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ABSTRAKT
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové
Katedra: Analytické chemie
Kandidát: Mgr. Klára Petrů
Školitel: Doc. RNDr. Miroslav Polášek
Název disertační práce: Analýza biologicky aktivních látek s využitím kapilární
elektroforézy
Předložená práce se zabývá analýzou farmaceuticky významných kvartérních
amoniových bází metodou kapilární elektroforézy (CE). V teoretické části jsou
popsány principy kapilární elektroforézy a možné způsoby detekce spojené s touto
technikou s důrazem na bezkontaktní vodivostní detekci (C4D) a spojení kapilární
elektroforézy s hmotnostním spektrometrem (CE-MS). Dále jsou charakterizovány
kvarterní amoniové sloučeniny, které byly předmětem studie - karbethopendecinium
bromid, pankuronium bromid (PM), vekuronium bromid (VM) a rokuronium bromid
(RM). Experimentální část popisuje vývoj a validaci nových CE metod, které nebyly
v souvislosti s těmito látkami dříve popsány. Metody byly použity k analýze reálných
farmaceutických přípravků. Ve všech případech byla C4D metodou volby pro detekci
těchto látek málo absorbujících v UV oblasti.
I.

První část se zabývá analýzou antiseptické látky povahy tenzidu – septonexu.
Základní elektrolyt (BGE) 30 mM MES o pH 7 s přídavkem 12,5 mg/ml 2hydroxypropyl-β-cyklodextrinu a obsahem 20 % (v/v) ACN eliminoval
adsorpci analytu na vnitřní stěnu kapiláry a byla tak umožněna jeho separace.

II.

Kvalitativní a kvantitativní analýza myorelaxancií PM a VM je popsána
v druhé části. Zde byly anylyty úspěšně separovány v 50 mM borátovému
pufru o pH 9,5 za přítomnosti 12,5 mg/ml 2-hydroxypropyl-γ-cyklodextrinu
jako selektoru, který vytváří s analyty inkluzní komplexy. Diskutována je i
stabilita analytů za podmínek separace.

III.

Ve třetí části práce je kromě vývoje CE-C4D metody pro separaci a
kvantitativní

analýzu

acetát/amoniakálního
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a

RM
5,75,
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20

mM

mg/ml 2-

hydroxypropyl-γ-cyklodextrin jako selektor, popsána i strategie pro stanovení
těchto analytů CE spojenou s tandemovou hmotnostní spektrometrií a
elektrosprejem jako rozhraním (CE-ESI-MS/MS). Jsou zhodnoceny výhody a
nevýhody obou analytických přístupů.

ABSTRACT
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Analytical Chemistry
Candidate: Mrg. Klára Petrů
Supervisor: Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Title of Doctoral Thesis: Analysis of biologically active compounds by capillary
electrophoresis
The thesis presented is dealing with the analysis of quaternary ammonium
compounds of pharmaceutical importance by capillary electrophoresis (CE). Basic
principles of CE and respective means of detection are discussed in the theoretical
part. Special attention is paid to capacitively coupled contactless conductivity
detection C4D and to the CE coupling with mass spectrometry (CE-MS). The chemical
and pharmacological properties of the compounds of interest: carbethopendecinium
bromide, pancuronium bromide (PM), vecuronium bromide (VM) and rocuronium
bromide (RM) are characterized. The experimental work is focused on the
development and validation of new analytical CE methods for the assay of such
compounds. in pharmaceuticals. The C4D detection was applied because of poor UV
adsorption capability of all compounds studied.
I.

The first part deals with the CE analysis of septonex, an antiseptic drug with the
character of surfactant. The background electrolyte was 30 mM MES of pH 7
containing 12.5 mg/ml of 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin and 20 % (v/v) of ACN
as additives eliminating adsorption of the analyte on the inner capillary wall, and
thus enabling regular separation.

II. The CE-C4D method for qualitative and quantitative analysis of muscle relaxants
PM and VM is described in the second part. The analytes were separated in 50
mM borate buffer of pH 9.5 containing 12.5 mg/ml of 2-hydroxypropyl-γcyclodextrin as an additive. The stability of compounds during the sample
preparation and analysis was examined and discussed.
III. The development of CE-C4D method for the sepatration of PM, VM, and RM and
its validation is the objective of the third part of the thesis. The separation was
realized in 30 mM acetate - ammoniacal buffer (pH 5.75) containing 20 mg/ml of
2-hydroxypropyl-γ-cyclodextrin as selector. Furthermore the strategy for the
method development aimed to the assay of the muscle relaxants by CE coupled
with tandem mass spectrometry with electrospray interface CE-ESI-MS/MS is
described. The advantages and disadvantages of both methods are compared.
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SEZNAM ZKRATEK
2D

dvourozměrný

ACES

N-(2-acetamido)-2-aminoethansulfonová kyselina

ACN

acetonitril

APCI

chemická ionizace za atmosférického tlaku

APPI

fotoionizace za atmosférického tlaku

BES

N,N-bis[2-hydroxyethyl]-2-aminoethansulfonová kyselina

BGE

základní elektrolyt

C4 D

bezkontaktní vodivostní detekce

C8/C10/C18

řetězec obsahující 8, 10 nebo 18 uhlíků

CAD

corona charged areosol detection

CCD

bezkontaktní vodivostní detekce

CD

cyklodextrin

CE

kapilární elektroforéza

CEC

kapilární elektrochromatografie

cGCE

kapilární gelová elektroforéza

cIEF

kapilární izoelektrická fokusace

cITP

kapilární izotachoforéza

CMC

kritická micelární koncetrace

CTA

cetyltrimethylamonium

CTAB

Cetyltrimethylamonium bromid

CZE

kapilární zónová elektroforéza

ČL

Český lékopis

DAD

detektor s diodovým polem

DMSO

dimethylsulfoxid

ED

ampérometrická detekce

EME

electromembrane extraction

EOF

elektroosmotický tok

EP

Evropský lékopis

ESI

ionizace elektrosprejem

EtOH

ethanol
9

FASS

zakoncertování vzorku zesílením pole

FD

fluorescenční detekce

FT-ICR

iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací

GC

plynová chromatografie

HCl

kyselina chlorovodíková

HEPES

2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonová kyselina

HPLC

vysokoúčinná kapalinová chromatografie

HVLP

hromadně vyráběný léčivý přípravek

ID

vnitřní průměr

ICH

International Conference on Harmonisation

IPA

2-propanol

IS

vnitřní standard

IT

iontová past

LIF

laserem indukovaná fluorescence

LOD

limit detekce

LOQ

limit kvantifikace

LVSS

zkoncentrování vzorku z velkého objemu

MALDI

desorpce a ionizace laserem za účasti matrice

MEKC

micelární elektrochromatografie

MeOH

methanol

MES

2-morpholinoethansulfonová kyselina

MOPSO

3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonová kyselina

MS

hmotnostní spektrometrie

MS/MS

tandemová hmotnostní spektrometrie

MSn

vícestupňová hmotnostní spektrometrie

NACE

bezvodá kapilární elektroforéza

NaOH

hydroxid sodný

PM

pankuronium

PMB

pankuronium bromid

QTOF

tandem kvadrupólu a analyzátoru doby letu

RM

rokuronium
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RMB

rokuronium bromid

RSD

relativní směrodatná odchylka

S/N

poměr signálu k šumu

SD

směrodatná odchylka

SDS

dodecylsulfát sodný

SPE

extrakce tuhou fází

SRM

monitorování selektivní reakce

TAPSO

3-N-tris-(hydroxymethyl)-methylamino-2hydroxypropansulfonová kyselina

TBA

tetrabutylamonium

TEA

tetraethylamonium

THF

tetrahydrofuran

TLC

tenkovrstvá chromatografie

TMA

tetramethylamonium

TMFA

trimethylfenylamonium

TRIS

2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol

TTA

tetradecytrimethylamonium

TTAB

tetradecyltrimethylamonium bromid

USP

Lékopis USA

UV

ultrafialový

UV-VIS

ultrafialový-viditelný

VM

vekuronium

VMB

vekuronium bromid
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ
význam

jednotka

A

plocha pod píkem

signal∙s

As

asymetrie

-

c

molární koncentrace

mol∙l-1

E

elektrické pole

V∙m-1

FE

elektrická síla

kg∙m∙s-2

FF

třecí síla

kg∙m∙s-2

H

výška píku

m

h

rozsah šumu

-

I

proud

A

k

směrnice

-

L

celková délka

m

l

délka

m

m

hmotnost

kg

M

molární hmotnost

kg ∙mol-1

m/z

poměr hmoty a náboje

-

N

počet teoretických pater

-

p

tlak1

kg∙m-1∙s-2

Q

celkový náboj

A∙s

q

absolutní člen

-

r

korelační koeficient

-

R

výtěžnost, recovery

%

Rs

rozlišení

-

t0

čas neutrálního markeru

s

tm

migrační čas

s

U

napětí

V

v

rychlost

m∙s

symbol

1

V textu je tlak je uváděn v jednotkách bar nebo psi

1kg∙m-1∙s-2 = 1 Pa = 1∙10-5 bar ≈ 1,45∙10-4 psi
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V

objem

l

w0,05

šířka píku ve dvacetině výšky

s

wh

šířka píku v polovině výšky

s

ε

relativní permitivita prostředí

-

ζ

zeta potenciál

V

η

viskozita

kg·m-1·s-1

μ

pohyblivost

m2·V-1·s -1

ρ

hustota

kg∙m-3

13

1 SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

1. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY
1.1. Kapilární elektroforéza
1.1.1. Úvod
Možnost dělit směsi látek na základě rozdílné migrace nabitých částic
v elektrickém poli se dostala do povědomí již na přelomu devatenáctého a dvacátého
století, kdy Kohlrausch formuloval vztahy popisující příslušné elektrokinetické jevy
[1]. Postupným vývojem přes planární a trubicové provedení [2], kde vodivé médium
představoval roztok, později gel, přešla elektroforéza do kapilárního uspořádání [3].
Separace probíhající v kapilárách z taveného křemene o vnitřních průměrech několika
desítek mikrometrů si získaly pozornost v 80. letech dvacátého století [4] především
díky vysoké separační účinnosti, poměrně jednoduché optimalizaci parametrů,
ovlivňujících separaci během vývoje metody, a nízkým provozním nákladům.
Velkého rozmachu dosáhla kapilární elektroforéza (CE) především po uvedení
komerčně dostupných přístrojů na trh, což umožnilo zvýšit robustnost a
reprodukovatelnost elektroforetických měření. Počet nových analytických metod
využívajících principu CE stále narůstá a CE se tak uplatňuje na úrovni výzkumu a
vývoje i v rutinním analytickém provozu v různých odvětvích, jako jsou např.:
chemie, biochemie, molekulární biologie, biotechnologie, potravinářský průmysl
nebo životní prostředí.
Kapilární měřítko umožňuje snížit spotřebu vzorku (řádově nanolitry) a zároveň i
ostatních reagencií. Spotřeba organických rozpouštědel je u CE separací minimální,
pokud není zcela eliminována. Žádoucí rychlost analýz a možnost miniaturizace
(elektroforéza na čipu) je také velkou předností CE. V rámci analytických metod ji
tedy můžeme řadit mezi moderní automatizované a ekologicky přijatelné separační
techniky.
Jednou z oblastí, kde nachází CE praktické využití, je farmaceutická analýza; zde
se uplatňuje při vývoji nových léčiv, kontrole jejich jakosti spojené s kvantifikací
nečistot a příbuzných látek, či při stabilitních a farmakokinetických studiích. Vedle
vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC), která je v kontrole kvality léčiv
dobře zavedenou technikou (což naznačuje i počet monografií zahrnujících HPLC
14
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v mezinárodně uznávaných normách jako je Evropský [5] nebo Americký lékopis [6]),
je CE v lékopisných předpisech obsažena prozatím jen okrajově. Předností CE je
především analýza polárních látek a odlišný separační mechanismus, který by mohl
doplňovat nedostatky HPLC stanovení. S výhodou se využívá pro chirální separace,
analýzu nukleových kyselin, peptidů a proteinů, monitorování metabolitů v tělních
tekutinách, stanovení sacharidů i anorganických iontů nebo pro určování některých
fyzikálně chemických konstant nově syntetizovaných molekul.
1.1.2. Základní uspořádání
Obr. 1: Základní uspořádání kapilární elektroforézy

Vysvětlivky: BGE – základní elektrolyt; S – vzorek; D – detektor s možným
uspořádáním kapiláry při spektrofotometrické detekci (UV), vodivostní detekci (C4D)
a hmotnostní detekci (MS)
Základní systém kapilární elektroforézy (Obr. 1) sestává z křemenné kapiláry,
jejíž konce jsou ponořeny do roztoku elektrolytu, kterým je kapilára také naplněna.
Rezervoáry (vialky) s vodivým médiem (základní elektrolyt – BGE) jsou
prostřednictvím platinových elektrod připojeny k vysokonapěťovému zdroji. Vzorek je
dávkován z vialky zpravidla na straně anody, ta je opět nahrazena elektrolytem pro
uzavření vodivého spojení. Po vložení napětí dochází k separaci složek vzorku, které
se pohybují směrem ke katodě. Detekce probíhá přímo v kapiláře nebo po eluci
15
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separovaných zón analytů z kapiláry, která je připojena přímo k detektoru (např. při
hmotnostní detekci). Analytický signál je zpracován a vyhodnocen počítačem jako
elektroferogram. Zároveň je počítačem elektroforetický analyzátor ovládán.
1.1.3. Principy elektroforézy
1.1.3.1 Elektroforetická a efektivní pohyblivost
Při elektroforetické separaci se nabité částice pohybují na základě své vlastní
pohyblivosti (migrace) v elektrickém poli. Rychlost iontu v je přímo úměrná
elektroforetické pohyblivosti μe částice o celkovém náboji Q a intenzitě elektrického
pole E, což je poměr vkládaného napětí U a celkové délky kapiláry L a platí tedy vztah
(1).

(1)
Pohyblivost částice je v daném médiu charakteristická. Je poháněna elektrickou
hybnou silou FE a proti ní působí třecí síla FF, která je vztažena na sférickou částici o
poloměru r, pohybující se v kapalině o viskozitě η rychlostí v (Stokesův zákon).
V ustáleném stavu jsou obě síly v rovnováze FE = FF a dosazením dostáváme rovnici
(2).

(2)
Po úpravě rovnic (1) a (2) dostáváme vztah vyjadřující elektroforetickou
pohyblivost:

(3)

Z rovnice (3) vyplývá, že rychleji se budou pohybovat ionty s menším poloměrem
r a větším nábojem Q. Jde o absolutní pohyblivost, která je relativně stálá pro ionty
silných elektrolytů. Teoretická hodnota je vztažena na nekonečně zředěné roztoky [7].
Skutečná pohyblivost zohledňuje iontovou sílu roztoku. Tato pohyblivost klesá spolu
se vzrůstající iontovou silou [8].
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Ionty slabých elektrolytů jsou charakteristické různými stadii ionizace, jež mohou
vykazovat různé pohyblivosti. Ionizační rovnováha ovšem probíhá rychleji než
elektromigrace, proto migrují všechny formy téže látky stejnou výslednou rychlostí.
Tato pozorovaná efektivní pohyblivost μeff se liší od teoretické hodnoty a je ovlivněna
hodnotou pH základního elektrolytu. Nejlepší separace nastává, jsou-li rozdíly μeff
analytů co největší. Toho lze kromě vhodné volby pH docílit např. tvorbou komplexů
s opačně nabitými ligandy, které mohou ovlivnit celkový náboj i konečnou velikost
molekuly [9, 10]. Specifickými útvary, cyklickými oligosacharidy, schopnými tvorby
hostitelských komplexů, jsou cyklodextriny. Podrobnosti o jejich chemické struktuře,
studiích tvorby inkluzních komplexů a uplatnění jsou shrnuty v přehledovém článku
Szejtliho [11]. V současnosti jsou nejrozšířenějšími selektory ve farmaceutické
analýze, kde se často používají pro rozlišení enantiomerů [12, 13].
1.1.3.2 Elektroosmotický tok a jeho ovlivnění
Dalším principiálně důležitým jevem ovlivňujícím migraci v kapilární
elektroforéze, je elektroosmotický tok (EOF). Silanolové skupiny (pKa = 5,5),
vyskytující se na vnitřním povrchu křemenné kapiláry, jsou při dostatečně vysokém
pH základního elektrolytu disociovány, čímž se na vnitřní straně kapiláry vytváří
stacionární negativní náboj [10]. V důsledku toho se u stěny kapiláry formuje dvojitá
vrstva kationtů. První vrstva kationtů je pevně vázána k negativním SiO- skupinám,
druhá vrstva difunduje směrem do středu kapiláry (Obr. 2).
Obr. 2: Vznik elektroosmotického toku (EOF)

Potenciálový rozdíl mezi těmito vrstvami se nazývá zeta potenciál ζ. Velikost
elektroosmotického toku je proporcionální k hodnotě ζ. Působením stejnosměrného
pole ve směru podélné osy kapiláry se uvádí do pohybu nejen difuzní část elektrické
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dvojvrstvy, ale zároveň tyto hydratované molekuly s sebou strhávají veškerý roztok
přítomný v kapiláře [10, 14]. Velikost tohoto toku může být vyjádřena ve smyslu
pohyblivosti EOF μEOF (viz rovnice (4), kde ε značí dielektrickou konstantu, ζ zeta
potenciál a η viskozitu roztoku [7]).

