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Diplomová práce se zaměřuje na provedení zátěžových zkoušek estrogenních 

hormonů 17β-estradiolu (estradiol) a 17α-ethinylestradiolu (ethinylestradiol). Obě 

látky byly vystaveny vlivům oxidace a kyselému a zásaditému pH po předem danou 

dobu za zvýšené teploty (70°C). Výsledky těchto zkoušek měly ukázat případný 

pokles či nárůst plochy píku estradiolu a ethinylestradiolu a tvorbu jejich 

degradačních produktů. Plochy píků a retenční časy degradačních produktů byly 

sledovány pomocí HPLC. Cílem práce bylo zjistit, jaké vlastnosti mají tyto hormony 

v zátěžových situacích, simulujících extrémní podmínky výroby, skladování, 

transportu a působení vnějších vlivů, charakterizovat degradační produkty a ověřit 

vhodnost metody pro jejich analýzu. Použitá metoda byla částečně validována 

ověřením parametrů linearity, správnosti a přesnosti. 

V experimentální části bylo zjištěno, že estradiol i ethinylestradiol jsou při 

zvýšené teplotě stabilní ve vodě i v acetonitrilu. Ani po 4 hodinách neměla tato 

rozpouštědla vliv na stabilitu obou látek. Estradiol byl poté vystaven vlivům 2% HCl a 

2% NaOH při zvýšené teplotě 70°C po dobu 4 hodin. Při pokusu nedošlo k rozložení 

estradiolu na degradační produkty. Při vystavení estradiolu vlivům 5% HCl, 5 % 

NaOH a 3% H2O2 došlo k jeho rozložení na degradační produkty (DP) - během 

působení peroxidu vodíku se estradiol rozkládal na DP H2O2 (retenční čas 

degradačního produktu peroxidu vodíku je 2,1 min). V kyselém prostředí byl sledován 

vznik 5 DP - 1. DP HCl – 5. DP HCl (1. DP je charakterizován retenčním časem tR 

2,6 min, 2. DP časem 4,0 min., 3. DP časem 4,5 min., 4. DP časem 5,3 min. a 5. DP 

časem 6,1 min). V prostředí hydroxidu sodného k rozložení estradiolu na DP 

nedošlo. 



Ethinylestradiol byl v kyselém a zásaditém prostředí za zvolených podmínek 

stabilní. Vlivem oxidace došlo k částečnému rozkladu ethinylestradiolu. Na 

chromatogramu nebyly za zvolených chromatografických podmínek zaznamenány 

žádné rozkladné produkty. 

Dalším krokem bylo stanovení obsahu estradiolu a ethinylestradiolu 

v antikoncepčních tabletách po uplynutí jejich doby použitelnosti. Bylo zjištěno, že 

obsah estradiolu v antikoncepci Angelina® byl 0,995 mg (99,46 % deklarovaného 

množství), ethinylestradiolu v antikoncepci Vreya® byl 0,035 mg (101,13 % 

deklarovaného množství) a obsah ethinylestradiolu v antikoncepci Novynette® byl 

0,020 mg (99,50 % deklarovaného množství). Na chromatogramech nebyly 

zaznamenány žádné rozkladné produkty. 


