 5% 4,37 497,9 42849 3,04 4,18 

isopropylalkohol 

10% 
5,86 396,4 33799 3,63 7,83 

dimethylsulfoxid 

20% 
7,27 415,2 42881 3,66 37,38 

dioxan 5% 0,91 446,8 14813 5,13 - 

tetrahydrofuran 

5% 
9,99 509,9 14156 4,24 - 

  

 Procenta uváděná u jednotlivých organických rozpouštědel v tabulce 7 vyjadřují 

procentuální objemové zastoupení přidaného organického rozpouštědla v určitém 

objemu elektrolytu. 

Na základě hodnot uvedených v tabulce 7, nejlépe vyhovoval přídavek 

acetonitrilu, který tvořil 20% objemu připraveného elektrolytu.  
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4.1.3. Zkoušené potahované kapiláry 

Za účelem odstranění adsorpce septonexu na vnitřní stěnu kapiláry byla rovněţ 

zkoušena separace v potahovaných kapilárách uvedených v kapitole 3.2.3. 

Jako první byla zkoušena kapilára ZERO EOF – kapilára u níţ je náboj vnitřní 

stěny nulový. Pro separaci byl pouţit elektrolyt bez přídavku acetonitrilu. V této 

kapiláře nedošlo k uspokojivému rozdělení látek. 

Jako druhá byla pouţita PEG (polyethylenglykol) kapilára. Tato kapilára byla tak 

křehká, ţe se lámala i při velmi malém ohybu a rovněţ pod tíhou detekční cely. Z tohoto 

důvodu bylo nesnadné kapiláru umístit do elektroforetického přístroje a nepodařilo se 

úspěšně dokončit ani jednu analýzu. 

Třetí zkoušená kapilára byla PAA (polyakrylamid) kapilára. Ani v této kapiláře se 

nepodařilo látky úspěšně separovat.  

Následně byla ještě zkoušena separace v křemenné kapiláře, kdy byl do 

elektrolytu přidán 18-crown-6 ether a také separace s borátovým, octanovým a 

fosfátovým elektrolytem. Ţádný z těchto pokusů však nebyl přínosem pro odstranění 

adsorpce septonexu na vnitřní kapilární stěnu.  

 

Oproti mé diplomové práci[1], došlo ke změně doby nástřiku vzorku z 15s na 6s a 

ke změně promývání kapiláry před kaţdou analýzou, kdy původní promývání bylo 

roztokem H3PO4 3 minuty, 0,1M roztokem NaOH  4 minuty a elektrolytem 4 minuty a 

nové promývání bylo roztokem H3PO4 3 minuty, 0,1M roztokem NaOH  2 minuty a 

elektrolytem 2 minuty. Po přídavku acetonitrilu do základního elektrolytu nová doba 

nástřiku a nový způsob promývání kapiláry měly pozitivní vliv na výsledky měření. 

 

4.1.4. Optimální podmínky pro separaci septonexu 

Na základě výsledků uvedených v kapitolách 2.4.2., 4.1.1., 4.1.2. a 4.1.3. byly 

zjištěny optimální podmínky pro separaci septonexu, kdy nedocházelo k adsorpci 

septonexu na vnitřní stěnu křemenné kapiláry. Tyto podmínky byly následující: 

- základní elektrolyt 30mM MES upravený 200mM TRIS na pH = 7,0,  

obsahující (2-hydroxypropyl)-β-cyklodextrin o koncentraci 12,5mg/ml a 

20% objemových acetonitrilu 

- napětí 25kV  

- teplota 25°C 
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- nástřik 6 sekund při tlaku 50mbar  

- vnitřní standard arginin (200µg/ml)  

- křemenná kapilára, vnitřní průměr 50µm, celková délka 75cm a délka 

k detektoru 45cm 

- promývání před analýzou roztokem H3PO4 3 minuty, 0,1M roztokem 

NaOH  2 minuty a elektrolytem 2 minuty 

 

.  