(4)

Z hlediska separačního děje působí EOF jako neselektivní síla, významně však
ovlivňuje výslednou migrační rychlost přítomných analytů a tím i účinnost separace a
dobu analýzy. Nabité částice vykazují vlivem EOF zdánlivou pohyblivost, která je
součtem jejich vlastní pohyblivosti μeff a pohyblivosti EOF μEOF. V základním
uspořádání, kapilární zónové elektroforéze (CZE), mohou být tedy díky existenci EOF
odděleny kationty i anionty současně. Efektivní pohyblivost aniontů je menší než μ EOF,
proto budou migrovat směrem ke katodě za EOF v závislosti na síle náboje a velikosti
molekuly (malé vícemocné ionty pomaleji). Neutrální látky neschopné vlastní
elektromigrace budou putovat neoddělené spolu s EOF. Kationty s μeff > μEOF budou
na elektroferogramu pozorovány před EOF (malé a vícemocné ionty budou migrovat
jako první). Názorně separaci ilustruje Obr. 3.
Obr. 3: Princip separace v CZE

Vzhledem k možnosti experimentálního pozorování zdánlivé pohyblivosti analytu
a EOF (s použitím neutrálního markeru, např. DMSO) můžeme vypočítat efektivní
pohyblivost analytu podle vztahu (5):
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(

)

(5)

l – efektivní délka kapiláry (délka k detektoru)
L – celková délka kapiláry
tm – migrační čas analytu
t0 – migrační čas neutrálního markeru
U – vkládané napětí
EOF má, na rozdíl od laminárního proudění poháněného tlakem (např. v HPLC),
plochý profil proudění, který minimalizuje disperzi zón analytů. Tato skutečnost
přispívá k vysoké separační účinnosti CE. Pro zajištění stálých podmínek a
reprodukovatelnosti elektroforetických analýz je samozřejmě nutné stabilizovat stav
vnitřní stěny kapiláry vhodnou kondicionací.
Základní parametry ovlivňující změny v EOF jsou ve většině případů obecně
platné a jsou podrobně popsány v odborných monografiích [7, 8, 15]. Stručně řečeno,
podíl na zvýšení rychlosti EOF má zvyšující se separační napětí, které je ovšem
limitováno produkcí Jouleova tepla. Vyšší pH základního elektrolytu vede
k výraznější ionizaci silanolových skupin, což má pozitivní efekt na rychlost EOF.
Vyšší teplota snižuje viskozitu pufru, a tím se také urychluje EOF. Se zvyšující se
iontovou silou elektrolytu, potažmo koncentrací jeho složek, se snižuje ζ potenciál a
dochází ke zpomalení EOF.
Organická rozpouštědla ovlivňují hned několik proměnných, proto nelze přesně
zobecnit jejich efekt. Podle jejich obsahu v BGE mají vliv na viskozitu, dielektrickou
konstantu a ζ potenciál. Zároveň ovlivňují interakce analytů se stěnou kapiláry, což
může mít pozitivní efekt na jejich separaci [16-19]. V některých případech je možné
provádět CE separaci v bezvodém prostředí (NACE) [20].
EOF lze také cíleně ovlivnit - redukovat, eliminovat, anebo dokonce otočit jeho
směr modifikací vnitřní stěny kapiláry pokrytím vhodným modifikátorem. Tímto
pokrytím lze také omezit adsorpci analytů na stěně kapiláry. Ta může být ošetřena
permanentně, tzn. kovalentní vazbou polymeru se silanolovými skupinami, nebo
dynamicky, použitím vhodného aditiva zpravidla na bázi surfaktantu. K běžně
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používaným

dynamickým

obracečům

toku

patří

např.

polybren

a

cetyltrimethylamonium bromid (CTAB). Různé způsoby ovlivnění EOF jsou
v literatuře diskutovány řadou autorů [21-26].
1.1.3.3 Další jevy ovlivňující separaci
Přestože je účinnost separace vysoká díky plochému profilu proudění BGE v
kapiláře, existuje několik faktorů snižujících účinnost separace. Mezi ně patří zejména
podélná difúze. Jejím vlivem dochází k rovnoměrnému rozmývání zón analytů, což
má za následek rozšiřování jejich píků [8].
Rozdíly ve vodivostech zóny vzorku a BGE, respektive různé intenzity
elektrických polí, mohou způsobit deformaci tvaru píků, zakoncentrování nebo
rozmytí zóny analytu, anebo stav přechodné izotachoforézy. Pokud má zóna analytu
větší pohyblivost (nižší intenzitu elektrického pole) než základní elektrolyt, pak ionty
difundující ve směru migrace do zóny BGE o vyšší intenzitě pole, jsou urychleny
směrem do této zóny. Na záznamu se tento děj projeví tvorbou frontujícího píku. Ionty
difundující do zóny BGE v protisměru migrace jsou vlivem větší intenzity
elektrického pole urychleny zpět a vznikne ostré rozhraní. U iontů s nižší pohyblivostí
dochází k opačnému efektu a na elektroferogramu se objeví chvostující píky [7].
Jouleovo teplo vzniká působením elektrického proudu procházejícího vodivým
základním elektrolytem uvnitř kapiláry a je odváděno povrchem kapiláry. Teplotní
gradient mezi středem a stěnou kapiláry způsobuje rozdíly ve viskozitě a vede
k deformaci rovného rychlostního profilu EOF a deformaci zón vzorku. Teplota může
být regulována použitím kapiláry o menším průměru, snížením intenzity elektrického
pole, dále změnou složení BGE a účinným odvodem tepla termostaticky
kontrolovaným chlazením [8, 10].
1.1.3.4 Základní elektroforetické techniky
Pravidla elektroforetické separace doposud popsané se vztahují k základnímu
separačnímu módu kapilární elektroforézy, a to kapilární zónové elektroforéze (CZE).
Kromě CZE se postupem vyvinuly i další techniky fungující na principu
elektromigrace, a tak se CE může uplatnit v analýze širokého spektra analytů. Pomocí
micelární elektrokinetické elektrochromatografie (MEKC), poprvé popsané Terabem
[27], lze zároveň separovat neutrální a hydrofobní analyty. BGE v tomto případě
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obsahuje povrchově aktivní látku o koncentraci vyšší, než je její kritická micelární
koncentrace (CMC). Vedle principu elektromigrace dochází i chromatografickému
rozdělování

analytu

mezi

polárním

BGE

a

hydrofobní

kavitou

micel

(pseudostacionární fáze). Kapilární elektrochromatografie (CEC) je miniaturizovaná
kapilární chromatografie, která využívá elektrického pole k pohánění kapaliny (EOF)
kapilárou naplněnou sorbentem [28]. Kapilární izoelektrická fokusace (cIEF)
uplatňující pH gradient a kapilární gelová chromatografie (cGCE) využívající
síťujícího prostředí a jejich společné dvojdimenzionální uspořádání (2D elektroforéza)
mají své místo v proteomice [29]. Kapilární izotachoforéza (cITP) probíhající
v diskontinuálním systému elektrolytů se dnes využívá spíš pro on-line zkoncentrování
analytů [30].
1.1.4. Instrumentální uspořádání CE
Nejčastěji se pro separaci používají kapiláry z taveného křemene o vnitřním
průměru 20, 50, 75 a 100 μm a celkové délce asi 25 – 75 cm (podle konstrukce
detektoru). Kapilára je z vnější strany potažena polyimidovým potahem, který
umožňuje snadnou manipulaci s jinak velmi křehkou skleněnou kapilárou.
Hnací silou migrace iontů v kapiláře je zdroj vysokého napětí (zpravidla do
30 kV) s možností přepínání polarity, v závislosti na povaze analytů (kationty,
anionty); používání pre-koncetračních technik nebo separace analytů na tzv. krátkém
konci kapiláry. V kapiláře se při běžných separacích mohou generovat proudy až do
stovek μA. Vyšší proudy jsou nežádoucí z hlediska teplotní destrukce analytů
v kapiláře [8]. Limitní hranicí pro komerční systémy je 300 μA. Prostor umístění
kapiláry by měl být termostatován (kapalinou, proudícím vzduchem), aby docházelo
k účinnému

odvádění

tepla.

Zároveň

je

kontrola

teploty

vhodná

pro

reprodukovatelnost analýz.
Rozměry kapiláry limitují množství dávkovaného objemu vzorku. Ten se
pohybuje zhruba kolem 1 – 2 % celkového objemu kapiláry (řádově nanolitry).
Nadměrné dávkování může způsobit difuzi a s tím spojené rozšiřování zón píků a
zhoršování tvaru píků [7]. Prakticky se uplatňují dva způsoby dávkování:
hydrodynamické (dávkování tlakem nebo aplikací vakua) a elektrokinetické, které
využívá aplikaci napětí (nižší než separační). Na zřeteli by měl být i sifonový efekt,
způsobující samovolné nasávání vzorku při rozdílné pozici hladin vialek na inletovém
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(vstupním) a outletovém (výstupním) konci kapiláry. Proto je např. důležitá i poloha
CE a hmotnostního detektoru, ve kterých se jednotlivé konce kapilár nacházejí.
Detektor jako důležitá součást CE systému je podrobněji popsán v následující
kapitole.

1.2. Detekce používané ve spojení s kapilární elektroforézou
Ve farmaceutické analýze je UV detekce stěžejní. Většina léčivých látek je
organické povahy a systém konjugovaných dvojných vazeb převládá u mnoha z nich.
Existují však výjimky, pro které je nutné hledat alternativní způsoby pro citlivé, přesné
a spolehlivé stanovení a zároveň jednoduché provedení vyhovující rutinnímu použití.
Malé rozměry kapiláry, především její úzký průsvit provázený malými
dávkovanými objemy, naznačují, že pro spektrální detekční metody je nutná
přítomnost silných chromoforů. Pokud se tyto skupiny nevyskytují, je nutné analyt
nejprve převést na vhodné deriváty. Zavedení dalšího kroku znamená prodloužení
celkové doby analýzy a obvykle vede ke ztrátě citlivosti.
Nepřímá UV detekce předchází náročnosti derivatizačního kroku. Řeší se
přídavkem absorbující složky do roztoku BGE. Plochy píků se pak zobrazují jako
úbytek absorbance. Tímto způsobem se obecně také dosahuje nižších detekčních
limitů, než je tomu u klasického uspořádání.
Pro účely stanovení nízkých koncentrací analytů byly pro CE vyvinuty speciálně
upravené kapiláry, které prodlužují optickou dráhu procházejícího paprsku. Bublinová
kapilára (Obr. 4) deklaruje 3-5 krát citlivější odezvu při zachování separační účinnosti
a rozlišení [31]. Citlivost při použití Z-cely (Obr. 5) je až 10 krát větší ve srovnání
s kapilárou stejného průměru. Úměrně tomu roste i poměr signálu k šumu [32].
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Obr. 4: Kapilára s bublinovou
celou, Agilent technologies

Obr. 5: Kapilára ve tvaru Z,
Agilent technologies

Zvýšení citlivosti lze docílit zakoncentrovacími technikami prováděnými přímo
na

kapiláře.

Např.

zakoncentrování

vzorku

z velkého

objemu

(LVSS),

zakoncentrování vzorku zesílením pole (FASS), chromatografické zkoncentrování
(sweeping), či přechodná izotachoforéza [30, 33, 34]. Vhodné jsou i off-line úpravy
vzorku – SPE, EME [35-38].
Jiným přístupem pro citlivé stanovení je použití detektorů fungujících na jiném
než spektrofotometrickém principu. S úspěchem se používají laserem indukovaná
fluorescence (FID) pro detekci fluoreskujících analytů, elektrochemická detekce, která
je závislá na přítomnosti oxidovatelných či redukovatelných funkčních skupin
v molekule analytu, nebo univerzální hmotnostní spektrometrie. Tabulkový přehled
běžně dosahovaných citlivostí, jejich přednosti a nevýhody jsou uvedeny v Tab. 1.
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Tab. 1: Přehled detekčních limitů dosahovaných u detekcí spojených s CE [7]

metoda

hmotnostní

koncentrační

detekční limit

detekční limit

[mol]

[mol/l]

poznámka
„univerzální“

UV-VIS

-12

10

– 10

-15

10 – 10
-5

-7

DAD – informace o
spektrech

fluorescence

10-15 – 10-17

citlivá

10-7 – 10-9

derivatizace
velmi citlivá

laserem
indukovaná

10-18 – 10-20

10-9 – 10-12

derivatizace
drahá

fluorescence

citlivá
ampérometrie

10-18 – 10-19

10-10 – 10-11

selektivní, pouze pro
reagující látky
nerobustní

vodivost

-15

10

– 10

-16

10 – 10
-6

univerzální

-7

citlivá
hmotnostní
spektrometrie

10-16 – 10-17

10-8 – 10-9

strukturní informace
náročné spojení CE a
MS
univerzální

nepřímá UV,
fluorescence,

10 – 100x nižší než přímé metody

nižší citlivost než přímé

ampérometrie

metody

1.2.1. Bezkontaktní vodivostní detekce
Bezkontaktní vodivostní detekce v souvislosti s elektromigračními technikami
byla poprvé publikována Gašem a spolupracovníky [39]. Roku 1998 byla pro potřeby
kapilární elektroforézy a elektroforézy na čipu navržena nezávisle dvěma
výzkumnými skupinami [40, 41] bezkontaktní vodivostní detekce s axiálním
uspořádáním elektrod. Výhody, možnosti modifikace a široké spektrum uplatnění
v elektroforéze je doloženo několika přehledovými články [42-48].
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Obecné pojmenování bezkontaktní vodivostní detekce (CCD) je často
nahrazováno přesnějším pojmem capacitively coupled contactless conductivity
detection, zkráceně C4D, a je upřednostňováno i v této práci.
Elektrody jsou u C4D umístěny za sebou a obklopují vnější stěnu kapiláry (viz
Obr. 6). To vylučuje přímou interakci elektrod s elektrolytem proudícím uvnitř
kapiláry, čímž je eliminována jejich kontaminace a zajištěna reprodukovatelnost
měření.
Odezva detektoru je závislá na rozdílných vodivostech zóny BGE a zóny analytu.
Na jednu z elektrod (excitační) je přiváděno vysokofrekvenční střídavé napětí. Tento
signál prochází stěnou kapiláry, v prostoru mezi elektrodami (detekční celou) je šířen
roztokem přítomným v kapiláře a ovlivněn jeho vodivostí. Druhá elektroda (sběrná)
snímá oscilace. Usměrněný a zesílený signál je pak zaznamenán [40, 41]
Obr. 6: Axiální uspořádání C4D
detekční
excitační detekční
cela
cela

z oscilátoru
elektroda

sběrná
elektroda

kapilára
kapilára

kapilára
kapilára

excitační
elektroda

sběrná
do zesilovače
elektroda

K hlavním výhodám patří univerzálnost detekce, nízká cena, snadná manipulace,
minimální údržba, možnost miniaturizace [43] a kompatibilita s chromatografickými
[49] a neseparačními průtokovými technikami [50, 51]. Nevýhodu představuje teplotní
citlivost, která vede ke kolísání základní linie, nemožnost použití vysoce vodivostních
přísad jako jsou sulfatované cyklodextriny nebo výskyt příležitostných artefaktů [42],
což je důležitým a nezanedbatelným fenoménem ovlivňujícím především selektivitu
separace. Popisem vzniku systémových píků a jejich vlivem na elektroforetický děj v
kapiláře se zabývá skupina prof. Gaše [52]. Byl vyvinut počítačový program 25
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PeakMaster umožňující v CZE predikci těchto vlastních mobilit separačního
elektrolytu [53].
1.2.2. Kapilární elektroforéza ve spojení s ionizací elektrosprejem a hmotnostní
spektrometrií
Kapilární elektroforéza ve spojení s hmotnostní spektrometrií (CE-MS) je velmi
výkonná kombinovaná analytická technika, v níž se setkává vysoká účinnost a rychlost
separace a minimální spotřeba vzorku v CE se selektivitou a strukturálními
informacemi, které poskytuje MS. Výhodou je i rozdělení komigrujících píků
s využitím informací o hmotách v druhé dimenzi [54]. Často se používá k identifikaci
biomolekul [55, 56], stejně jako malých molekul [57].
Toto on-line spojení bylo poprvé popsáno skupinou Smithse [58-60], kdy byl jako
ionizační zdroj použit elektrosprej. Ionizace elektrosprejem (ESI) je vhodná pro
polární a nabité látky, jimiž se nejčastěji zabývá i CE. Zároveň umožňuje přímý
přechod analytů z kapalné fáze CE do plynné fáze MS [7, 61].
Hlavními částmi hmotnostního spektrometru jsou iontový zdroj, hmotnostní
analyzátor a detektor. Dalšími důležitými částmi přístroje jsou vakuový systém a
iontová optika k urychlení a fokusaci iontů.
1.2.2.1 Ionizace elektrosprejem (ESI)
Iontový zdroj slouží k převedení neutrálních částic na ionty. ESI jako iontový
zdroj pro MS byla poprvé navržena Dolem [62]. Avšak hlavní podíl na rozvoji ESI
měl Fenn a spolupracovníci [63, 64]. ESI se stala nejběžněji využívanou měkkou
ionizační technikou s potenciálem ionizace velkých biomolekul [65].
Při ESI se kapalina proudící kovovou kapilárou, na kterou je vkládáno vysoké
napětí (zpravidla 2-5 kV), při průchodu úzkou jehlou nabíjí. Působením povrchového
napětí a elektrostatických sil se na konci kapiláry tvoří kónický útvar, tzv. Taylorův
kužel. Převahou elektrostatických sil nad povrchovým napětím dochází k rozprášení
nabitých částic z menisku kužele směrem ke sběrné elektrodě MS. Odpařováním
rozpouštědla vznikají drobné kapičky a zvyšuje se hustota náboje. Coulombická
exploze pak vede k uvolnění molekulárního iontu v plynné fázi [66]. Tyto ionty pak
vstupují do MS analyzátoru. Princip ESI je schematicky znázorněn na Obr. 7.
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Obr. 7: Ionizace elektrosprejem

Při spojení CE a MS je jednak vkládáno vysoké napětí pro CE na inletovou
stranu separační kapiláry a zároveň existuje potenciál vysokého napětí mezi kapilárou
spreje a čelní kovovou deskou u vstupu do MS. Pokud je potenciál mezi kapilárou
spreje a čelní kovovou deskou negativní, do MS vstupují kladně nabité ionty (pozitivní
mód – ESI+). Při kladném potenciálu vstupují do MS záporně nabité ionty (negativní
mód – ESI-).
Nejjednodušším řešením elektrického rozhraní CE a MS je takové, při kterém je
kapilára spreje uzemněna a napětí je přiváděno na čelní kovovou desku (viz dále na
str. 30 Obr. 9)
Kvalita propojení CE s ESI hraje klíčovou roli pro docílení efektivní ionizace a
stabilního spreje, který v CE souvisí s uzavřením elektrického obvodu tak, aby mohl
probíhat elektroforetický děj. Vedle ESI jsou prakticky využívány i chemické ionizace
za atmosférického tlaku (APCI), fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI) nebo
ionizace laserem za účasti matrice (MALDI). Trendy v této instrumentaci, aplikačních
oblastech a velkém potenciálu v proteomice uvádí několik přehledových článků [57,
65, 67-73].
1.2.2.2 Hmotnostní analyzátory používané ve spojení s CE – iontová past (IT)
V hmotnostním analyzátoru jsou ionty rozděleny na základě poměru jejich hmoty
a náboje (m/z). Identifikaci a kvantifikaci analytů s dostatečně citlivou odezvou a
selektivitou lze docílit vhodnou volbou typu hmotnostního analyzátoru, přičemž je
velmi důležitá kompatibilita MS detektoru s eluentem vycházejícím z CE kapiláry.
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V zásadě může být CE analyzátor spojen s jakýmkoliv hmotnostním analyzátorem
[69]. Výběr se odvíjí od nároků na citlivost a rozlišení a požadavků na rozsah
informací o struktuře analytů. Byly popsány aplikace využívající analyzátory od
jednoduchého kvadrupólu až po analyzátory s vysokým rozlišením jako je např.
detektor na bázi iontové cyklotronové rezonance s Fourierovou transformací (FTICR).
Iontová past se skládá z prstencové elektrody a dvou koncových elektrod. Schéma
iontové pasti je na Obr. 8. Ionty jsou pulzně přivedeny do prostoru uvnitř prstencové
elektrody a při vhodných poměrech napětí vkládaného na prstencovou elektrodu a
koncové elektrody jsou ionty zadrženy uvnitř pasti.
Obr. 8: Schéma iontové pasti
vstupní a výstupní
elektrody

z iontového

iontová k detektoru
past

zdroje

středová prstencová
elektroda

Postupnou změnou těchto napětí jsou ionty podle jejich m/z vypuzovány
výstupním otvorem směrem k detektoru. Akumulační časy pro záchyt iontů v pasti se
mohou pohybovat v rozmezí 0.01 ms – 300 ms v závislosti na množství přiváděných
iontů. Doba excitace a kolize v pasti je přibližně 20 – 60 ms [74]. Rozsah hmot, které
lze IT analyzátorem určovat, je limitován poměrem m/z = 6000, při rozlišení s
přesností do 100 ppm [70].
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Iontová past umožňuje provádět mnohonásobné fragmentace (MSn), čímž se
získají bohatší informace dovolující provést spolehlivější identifikaci molekul. Při
tandemové MS analýze (MS/MS) je vybraný ion prekurzoru zadržen v pasti, všechny
ostatní ionty jsou vypuzeny, pak dojde ke kolizní aktivaci s atomy helia přítomnými v
pasti a tím i k fragmentaci iontu a následně je zaznamenáno MS/MS spektrum [74].
1.2.2.3 Detekce
Do detektoru proudí ionty rozdělené podle poměru m/z, kde jsou na konverzní
elektrodě převedeny na elektrony a pomocí elektronásobiče s dynodami dojde
k celkovému zesílení [75].
V módu kompletního spektra je zaznamenáván veškerý signál získaný ve
zvoleném rozsahu hodnot m/z. Hmotnostní spektrum zobrazuje relativní intenzity
různých druhů iontů jako funkci m/z.
Ve fragmentometrickém módu tandemové spektrometrie (selected reaction
monitoring-SRM)

je

možno

specificky

sledovat

rozpad

iontů

vybraného

prekurzorového iontu charakteristického pro analyzovanou látku. Díky vysoké
selektivitě, specifičnosti a citlivosti je tento mód mimořádně vhodný pro kvantitativní
studie s použitím vhodných vnitřních standardů (např. deuterovaných analytů) [76].
Ohnesorg ve svém přehledu [54] potvrzuje nižší RSD u aplikací používajících
deuterované standardy. Přímé porovnání strukturně podobného a deuterovaného
standardu provedl Nunez [77] na příkladu kvartérních amoniových herbicidů.
1.2.2.4 Spojení modulu kapilární elektroforézy s hmotnostním spektrometrem
Hlavními technickými problémy tohoto spojení je zajištění elektrického kontaktu
konce separační kapiláry se zemnící elektrodou vysokonapěťového zdroje CE a nízký
průtok elektrolytu (nl/min) vycházejícího ze separační kapiláry. Řešením je přívod
kapaliny z externího zdroje, který zaručuje udržení vodivého kontaktu a zároveň
zvyšuje průtok kapaliny a přispívá ke stabilitě spreje [78]. Jiným přístupem je
miniaturizace ESI zařízení (nano- ESI), jež vytváří již stabilní sprej [61, 78].
Dalším problémem přímého spojení CE-ESI-MS je omezená možnost použití
netěkavých složek vodných roztoků pufrů (např. borát, fosfát, SDS, cyklodextrin) u
jednotlivých modifikací CE (CZE, MEKC, chirální separace aj.). Tyto látky významně
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zvyšují šum a snižují citlivost, v extrémních případech způsobují ucpání systému [61].
Možnost aplikace netěkavých pufrů při analýze proteinů shrnul Eriksson [79]
V zásadě existují tři hlavní typy realizace rozhraní mezi CE a ESI (CE-ESI
interface):
a) CE-ESI rozhraní s přídavným tokem kapaliny (sheath flow interface)
b) CE-ESI s vodivým kapalným spojením (liquid-junction)
c) CE-ESI rozhraní bez přídavného toku kapaliny (sheathless)

1.2.2.4.1 CE-ESI rozhraní s přídavným tokem kapaliny (sheath flow interface)
Přídavný tok kapaliny byl aplikován už v prvních pokusech o realizaci CE-MS
[59] a jde zatím o nejčastěji používané komerčně dostupné interface. Úkolem přídavné
kapaliny (sheath liquid) je dosažení elektrického spojení mezi vodivou sprejovací
jehlou a BGE. Další funkcí je modifikace složení nosného elektrolytu tak, aby byla
zajištěna kompatibilita s MS. Zároveň slouží ke zvýšení průtoku kapaliny vycházející
z CE kapiláry.
Obr. 9: Tri-axiální sheath flow CE-MS sprej [7]

CE kapilára je umístěna uvnitř spreje a tvoří jeho hrot. Přídavná kapalina proudí
nerezovou jehlou obklopující křemennou kapiláru a tvoří kapalné spojení s BGE.
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Kovová kapilára obklopující nerezovou jehlu je uzemněna. Volným prostorem mezi
kovovou kapilárou a nerezovou jehlou je přiváděn zmlžující plyn, nejčastěji dusík,
který podporuje tvorbu kapének. Toto tzv. tri-axiální uspořádání spreje je schematicky
znázorněno na Obr. 9.
Přídavná kapalina je tvořena typicky směsí vodného roztoku s organickým
rozpouštědlem (obsah organické složky asi 50 %), jímž jsou nejčastěji 2-propanol
(IPA) nebo methanol (MeOH), a aditivy (do 1 % v/v) jako jsou např. kyselina octová,
kyselina mravenčí (pro ESI+) nebo hydroxid amonný (pro ESI-). Průtoková rychlost
přídavné kapaliny se pohybuje v rozmezí 1-10 l/min.
Díky účelně zajištěné stabilitě spreje pomocnou kapalinou ovšem dochází k ředění
vzorku a ztrátě citlivosti [80]. Proud kapaliny také může způsobit sání, to vede
k parabolickému profilu proudění a ztrátě rozlišení [81-83].
Sušící plyn o teplotě 150° - 300°C, proudící z modulu MS, podporuje odpařování
rozpouštědla, vede k urychlení tvorby kapének a podílí se tak na kvalitě elektrospreje.
Z výše uvedeného vyplývá, že existuje mnoho parametrů, které musí být
v průběhu vývoje CE-MS analytické metody optimalizovány pro zajištění spolehlivé a
reprodukovatelné odezvy přístroje. Doporučení pro vývoj CE-ESI-MS vhodné pro
kvantifikaci popisuje Ohnesorge ve svém přehledovém článku [54]. Vedle běžného
univariantního postupu, kdy se sleduje jedna proměnná při fixním nastavení ostatních
parametrů, se uplatňují metody založené na definovaném experimentálním designu
[55, 84, 85]. Výhodou tohoto přístupu k optimalizaci je posouzení vzájemných
interakcí sledovaných veličin a určení jejich vlivu na účinnost ionizace.
1.2.2.4.2 CE-ESI s vodivým kapalným spojením (liquid-junction)
Kapalné vodivé rozhraní má některé výhody oproti sheath flow uspořádání [8690]. V klasické CE je ovšem upřednostňována první varianta. Kapalné rozhraní se
osvědčilo pro propojení elektroforézy na čipu a MS [91, 92].
1.2.2.4.3 CE-ESI rozhraní bez přídavného toku kapaliny (sheatless)
Předností tohoto rozhraní by mělo být vylepšení citlivosti, která je negativně
ovlivněna metodami využívajícími principu pomocné kapaliny. K tomu jsou zapotřebí
konstrukční úpravy konce separační kapiláry. Možnosti modifikace jsou přehledně
shrnuty v Maxwellově článku [72]. Nutno podotknout, že životnost upravených
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kapilár je velmi krátká a nežádoucí jsou i elektrochemické procesy, odehrávající se na
rozhraní mezi elektrolytem a elektrodou, které mohou negativně ovlivňovat separaci
nebo následnou MS analýzu. Spojení bez použití přídavné kapaliny, při kterém
nedochází

k

elektrodovým

dějům, publikoval

Moini

[93]. Zařízení

bylo

komercializováno firmou Beckman a při analýze proteinů prokázalo vyšší robustnost a
citlivost než koaxiální sheath flow instrumentace [94].

1.3. Charakteristika farmaceuticky významných kvartérních amoniových
sloučenin a možnosti jejich analytického stanovení
Přítomnost kvartérní amoniové skupiny ve struktuře molekuly je charakteristická
pro některá významná léčiva z různých farmakologických skupin, jako jsou např.
povrchově aktivní látky s desinfekčním účinkem, periferní myorelaxancia a některá
cholinolytika a cholinomimetika.
Často se jedná o sloučeniny s absencí chromoforu nezbytného pro tradiční
spektrofotometrické metody detekce. Konkrétně se jedná např. o zástupce
desinfekčních a antiseptických látek – karbethopendecinium bromid nebo periferní
myorelaxancia – pankuronium bromid, vekuronium bromid a rokuronium bromid.
Kvartérní amoniové báze s rozsáhlejším systémem konjugovaných dvojných vazeb, u
nichž lze počítat s možností spektrofotometrické detekce, nebyly předmětem
zkoumání této práce. Nově vyvíjené metody byly směřovány k analytům, u nichž je
způsob detekce podmíněn využitím alternativních přístupů, které v souvislosti s nimi
dosud nebyly popsány. Farmaceutický význam a fyzikálně-chemické charakteristiky
těchto léčiv jsou shrnuty v následujících odstavcích.
1.3.1. Karbethopendecinium bromid
1.3.1.1 Biologické účinky a fyzikálně-chemické vlastnosti
Mnohé povrchově aktivní látky (surfaktanty, tenzidy) se vyznačují silnými
dezinfekčními a antiseptickými vlastnostmi. V případě bromidu karbethopendecinia
(septonexu),

chemicky

[1-(ethoxycarbonyl)pentadecyl]trimethylamonium-bromid]

(Obr. 10), odpovídá za povrchově aktivní účinnost právě kation čtyřvazného dusíku.
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Látky tohoto typu se díky analogii s klasickými smáčedly, solemi vyšších mastných
kyselin (mýdly), označují také jako invertní mýdla [95].
Karbethopendecinium

bromid

je

součástí

monokomponentních

i

polykomponentních léčivých přípravků, kde představuje hlavní účinnou látku.
Zároveň je i pomocnou látkou ve sterilních přípravcích, kde plní funkci
antimikrobiální přísady. V současné době je na českém trhu registrováno osm léčivých
přípravků s obsahem septonexu jako hlavní účinné složky. Mezi běžně užívané
přípravky patří např.: Mukoseptonex (nosní kapky) nebo Opthalmo-septonex (oční
kapky).
Obr. 10: Karbethopendecinium bromid (septonex)

1.3.1.2 Analytické stanovení karbethopendecinia bromidu
Metoda stanovení substance septonexu acidimetrickou titrací v bezvodém
prostředí, uvedená v Českém lékopisu 2009 (ČL 2009) [76], není použitelná k analýze
reálných farmaceutických přípravků. Pro stanovení příbuzných látek (definované
nečistoty – kyselina hexadekanová, kyselina 2-bromhexadekanová a ethyl-2bromhexadekanoát) ČL uvádí HPLC metodu s C8-reverzní fází a UV detekcí při
210 nm. Mohamed a spoluautoři [96] nedávno popsali potenciometrické stanovení
septonexu ve farmaceutických přípravcích využívající tištěných iontově selektivních
elektrod. Jiná elektroanalytická metoda stanovuje septonex diferenční pulzní
polarografií [97].
Kvartérní amoniové ionty, zejména ty s dlouhým alkylovým řetězcem, jsou silně
přitahovány záporně nabitými ionizovanými silanolovými skupinami, které se
vyskytují na vnitřní stěně separační kapiláry. Silná adsorpce těchto látek na stěnu
kapiláry se využívá pro změnu charakteru elektroforetického toku přídavkem
surfaktantů k základnímu elektrolytu, jak bylo popsáno v kapitole 1.1.3.2. Ovšem
elektroforetická separace tenzidů, jež jsou předmětem analýzy, se díky tomuto
fenoménu stává nelehkým úkolem.
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Adsorpce analytů na vnitřní stěnu křemenné kapiláry se projevuje chvostováním
píků, jež vede k výrazné asymetrii a podstatně ztěžuje jejich kvantifikaci. V některých
případech byla popsána úplná ztráta možnosti elektroforetické separace. K překonání
tohoto negativního jevu se přistupuje použitím potahovaných kapilár, či přídavkem
organických rozpouštědel nebo cyklodextrinů do BGE. Přídavek rozpouštědel
methanolu (MeOH), acetonitrilu (ACN) nebo tetrahydrofuranu (THF) do BGE a
roztoku vzorku byl zásadní pro docílení separace strukturních homologů amoniových
solí lišících se délkou postranního řetězce [98-100] a rovněž kationtových tenzidů
různého charakteru [101]. Tento přístup byl použit i pro testování kvality léčiv. Byly
vyvinuty metody pro stanovení kvartérních aminů v antiseptických pastilkách [102],
chloridu benzalkonia v očních přípravcích [103] a suxamethonia [104] v injekčních
roztocích. I zde se ukázal přídavek organického rozpouštědla jako nezbytný pro
dosažení dokonalé separace analytů. Efektivního potlačení adsorpce na kapilární stěnu
dosáhl So a kolektiv [105], který optimalizoval separační podmínky pro analýzu
akylbenzyldimethyl amoniových iontů (C10-C18) přidáním α-CD a ACN k základnímu
elektrolytu. Tvorba relativně stabilních komplexů septonexu s cyklodextriny byla
studována a potvrzena Kopeckým a spoluautory [106] potenciometricky s využitím
iontově selektivní elektrody. Pro analýzu kvartérních amoniových sloučenin byly také
navrženy MEKC s pseudostacionární fází deoxycholátu [107] a CEC [108].
Způsob detekce se odvíjí od schopnosti surfaktantů absorbovat světlo v UV
oblasti. Proto se využívá přímé [98, 102, 103, 105, 107] i nepřímé [99-101, 109]
spektrofotometrické detekce. Ostatní detekční techniky se využívají zřídka.
V souvislosti s kvartérními bázemi byly popsány „end-column“ kontaktní vodivostní
detekce [110], bezkontaktní vodivostní detekce [104] a ESI-MS [111].
1.3.2. Myorelaxancia
1.3.2.1 Biologické účinky1
Myorelaxancia

působí

ochabnutí

tonu

kosterního

svalstva.

Rozdílným

mechanismem zabraňují přenosu vzruchu na nervosvalové ploténce, jenž je
zprostředkován neuromediátorem acetylcholinem. Depolarizující myorelaxancia
1

Kapitola 1.3.2.1 byla vypracována ze zdrojů [95, 112, 113]
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dlouhodobě aktivují cholinergní receptor, zatímco nedepolarizující myorelaxancia
tento receptor blokují.
Struktury, odpovídající dvěma čtyřvazným atomům dusíku spojeným rigidním
uhlíkatým řetězcem (určujícím vzdálenost mezi dusíkovými atomy zhruba 1,0 nm, což
umožňuje interakci s receptory pro acetylcholin), byly odvozeny od tubokurarinu.
Alkaloid tubokurarin byl původně izolován z kurare, šípového jedu jihoamerických
Indiánů.
Dnes se myorelaxancia používají především v kombinaci s anestetiky a analgetiky
a slouží k paralýze pacienta během chirurgických výkonů. Celková anestezie musí být
doprovázena umělou ventilací, jelikož dochází i k obrně dýchacího svalstva a pacient
není schopen spontánního dýchání. Tyto látky se někdy stávají nástrojem ke spáchání
sebevražd nebo vražd.
Depolarizující relaxans suxamethonium, strukturně představující dvě molekuly
acetylcholinu, má velmi rychlý nástup účinku a způsobuje kvalitní relaxaci kosterního
svalstva. Jeho použití je na ústupu po zavedení nových preparátů, vyznačujících se
lepší snášenlivostí oproti původním myorelaxanciím.
Pankuronium bromid, vekuronium bromid a rokuronium bromid ovlivňují
kosterní svalstvo svým nedepolarizujícím účinkem. Mají afinitu k cholinergnímu
receptoru díky přítomnosti mono- či biskvartérních bazických skupin navázaným na
androstanový skelet. Jejich účinek se liší rychlostí nástupu svalového ochabnutí,
intervalem jeho odeznění a některými nežádoucími účinky. Jejich struktury jsou
znázorněny na Obr. 11.
1.3.2.2 Fyzikálně-chemické vlastnosti
Kvartérní amoniová myorelaxancia se do jisté míry vyznačují unikátní kombinací
fyzikálně-chemických vlastností. Ty je také potřeba zohlednit při přípravě lékových
forem k potřebě anesteziologa - ampulí k přípravě injekcí nebo infuzí. Zároveň jsou
podnětné při volbě analytické metody.
V molekule se vyskytuje nejméně jeden permanentní kladný náboj, ten dává
sloučeninám iontový charakter v celé škále pH. Skutečnost, že přítomná esterová
skupina

podléhá

hydrolýze

ve

vodě

(nejsnadněji

u

vekuronia),

vyžaduje

přijmout opatření, jež zpomalují nebo eliminují tento rozklad. Přestože je společným
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Obr. 11: Nedepolarizující myorelaxancia
Pankuronium dibromid

Vekuronium bromid

Rokuronium bromid
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základem těchto látek hydrofobní steroidní skelet, rozdělovací koeficient oktanol-voda
je nižší než 1,0. To eliminuje možnost přípravy injekčních roztoků na bázi lipidových
nosičů za účelem prevence hydrolýzy labilních esterových funkčních skupin ve
vodném prostředí. K zajištění stability hotových farmaceutických preparátů se injekční
roztoky připravují v pufrech o nízkém pH, některé substance se lyofilizují
(vekuronium). Skladování v chladu (2 - 8°C) zpomaluje rozkladné procesy [114].
Z chemických struktur je patrné, že pro žádný ze zkoumaných analytů nebude
vhodné použít konvenční způsob detekce, jímž je pro většinu léčiv obsahujících
systém konjugovaných vazeb, spektrofotometrie v UV oblasti.
1.3.2.3 Tvorba hostitelských komplexů s cyklodextriny
Význam tvorby hostitelských komplexů a jejich využití pro elektroforetické
separace je popsáno v kapitole 1.1.3.1. Zde je na místě podotknout, že u
rokuroniaronia byla pozorována tvorba velmi stabilního komplexu s cyklodextrinem
[115].

Modifikace

nativního

-CD

dala

vzniknout

per(6-deoxy-per-6-

karboxyethylsulfanyl)-γ-cyklodextrinu (sugammadexu), do jehož kavity molekula
rokuronia perfektně zapadá nejen svou velikostí, ale i díky hydrofobním a
elektrostatickým interakcím [116]. Schéma hostitelského komplexu znázorňuje Obr.
12. Selektivní tvorba komplexů s cyklodextriny byla pozorována i u vekuronia a
v menší míře i u pankuronia [117].
Obr. 12: Inkluzní komplex sugammadex-rokuronium [118]

Díky schopnosti enkapsulovat aminosteroidní nedepolarizující blokátory je
sugammadex považován za prvního zástupce skupiny léčiv selektivně vážících
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myorelaxancia. V současné době se zavádí do praxe pro rychlé ukončení nervosvalové
blokády. Na rozdíl od původních antidot, inhibitorů cholinesterázy, má minimální
výskyt nežádoucích účinků [118-121].
1.3.2.4 Analytické stanovení myorelaxancií
Práce zaměřené na stanovení PM, VM a RM ve farmaceutických přípravcích pro
zajištění kvality využívají vesměs HPLC jako hlavní nástroj analýzy [122-126]. Vedle
konvenčního způsobu UV detekce se často uplatnily i jiné techniky zajišťující
dostatečně citlivou odezvu jak na myorelaxancia jako hlavní složky, tak i na některé
nečistoty a rozkladné produkty. Nejcitlivější metoda byla popsána pro rokuronium a
jeho osm lékopisných nečistot [5] založených na chromatografické separaci
s ampérometrickou detekcí [126]. Pouze jedna práce popisuje kapilární zónovou
elektroforézu (CZE) zabývající se stanovením tohoto typu látek. Separační podmínky
CZE umožňující nepřímou UV detekci byly využity pro stanovení VM a jeho
produktu degradace 3,17-desacetyl vekuroniua [125]. Limity detekce příslušných
analytů pro jednotlivé doposud vyvinuté metody jsou přehledně uvedeny v Tab. 2.
Tab. 2: Přehled metod pro stanovení myorelaxancií PM,VM a RM ve farmaceutických
přípravcích
metoda

detekce

LOD

analyt

ref.