4.2. STANOVENÍ LINEARITY A OPAKOVATELNOSTI 

 

4.2.1. Linearita 

Pro septonex byla stanovena linearita v rozmezí koncentrací 75µg/ml aţ 

400µg/ml. Do 100ml odměrné baňky byl připraven zásobní roztok septonexu o přesné 

koncentraci 1,002mg/ml odváţením 0,1002g septonexu a doplněním po rysku. Dále byl 

do 50ml odměrné baňky připraven zásobní roztok IS o koncentraci 1,0mg/ml. Ředěním 

těchto dvou roztoků do 10ml odměrných baněk byly připraveny jednotlivé vzorky pro 

analýzu. Koncentrace těchto vzorků jsou uvedeny v tab. 8, stejně jako plochy píků 

septonexu korigované časem a IS dle vzorce 3 v kapitole 3.4.2.  

 

Tabulka 8.: Koncentrace vzorků pro stanovení linearity         

 septonex 

µg/ml 

arginin 

µg/ml 

plocha píku septonexu 

korigovaná časem a IS 

1 75,15 200 1,44 

2 100,2 200 1,91 

3 150,3 200 3,20 

4 200,4 200 4,27 

5 250,5 200 5,43 

6 400,8 200 9,08 

 

Kaţdá koncentrace vzorků pro stanovení linearity byla připravena paralelně do 

třech odměrných baněk. Všechny vzorky byly analyzovány za optimálních podmínek 

(viz kapitola 4.1.4.).  
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 Pro všechny analýzy byl pouţit elektrolyt z jedné zásobní baňky. Po umístění 

elektrolytu do trojice zásobníků byl tento elektrolyt pouţit maximálně na šest analýz. 

Podle vzorce 3 uvedeného v kapitole 3.4.2. byly výsledné plochy septonexu 

zkorigovány časem a IS. Získané hodnoty byly vyneseny do grafu obr. 9 a byla určena 

závislost korigované plochy na koncentraci spolu s korelačním koeficientem, který byl  

r = 0,9997. 

y  = 0,0235x  - 0,3948

R 2 = 0,9995
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Obrázek 9.: Závislost plochy píku na koncentraci septonexu 

  

4.2.2. Opakovatelnost 

Koncentrace 75µg/ml a 200µg/ml  jsou koncentrace septonexu, pro které byla 

stanovena opakovatelnost (body 1 a 4 v kalibrační křivce). U obou těchto koncentrací 

byla analýza provedena šestkrát z jednoho vzorku. V kapitole 3.4.2. je uvedena příprava 

vzorků a elektrolytu a rovněţ výpočet RSD.  Z naměřených výsledků byly určeny RSD 

časů a ploch jak vzorků, tak IS. Výsledky jsou uvedeny v tab. 9. V tabulce jsou uvedeny 

průměrné hodnoty ze šesti měření. V posledním sloupci tabulky x jsou uvedeny RSD po 

korekci provedené podle vzorce 3 v kapitole 3.4.2. 

 

   Tabulka 9.: Opakovatelnost metody pro 75µg/ml a 200µg/ml septonexu 

 RSD času  

septonexu 

RSD ploch 

septonexu 

RSD času 

IS 

RSD ploch  

IS 

RSD 

korigované 

C = 75µg/ml 0,24% 4,53% 0,24% 4,63% 1,35% 

C = 200µg/ml 0,08% 7,26% 0,11% 6,58% 1,90% 
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 Naměřené výsledky ukazují, ţe metoda má velmi vysokou opakovatelnost 

migračních časů, k níţ velmi přispělo pravidelné promývání kapiláry před kaţdou 

analýzou. Také opakovatelnost ploch je výrazně lepší neţ při měření opakovatelnosti 

ploch v mé DP[1] kapitola 4.3.2. Lepší opakovatelnosti ploch oproti DP bylo tedy 

dosaţeno přidáním acetonitrilu do elektrolytu. 