HPLC

UV
210 nm

6,25 µg/ml
1,25 µg/ml
2,50 µg/ml

PM
3-desacetyl PM
17-desacetyl PM

[122]

HPLC

CADa

HPLC

UV
nepřímá UV
230 nm
UV
205 nm

0,55 µg/ml
1,02 µg/ml
0,50 µg/ml
nedostupné

PM
dacuronium
VM
PM
VM
3,17-desacetyl VM
VM
3,17-desacetyl VM
RM
8 nečistot

CZE
HPLC
HPLC
a

EDb

15,1 µg/ml
2,3 µg/ml
15 ng/ml
7-225 ng/ml

[123]
[124]
[125]
[125]
[126]

CAD = charged aerosol detection; b ED = ampérometrická detekce

Pankuronium bromid (PMB), vekuronium bromid (VMB) a rokuronium bromid
(RMB) jsou oficinální léčivé látky zahrnuté v Evropském lékopise (EP) i v Lékopise
USA (USP). Pro stanovení substancí PM, VM nebo RM je předepsána acidimetrická
bezvodá titrace s potenciometrickým určením bodu ekvivalence nebo HPLC-UV.
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HPLC s UV nebo vodivostní detekcí a TLC jsou nástrojem pro stanovení nečistot [5,
6].
Vzhledem k tomu, že myorelaxancia bývají předmětem forenzních a klinickotoxikologických šetření, bylo vyvinuto několik metod pro jejich stanovení v lidských
tkáních a tělních tekutinách [127-132]. Ve většině případů se jedná o HPLC s MS
detekcí, umožňující stanovení nízkých hladin smrtící látky a zároveň dosažení
dostatečné selektivity měření. Publikované detekční limity myorelaxancií dosažené při
analýze příslušného biologického materiálu jsou souhrnně uvedeny v Tab. 3.
Tab. 3:

Přehled metod pro stanovení myorelaxancií PM,VM a RM ve forenzní
toxikologii

metoda

detekce

matrice

LOD

HPLC

MS/MS
QTOF

tkáně
tělní tekutiny

2 – 10 ng/g

HPLC

ESI-MS

krev
moč

0,1 mg/L

HPLC

ESI-IT-MS

krev
jaterní tkáň

HPLC

ESI-MS

sérum

HPLC

FD

plazma, moč,
žluč, tkáně,
žaludeční
tekutina

GC

detektor
citlivý na
dusík

plazma

1 ng/ml
1 ng/mg
19 pg/ml
68,5 pg/ml
50,3 pg/ml
68,5 pg/ml
50,3 pg/ml

analyt
suxamethonium
bretylium
tubokuranin
pankuronium
vekuronium
rokuronium
atrakurium
mivakurium
doxakurium
d-tubokurarin
alkuronium
pankuronium
vekuronium
atrakurium
mivakurium
rokuronium
mebezonium
PM
PM
3,17-OH PM
3-OH
3,17-VM
PM
VM

ref

[127]

[128]

[129]

[130]

10 ng/ml

RM
17-desacetyl RM
N-desacetyl RM

[132]

50 ng/ml
10 ng/ml

17-desacetyl RM
RM

[131]
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Cílem práce bylo vyvinout, optimalizovat a validovat nové kapilárně
elektroforetické metody pro stanovení kvartérních amoniových bází se zaměřením na
farmaceuticky významná léčiva, a to především na ta, jež se vyznačují velmi nízkou
absorpcí v UV oblasti. Pro úspěšnou analýzu byl proto primárně volen detektor se
schopností univerzální odezvy – bezkontaktní vodivostní detektor. Pro porovnání
výsledků byla optimalizována metoda umožňující spojení kapilární elektroforézy s
hmotnostním spektrometrem (CE-MS).
Důležitou součástí CE-C4D metodiky bylo studium separace kvartérních
amoniových solí v základním elektrolytu s obsahem různých typů cyklodextrinů (CD)
s cílem porozumět vztahu mezi strukturou analytu a typu CD pro tvorbu komplexů
analyt-CD a vliv jejich tvorby na selektivitu separace. Získané poznatky byly využity
k vypracování postupů pro elektroforetickou analýzu reálných farmaceutických
přípravků.
U metody CE-MS bylo stěžejním cílem najít takové podmínky, které by
zajišťovaly spolehlivou tvorbu ESI. V závěru byly vyvinuté metodiky porovnány a
zhodnoceny z hlediska jejich výhod či nevýhod při stanovení daného typu analytů.
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3.1. Přístrojové vybavení
Ke

kapilárně

elektroforetickým

měřením

byly

používány

komerční

elektroforetické systémy, které jsou specifikovány v této kapitole. V popisu
jednotlivých experimentů jsou přístroje označovány pouze svými komerčními názvy.
Kapilární elektroforetický analyzátor PrinCE 650 (PrinCE Technologies B. V.,
Nizozemí) byl vybaven UV-VIS detektorem Lambda 1010 (Leonberg, Německo) a
bezkontaktním vodivostním detektorem TraceDec (Inovative Sensor Technologies
GmbH, Strasshof, Rakousko). Analyzátor byl řízen softwarem WinPrinCE,
integrovaným v systému DaX, v němž se zaznamenávala a vyhodnocovala data.
Dalším elektroforetickým analyzátorem byl přístroj Agilent CE 7100 Series
(Agilent

Technologies,

Waldbronn, Německo) se zabudovaným

detektorem

s diodovým polem (DAD). Bezkontaktní vodivostní detekce zde byla uskutečněna
detektorem CCD – ADMET Rev. 5.06 (Česká republika) zabudovaným v kazetě, která
sloužila zároveň k fixaci separační kapiláry v CE systému. Ovládání a zpracování dat
bylo zprostředkováno softwarem Agilent ChemStation version B.04.02.
Přístroj HP3DCE (Agilent Technologies, Waldbronn, Německo) s možností DAD
detekce řízený softwarem HP ChemStation version A.09.01 byl použit ve spojení
s hmotnostním spektrometrem Agilent 1100 Series LC/MSD SL s iontovou pastí (IT)
jako hmotnostním analyzátorem, řízený softwarem Esquire verze 4.1 Bruker Daltonics
GmbH (Bremen, Německo). Pro vyhodnocení hmotnostních spekter byl použit
LC/MSD Trap software 5.2 (Bruker Daltonics GmbH, Bremen, Německo). Rozhraním
přístrojů byl ESI zdroj (Agilent Technologies, Waldbronn, Německo) s koaxiálním
přívodem přídavné kapaliny, která byla čerpána infuzní pumpou KD Scientific 100
series (KD scientific Inc. Holliston, MA, USA).
Analýzy

probíhaly

v nepotažených

křemenných

kapilárách

(Polymicro

Technologies, Phoenix, AZ, USA).
Standardy byly navažovány na automatických analytických vahách Sartorius 2004
MP (Goettingen, Německo) a Mettler AE163 (American Instrument Exchange, Inc.,
Haverhill, MA, USA)
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Pro homogenizaci a odplyňování roztoků se používaly ultrazvuková lázeň
Sonorex Digitec (Bandelin Electonic, Německo) a Vortex 3 (IKA®-Werke GmbH &
Co. KG, Německo).
K úpravě pH sloužil laboratorní pH metr MeterLab PHM 220, (Radiometer,
Francie) s kombinovanou skleněnou elektrodou PHC 2401-8, kalibrovanou na
standardní pufry (WTW technical buffer, Fisher Scientific, Česká republika) a pH
metr Crison model pH 2000 (Barcelona, Španělsko).
K přefiltrování standardních roztoků, i roztoků elektrolytu, byly použity 0,45 μm
nylonové filtry (Tecknokroma, Barcelona, Španělsko a Econofilter, Agilent
Technologies, Německo).
K přípravě roztoků byly použity pipety (Brand, Německo) s rozsahy 10-100 μl,
100-1000 μl, 1-10 ml, 0,5-5 ml.

3.2. Chemikálie
Všechny použité chemikálie měly čistotu „pro analýzu“. Deionizovaná voda o
specifické vodivosti 18 MΩ·cm-1 byla připravována přístrojem Milli-Q-Systém
(Millipore, Bedford, MA, USA).
Složky pufrů a promývacích roztoků, které byly použity při optimalizaci
vyvíjených metod: NaOH – Lachema Brno (Česká republika), kyselina octová,
histidin a imidazol - Fluka Chemie GmbH (Německo), kyselina mravenčí, monohydrát
kyseliny citrónové – Penta (Česká republika), kyselina fosforečná 85% – MERCK
(Darmstad,

Německo),

aminoethansulfonová

kyselina

chlorovodíková,

kyselina

(BES),

N,N-bis[2-hydroxyethyl]-22-[4-(2-hydroxyethyl)-1-

piperazinyl]ethansulfonová kyselina (HEPES), 2-morpholinoethansulfonová kyselina
(MES), 3-(N-morfolino)-2-hydroxypropansulfonová kyselina (MOPSO), 3-N-tris(hydroxymethyl)-methylamino-2-hydroxypropansulfonová kyselina (TAPSO), 2amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol

(TRIS),

N-(2-acetamido)-2-

aminoethansulfonová kyselina (ACES) – Sigma-Aldrich (St.Louis, MO, USA).
Cyklodextriny byly zakoupeny u Sigma-Aldrich (St.Louis, MO, USA) – (2hydroxypropyl)-β-cyklodextrin (HP-β-CD) nebo u Fluka Chemie GmbH (Německo) –
α-, β- a γ-cyklodexrin (α-CD, β-CD a γ-CD), (2-hydroxypropyl)-α-cyklodextrin (HP42
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α-CD),

(2-hydroxypropyl)-γ

-cyklodextrin

(HP-γ

-CD),

2,6-di-o-methyl-β-

cyclodextrin (DM-β-CD).
Organická rozpouštědla acetonitril (ACN), methanol (MeOH), ethanol (EtOH),
dimethylsuofoxid (DMSO), tetrahydrofuran (THF) a 1,4-dioxan byly zakoupeny od
Sigma-Aldrich (St.Louis, MO, USA); 2-propanol (IPA) dodala Penta (Česká
republika).

3.3. Příprava promývacích roztoků, roztoků pufrů a standardních roztoků
Pro přípravu přesných objemů bylo použito kalibrovaného skla. Všechny
promývací roztoky a pufry byly těsně před použitím filtrovány do vialek pomocí
nylonového membránového filtru o velikosti pórů 0,45 µm, poté byly odplyněny na
ultrazvukové lázni, zpravidla 3 - 5 min. Připravené roztoky BGE byly uchovávány
v lednici (4 – 8°C). Vialky s BGE pro separaci byly měněny po šesti analýzách.
Složení základních používaných roztoků je uvedeno v Tab. 4.
Tab. 4: Příprava základních elektrolytů a promývacích roztoků
látka pro

molární

navážka na

objem

molární

přípravu

hmotnost

1 litr

v 1 litru

koncentrace

roztoku

M [g/mol]

m [g]

[ml]

c [mmol/l]

17,03

-

65,25

1000

0,9

H3BO4

61,83

3,092

-

50

-

H3PO4 (85%)

98,0

-

0,0012

0,1% (v/v)

1,71

60,05

-

1,75

30

1,049

98,0

-

1,35

20

1,71

60,05

-

2,86

50

1,049

60,05

-

57,8

1000

1,049

MES

195,24

5,857

-

30

-

NaOH

40,00

40,0

-

1000

-

amoniak
(25 – 29%)

kyselina
octová (99%)
H3PO4 (85%)
kyselina
octová (99%)
kyselina
octová (99%)

hustota
ρ [kg/m3]
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NaOH
octan
amonný
TRIS

40,00

4,0

-

100

-

77,08

4,239

-

55

-

121,14

1,211

1000

-

210,14

20,101

10

kyselina
citrónová
(monohydrát)

Příprava zásobních roztoků standardů a postup při zpracování vzorků léčivých
přípravků jsou pro konkrétní analyty popsány u jednotlivých experimentů. Všechny
roztoky standardů byly skladovány v lednici (4 – 8°C). Vzorky léčivých přípravků
byly uchovávány podle pokynů výrobce.

3.4. Vyhodnocení dat a výpočty
3.4.1. Základní statistické operace
Všechny prováděné analýzy metod byly potvrzeny minimálně dvěma nástřiky při
optimalizaci, přinejmenším třemi při validačních měřeních a šesti při testování
způsobilosti systému. Jiný počet opakování je specifikován u jednotlivých pokusů.
Korigované plochy píků Akor byly vypočítány obvyklým způsobem jako podíl Ax/tm,
kde Ax je původní plocha píku a tm je odpovídající migrační čas. Průměry naměřených
hodnot, a jejich směrodatné odchylky (SD) a relativní směrodatné odchylky (RSD)
byly spočítány pomocí programu MS Excell.
3.4.2. Způsobilost systému
Pro posouzení kvality elektroforetické separace analytů bylo hodnoceno rozlišení
Rs mezi analyty 1 a 2, které je v ČL 2009 [76] definováno rovnicí (6), kde tm značí
migrační čas, wh šířku píku v polovině výšky, a platí že tm2 > tm1.

(6)

44

3 MATERIÁL A PŘÍSTROJE
Faktor symetrie píku As je dán poměrem šířky píku v jedné dvacetině jeho výšky
w0,05 a dvojnásobkem vzdálenosti d mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a
vzestupnou částí píku v jedné dvacetině jeho výšky [76].

(7)
Zdánlivý počet teoretických pater N byl vypočítán podle vztahu uvedeného v ČL
2009 [76], kde tm je migrační čas analytu a wh značí šířku píku v polovině výšky.

(

)

(8)

3.4.3. Kvantitativní analýza
Kalibrační závislost byla hodnocena minimálně z pěti koncentračních úrovní
jednotlivých analytů. Pokud není uvedeno jinak, lineární závislost poměru
korigovaných ploch analytu AX ke korigované ploše vnitřního standardu AIS na
koncentraci analytu v roztoku byla vyhodnocena metodou nejmenších čtverců pomocí
programu MS Excel. Přímku popisuje rovnice (9), kde x odpovídá koncentraci analytu,
y je poměr korigovaných ploch analytu a vnitřního standardu, k značí směrnici přímky
a q je absolutní člen rovnice přímky.

(9)
Limit detekce (LOD) byl určen jako koncentrace analytu odpovídající hodnotě
poměru signálu k šumu rovné 3, respektive hodnotě poměru signálu k šumu rovné 10
pro limit kvantifikace (LOQ).
Poměr signálu k šumu S/N se vypočte ze vztahu (10), v němž H značí výšku píku
odpovídající dané složce na elektroferogramu a h je rozsah šumu na elektroferogramu
získaného při slepé zkoušce a zaznamenaného na vzdálenosti rovné dvacetinásobku
šířky píku v polovině jeho výšky, pokud možno situované rovnoměrně na obě strany
od místa migračního času píku [76].
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(10)
Na základě měření kalibračních roztoků byla vyhodnocena lineární závislost
výšky píku H na koncentraci analytu c (H

). Z rovnice přímky byly vypočítány

koncentrace odpovídající výškám píků LOD a LOQ, ty byly potvrzeny
experimentálně.
Správnost byla vyhodnocena metodou standardního přídavku. K reálné matrici o
koncentraci vzorku cvz byl přidán roztok standardu o známé koncentraci cst.
Stanovením koncentrace vzorku s přídavkem standardu cvz+st a jejím porovnáním
s koncentrací vzorku bez přídavku cvz bylo podle rovnice (11) vypočítáno procento
výtěžnosti (recovery – R).

(11)
Obsah analytů ve farmaceutických přípravcích byl vypočítán jako koncentrace
látky v léčivém přípravku cvz z rovnice (12).

(12)

cvz – koncentrace látky v léčivém přípravku
cst – koncentrace látky v roztoku standardu
Avz – poměr korigovaných ploch píku analytu a vnitřního standardu

⁄

na

⁄

na

elektroferogramu roztoku léčivého přípravku
Ast – poměr korigovaných ploch píku analytu a vnitřního standardu
elektroferogramu v roztoku standardu
Validační postup zohledňoval kromě ČL 2009 [76] také doporučené postupy
mezinárodní směrnice ICH [133].
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 1
STANOVENÍ BROMIDU KARBETHOPENDECINIA VE
FARMACEUTICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH METODOU KAPILÁRNÍ
ELEKTROFORÉZY S BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCÍ
Publikováno pod názvem: Determination of carbethopendecinium bromide in eye drops
by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection
K. Petrů, P. Jáč, M. Šindelková, M. Polášek., Journal of Separation Science 2011, (34)
10, 1174-1179 [134]

4.1. Předmět studie
Cílem této práce byl vývoj automatizované elektroforetické metody pro stanovení
a kvantifikaci antiseptické kvartérní amoniové báze septonexu. Kapilární elektroforéza
v kombinaci s bezkontaktní vodivostní detekcí (CE-C4D) byla vzhledem k povaze
molekuly zvolena jako vhodná, rychlá a citlivá instrumentace. Optimalizace byla
zaměřena na prevenci adsorpce tohoto typu látky (nabitá částice s dlouhým alkylovým
řetězcem) na stěnu separační kapiláry přídavkem cyklodextrinů a organických
modifikátorů do základního elektrolytu.
Optimalizovaná metoda byla validována. Metoda byla aplikována na stanovení
septonexu v komerčním přípravku Ophtalmo-septonex® oční kapky.

4.2. Materiál a popis metod
4.2.1. Instrumentace a elektroforetický proces
Metoda byla vyvíjena na analytickém analyzátoru PrinCE 650. Pro separaci byla
použita neupravená křemenná kapilára o vnitřním průměru 50 µm. Celková délka
kapiláry byla 75 cm, efektivní délka 45 cm. Před prvním měřením byla kapilára
kondicionována postupným promýváním MeOH (5 min), vodou (3 min), 0,1 M
roztokem HCl (20 min), vodou (3 min), 1 M NaOH (30 min) a vodou (30 min), vše při
tlaku 750 mbar. Kapilára byla před začátkem série měření promyta 0,1 M NaOH a
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vodou. Po ukončeném měření následovalo promytí 0,1 % kyselinou fosforečnou,
0,1 M NaOH a vodou. Každý krok trval 10 min a byl udržován tlak 1000 mbar. Mezi
jednotlivými analýzami se opakoval proplach kapiláry 0,1 M NaOH, vodou a BGE
(vše po 2 min). Po skončení analýzy následovalo propláchnutí 0,1 % kyselinou
fosforečnou.
Kapilára spolu s detekční celou byla termostatována na 25°C. Vzorky byly
nastřikovány hydrodynamicky při 50 milibarech po 6 sekund. Separace probíhala při
napětí 30 kV.
Parametry vodivostního detektoru byly nastaveny následovně: Gain 50; Voltage 18 dB; Offset 0.
Pro validaci metody a analýzu očních kapek byl použit elektroforetický analyzátor
Agilent 7100. Kondicionace kapiláry (vnitřní průměr 50 μm; 64,5/50 cm –
celková/efektivní délka) byla provedena podle postupu doporučeného výrobcem – tlak
950 mbar, MeOH (10 min), 1M NaOH (10min), voda (5 min) a BGE (20 min).
Proplachy mezi jednotlivými sériemi měření a mezi jednotlivými měřeními byly stejné
jako při vývoji metody na analyzátoru PrinCE 650.
4.2.2. Chemikálie
Septonex (Karbethopendecinium bromid) byl dodán firmou RNDr. Jan Kulich,
Hradec Králové/Říčany, ČR. Vnitřní standard L-arginin (IS) byl získán od Cambrian
Chemicals (Canada), Tetrabutylamonium jodid (TBA) od firmy MERCK (Darmstad,
Německo). Tetramethylamonium jodid (TMA), tetraethylamonium jodid (TEA)
trimethyfenylamonium jodid (TMFA) a síran lithný hydrát byly od Lachema (Brno,
ČR). Cetyltrimethylamonium bromid (CTAB) a tetradecyltrimethylamonium bromid
(TTAB) dodala Sigma-Aldrich (St.Louis,