 

 

4.3. STANOVENÍ OBSAHU SEPTONEXU V PŘÍPRAVKU 

 

 Přípravek Septonex plus sprej (45ml) od firmy IVAX, byl vybrán ke stanovení 

obsahu septonexu v  konkrétním farmaceutickém přípravku. V tomto přípravku byl 

deklarovaný obsah septonexu 5,05mg/ml. Po odpipetování 0,297ml přípravku do 10ml 

odměrné baňky vznikl roztok o přibliţné koncentraci 150µg/ml. 

K porovnání ploch pro tato měření byl pouţit standardní roztok septonexu, jehoţ 

zásobní roztok byl připraven rozpuštěním 0,1002g ve 100ml vody. Roztok, který vznikl 

měl koncentraci 1,002mg/ml septonexu a z něho byl odpipetován objem 1,5ml do 10ml 

odměrné baňky a doplněn vodou po rysku. Tak byla získána koncentrace 150,30µg/ml. 

Do všech roztoků byl přidán vnitřní standard o koncentraci 200µg/ml. 

Jako první byl analyzován směsný roztok přípravku Septonex plus sprej a IS o 

koncentracích uvedených výše. Do dvou 10ml odměrných baněk byl tento roztok 

připraven paralelně dvakrát. Z kaţdé z těchto dvou baněk byly provedeny tři analýzy. 

Třikrát byl rovněţ analyzován roztok standardu septonexu s IS, který byl připraven dle 

výše uvedeného postupu. V kapitole 3.4.3. je uveden postup, dle kterého byly získány 

výsledky těchto měření, které jsou uvedeny níţe v tabulkách. Nejprve bylo vypočítáno 

nalezené mnoţství septonexu pouze z ploch septonexu, byl pouţit vzorec 5 v kapitole 

3.4.3. Výsledky jsou uvedeny v tab. 10.  

 

Tabulka 10.: Stanovení obsahu septonexu v přípravku Septonex plus sprej (výpočet 

z ploch) 

pipetáţ Cdek(mg/ml) Cnalezená(mg/ml) Obsah septonexu 

1 5,05 4,11 81,40% 

2 5,05 3,90 77,29% 

průměr 5,05 4,01 79,35% 
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 V analyzovaném přípravku Septonex plus sprej bylo nalezeno 79,35% 

deklarovaného obsahu septonexu (RSD% = 0,05), coţ odpovídá 4,01mg/ml septonexu 

v roztoku. Hodnota RSD% je získána z 6 analýz (3 z pipetáţe 1 a 3 z pipetáţe 2).  

Poté se provedl stejný výpočet obsahu septonexu v přípravku Septonex plus sprej 

s  korekcí ploch septonexu časem a IS. Pro výpočet byl pouţit vzorec 6 v kapitole 3.4.3. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 11. 

 

Tabulka 11.: Stanovení obsahu septonexu v přípravku Septonex plus sprej (výpočet 

z ploch korigovaných časem a IS) 

pipetáţ Cdek(mg/ml) Cnalezená(mg/ml) Obsah septonexu 

1 5,05 4,84 95,83% 

2 5,05 4,99 98,86% 

průměr 5,05 4,92 97,35% 

  

 Potom, co byly zkorigovány plochy septonexu časem a IS byly výsledky 

následující: nalezené mnoţství septonexu 97,35% (RSD% = 0,08), coţ odpovídá 

4,92mg/ml septonexu v roztoku. Hodnota RSD% je opět získána ze 6 měření (3 

z pipetáţe 1 a 3 z pipetáţe 2). 

 Z výsledků uvedených v tabulkách 10 a 11 je zřejmé, ţe korekce ploch septonexu 

časem a IS zde byla nutná a přínosná a velmi ovlivnila konečnou hodnotu nalezeného 

mnoţství septonexu v přípravku Septonex plus sprej.  

 Trimekain, který je obsaţen v přípravku Septonex plus sprej, nijak nerušil 

stanovení septonexu, jelikoţ na elektroforeogramu tvořil další pík s migračním časem 

mezi argininem (IS) a septonexem, viz obr. 10. Je moţno předpokládat, ţe navrţenou 

metodou by bylo moţné provést v daném přípravku i souběţné stanovení trimekainu, to 

však nebylo předmětem této práce. 
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Obrázek 10.: Elektroforeogram přípravku septonex plus sprej 

Legenda: 1-sodné ionty, 2-arginin. 3-trimekain, 4-septonex, 5-EOF 

 

 Při stanovení obsahu septonexu v přípravku byla rovněţ stanovena opakovatelnost 

pro tři analýzy vzorku Septonex plus sprej a IS z odměrné baňky 1 (pipetáţ 1), tři 

analýzy vzorku Septonex plus sprej a IS z odměrné baňky 2 (pipetáţ 2) a pro standardní 

roztok septonexu a IS. Vypočtené hodnoty RSD jsou uvedeny v tab.12. 

 

Tabulka 12.: Opakovatelnost metody při stanovení obsahu septonexu v přípravku 

Septonex plus sprej  

 RSD času  

septonexu 

RSD ploch 

septonexu 

RSD času 

IS 

RSD ploch  

IS 

RSD 

korigované 

pipetáţ 1 1,20% 0,83% 0,80% 7,68% 8,15% 

pipetáţ 2 0,44% 6,62% 0,29% 3,69% 8,70% 

standard 0,43% 4,36% 0,30% 5,72% 2,36% 

 

 Z tabulky 12 je patrná výborná opakovatelnost migračních časů vzorků a IS. 

Opakovatelnost ploch vzorků a IS je dobrá, nicméně některé hodnoty jsou vyšší neţ 5%, 

coţ je hodnota, kterou by ideálně neměly hodnoty RSD překročit. 
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K ověření správnosti metody byly připraveny tři nové vzorky ředěním ze 

zásobních roztoků (standardu a IS), do 10ml odměrných baněk. Obsahovaly vţdy 

septonex o přibliţné koncentraci 150µg/ml a IS o koncentraci 200µg/ml. Ke kaţdému 

ze tří vzorků byl přidán standard septonexu o jiném objemu. K prvnímu vzorku byl 

přidán standard septonexu o objemu 0,5ml, k druhému 0,75ml a k třetímu 1,5ml. Přesné 

koncentrace přidaného standardu byly 50,10µg/ml, 75,15µg/ml a 150,30µg/ml. Kaţdý 

ze tří vzorků byl analyzován třikrát a hodnoty byly zprůměrovány. Výpočet správnosti 

byl proveden dle postupu uvedeného v kapitole 3.4.3. a výsledky jsou uvedeny v tabulce 

13. 

 

Tabulka 13.: Ověření správnosti metody (výpočet z ploch) 

pipetáţ Cvz.+IS+přídavek 

µg/ml 

Crozdíl 

µg/ml 

Cpřídavek 

µg/ml 

nalezeno 

1 196,96 77,96 50,10 155,61% 

2 204,17 85,17 75,15 113,33% 

3 329,58 210,57 150,30 140,10% 

průměr - - - 136,35% 

 

 Z naměřených ploch vzorků a standardu byly výpočtem získány následující 

hodnoty: u prvního vzorku 155,61%, u druhého vzorku 113,33% a u třetího vzorku 

140,10% přídavku standardu. U všech tří vzorků bylo nalezeno v průměru 136,35% 

přídavku standardu (RSD% = 0,16).  

 

 Poté co byly zkorigovány plochy vzorků a standardu časem a IS byly výsledky 

následující-viz tabulka 14. 