MO, USA). Ostatní chemikálie jsou

uvedeny v kapitole 3.2.
4.2.3. Příprava základního elektrolytu a standardních roztoků
Optimální základní elektrolyt byl připraven navážením MES v množství
odpovídajícím 50 ml 30 mM roztoku. Navážka byla rozpuštěna ve vodě, pH bylo
upraveno na hodnotu 7,0 přídavkem 1M roztoku TRIS. Poté byl přidán HP--CD
(výsledná koncentrace 12,5 mg/ml) a ACN (výsledný obsah 20 % v/v). Takto
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připravený roztok byl kvantitativně převeden do odměrné baňky a doplněn vodou po
rysku. Elektrolyt byl před použitím přefiltrován přes 0.45 µm membránový filtr a
odplyněn (5 min) na ultrazvukové lázni.
Standardy septonexu a vnitřního standardu (IS) - L-argininu - byly naváženy a
rozpuštěny ve vodě a v odměrné baňce doplněny po rysku. Vhodným ředěním byly
připraveny jednotlivé kalibrační roztoky obsahující 25 – 400 µg/ml septonexu.
Koncentrace IS v měřených roztocích byla vždy 500 µg/ml.
4.2.4. Roztoky pro kvantitativní analýzu
V rámci validace byla testována linearita, rozsah, selektivita, senzitivita, přesnost
a správnost metody. Lineární závislost byla hodnocena se šesti kalibračnmi
standardními roztoky (25, 50, 100, 200, 300 a 400 µg/ml septonexu), znichž každý byl
analyzován třikrát za optimálních podmínek. Limity detekce a kvantifikace byly
vyhodnoceny podle postupu uvedeného v kapitole 3.4.3.
Opakovatelnost migračních časů a korigovaných ploch mezi měřeními byla
testována šesti opakovanými nástřiky roztoku septonexu o koncentraci 100 µg/ml.
Stejná koncentrace roztoku analytu byla použita při hodnocení opakovatelnosti
metody analýzami provedenými ve třech různých dnech v rámci jednoho týdne. Pro
jednotlivé dny byl vždy připraven čerstvý BGE.
Správnost byla hodnocena jako výtěžnost známého množství standardu přidaného
k reálnému vzorku farmaceutického preparátu (100 µg/ml). Byla provedena na třech
koncentračních hladinách standardu septonexu 50, 100 a 150 µg/ml, každý roztok byl
změřen třikrát.
4.2.5. Zpracování vzorku léčivého přípravku
Oční

kapky

Ophtalmo-Septonex®

s deklarovanou

koncentrací

septonexu

0,2 mg/ml byly v odměrné baňce naředěny vodou, tak aby obsahovaly přibližně
100 µg/ml septonexu. Roztok obsahoval IS o koncentraci 500 µg/ml. Takto připravený
roztok byl přímo dávkován do elektroforetického systému. Obsah septonexu byl
stanoven ve dvou připravených testovacích roztocích (každý injikovaný šestkrát). Ty
byly měřeny ve třech různých dnech v průběhu jednoho týdne. Jednotlivá data byla
souhrnně vyhodnocena jako mezidenní přesnost.
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4.3. Výsledky a diskuze
4.3.1. Vývoj metody
V rámci optimalizace metody bylo testováno několik separačních pufrů pro
docílení optimálních podmínek CE-C4D stanovení. Vzhledem k charakteru studované
látky – tenzidu - byla předpokládána silná interakce se záporně nabitými silanolovými
skupinami vnitřní stěny kapiláry. Tato interakce se potvrdila při analýze septonexu
v BGE připravených na bázi vodných octanových či fosfátových pufrů o různých
hodnotách pH. V žádném případě nebyl pozorován na elektroferogramu pík analytu
v důsledku adsopce analytu na stěně kapiláry.
Pro potlačení adsorpce septonexu byl testován vliv přídavku cyklodextrinu do
BGE. Dříve publikované práce [105, 106] předpokládají inkorporaci dlouhého
alkylového řetězce tohoto typu látek do hydrofobní kavity cyklodextrinu a vytvoření
stabilního komplexu analyt-cyklodextrin. Na základě tohoto poznatku byly do
následně testovaných BGE (roztoky octanu, fosfátu, MES, HEPES, TAPSO, MOPSO,
či BES) přidávány nativní (α-CD, β-CD, γ-CD) i modifikované cyklodextriny (HP-αCD, HP-β-CD, HP-γ-CD, 2,6-DM-β-CD). Výsledkem byla separace septonexu, který
migroval podle typu CD s různým rozlišením od EOF. Přestože se v molekule
karbethopendecinia nachází jedno chirální centrum, nebyla pozorována u žádného
z CD separace enantiomerů. Po přihlédnutí ke kvalitě rozlišení píků septonexu a EOF,
citlivosti, hodnocené jako poměr signálu k šumu S/N, separační účinnosti a
souměrnosti píků byl vybrán jako BGE pufr s obsahem MES. Následoval systematický
výběr výše zmíněných CD ovlivňujících kvalitu separace. Vzhledem k nejlepší
symetrii píků a dostačující citlivosti, rozlišení analytu od EOF a účinnosti separace byl
vybrán HP-β-CD. Podrobnosti jsou uvedeny v Tab. 5.
Tab. 5: Vliv cyklodextrinů na kvalitu separace
cyklodextrin
CD

rozlišení
septonexu od

počet
S/N

EOF

teoretických

asymetrie

pater
nedochází k separaci od EOF

bez CD
α-CD [20 mg/ml]

6,60

72

52292

2,76

β-CD [15 mg/ml]

6,80

80

47116

3,61
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γ-CD [15 mg/ml]

6,00

26

9422

7,17

DM-β-CD [15 mg/ml]

5,35

155

41151

5,30

HP-α-CD [20 mg/ml]

7,00

56

60935

1,99

HP-β-CD [15 mg/ml]

6,45

96

58649

1,53

HP-γ-CD [20 mg/ml]

6,15

46

17205

4,34

Dále byl studován vliv přídavku organických rozpouštědel do BGE za účelem
docílení lepší opakovatelnosti ploch píků analytu. Byl vyzkoušen přídavek několika
rozpouštědel, jmenovitě ACN, MeOH, IPA, DMSO, 1,4-dioxanu a THF. Významné
zlepšení opakovatelnosti bylo zaznamenáno při použití ACN nebo MeOH. ACN byl
preferován pro lepší výsledky. V případě přídavku 1,4-dioxanu, které se osvědčily
v jiných studiích [98, 99], se nepotvrdil jejich pozitivní vliv na tvar píku analytu a
plochy píku nebyly hodnotitelné. Sledované parametry jsou shrnuty v Tab. 6.
Tab. 6: Vliv organických rozpouštědel na kvalitu separace
počet

opakovatelnost

organické

rozlišení

rozpouštědlo

od EOF

bez

4,03

109

53133

3,17

22,79

ACN 20%

6,09

576

40728

2,65

3,14

MeOH 5%

4,37

498

42849

3,04

4,18

IPA 10 %

5,86

396

33799

3,63

7,83

DMSO 20%

7,27

415

42881

3,66

37,38

dioxan 5%

0,91

447

14813

5,13

N

THF 5%

9,99

510

14156

4,24

N

S/N

teoretických

asymetrie

pater

ploch
RSD [%] n = 6

N - nehodnoceno

U BGE složeného z MES s přídavkem HP-β-CD (15 mg/ml) byla postupně
optimalizována jeho koncentrace MES (5 – 60 mM), pH (5,0 – 7,0), dále koncentrace
HP-β-CD (2,5 – 20 mg/ml), doba nástřiku (6 -15 s), separační napětí (20 – 30 kV) a
koncentrace organického rozpouštědla (5 – 20 % v/v ACN). Na základě posouzení
dostatečného rozlišení analytu od EOF, citlivosti, účinnosti separace, asymetrie a doby
trvání analýzy bylo optimální složení základního elektrolytu následující: 30 mM MES,
12,5 mg/ml HP-β-CD, 20 % (v/v) ACN, pH = 7,0 upraveno 1M TRIS. Vzorek byl
nadávkován hydrodynamicky tlakem 50 mbar po dobu 6 s. Separace probíhala při
napětí 30 kV.
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Jako vhodné vnitřní standardy byly testovány různé alkylamoniové soli lišící se
postranními řetězci. Cetyltrimethylamonné (CTA) a tetradecyltrimethylamonné ionty
(TTA) s dlouhým postranním řetězcem migrovaly ve stejném čase jako septonex.
Ionty s kratšími alkyly – tetramethylamonné, tetraethylamonné, tetrabutylamonné a
trimethylfenylamonné byly od septonexu dobře separované, avšak citlivost detekce
byla velmi nízká a při zvýšení jejich koncentrace byla pozorována precipitace.
Toto pozorování nasvědčuje, že kvartérní amoniové sloučeniny s dlouhým
alkylovým řetězcem (CTAB, TTAB a septonex) mohou podobně interagovat s HP-βCD, zatímco méně objemné amoniové ionty byly separovány i v BGE neobsahujícím
selektor. Elektroferogram naměřený v průběhu optimalizace metody, ilustrující
separaci sledovaných kvartérních amoniových iontů s krátkými alkyly, je na Obr. 13.
Obr. 13: Elektroferogram kvartérních amoniových solí

Podmínky separace: měřeno přístrojem PrinCE 650 ; BGE: 50 mM MES (pH = 7
upraveno 1M TRIS) obsahující 15 mg/ml HP-β-CD; hydrodynamické dávkování - 50
mbar po dobu 6 s; U = 30 kV.
Identifikace píků: 1 – TMFA, 2 – TMA, 3- TEA, 4 – TBA, 5 – EOF.
Nejkratší migrační čas vykazuje TMFA, avšak podle poměru náboje a velikosti
molekuly by měl TMFA pohybovat pomaleji než TMA a přibližně stejně rychle jako
TEA. Tato nesrovnalost není způsobena rozdílnou interakcí studovaných iontů s CD,
jelikož tyto ionty migrovaly ve stejném pořadí i v BGE neobsahujícím CD.
Vysvětlením může být méně výrazná solvatace iontu TMFA s lipofilní fenylovou
funkční skupinou ve srovnání s ionty TMA a TEA.
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Z dalších možných IS byly sledovány ionty Li+ (síran lithný), nízkomolekulární
aminy (např.: ethanolamin) a bazické aminokyseliny. Nejlepších výsledků bylo
dosaženo při použití L-argininu (500 µg/ml), a proto byl L-arginin zvolen jako vhodný
IS.
Proplachování separační kapiláry 0,1 % kyselinou fosforečnou mezi jednotlivými
analýzami a po ukončení denní série měření byla nutná kvůli prodloužení životnosti
kapiláry. Postup promývání separační kapiláry je podrobně popsán v kapitole 4.2.1.
4.3.2. Validace
V rámci validace navržené CE metody byla hodnocena selektivita, rozsah,
linearita, citlivost, opakovatelnost, intermediární přesnost a správnost.
Matrice ani žádné složky a pomocné látky přítomné ve farmaceutickém přípravku
Ophtalmo-Septonex® (kyselina boritá, tetraboritan sodný, guaiazulen, fenyklová silice
a edetan disodný) neinterferovaly s píky analytu IS.
Kalibrační křivka byla lineární v rozsahu 25 – 400 µg/ml septonexu (n = 6).
Závislost je charakterizována rovnicí y = 0,0113x – 0,0063 (r2 = 0,9992), kde x značí
koncentraci analytu v µg/ml a y udává poměr korigovaných ploch AX/AIS. Vypočítané
hodnoty LOD = 6 µg/ml a LOQ = 20 µg/ml byly ověřeny experimentálně.
Opakovatelnosti migračních časů mezi analýzami (n = 6) a poměru korigovaných
ploch byly charakterizovány hodnotami RSD 0,18 % a 1,96 %. Pro intermediární
přesnost (n = 33) byla RSD 3,32 % pro migrační čas a 5,13 % pro korigované plochy.
Výtěžnost hodnocená na třech koncentračních hladinách přídavku septonexu se
pohybovala v rozmezí 100,3 % - 104,2 % s RSD ≤ 2,2 %. Konkrétní data jsou
uvedena v Tab. 7.
Tab. 7: Hodnocení správnosti metodou standardního přídavku septonexu
vložená koncentrace

nalezeno [µg/ml]/

výtěžnost

[µg/ml]

RSD [%]; (n = 3)

[%]; (n = 3)

49,99

50,53/1,6

101,1

99,98

100,25/1,5

100,3

149,97

156,3/2,2

104,2
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4.3.3. Aplikace
Metoda byla úspěšně použita ke stanovení obsahu septonexu v očních kapkách
Ophtalmo-Septonex®. Průměrný obsah této účinné látky byl vypočítán z rovnice
regresní přímky (získané ve stejné sekvenci měření s roztoky analyzovaného
přípravku). Ve dvou nezávisle analyzovaných testovacích roztocích, z nichž každý byl
měřen šestkrát (n = 6), bylo nalezeno 95,6 % septonexu (vztaženo na množství
uváděné výrobcem). Hodnoty RSD u jednotlivých stanovení nepřesáhly 3,7 %.
Výsledky jednotlivých stanovení jsou zaznamenány v Tab. 8. Průměrný obsah
septonexu měřený vždy u dvou testovacích roztoků v průběhu tří různých dnů byl
99,5 % deklarovaného množství s RSD 3,9 % (n = 6). Komplexní výsledky udává Tab.
9. Na Obr. 14 jsou zaznamenány typické elektroferogramy standardních a reálných
roztoků.
Tab. 8:

Stanovení karbethopandecinia bromidu v očních kapkách OphtalmoSeptonex®.

průměr

Tab. 9:

RSD [%]

vzorek

nalezeno [%]

A

95,7

2,4

B

95,5

3,7

-

95,6

-

n=6

Stanovení karbethopandecinia bromidu v očních kapkách OphtalmoSeptonex® - intermediární přesnost
RSD [%]

vzorek

nalezeno [%]

C

97,7

2,5

D

97,8

2,7

C

99,8

2,2

D

106,2

7,2

C

95,0

2,8

D

100,8

1,7

průměr

-

99,5

-

RSD [%], n = 6

-

3,9

-

1. den

2. den

3. den

n=6
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Obr. 14: Záznam analýzy slepého roztoku – voda (a), vodného roztoku standardu
septonenxu – 100 µg/ml (b) a zředěného přípravku Ophtalmo-Septonexu®
s koncentrací septonexu 100 µg/ml (c)

Podmínky separace: měřeno na analyzátoru Agilent CE 7100 při optimálních
podmínkách: 30 mM MES, 12,5 mg/ml HP-β-CD, 20 % (v/v) ACN, pH = 7, upraveno
1M TRIS; hydrodynamické dávkování - 50 mbar po dobu 6 s; U = 30 kV.
Identifikace píků: 1 – L-arginin (IS), 2 - septonex

4.4. Závěr
Byla navržena nová kapilárně elekroforetická metoda s bezkontaktní vodivostní
detekcí pro kvartérní amoniovou sloučeninu karbethopendecinium bromid (septonex).
Adsorpce analytu na vnitřní stěnu křemenné kapiláry byla eliminována přídavkem HPβ-CD a ACN do roztoku BGE a byla tak umožněna separace v čase kratším než
5 minut.
Optimalizovaná metoda byla validována a aplikována pro identifikaci a
kvantifikaci účinné látky – septonexu – v očních kapkách. Jde o první práci zabývající
se elektroforetickým stanovením septonexu ve farmaceutických přípravcích. Ve
srovnání s dříve publikovanou metodou - diferenční pulzní polarografií [97] vykazuje námi navržená metoda přesnější a správnější výsledky. Na druhou stranu
citlivost navržené CE metody je nižší než u elektrochemických metod popsaných
jinými autory [96, 97].
Tenzidy představují farmaceuticky významné aktivní substance a také
konzervační látky. Moderní separační metoda je proto pro jištění jakosti konečných
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preparátů žádaná. Zároveň toto sdělení přispívá k řešení problému analýzy kvartérních
amoniových sloučenin s dlouhým alkylovým řetězcem, viz např. autory [102-104].
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 2
STANOVENÍ MYORELAXANCIÍ BROMIDU PANKURONIA A
BROMIDU VEKURONIA KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZOU
S BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCÍ
Publikováno pod názvem: Determination of muscle relaxants pancuronium and
vecuronium bromide by capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless
conductivity detection
K. Petrů, P. Jáč, V. Lužová, J. Kuneš, M. Polášek, Electrophoresis 2011, (32) 8, 890-895
[135]

5.1. Předmět studie
Cílem této studie bylo navázat na zkušenosti získané v naší předchozí práci
popsané v kapitole 4 a vyvinout CE-C4D metodu pro stanovení skupiny látek
charakterizovaných přítomností alespoň jedné kvartérní amoniové skupiny v molekule
se steroidním skeletem. Takovou strukturou se vyznačují zástupci myorelaxancií
pankuronium

(PM)

a

vekuronium

(VM),

klinicky využívaných

především

v anesteziologii.
Vhledem k nízké stabilitě zkoumaných látek v alkalickém prostředí byl při vývoji
metody zohledněn výběr rozpouštědla pro uchování zásobních roztoků. Stabilita
analytů během analýzy byla sledována pomocí 1H NMR spektroskopie. Výběr BGE
zahrnoval studium vlivu komplexace sledovaných látek s CD a optimalizaci
separačních podmínek.
Metoda byla validována a aplikována ke stanovení hlavních účinných látek
v hromadně vyráběných léčivých přípravcích určených pro injekční podání.
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5.2. Pomůcky a popis metod
5.2.1. Instrumentace
Všechna elektroforetická měření byla prováděna na přístroji PrinCE 650
vybaveným bezkontaktním vodivostním detektorem, specifikace viz 3.1.
1

H NMR spektra byla měřena při laboratorní teplotě NMR spektrometrem VNMR

S500 pracujícím při frekvenci 500 MHz.
5.2.2. Elektroforetický proces
Neupravená křemenná kapilára vnitřního průměru 50 µm, dlouhá 75 cm (efektivní
délka 45 cm) byla před prvním použitím propláchnuta při tlaku 750 mbar postupně:
MeOH (5 min), voda (3 min), 0,1 M HCl (20 min), (3 min) voda, 1 M NaOH (30 min),
voda (30 min). Před začátkem měření byla kapilára promyta při tlaku 1000 mbar
0,1 M NaOH (10 min) a vodou (10 min). Mezi jednotlivými analýzami bylo promytí
provedeno 0,1 M NaOH (2 min), vodou (2 min) a BGE (2 min); po skončení série
měření byla kapilára propláchnuta 0,1 % kyselinou fosforečnou (10 min), 0,1 M
NaOH (10 min) a vodou (10 min), vše při tlaku 1000 mbar.
Kapilára a detekční cela byly během analýzy termostatovány na 25°C. Vzorky
byly dávkovány hydrodynamicky (1000 mbar, 3 s). Separace probíhala při napětí
30 kV.
Detektor byl nastaven na hodnoty pro Gain 50; Voltage -18dB; Ofset 0.
5.2.3. Chemikálie
Standardy pankuronium bromid (PMB) a vekuronium bromid (VMB) byly
zakoupeny u Lunarsun Pharmaceutical Co., LTD (Peking, Čína). Rokuronium bromid
(RMB) byl dodán firmou Sigma-Aldrich (St.Louis, MO, USA) a vnitřní standard (IS)
- trimethyfenylamoniumjodid (TMFA) byl získán od firmy Lachema (Brno, ČR).
Ostatní reagencie jsou uvedeny v kapitole 3.2.
5.2.4. Příprava základního elektrolytu a standardů
Optimální BGE obsahoval 50 mM boritan (pH 9,5) a 12,5 mg/ml HP-γ-CD. Byl
připraven rozpuštěním navážky kyseliny borité v teplé vodě, pH bylo nastaveno
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přídavkem 1 M NaOH a po přidání naváženého množství HP-γ-CD byl roztok
v odměrné baňce doplněn po rysku vodou.
Navážky standardů PM, VM a IS byly rozpuštěny ve fosfát-citrátovém pufru
(10 mM kyselina citrónová a 20 mM kyselina fosforečná, pH 4,0 bylo upraveno
NaOH). Zásobní roztoky obsahovaly 1 mg/ml PM a VM a 5 mg/ml IS; byly
uchovávány v chladu (4-8°C). Pracovní roztoky standardů byly připraveny naředěním
zásobního roztoku vodou na požadovanou koncentraci. Měřený roztok obsahoval vždy
0,5 mg/ml IS.
5.2.5. Kvantitativní analýza
Metoda byla validována s ohledem na specifitu, rozsah, linearitu, citlivost,
přesnost a správnost. Pro všechny výpočty byl používán poměr korigovaných ploch
analytu (AX) a IS (AIS). Pro oba analyty PM a VM byla testována linearita v rozsahu
koncentrací 25 -250 µg/ml (šest kalibračních roztoků o koncentracích 25, 50, 100,
150, 200, 250 µg/ml, které byly proměřeny třikrát).
Přesnost byla hodnocena jako opakovatelnost velikosti ploch píků pro koncentraci
75 µg/ml (n = 6). Intermediární přesnost byla měřena pro stejný roztok ve třech po
sobě jdoucích dnech (n = 18). Každý den byl připraven čerstvý roztok BGE.
Správnost byla vyhodnocena metodou standardního přídavku analytu (50, 75, a
100 µg/ml) k roztoku vzorku léčivého přípravku. Každé měření bylo opakováno
třikrát.
5.2.6. Zpracování vzorků léčivých přípravků
Vzorky hromadně vyráběných léčivých přípravků Pavulon® a Norcuron® (N.V.
Organon, Oss, Nizozemí) byly zakoupeny v lékárně. Pavulon® injekční roztok
obsahující 2 mg/ml PM a kyselý octanový pufr, zajišťující stabilitu přípravku, byl
naředěn vodou tak, aby vznikl roztok obsahující asi 75 µg/ml PM. Norcuron® je suchá
injekce obsahující VM. Citrát-fosfátový pufr o pH 4,0 je zde použit jako stabilizátor
chránící esterovou skupinu v molekule VM před hydrolýzou. Suchá injekce byla dle
návodu výrobce rozpuštěna v 1 ml vody, aby vznikl roztok o koncentraci 4 mg/ml
VM. Tento injekční roztok byl dále zředěn vodou na koncentraci pracovního roztoku
obsahujícího přibližně 75 μg/ml VM. Všechny pracovní roztoky obsahovaly
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0,5 mg/ml IS. Připravené testované roztoky byly k CE analýze dávkovány šestkrát a
výsledky byly vztaženy k paralelně měřenému roztoku standardu o koncentraci
75 μg/ml VM. CE analýza byla provedena ve třech dnech pro vyhodnocení
intermediární přesnosti metody.

5.3. Výsledky a diskuze
5.3.1. Vývoj metody
Bylo testováno několik BGE, jejichž tlumící kapacita pokryla široký rozsah pH 3
– 10,5. Hlavní složky tlumících roztoků tvořily – citrát, mravenčan, octan, ACES,
imidazol, MES, HEPES, MOPSO, TAPSO a borát. Elektroferogramy naměřené
s kyselými pufry vykazovaly větší počet artefaktů často komigrujících s analyty,
zároveň analýzy trvaly delší dobu, v důsledku nižšího EOF a také citlivost byla pro
sledované analyty nižší ve srovnání s ostatními BGE. V BGE na bázi neutrálních pufrů
vykazovaly nízkou separační účinnost, kdy analyty migrovaly společně s EOF. Jako
vhodná alternativa byl vybrán borátový pufr vzhledem k nejvyšší dosažené citlivosti,
dobré symetrii píků, dostatečnému rozlišení píků analytů od EOF a krátkému času
analýzy.
Ani v borátovém pufru však nebylo docíleno dostatečného rozlišení obou píků
PM a VM. Na základě dřívějších poznatků o tvorbě komplexů myorelaxancií s CD
[115] byly testovány jako selektory nativní cyklodextriny a jejich 2-hydroxypropyl
deriváty. Přídavek β- nebo γ-CD měl pozitivní vliv na rozlišení mezi analyty PM a
VM. U α-CD se nepodařilo rozdělit analyty na základní linii, což koreluje s menší
kavitou u α-CD ve srovnání s γ-CD s osmi glukózovými jednotkami. V případě
přídavku HP-β-CD došlo ke zhoršení rozlišení VM od EOF. Pro dosaženou lepší
symetrie píků a dostatečné rozdělení sledovaných látek byl vybrán HP-γ-CD jako
optimální selektor, viz Graf 1:
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Graf 1: Vliv cyklodextrinů na rozlišení analytů PM, VM a RM
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Dále byl sledován vliv přídavku organického rozpouštědla na separační
parametry, jelikož pozitivní efekt organických rozpouštědel byl popsán dříve u CE
separace u sloučenin obsahující stejnou funkční skupinu [104, 134]. Žádné ze
zkoušených rozpouštědel (MeOH, ACN, IPA, DMSO, THF) nevyvolalo po přídavku
do BGE významnou změnu oproti BGE bez rozpouštědla. Proto byl pro další
experimenty připravován čistě vodný BGE.
V další fázi studie byly systematicky optimalizovány: koncentrace kyseliny borité
(20 – 60 mM), pH základního elektrolytu (8,0 – 10,5), koncentrace HP-γ-CD (2,5 –
15 mg/ml), doba nástřiku (0,05 – 1,0 min), tlak dávkování vzorku (50 – 1000 mbar) a
separační napětí (15 – 30 kV).
Optimálních podmínek pro anylýzu bylo dosaženo s 50 mM borátovým pufrem
(pH 9,5) obsahujícím 12,5 mg/ml HP-γ-CD. Separace probíhala při vkládaném napětí
30 kV a teplotě 25°C. Vzorky byly dávkovány tlakem 1000 mbar po dobu 3 s. Při
těchto podmínkách se separovala i strukturně podobná látka rokuronium (RM), ale
rozlišení od VM nebylo dokonalé (Rs = 0,7). Celková doba analýzy zahrnující
promývací kroky trvala přibližně 10 min. Záznamy elektroferogramů z průběhu
optimalizace podmínek jsou znázorněny na Obr. 15.
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Obr. 15: Elekroferogramy myorelaxancií (100 µg/ml) z průběhu optimalizace
separačních podmínek

Podmínky separace: koncentrace analytů 100 µg/ml, IS 200 µg/ml; dávkování
vzorku 1000 mbar, 3 s; napětí 25 kV; teplota 25°C. Složení BGE: 50 mM borát, pH
9,0; A a B – plná čára – BGE obsahuje 10 mg/ml HP-γ-CD; A – tečkovaná čára –
BGE bez HP-γ-CD.
Identifikace píků: 1 – IS, 2 – PM, 3 – VM, 4 – RM, EOF – elektroosmotický tok.
Esterová skupina v molekulách PM i VM mohou hydrolyzovat v alkalickém
prostředí za odštěpení acetátu. Vzhledem k tomu, že analýza probíhala v BGE o pH
9,5 byla testována stabilita sloučenin při tomto pH metodou 1H NMR spektroskopie.
PM a VM byly rozpuštěny v deuterizovaném borátovém pufru o pH 9,5, který byl
připraven stejným postupem jako separační BGE. Pík methylové skupiny uvolněného
acetátu lokalizovaný při 1,76 ppm se v 1H NMR spektrech neobjevil do 15 min od
rozpuštění analytů v BGE. NMR data tedy potvrzují stabilitu analytů PM a VM
v borátovém pufru, o pH 9,5 po dobu CE separace, která za optimálních podmínek
nepřekročila 5 min.
5.3.2. Validace
Navržená metoda vykazovala lineáritu závislosti plochy píků analytů na
koncentraci v rozsahu 25 – 250 µg/ml. Citlivost vyjádřená pomocí LOD a LOQ je
přijatelná pro analýzu hlavních účinných látek ve farmaceutických přípravcích.
Vybrané validační parametry jsou souhrnně uvedeny v Tab. 10. V porovnání
s LC/MS(/MS), která se většinou uplatňuje ve forenzních aplikacích, je limit detekce
CE-C4D až 1000 krát nižší.
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Tab. 10: Vybrané validační parametry pro CE-C4D stanovení PM a VM
analyt

PM

VM

25 – 250

25 – 250

0,0030 ± 1,2 ×10-4

0,0055 ± 1,1 ×10-4

0,0050 ± 0,018

-0,0330 ± 0,017

0,9968

0,9992

7/21

6/18

tm

0,23

0,44

AX/AIS

1,63

2,72

rozsah [µg/ml]
směrnice přímky ± SD
absolutní člen ± SD
r
LOD/LOQ [µg/ml]
opakovatelnost; RSD [%], n = 6

r – korelační koeficient; tm – migrační čas; AX – korigovaná plocha analytu; AIS – korigovaná plocha IS

Intermediární přesnost testovaná na hladině 75 µg/ml analytů byla uspokojivá pro
oba analyty. U migračních časů je charakterizována RSD 0,3 % (PM) a 5,6 % (VM)
(n = 18). U korigovaných ploch byly RSD (n = 18) 4,0 % pro PM a 4,7 % pro VM.
Správnost metody byla potvrzena stanovením výtěžnosti (recovery). Výtěžnost
standardních přídavků v matrici roztoku HVLP se pohybovaly v rozmezí 96,7 –
100,4 % pro PM a 95,7 – 102,7 % pro VM. Pro podrobnější informaci viz údaje v Tab.
11.
Tab. 11: Hodnocení správnosti metodou standardního přídavku
analyt

PM

VM

přídavek standardu

nalezeno[µg/ml]
RSD [%], n = 3

výtěžnost [%]

49,9

49,5/2,56

99,2

74,9

75,2/2,61

100,4

99,8

96,6/0,66

96,7

50,4

51,4/1,30

101,9

75,6

72,3/1,27

95,7

100,8

103,5/2,20

102,7

5.3.3. Aplikace
Injekční roztok Pavulon® obsahující PM a přípravek Norcuron® s obsahem VM
byly analyzovány třikrát ve dnech po sobě jdoucích. Nalezené výsledky stanovení
obsahu účinných látek odpovídaly hodnotám udávaným výrobcem, viz Tab. 12.
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Přítomnost pomocných látek v přípravcích Pavulon® (octan sodný, chlorid sodný, a
kyselina octová a Norcuron® (hydrogenfosforečnan sodný, kyselina fosforečná,
kyselina citrónová a manitou) nevykazovala negativní vliv na CE separaci a stanovení
PM a VM. Reprezentativní elektroferogramy naměřené při analýze farmaceutických
přípravků jsou znázorněny na Obr. 16.
Tab. 12: Analýza PM a VM v injekčních roztoků Pavulonu® a Norcuronu®

®

Pavulon

průměr

Norcuron
průměr

®

den

nalezeno [%]

RSD [%], n = 6

1

101,8

1,65

2

97,0

3,25

3

97,1

2,70

-

98,6/2,77

-

1

101,8

0,73

2

103,3

1,89

3

96,8

2,50

-

100,4/3,32

-

Obr. 16: Elektroferogram analýzy Pavulonu® (A) a Norcuronu® (B)

Podmínky separace: koncentrace analytů 75 µg/ml, IS 500 µg/ml; dávkování vzorku
1000 mbar, 3 s; napětí 25 kV; teplota 25°C. Složení BGE: 50 mM borát, pH 9,5;
12,5 mg/ml HP-γ-CD.
Identifikace píků: 1 – IS, 2 – PM, 3 – VM, EOF – elektroosmotický tok

5.4. Závěr
V této práci byla vyvinuta nová CE-C4D metoda pro stanovení myorelaxancií PM
a VM. Jde o jeden z mála pokusů o stanovení myorelaxancií kapilární elektroforézou
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[104, 136] a zároveň o první validovanou CE-C4D metodu vhodnou pro stanovení PM
a VM v léčivých přípravcích. Výhodou bezkontaktní vodivostní detekce je relativní
jednoduchost a univerzálnost, umožňující detekovat analyty bez chromoforů, pro které
by byla nutná derivatizace nebo nepřímá detekce v případě konvenčního CE-UV
stanovení.
Separace směsi PM a VM byla umožněna tvorbou komplexů molekul analytů se
selektorem HP-γ-CD přímo v základním elektrolytu. Výsledky validace a kvantitativní
analýzy dokumentují potenciál navržené CE-C4D metody jako alternativy K HPLC
při kontrole jakosti farmaceutických přípravků. Metoda ovšem není dostatečně citlivá
pro klinické hodnocení a forenzní analýzu, či pro hodnocení čistoty léčiv. Pro tyto
aplikace by bylo nutné zvýšit citlivost detekce a selektivitu (např. s využitím techniky
„sample stacking“ nebo ITP-CZE, eventuálně v kombinaci s technikou SPE).

65

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 3

6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 3
POROVNÁNÍ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE A BEZKONTAKTNÍ
VODIVOSTNÍ DETEKCE PRO STANOVENÍ MYORELAXANCIÍ
PANKURONIA, VEKURONIA A ROKURONIA KAPILÁRNÍ
ELEKTROFORÉZOU
Připraveno k publikaci: Comparison of MS and C4D detection approaches in the
determination of muscle relaxants pancuronium, vecuronium and rocuronium by capillary
electrophoresis
Petrů K., Moreno-González D., Böhmová L., García-Campaña A.M., Polášek M.

6.1. Předmět studie
Cílem bylo vyvinout CE-MS metodu umožňující současné stanovení tří
myorelaxancíí pankuronia (PM), vekuronia (VM) a rokuronia (RM), jež ve svých
molekulách neobsahují žádný výrazný chromofor. Analýza těchto myorelaxancií
tandemovou technikou CE-MS nebyla doposud popsána. Vývoj byl zaměřen na
optimalizaci podmínek kritických pro úspěšné spojení CE a MS instrumentace.
Validační parametry navržené CE-MS/MS metody byly porovnány s parametry
CE-C4D metody, která vychází z práce diskutované v kapitole 5. Původně vyvinutá
CE-C4D metoda byla modifikována a znovu validována tak, aby bylo dosaženo
separace všech tří myorelaxancií RM vedle PM a VM. Jsou zde proto uvedeny i vývoj
a validace inovované CE-C4D metody.

6.2. Pomůcky a popis metod
6.2.1. Instrumentace a popis metody CE-MS/MS analýzy
Měření byla provedena na elektroforetickém analyzátoru HP3DCE. Pro separaci
byla použita kapilára délky 60 cm, vnitřního 50 µm a vnějšího 375 µm průměru.
Separace probíhala v 55 mM octanovém/amoniakálním pufru o pH 5,3 (upraveno
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1M kyselinou octovou). Vzorky byly dávkovány hydrodynamicky 1 s při tlaku 25
mbar. Separace probíhala při napětí 20 kV (I  40 µA) a teplotě 25°C.
Nová kapilára byla kondiciována 20 min 1M roztokem amoniaku při teplotě 60°C,
pak vodou a BGE, obojím po 20 min při teplotě 25°C; tlak proplachovacích kroků
byl ~ 950 mbar. Před zahájením série měření byla kapilára postupně propláchnuta
3 min vodou, 8 min 1M NH3, 5 min vodou a 10 min BGE. Pro zajištění
opakovatelnosti mezi jednotlivými nástřiky byla kapilára kondiciována 1 min vodou,
2 min 1M NH3 a 5 min BGE.
Ionizačním zdrojem byl elektrosprej s koaxiálním přívodem přídavné kapaliny.
Přídavná kapalina byla směsí IPA a vody v poměru 40:60 (v/v) s průtokem 4 µl/min.
Zmlžovací plyn byl přiváděn tlakem 10 psi. Průtok sušícího plynu byl 6 l/min a jeho
teplota byla 200°C.
MS analýza probíhala na přístroji Agilent 1100 Series LC/MSD SL (IT).
Hmotnostní spektra byla měřena v pozitivním módu při skenovacím rozsahu 80 – 475
m/z. Optika hmotnostního analyzátoru byla nastavena následovně: Capillary -5 kV,
skimmer: 35 V, capillary exit: 100 V, Oct 1DC: 12,5 V, Oct 2DC: 0 V, trap drive:
40,6, Oct RF: 160 V, Lens 1: -8 V, Lens 2: -85 V. MS/MS analýza byla provedena
způsobem monitorování vybrané reakce (SRM).
6.2.2. Instrumentace a popis metody CE-C4D analýzy
Pro měření s bezkontaktní vodivostní detekcí byl použit elektroforetický
analyzátor PrinCE 650 (specifikace viz 3.1). Separace probíhala v křemenné kapiláře o
vnitřním průměru 50 µm, celkové délky 75 cm a 45 cm efektivní délky. BGE byl
tvořen 30 mM kyselinou octovou o pH 5,75 (upraveno 1M vodným roztokem
amoniaku) a obsahoval 20 mg/ml HP-γ-CD. Vzorky byly dávkovány 6 s, tlakem
50 mbar. Napětí vkládané při separaci bylo 20 kV, s obvykle generovaným proudem 
16 µA. Během analýzy byla kapilára termostatována na 25°C.
Před prvním použitím byla kapilára propláchnuta (tlak 1000 mbar) 10 min MeOH,
20 min 1M HCl a 10 min vodou. Každé analýze předcházel proplach 0,5 M NaOH,
vodou a BGE (vše po 2 min).
C4D detektor byl nastaven na hodnoty: Gain 50, voltage -18 dB; offset 0.
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6.2.3. Chemikálie
Všechny chemikálie byly analytické čistoty, rozpouštědla měla čistotu vhodnou
pro MS. Acetonitril (ACN), methanol (MeOH) a ethanol (EtOH) byly od firmy
Panreac (Madrid, Španělsko). Octan amonný, 2-propanol (IPA) a vodný roztok
amoniaku byly dodány firmou Merck (Darmstad, Německo); kyselina octová byla od
Fluka Chemie (Německo); γ-cyklodextrin (γ-CD), 2-hydroxypropyl-γ-cyklodextrin
(HP-γ-CD) od Sigma-Aldrich (St.Louis, MO, USA). Standardy bromidu pankuronia a
bromidu vekuronia byly zakoupeny od firmy Lunarsun Pharmaceutical Ltd. (Peking,
Čína),

bromid

rokuronia

u

Sigma-Aldrich

(St.Louis,

MO,

USA)

a

trimethylfenyammonium jodid (TMFA) u společnosti Lachema (Brno, ČR).
6.2.4. Příprava základního elektrolytu a roztoků standardů
BGE pro CE-MS(/MS) analýzu byl připraven z octanu amonného naváženého
v množství odpovídajícímu koncentraci 55 mM. Navážka byla rozpuštěna ve vodě pH
pufru bylo upraveno na hodnotu 5,3 1M roztokem kyseliny octové.
BGE pro CE-C4D analýzu byl připraven zředěním 99% kyseliny octové vodou,
úpravou pH na hodnotu 5,75 1M vodným roztokem amoniaku a doplněním objemu
vodou, aby výsledná koncentrace kyseliny octové byla 30 mM.
Zásobní roztoky standardů obsahující 0,1 mg/ml analytu (MS(/MS) detekce) nebo
1 mg/ml analytu (C4D detekce) byly připraveny jednotlivě pro všechna zkoumaná
myorelaxancia. Navážky standardů byly rozpuštěny v 50 mM octanu amonném a
roztoky byly skladovány v lednici při 4 – 8°C. Zásobní roztok obsahující 1 mg/ml IS
pro CE- C4D analýzu byl připraven rozpuštěním trimethylfenylamonium jodidu ve
vodě.
6.2.5. Kvantitativní analýza
Roztoky pro ověření linearity u metody CE-MS/MS byly připraveny naředěním
zásobního roztoku vodou pro sedm koncentračních úrovní PM a RM (0,1; 0,5; 1; 2,5;
5; 7,5; 10 μg/ml) nebo pro šest koncentračních úrovní VM (0,5; 1; 2,5; 5; 7,5;
10 μg/ml) pro VM – CE-MS/MS analýza. Pro ověření linearity CE- C4D metody bylo
připraveno pět kalibračních roztoků PM, VM a RM (50, 100, 150, 200 a 250 μg/ml);
tyto roztoky obsahovaly vždy IS o koncentraci 200 μg/ml. Každý roztok byl
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analyzován třikrát. Opakovatelnost migračních časů a ploch byla hodnocena pro
koncentrace analytů 5 μg/ml (CE-MS/MS) nebo 150 mg/ml (CE- C4D) naředěných
vodou ze zásobních roztoků.
Přesnost byla hodnocena jako opakovatelnost výsledků CE stanovení. Bylo
připraveno šest testovacích vzorků obsahujících přibližně 5 µg/ml PM, VM a RM (pro
CE-MS/MS) a 200 µg/ml PM, VM a 150 µg/ml RM (pro CE- C4D), z nichž každý byl
analyzován třikrát. Postup byl opakován ve třech následujících dnech. Každý den byl
připraven i čerstvý roztok BGE.
Správnost byla vyhodnocena metodou standardního přídavku (25, 50, a 100
µg/ml) k roztoku vzorku farmaceutického přípravku. Pro každou koncentrační hladinu
byly připraveny tři testovací roztoky a ty byly proměřeny třikrát.
6.2.6. Zpracování vzorků léčivých přípravků
Komerční farmaceutické přípravky Pavulon®, Norcuron® a Esmeron® (N.V.
Organon, Oss, Nizozemí) byly zakoupeny v lékárně. Injekční roztoky Pavulon®
s deklarovaným obsahem PM (2 mg/ml) a Esmeron®s deklarovaným obsahem RM (10
mg/ml) byly zředěny vodou tak, aby vzniklé roztoky obsahovaly přibližně 200 µg/ml
PM, respektive 150 µg/ml RM. Suché injekce Norcuron®, byly rozpuštěny v 1 ml
vody tak, aby vzniklý roztok obsahoval 4 mg/ml VM. Tento injekční roztok byl dále
naředěn vodou na přibližnou koncentraci 200 μg/ml VM.
Všechny pracovní roztoky pro CE-C4D analýzu obsahovaly 200 μg/ml IS.
Odpovídající deuterované standardy pro CE-MS/MS analýzu nebyly k dispozici. Proto
byly pro

kvantitativní

myorelaxancia,

která

CE-MS/MS
nebyla

analýzu

obsažena

testovány jako

v daném

IS

recipročně

farmaceutickém

přípravku.