 

Tabulka 14.: Ověření správnosti metody ( výpočet z ploch korigovaných časem a IS) 

pipetáţ Cvz.+IS+přídavek 

µg/ml 

Crozdíl 

µg/ml 

Cpřídavek 

µg/ml 

nalezeno 

1 195,90 49,89 50,10 99,58% 

2 217,56 71,56 75,15 95,22% 

3 302,67 156,67 150,30 104,24% 

průměr - - - 99,68% 
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 Z naměřených ploch vzorků a standardu  korigovaných časem a IS byly výpočtem 

získány následující hodnoty: u prvního vzorku 99,58%, u druhého vzorku 95,22% a u 

třetího vzorku 104,24% přídavku standardu. U všech tří vzorků bylo nalezeno průměrně 

99,68% přídavku standardu (RSD% = 0,05). 

Z výsledků uvedených v tabulkách 13 a 14 je patrné, ţe korekce časem a IS, zde 

byla opět přínosem a měla velký vliv na konečné hodnoty nalezeného mnoţství 

přidaného standardu ke vzorku.  

Lze tedy konstatovat, ţe při stanovení septonexu ve farmaceutických přípravcích 

metodou kapilární zónové elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí, je nutné 

provádět korekci naměřených ploch vzorků časem a IS. 

 

Při měření všech tří vzorků k ověření správnosti metody byla rovněţ vyčíslena 

opakovatelnost. Hodnoty byly získány vţdy ze tří analýz provedených u kaţdého 

vzorku připraveného dle výše uvedeného postupu. Vypočtené hodnoty RSD jsou 

uvedeny v tab. 15. 

 

Tabulka 15.: Opakovatelnost metody při ověřování správnosti metody 

 RSD času  

septonexu 

RSD ploch 

septonexu 

RSD času 

IS 

RSD ploch  

IS 

RSD 

korigované 

vzorek1 0,12% 4,32% 0,13% 3,61% 1,55% 

vzorek2 0,20% 1,43% 0,14% 0,96% 1,87% 

vzorek3 0,25% 4,96% 0,10% 5,78% 2,01% 

 

Z tabulek 9, 12 a 15 je patrné, ţe ve všech případech stanovení opakovatelnosti při 

analýzách septonexu je výborná opakovatelnost migračních časů septonexu a IS. 

Opakovatelnost ploch septonexu a IS je velmi dobrá, výrazně lepší ve srovnání 

s naměřenými hodnotami v mé DP[1]. Toto zlepšení je přikládáno tomu, ţe byl do 

elektrolytu přidán acetonitril, který ovlivnil spolu s přidaným cyklodextrinem adsorpci 

septonexu na vnitřní stěnu kapiláry.  

Vzhledem k výsledkům uvedeným v kapitole 4.2. a 4.3. lze říci, ţe metoda 

stanovení septonexu kapilární elektroforézou s bezkontaktní vodivostní detekcí, tak jak 

je popsána v této práci, je pouţitelná i pro kvantitativní analýzu septonexu ve 

farmaceutických přípravcích. 
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Některé hodnoty RSD v tabulce 12 jsou o něco vyšší neţ 5%, coţ je hodnota, 

kterou by RSD neměla překročit. Na tomto místě je nutné zmínit se o tom, ţe při měření 

ploch septonexu a IS byly  ve dvou případech dvě hodnoty ploch ze tří po sobě jdoucích 

analýz velmi podobné a jedna hodnota plochy se o něco lišila. Při výpočtech tato malá 

odlišnost jedné ze tří hodnot zvedla RSD nad daných 5%. Byly překontrolovány 

integrace ploch píků a nebyla nalezena chyba. Jelikoţ se také nejednalo pouze o plochy 

septonexu, ale i o plochy IS, nebylo moţné tyto odlišnosti jedné plochy přikládat 

struktuře septonexu a jeho adsorpci na vnitřní stěnu kapiláry, která by mohla případně 

stále přetrvávat i přes přídavek acetonitrilu a cyklodextrinu. Vzhledem k tomu, ţe u 

většiny zkušebních měření i měření uvedených v této práci byly hodnoty RSD zcela v 

pořádku a vzhledem k tomu, ţe přístroj pro kapilární elektroforézu PrinCE 650, na 

kterém byla prováděna všechna měření, zaznamenal v uplynulém roce několik poruch a 

oprav, bude celá metoda stanovení septonexu, tak jak je popsána v této práci, ověřena 

ještě na jiném přístroji pro kapilární elektroforézu s bezkontaktní vodivostní detekcí od 

jiné firmy. Tímto se zjistí zdali se nejedná o případnou chybu v instrumentaci. 