Vyhodnocení výsledků kvantitativní CE-MS/MS analýzy s těmito IS ovšem nepřineslo
žádné zlepšení opakovatelnosti, proto byly výsledky CE-MS/MS stanovení hodnoceny
bez ohledu na IS.
Z každého farmaceutického přípravku bylo připraveno šest testovacích roztoků,
každý byl nastříknut třikrát. Jejich korigované plochy byly vztaženy k paralelně
měřenému standardnímu roztoku analytu o přibližně stejné koncentraci. Postup byl
opakován ve třech dnech pro určení intermediární přesnosti metody.
Léčivé řípravky byly proměřeny oběma metodikami CE- C4D a CE- MS/MS.
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6.3. Výsledky a diskuze
6.3.1. Vývoj elektroforetické separace spojené s tandemovou hmotnostní detekcí
CE-MS(/MS)
6.3.1.1 CE separace
Pro vývoj CE-MS jsou vhodné BGE těkavého charakteru [61]. Kromě běžných
BGE pro spojení CE s MS (octan a mravenčan amonný) byl testován i uhličitan
amonný. Migrace kvartérních amoniových bází tak mohla být sledována v širokém
rozsahu pH. (pKa kyseliny octové 4,75; kyseliny mravenčí 3,75; kyseliny uhličité 6,37
– pKa1 a 10,25 – pKa2 a amoniaku 9,25). Hydrogenuhličitanový pufr se neosvědčil
pro nízký poměr singnálu k šumu S/N. Při použití v octanového i mravenčanového
pufru, byly hodnoty S/N srovnatelné a dostatečně vysoké. K separaci všech tří analytů
došlo při použití BGE na bázi mravenčanového/amoniakálního pufru o pH 9,2. Avšak
během CE separace, která trvala téměř 9 minut, docházelo k hydrolýze analytů, což se
na MS spektrech projevilo přítomností deacetylovaných fragmentů. Proto byl
upřednostněn kyselejší pufr na bázi octanu amonného, v němž nedocházelo
k hydrolýze analytů a hodnota S/N byla srovnatelná s BGE o pH 9,2, avšak za cenu
neúplné separace analytů (v celém zkoumaném rozsahu pH 3,8 – 5,8). Při pH 5,3
vykazovaly píky nejlepší symetrii a citlivost, proto byl tento octanový/amoniakální
pufr jako optimální.
Vliv koncentrace BGE byl hodnocen v rozsahu 15 – 85 mM. V prostředí 55 mM
octanu amonného byl generován akceptovatelný proud (~ 35 µA). Byl testován vliv
organického rozpouštědla MeOH, EtOH, IPA a ACN – 5 % (v/v) v BGE na případné
zlepšení separace. K tomu nedošlo u žádného ze zkoumaných rozpouštědel. V případě
ACN bylo navíc pozorováno narušení polyamidového povlaku na konci kapiláry.
Další experimenty byly proto prováděny s BGE bez přídavku organického
modifikátoru. Vliv separačního napětí byl testován pro kapiláru délky 60 cm v rozsahu
16 – 22 kV. Napětí 20 kV bylo vybráno jako kompromis zohledňující hodnotu
generovaného proudu (~ 43 µA), tvar píků a čas analýzy. Podle očekávání se zkrátil
čas analýzy při zvyšování teploty temperovaného prostoru separační kapiláry (15 –
30°C). Teplota 25°C byla zvolena jako optimální, protože při ostatních teplotách
docházelo k rozmývání zón analytů.
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6.3.1.2 Optimalizace CE-ESI-MS(/MS)
Pro zajištění efektivní ionizace a fokusace iontu v iontové pasti byly
optimalizovány parametry MS optiky. Signál byl monitorován v koncentrovaných
roztocích (50 mg/l) jednotlivých standardů rozpuštěných v 50 mM octanu amonném o
pH 4,8. Hodnoty byly ve výsledku nastaveny jako kompromis pro ionty PM, VM a
RM a jsou souhrnně uvedeny v Tab. 13.
Tab. 13: Studie optimálního nastavení optiky IT hmotnostního analyzátoru
parametr IT-MS

nastavení

PM

VM

RM

rozsah skenování (m/z)

100 -720

100 -720

100 -720

monitorovaný iont (m/z)

286

557

530

Capillary (V)

-4901

-5000

-5000

-5000

Skimmer (V)

48

34

36

35

Capillary exit (V)

100

98

100

100

Oct 1 DC (V)

12,8

14

12,2

12,5

Oct 2 DC (V)

0

0

0

0

Trap drive

41

42

41

41

Oct RF (V)

193

148

165

160

Lens 1 (V)

-8,8

-7,1

-8,1

-8

Lens 2 (V)

-79

-85

-97

-85

MS optiky

Přídavná kapalina v CE-ESI-MS svým složením a průtokem podstatně ovlivňuje
stabilitu elektrospreje: umožňuje kompatibilní spárování CE modulu s MS a dále
uzavírá elektrický obvod při spojení modulu kapilární elektroforézy a hmotnostního
spektrometru. Nejprve byly testovány vodné roztoky této pomocné kapaliny s 50%
(v/v) IPA, MeOH, ACN a EtOH a obsahem do 1% (v/v) kyseliny octové a mravenčí
nebo bez přídavku kyselin. U přídavku kyseliny byl pozorován vliv na ESI (pozitivní
mód), nicméně se nepotvrdilo zlepšení ionizace, které by se projevilo výrazně lepšími
hodnotami poměru S/N pro jednotlivé analyty. Zároveň při použití kyselin značně
kolísaly hodnoty proudu. Zanedbatelný efekt přítomnosti kyselin by mohl být
vysvětlen charakterem analytů kvartérních amoniových iontů s permanentním
kladným nábojem. Proto byly v dalším postupu používány pouze směsi vody a
organického rozpouštědla. Přestože nejlepšího S/N bylo dosaženo s vodným roztokem
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ACN (viz Graf 2), směs vody a IPA byla upřednostněna před ACN, u něhož docházelo
k nestabilitě generovaného proudu při vloženém CE napětí. To mohlo mít souvislost
s naleptáváním polyamidového potahu kapiláry acetonitrilem.
Graf 2: Typ organického rozpouštědla v přídavné kapalině
pankuronium

vekuronium

rokuronium

250
200

S/N

150

100
50

0
2-propanol

methanol
ethanol
organické rozpouštědlo

acetonitril

Podmínky separace: BGE: 55 mM octan amonný, pH 5,3; separace při U = 20 kV a
teplotě +25°C. Koncentrace analytu 25 µg/ml; dávkování 25 mbar, 1 s.
MS detekce: ESI+ při napětí: -5 kV; tlak zmlžujícího plynu: 15 psi; průtoková rychlost
sušícího plynu: 5 l/min; teplota sušícího plynu: 200°C; složení přídavné kapaliny
voda:organická složka 50:50; průtoková rychlost přídavné kapaliny: 4,2 µl/min.
Systematicky byl zkoumán vliv poměru objemu vody a IPA v přídavné kapalině.
Vyšší obsah těkavější organické složky by měl napomáhat procesu desolvatace.
V našem případě zvyšování obsahu organické složky (30 – 70% v/v) mělo překvapivě
negativní efekt na intenzitu MS signálu. Při použití 70% IPA se navíc objevil v MS
spektrech intenzivní signál odpovídající m/z = 391, který je charakteristický pro
dioktylftalát, jenž se mohl pravděpodobně uvolnit z uzávěru zásobní lahve. Jako
kompromis mezi citlivostí, tvarem píků a stabilitou proudu byl vybrán 40% vodný
roztok IPA (v/v). Vliv složení přídavné kapaliny na poměr S/N znázorňuje Graf 3.
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Graf 3: Složení přídavné kapaliny
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Podmínky separace: BGE: 55 mM octan amonný, pH 5,3; separace při U = 20 kV a
teplotě +25°C. Koncentrace analytu 25 µg/ml; dávkování 25 mbar, 1 s.
MS detekce: ESI+ při napětí: -5 kV; tlak zmlžujícího plynu: 15 psi; průtoková rychlost
sušícího plynu: 5 l/min; teplota sušícího plynu: 200°C; průtoková rychlost přídavné
kapaliny: 4,2 µl/min
Optimalizace průtokové rychlosti přídavné kapaliny je důležitá pro zvýšení
nízkého průtoku kapaliny migrující z CE kapiláry a pro zajištění stabilního
elektrospreje. Podle očekávání se citlivost snižovala se zvyšující se průtokovou
rychlostí patrně vlivem ředění BGE s analytem pomocnou kapalinou. Nejlepší poměr
S/N byl dosažen při průtokové rychlosti 4 µl/min (viz Graf 4).
Tlak dusíku (plynu pro nebulizaci) měl se zvyšováním tlaku do 12 psi pozitivní
vliv na odezvu (Graf 5). Při vyšších hodnotách docházelo k rozšiřování píku,
pravděpodobně vlivem intenzivnějšího hydrodynamického proudění uvnitř separační
kapiláry. Optimem byl tlak 10 psi.
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Graf 4: Rychlost průtoku pomocné kapaliny
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Podmínky separace: BGE: 55 mM octan amonný, pH 5,3; separace při U = 20 kV a
teplotě +25°C. Koncentrace analytu 25 µg/ml; dávkování 25 mbar, 1 s.
MS detekce: ESI+ při napětí: -5 kV; tlak zmlžujícího plynu: 15 psi; průtoková rychlost
sušícího plynu: 5 l/min; teplota sušícího plynu: 200°C; složení přídavné kapaliny
voda:IPA 40:60 (v/v)
Graf 5: Vliv tlaku zmlžujícího plynu
pankuronium

vekuronium

rokuronium

160
140
120

S/N

100
80
60

40
20
0

4

6

8
10
12
tlak zmlžujícího plynu [psi]

14

Podmínky separace: BGE: 55 mM octan amonný, pH 5,3; separace při U = 20 kV a
teplotě +25°C. Koncentrace analytu 25 µg/ml, dávkování 25 mbar, 1 s.
MS detekce: ESI+ při napětí: -5 kV; průtoková rychlost sušícího plynu: 5 l/min;
teplota sušícího plynu: 200°C; složení přídavné kapaliny voda:IPA 40:60 (v/v);
průtoková rychlost přídavné kapaliny: 4 µl/min
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Tvorba většího množství iontů byla očekávána při vyšší průtokové rychlosti
sušícího plynu, který napomáhá tvorbě kapének. Lepší poměr S/N byl ovšem
zaznamenán u nižších průtokových rychlostí (Graf 6), kde ale na druhou stranu také
docházelo ke zhoršování tvaru píků. Proto byla jako kompromis zvolena průtoková
rychlost 6 l/min.
Graf 6: Průtoková rychlost sušícího plynu
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Podmínky separace: BGE: 55 mM octan amonný, pH 5,3; separace při U = 20 kV a
teplotě +25°C. Koncentrace analytu 25 µg/ml; dávkování 25 mbar, 1 s.
MS detekce: ESI+ při napětí: -5 kV; tlak zmlžujícího plynu: 10 psi; teplota sušícího
plynu: 200°C; složení přídavné kapaliny voda:IPA 40:60 (v/v); průtoková rychlost
přídavné kapaliny: 4 µl/min
Jako poslední parametr ovlivňující tvorbu elektrospreje byl studován vliv teploty
sušícího plynu. Z testovaného rozsahu byla vybrána teplota 200°C, kde bylo dosaženo
nejvyšší čistoty spekter i nejvyšší citlivosti u většiny analytů (viz Graf 7). Při vyšších
teplotách docházelo ke vzniku rozkladných produktů.
Optimální natavení parametrů elektrospreje pro všechny sledované analyty bylo
následující:
Složení přídavné kapaliny: IPA:voda 40:60 (v/v)
Průtoková rychlost přídavné kapaliny: 4 µl/min
Tlak zmlžujícího plynu: 10 psi
Průtoková rychlost a teplota sušícího plynu: 6 l/min; 200°C
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Graf 7: Vliv teploty sušícího plynu
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Podmínky separace: BGE: 55 mM octan amonný, pH 5,3; separace při U = 20 kV a
teplotě +25°C. Koncentrace analytu 25 µg/ml, dávkování 25 mbar, 1 s.
MS detekce: ESI+ při napětí: -5 kV; tlak zmlžujícího plynu: 10 psi; průtoková rychlost
sušícího plynu: 6 l/min; složení přídavné kapaliny voda:IPA 40:60 (v/v); průtoková
rychlost přídavné kapaliny: 4 µl/min
Vliv dávkování (tlaku a doby nástřiku) byl testován pro tlaky 25 a 50 mbar a časy
1, 2, 3, 6 a 9 s. Dávkování při tlaku 50 mbar a při dobách nástřiku delších než 2 s (při
tlaku 25 mbar) značně zhoršovalo kvalitu píků, proto bylo používáno hydrodynamické
dávkování při tlaku 25 mbar po dobu 1 s. Elektroferogram roztoku standardů PM, VM
a RM za optimálních podmínek CE-MS analýzy je uveden na Obr. 17.
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Obr. 17: Elektroferogram roztoku standardů PM, VM a RM za optimálních podmínek
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Podmínky separace: BGE: 55 mM octan amonný, pH 5,3; separace při U = 20 kV a
teplotě 25°C. Koncentrace analytů 25 µg/ml, dávkování 25 mbar, 1 s.
MS detekce: ESI+ při napětí: -5 kV; tlak zmlžujícího plynu: 10 psi; průtoková
rychlost sušícího plynu: 6 l/min; složení přídavné kapaliny voda:IPA 40:60 (v/v);
průtoková rychlost přídavné kapaliny: 4 µl/min
Po nastavení parametrů v MS módu byly hledány vhodné podmínky pro
tandemovou hmotnostní analýzu (MS/MS). Kvůli špatnému rozlišení analytů byl
vybrán SRM mód pro současné sledování charakteristických fragmentací. Pro získání
maximálních intenzit fragmentových iontů a zároveň zachování minimální odezvy
prekurzorového

iontu

byla

amplituda

fragmentace

manuálně

přepínána

a

optimalizována. Hodnota amplitudy 0,65 V byla vhodná pro všechny tři analyty.
V Tab. 14 jsou uvedeny sledované poměry m/z prekurzorových iontů a
produktové ionty MS/MS analýzy. Nejintenzivnější ionty spekter byly použity pro
kvantifikaci. MS/MS spektra charakteristických fragmentů prekurzorových iontů jsou
zobrazeny na Obr. 18.
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Tab. 14: Pozorované hodnoty m/z sledovaných myorelaxancií a jejich produkty
MS/MS analýzy
analyt

PM

VM

RM

molekulová hmotnost

572,5

557,4

530,4

prekurzorový iont (m/z)

286,2

278,7

265,2

2+

2+

2+

100,2

206,5

235,1

206,7

249,2

244,1

náboj prekurzoru
produktové ionty (m/z)

236,6
430,4
472,3

Obr. 18: MS/MS spektra studovaných myorelaxancií
Intens.
x105
2.0

pankuronium
M = 572.5

1.5
1.0

+MS2(286.2), 3.2min

236.6

206.7

m/z = 286.2

430.4

100.2

472.3

0.5

0.0
100

Intens.
x105

1.0
0.8

150

200

250

300

350

400

450

+MS2(278.7), 3.2min

249.2

vekuronium
M = 557.4

m/z

m/z = 278.7

0.6
0.4

206.5

0.2

430.3

0.0
100

Intens.
x105
0.8

150

200

250

300

350

400

m/z

+MS2(265.2), 3.2min

244.1

rokuronium
M = 530.4

450

m/z = 265.2

0.6

235.1

0.4
0.2
0.0
100

150

200

250

300

350

400

450

m/z

Měřeno za optimálních podmínek. Koncentrace analytů 5 µg/ml.
6.3.1.3 Optimalizace CE-C4D metody
Vyvinutá CE-C4D metoda založená na komplexaci myorelaxancií PM a VM s CD
popsaná v kapitole 5 byla modifikována tak, aby byla umožněna separace RM vedle
PM a VM. Zároveň byly preferovány BGE v kyselé oblasti, aby se předešlo rozkladu
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analytů, které bylo pozorováno během delší (~ 9 min) CE-MS analýzy v bazické
oblasti pH (~9).
Pro separaci všech tří iontů PM, VM a RM byl jako BGE vybrán
octanový/amoniakální pufr o pH 5,75. Pro dosažení úspěšné separace byl opět klíčový
přídavek CD jako selektoru, jelikož bez přídavku CD analyty migrovaly stejnou
rychlostí a ani úprava pH BGE nevedla k jejich rozdělení. Vliv přítomnosti CD v BGE
na separaci analytů je znázorněn na Obr. 19. V BGE s CD bylo zároveň pozorováno
téměř dvojnásobné zesílení analytického signálu (korigované plochy) u všech
sledovaných analytů. Systémový pík migrující před trimethylfenylamoniem (IS)
pozorovaný i ve slepém roztoku neovlivňoval negativně selektivitu seperace (rozlišení
systémového píku a IS bylo 1,65).
Obr. 19: Elektroferogram: vliv přídavku cyklodextrinu na CE-C4D separaci
myorelaxancií

Podmínky separace: křemenná kapilára 50 μm ID (75/45 cm- celková/efektivní
dékla); Složení BGE: 30 mM octan amonný, pH 5,75; s obsahem 20 mg/ml HP-γ-CD
(plná čára) a bez HP-γ-CD (tečkovaná čára). Dávkování vzorku 50 mbar, 6 s; napětí
25 kV; teplota 25°C.
Identifikace píků: IS - TMFA, 1 – PM, 2 – VM, 3 – RM, EOF – elektroosmotický
tok; koncentrace analytů 150 µg/ml
Následovala optimalizace proměnných ovlivňujících elektroforetickou analýzu.
Byl testován vliv koncentrace BGE v rozsahu 10 – 50 mM. Vzhledem k dřívějším
výsledkům (viz kapitola 5.3.1) byl výběr CD omezen na zástupce γ-řady (γ-CD a HP79
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γ-CD). Z hlediska dobré symetrie a rozlišení píků se jako nejlepší selektor opět
osvědčil HP-γ-CD. Dále byl testován vliv organického rozpouštědla MeOH (5% - 20%
v/v), separačního napětí (15 kV – 30 kV) a pracovní teploty v prostoru kapiláry
(15°C – 30°C).
Přídavek organického modifikátoru v BGE (MeOH) neměl pozitivní efekt na
separaci, a proto nebyl v dalších pokusech používán. Pro zlepšení opakovatelnosti
migračních časů byla zvýšena koncentrace NaOH pro proplachování kapiláry mezi
analýzami z původních 0,1 mol/l na 0,5 mol/l. Optimální podmínky použité pro
kvantitativní analýzu jsou uvedeny v kapitole 6.2.2.
6.3.2. Kvantitativní analýza
U navržených metod byly testovány linearita, koncentrační rozsah, LOD, LOQ a
přesnost. U CE-C4D byla také hodnocena správnost.
CE-MS/MS metoda vykazovala linearitu v rozsahu koncentrací 0,1 – 10 μg/ml
pro PM a RM a 0,5 – 10 μg/ml pro VM, s koeficientem korelace r ≥ 0,9980. LOQ byl
určen postupným ředěním zásobního roztoku standardu na koncentraci, která na
záznamu ještě umožňovala provést spolehlivou integraci při určení plochy píku
(LOQ = 10∙S/N). LOD byl vypočítán jako 3∙S/N a ověřen experimentálně. CE-C4D
metoda byla lineární v rozsahu 50 – 250 μg/ml pro PM, VM a RM s koeficientem
korelace r ≥ 0,9954. LOD a LOQ byly vypočítány podle postupu uvedeného v 3.4.3.
Metodou CE-MS/MS byla zjištěn limit detekce přinejmenším o dva řády nižší (mol/l)
než metodou CE-C4D, což odpovídá jejich specifikacím.
U obou metod byla hodnocena opakovatelnost migračních časů a korigovaných
ploch všech analytů; byla vyjádřena jako % RSD pro šest opakovaných nástřiků
(n = 6) u koncentračních hladin 5 μg/ml (CE-MS/MS) a 150 μg/ml (CE-C4D).
Opakovatelnost migračních časů byla lepší u všech analytů pro CE-C4D (RSD
v rozmezí 0,72 – 0,83 %). Pro CE-MS/MS byly hodnoty méně přesné, ale uspokojivé
(RSD

v

rozsahu

1,5 – 3,2 %).

Variabilní

výsledky

byly

pozorovány

pro

opakovatelnost ploch u metody CE-MS/MS, kde se hodnoty RSD pohybovaly v
rozmezí 23,3 – 27,0%. U metody CE-C4D byla opakovatelnost ploch píků
charakterizována hodnotami RSD v rozmezí 1,55 – 2,81%. Statistické parametry

80

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 3
vypočítané metodou regrese a vybrané validační charakteristiky jsou pro obě metody
uvedeny v Tab. 16., s. 82.
Přesnost byla ověřena měřením šesti vzorků připravených stejným postupem
(n = 6), nastřikovaných třikrát, a to v rámci jednoho dne a dále ve třech různých dnech
(n = 18). Byla vyhodnocena jako % RSD ploch a migračních časů pro analyty o
přibližné koncentraci 5 μg/ml (CE-MS/MS) a 200 μg/ml (PM,VM) a 150 μg/ml (RM)
pro CE-C4D. Zatímco u CE-C4D metody byly v rámci jednoho dne zjištěny uspokojivé
hodnoty RSD v rozsahu 0,4 – 1,9 % pro plochy a shodně 0,2 % pro migrační časy, u
metody CE-MS/MS byly nalezeny hodnoty RSD v rozmezí 5,8 – 22,3 % pro plochy
píků a 1,2 -1,9 % pro migrační časy. Tyto výsledky ukazují na uspokojivou
opakovatelnost migračních časů, avšak hodnoty RSD ploch u metody CE-MS/MS
indikují značnou nepřesnost. Tato nepřesnost může být způsobena tím, že měření
koncentrace analytů jsou příliš nízké a také nedostupností vhodných vnitřních
standardů, kterými by měly v ideálním případě příslušné deuterované analyty.
Mezidenní přesnost byla vzhledem k velké variabilitě CE-MS/MS výsledků
vyhodnocena pouze pro CE-C4D metodu. Souhrnně jsou výsledky ověření přesnosti
uvedeny v Tab. 15.
Tab. 15: Test přesnosti analytického postupu pro navržené CE-MS/MS a CE-C4D
metody
CE-C4D
n

μg/ml

CE-MS/MS

PM

VM

RM

PM

VM

RM

200

200

150

5

5

5

RSD [%] během jednoho dne
6

plochaa

1,6

0,4

1,9

22,3

18,0

5,8

6

migrační čas

0,2

0,2

0,2

1,2

1,9

1,3

RSD [%] mezidenní

a

a

18

plocha

18

migrační čas

3,7

2,6

2,5

-

-

-

2,3

0,8

0,4

-

-

-

CE-C4D – poměr korigované plochy analytu a korigované plochy IS
CE-MS/MS – nekorigované plochy analytu
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Tab. 16: Vybrané validační parametry navržených CE-C4D a CE-MS/MS metod

CE-C4D
analyt

CE-MS/MS

PM

VM

RM

PM

VM

RM

50 - 250

50 - 250

50 - 250

0,1 - 10

0,5 - 10

0,5 - 10

0,0029 ± 0,0001

0,0039 ± 0,0001

0.0041 ± 0,0002

749381 ± 2,1∙104

92296 ± 2,7∙103

164456 ± 3,2∙103

0,083 ± 0,027

0,085 ± 0,022

0,091 ± 0,034

21222 ± 1,2∙104

109749 ± 1,5∙104

15145 ± 1,6∙104

0,9954

0,9983

0,9962

0,9980

0,9983

0,9993

LOQ [μg/ml]

50

50

50

0,1

0,5

0,1

LOD [μg/ml]

15

LOD [mol/l]

26∙10

rozsah [μg/ml]
směrnice přímky ± SD
absolutní člen ± SD
r

15
-6

27∙10

15
-6

28∙10

0,03
-6

-9

53∙10

150 μg/ml

opakovatelnost [% RSD]; n = 6

0,15
0,27∙10

0,03
-6

57∙10-9

5 μg/ml

migrační čas

0,72

0,77

0,83

1,5

2,1

3,2

plochaa

2,81

1,55

2,18

27,0

23,3

23,5

a-

CE-C4D - poměr korigované plochy analytu ke korigované ploše IS
CE-MS/MS - korigovaná plocha analytu

82

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 3
Správnost výsledků získaných CE-C4D přístupem byla potvrzena metodou
standardního přídavku. Byla provedena na třech koncentračních hladinách; každé
měření bylo provedeno třikrát. Z průměrných nalezených hodnot standardního
přídavku byla vyhodnocena RSD (n = 3) a byla vypočítána výtěžnost v %. Výsledky
jsou uvedeny v Tab. 17.
Tab. 17: Výsledky testu výtěžnosti pro CE-C4D metodu

pankuronium

vekuroniun

rokuronium
a

přidáno

nalezeno

RSD [%]

výtěžnost

[µg/ml]

[µg/ml]

n=3

[%]a

24,75

25,07

1,99

101,3

49,5

51,24

0,88

103,5

99,0

101,23

1,52

102,3

24,51

25,11

2,84

100,7

49,02

49,28

3,04

100,5

98,04

97,36

2,81

99,31

24,95

24,96

1,57

100,1

49,9

48,51

3,28

97,2

99,8

100,08

3,78

100,3

a

průměr ze tří experimentů, každý nastřikován třikrát

6.3.2.1 Analýza farmaceutických přípravků
CE-C4D metodou byl stanoven obsah účinných látek ve farmaceutických
přípravcích Pavulon®, Norcuron® a Esmeron® (N.V. Organon, Oss, Nizozemí). Žádná
z pomocných látek (octan sodný, chlorid sodný a kyselina octová v injekčním roztoku
Pavulon® a Esmeron®; a hydrogenfosforečnan sodný, kyselina citrónová a manitol
v suchých injekcích Norcuron®) neovlivňovala negativně výsledky CE analýzy. Na
Obr. 20 jsou znázorněny elektroferogramy příslušných farmaceutických přípravků.
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Obr. 20: Elektroferogramy přípravků Pavulon®, Norcuron® a Esmeron® měřené za
optimálních podmínek

Podmínky separace: Analyzátor PrinCE 650; křemenná kapilára 50 μm ID
(75/45 cm- celková/efektivní délka); složení BGE: 30 mM octan amonný o pH 5,75
obsahující 20 mg/ml HP-γ-CD. Dávkování vzorku 50 mbar, 6 s; napětí 25 kV; teplota
25°C. EOF - elektroosmotický tok.
Elektroferogramy:
tečkované čáry: A, B a C – slepý roztok
plné čáry: zředěné roztoky přípravků
A: Pavulon®, o přibližné koncentraci PM 200 µg/ml
B: Norcuron ®, o přibližné koncentraci VM 200 µg/ml
C: Esmeron®, o přibližné koncentraci RM 150 µg/ml
Z šesti připravených testovacích roztoků jednotlivých přípravků byla vypočítána
koncentrace analytů vztažená na paralelně měřený roztok standardu. Byl vypočítán
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průměrný obsah PM, VM a RM v přípravcích Pavulon®, Norcuron®, respektive
Esmeron®, a určena RSD v % (n = 6). Obsah účinné látky nalezený metodou CE-C4D
odpovídal hodnotě deklarované výrobcem a pro všechny přípravky se pohyboval
v rozmezí 99,04 – 100,70 s RSD ≤ 1,9 (n = 6). Data získaná metodou CE-MS/MS
nemohou v tomto případě sloužit pro spolehlivé určení obsahu vzhledem k variabilitě
výsledků, o kterých svědčí vysoké hodnoty RSD (viz tabulka Tab. 18). Z důvodu
nenormálního rozložení dat byl pro statistické porovnání výsledků obou metod použit
Mann-Whitney Rank sum test. Výsledky testu pro stanovení obsahu PM prokázaly
signifikantní rozdíl mezi oběma metodami měření s pravděpodobností vyšší než 98%
(P = 0,002). U stanovení obsahu dalších dvou analytů nebyl zjištěn významný rozdíl;
P = 0,065 (VM) a 0,180 (RM). Pro vyhonocení byl použit program SigmaStat pro
Windows, verze 3.0)
Tab. 18: Výsledky stanovení PM, VM a RM ve farmaceutických přípravcích
CE-C4D
deklarované

nalezeno [%]

množství analytu

± RSD [%]

± RSD [%]

Pavulon®

2 mg/ml PM

100,70 ± 1.6

62,39 ± 22.3

Norcuron®

4 mg/ml VM

99,04 ± 0.8

120,8 ± 18.8

Esmeron®

10 mg/ml RM

99,74 ± 1.9

109,2 ± 14.2

HVLP

a

CE-MS/MS
a

nalezeno [%]a

průměr šesti nezávislých stanovení

6.4. Závěr
Byly

vyvinuty

nové

kapilárně

elektroforetické

metody

pro

stanovení

myorelaxancií PM, VM a RM s C4D a tandemovou MS detekcí. Obě metody jsou
vhodné pro rychlou detekci těchto analytů, které neobsahují chromofor a není třeba je
derivatizovat. Doba analýzy u obou metod je porovnatelná a je kratší než 5 minut.
Metoda CE-C4D umožňuje separaci PM, VM a RM; jedná se o modifikaci námi
dříve vyvinuté metody pro separaci PM a VM, která neumožňovala dokonalou
separaci RM v borátovém BGE. Výhodou nově navržené CE-C4D metody je možnost
separace všech tří testovaných myorelaxancií ve slabě kyselém prostředí separačního
elektrolytu, které eliminuje případnou hydrolýzu myorelaxancií. Vykazuje limit
detekce srovnatelný s původní metodou a s CE metodou s nepřímou UV detekcí
vyvinutou pro VM a jeho degradační produkt 3,17-desacetyl VM [125]. HPLC metody
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s UV a CAD detekcí, které byly využity pro stanovení PM a VM a jejich vybraných
nečistot [122, 123, 125], mají o jeden řád nižší LOD. Doba analýzy těchto HPLC
metod se pro PM nebo VM se pohybuje v rozmezí od 6 – 12 min. Při použití
ampérometrické detekce je citlivost HPLC metody pro RM [126] o tři řády vyšší a čas
analýzy je asi dvojnásobný než u CE-C4D.
Výsledky validace ukázaly, že CE-C4D metoda poskytuje přesné a správné
výsledky a je možno ji aplikovat ke stanovení hlavních účinných látek PM, VM, RM
ve farmaceutických přípravcích. CE-C4D proto může být alternativní metodou
k HPLC při sledování kvality léčivých přípravků obsahujících tato myorelaxancia.
V této práci bylo poprvé popsáno stanovení PM, VM a RM technikou kapilární
elektroforézy s hmotnostní spektrometrickou detekcí. CE-MS/MS prokázala dobrou
linearitu, charakterizovanou r ≤ 0,9980 a výbornou citlivost u všech testovaných
analytů (řádově) nmol/l, což koresponduje s některými dříve publikovanými HPLCMS(/MS) stanoveními těchto analytů souvisejícími s klinickou a forenzní analýzou
[127-129]. Metoda se ovšem neosvědčila pro potřeby kvantitativní analýzy, u níž byla
prokázána nedostatečná opakovatelnost. Ve vztahu k analýze farmaceutických
přípravků je metoda dostatečně citlivá pro detekci a identifikaci nečistot, kvantitativní
vyhodnocení není možné z hlediska variability výsledků.
Z výsledků práce vyplývá, že CE-C4D je vhodnější pro rutinní analýzy PM, VM a
RM z hlediska jednodušší instrumentace a správnosti výsledků. CE-MS/MS je metoda
technicky náročnější a je ovlivněna mnoha vnějšími parametry, které musí být
zohledněny při kvantitativní analýze. Vzhledem k dosažené vysoké citlivosti pro PM,
VM a RM má tato technika potenciál pro identifikaci těchto myorelaxancií
v biologickém materiálu. Výhodou je i nízká spotřeba vzorku a organických
rozpouštědel.
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7. ZÁVĚR
Byly vyvinuty nové CE-C4D metody pro analýzu farmaceuticky významných
kvartérních amoniových bází (karbethopendecinium bromid, pankuronium bromid,
vekuronium bromid a rokuronium bromid). Navržené metody byly validovány podle
doporučení farmaceutických autorit a podle dosažených výsledků lze konstatovat
jejich využitelnost pro kontrolu jakosti (stanovení aktivní látky) zkoumaných
farmaceutických přípravků. Bezkontaktní vodivostní detekce není dostatečně citlivá
pro spolehlivé stanovení nízkých koncentrací nečistot. Tento nedostatek by mohl být
překonán volbou citlivějšího způsobu detekce nebo zakoncetrováním analytu vhodnou
technikou.
Navržená metoda popisující CE-ESI-MS/MS analýzu myorelaxancií (PM, VM a
RM) nedosahuje požadovaných kvalit pro kvantitativní analýzu. Ovšem vzhledem
k nízkým detekčním limitům má potenciál pro identifikaci těchto látek jako nečistot,
potažmo pro jejich detekci v biologických matricích. Pro konkrétní účely kvantitativní
analýzy by bylo nutné metodu reoptimalizovat a znovu validovat.
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9.3.

Příspěvky uvedené ve sbornících a reprinty publikovaných posterů

9.3.1. Příloha III

VYUŽITÍ SPOJENÍ KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY
S BEZKONTAKTNÍ VODIVOSTNÍ DETEKCÍ PRO
ANALÝZU LÉČIV
KLÁRA PETRŮ, PAVEL JÁČ, MIROSLAV POLÁŠEK
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutick á fak ulta v Hradci Králové, Katedra analytick é
chemie, Heyrovsk ého 1203, 500 05 Hradec Králové; k lara.petru@f af.cuni.cz

Kapilární elektroforéza (CE) je účinnou separační analytickou
metodou, alternativní ke konvenčně používaným instrumentálním metodám
jako je HPLC a GC, kterou lze v určitých oblastech uplatnit při kontrole
jakosti léčiv.
Pomocí CE lze separovat i velmi polární nebo bazické sloučeniny, pro
něž bývá chromatografická analýza problematická. Možnost spojení CE
s bezkontaktním vodivostním detektorem (CCD) rozšiřuje spektrum analytů
prakticky na všechny nabité částice – anorganické anionty a kationty stejně
jako organické ionty, např. ionty karboxylových kyselin, aminů, kvartérních
amoniových bazí, aminokyselin, peptidů, fragmentů DNA a mnohých
zástupců léčiv.
Základní výhodou CE/CCD je vyšší citlivost detekce u analytů málo
absorbujících v UV oblasti. CE/CCD tak nabízí možnost stanovení sloučenin
postrádajících chromofory bez potřeby derivatizace, jež může být komplikací
pro tradičně používané přímé i nepřímé UV spektrofotometrické detekční
techniky.
V rámci tohoto sdělení jsou shrnuty metody, použitelné pro kontrolu
jakosti léčiv nebo jejich monitorování v tělních tekutinách, vyvinuté za deset
let existence CE/CCD v axiálním uspořádání. Jsou diskutovány přednosti,
výhody a úskalí představených aplikací. Taktéž jsou navrženy možné směry
vedoucí k rozšíření využití této separační metody.

Autoři děkují Grantové agentuře Univerzity Karlovy, grant 123709/2009 a
Ministerstvu školství České republiky, grant 0021620822 za finanční
podporu projektu.
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9.3.2. Příloha IV

DETERMINATION OF CARBETHOPENDECINIUM BROMIDE IN
PHARMACEUTICALS USING CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS
WITH CONTACTLESS CONDUCTIVITY DETECTION
Klára Petrů, Jitka Široká, Pavel Jáč, Miroslav Polášek*
Department of Analytical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Charles University, Heyrovského 1203,
500 05 Hradec Králové, Czech Republic
E- mail: miroslav.polasek@faf.cuni.cz

Carbethopendecinium bromide (septonex) (I) is a quaternary ammonium salt (surfactant) used
in medicine as an antiseptic and disinfectant.
O
O
+

Br-

N

I

H3C

CH3

CH3

A capillary zone electrophoretic method with contactless conductivity detection for the
determination of septonex (lacking UV chromophores) was devised. The effect of addition of
cyclodextrins and organic solvents into the background electrolyte (BGE) on the quality of
separation was studied. Optimal conditions for the assay of septonex were: BGE containing 30 mM
MES (morpholinoethanesulphonic acid) of pH 7.0 (adjusted with 200 mM TRIS), 20 % (v/v) of
acetonitrile and 12.5 mg/ml of (2-hydroxypropyl)-β-cyclodextrin; voltage 25 kV, temperature 25 °C
and hydrodynamic sample injection at 50 mbar for 15 s. N, N-dimethylethanolamine (200 µg/ml)
was used as internal standard. The analysis was carried out in a fused-silica capillary (i. d. 50 μm,
total length 75 cm and the length to the detector 45 cm). The migration time of septonex was 7 min
and a single separation run took less than 10 min. The overall analysis time involving appropriate
rinsing of the capillary was less than 20 min. The calibration curve was linear in the range 75 – 300
µg/ml of septonex (r = 0.997). The LOD was 9μg/ml and the LOQ was 30 μg/ml of septonex. The
repeatability of corrected peak areas was characterised by RSD 3.1 % (n = 6). The application of
devised methodology in the analysis of pharmaceuticals containing septonex will be presented. The
accuracy of the proposed method was evaluated by recovery experiment.
Financial support by the Grant Agency of Charles University, grant # 123709/2009 and by the
Czech Ministry of Education, grant # MSM 0021620822 is gratefully acknowledged.
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