 

 

4.4. STANOVENÍ LIMITU DETEKCE A KVANTIFIKACE 

 

Jak LOD, tak LOQ byly stanoveny na základě poměru signálu k šumu S/N a 

ověřeny měřením. Získané výsledky jsou uvedeny v tabulce 16. 

 

Tabulka 16.: LOD a LOQ 

 Septonex 

μg/ml mol/l 

LOD 13,5 3,20x10
-5

 

LOQ 45 10,65x10
-5

 

 

LOD činí 13,5μg/ml septonexu a LOQ je 45μg/ml septonexu. 
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5. ZÁVĚR 
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Závěry, které vyplývají z výsledků této práce jsou následující: 

 Pro stanovení septonexu ve farmaceutických přípravcích byla vyvinuta metoda 

kapilární zónové elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí. 

 Pouţívaná kapilára měla průměr 50µm, celkovou délku 75cm a efektivní délku 

45cm. 

 Optimální podmínky pro stanovení jsou 30mM MES upravený 200mM TRIS 

na   pH = 7,0 obsahující (2-hydroxypropyl)-β-cyklodextrin o koncentraci 12,5 

mg/ml a 20%(objemových) acetonitrilu, 25kV, 25°C, nástřik 6 sekund při 

tlaku 50mbar. 

 Při optimálních podmínkách trvala analýza méně neţ 5 minut, včetně 

promývání kapiláry a nástřiku vzorku méně neţ 13 minut. 

 Jako vnitřní standard byl pouţit arginin. 

 Linearita metody byla ověřena na pěti různých koncentračních úrovních, kdy 

kaţdý vzorek byl stanoven 3x. Rovnice kalibrační přímky byla y = 0,0235x - 

0,3948 s korelačním koeficientem r = 0,9997. V uvedené rovnici je x 

koncentrace septonexu v µg/ml. 

 Migrační čas vnitřního standardu argininu byl 3,8 minuty a u septonexu byl 

4,8 minuty. 

 Při analýzách byly vysoce reprodukovatelné migrační časy (RSD vţdy niţší 

neţ 1,25%). K této skutečnosti přispělo zejména promývání kapiláry před 

kaţdou analýzou při 1000mbar 0,1% roztokem H3PO4 3 minuty, 0,1M 

roztokem NaOH  2 minuty a elektrolytem 2 minuty. 

 Metoda stanovení septonexu je pouţitelná jak pro kvalitativní analýzu, tak pro 

analýzu kvantitativní. 

 V přípravku Septonex plus sprej bylo nalezeno 97,35% deklarovaného obsahu 

septonexu. Trimekain, který je obsaţen v tomto přípravku nerušil stanovení 

septonexu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

CCD bezkontaktní vodivostní detekce 

CD cyklodextrin 

CE kapilární elektroforéza 

CEC kapilární elektrochromatografie 

CGE kapilární gelová elektroforéza 

CIEF kapilární isoelektrická fokusace 

CITP kapilární izotachoforéza 

CZE kapilární zónová elektroforéza 

DMSO dimethylsulfoxid 

DP diplomová práce 

EOF elektroosmotický tok 

FSCE kapilární elektroforéza ve volném roztoku 

GC plynová chromatografie 

HPLC vysoce účinná kapalinová chromatografie 

HVLP hromadně vyráběný léčivý přípravek 

IS vnitřní standard 

LOD limit detekce 

LOQ limit kvantifikace 

MECC micelární elektrokinetická kapilární chromatografie 

MES 2-morpholinoethansulfonová kyselina 

MS hmotnostní spektrometrie 

OR organická rozpouštědla 

PAA polyakrylamid 

PEG polyetgylenglykol 

PVA polyvinylalkohol 

RSD relativní směrodatná odchylka 

SD směrodatná odchylka 

TRIS tris[hydroxymethyl]aminomethan 

UV ultrafialová oblast spektra, detekce 

VIS viditelná oblast spektra 
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ABSTRAKT 

 

OPTIMALIZACE STANOVENÍ SEPTONEXU VE FARMACEUTICKÝCH 

PŘÍPRAVCÍCH METODOU KAPILÁRNÍ ZÓNOVÉ ELEKTROFORÉZY 

S VYUŢITÍM ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL JAKO ADITIV V ZÁKLADNÍM 

ELEKTROLYTU 

 

Pro stanovení septonexu ve farmaceutických přípravcích byla vyvinuta nová 

metoda kapilární zónové elektroforézy s bezkontaktní vodivostní detekcí. Optimální 

podmínky pro separaci a stanovení septonexu byly následující: základní elektrolyt 

30mM MES upravený 200mM TRISem na pH = 7,0, který obsahuje (2-hydroxypropyl)-

β-cyklodextrin o koncentraci 12,5mg/ml a 20% (objemových) acetonitrilu, pracovní 

napětí 25kV, teplota termostatu kapiláry 25°C, nástřik vzorku 6 sekund při tlaku 

50mbar. Jako vnitřní standard byl pouţit arginin (200µg/ml). Pík septonexu byl 

dostatečně separován od píku vnitřního standardu i od EOF. Analýza byla provedena 

v křemenné kapiláře (vnitřní průměr 50µm, celková délka 75cm a délka k detektoru 

45cm). Analýza trvala méně neţ 5 minut, s promýváním kapiláry méně neţ 13 minut. 

Kalibrační závislost byla pro septonex lineární v rozsahu 75µg/ml - 400µg/ml, korelační 

koeficient r = 0,9997. LOD byl 13,5μg/ml a LOQ byl 45μg/ml. Metoda je pouţitelná jak 

pro kvalitativní, tak pro kvantitativní analýzu HVLP obsahujících septonex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 60 

ABSTRACT 

 

OPTIMIZATION OF THE DETERMINATION OF SEPTONEX IN 

PHARMACEUTICAL PREPARATIONS BY CAPILLARY ZONE 

ELECTROPHORESIS WITH USE OF ORGANIC SOLVENTS AS ADDITIVES IN 

THE BACKGROUND ELECTROLYTE 

 

A new method of capillary zone electrophoresis with contactless conductivity 

detection for the determination of septonex in pharmaceutical preparations was devised. 

Optimal conditions  for the separation and determination of septonex were: background 

electrolyte 30mM MES of pH 7.0 (adjusted with 200mM TRIS) containing 12.5mg/ml 

of (2-hydroxypropyl)-β-cyclodextrin and 20% (volume), voltage 25kV, temperature 

25°C and sample injection for 6 seconds under the pressure of 50mbar. Arginin 

(200µg/ml) was used as internal standard. The peak of septonex was satisfactorily 

separated from the peak of internal standard as well as from the EOF.  The analysis was 

carried out in a fused-silica capillary (internal diameter 50μm, total length 75cm and the 

length to the detector 45cm). The separation took less than 5 minutes and the overall 

analysis time involving appropriate rinsing of the capillary was less than 13 

minutes. The calibration curve was linear in the range 75µg/ml - 400µg/ml of septonex, 

correlation coefficient r = 0.9997. The LOD was 13,5μg/ml and LOQ was 45μg/ml of 

septonex. The method is applicable for qualitative as well as for quantitative assay of 

septonex in pharmaceutical preparations. 

 

 

 

 

 

 

 

 


