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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.  
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 This diploma thesis is focused on the implementation of stress testing of 

two estrogenic hormones estradiol and ethynylestradiol. Both substances have 

been exposed to oxidation and acid and alkaline pH at increased temperature of 

70°C for a predefined time period. The results of these tests should have shown 

a decrease or an increase of the peak area of estradiol and 17α- 

ethynylestradiol and a potential formation of degradation products. Peak areas 

and retention times of degradation products were observed by HPLC. The aim 

of this thesis was to determine the properties of these hormones under various 

stress conditions like extreme conditions of production, storage, transport 

and/or under various external influences. Characterization of degradation 

products and verification of the suitability of methods used for the analysis of 

degradation products were also aims of this paper. The method was partially 

validated. 

 In the experimental part there has been found out that estradiol and 

ethynylestradiol were stable in water as well as in acetonitrile solution at the 

elevated temperature. Estradiol has been exposed to the effects of 2% HCl and 

2% NaOH at the temperature of 70°C for the period of 4 hours. No degradation 

products have occurred. When exposing the estradiol to the effects of 5% HCl, 

5% NaOH and 3% H2O2 the degradation products have occurred by the 

hydrochloric acid - first DP which is characterized by retention time tR of 2.6 

min., 2nd DP by tR of 4.0 min., 3rd DP by tR of 4.5 min., 4th by DP time of 5.3 min. 

and 5th DP by time of 6.1 min. Retention time of degradation product of 

hydrogen peroxide was 2.1 min. 

 17α-ethynylestradiol has been also exposed to the effects 0.5% and 2% 

NaOH which didn´t lead to the decomposition of ethynylestradiol into any 



 

degradation products. The same results were achieved after exposure of 

ethynylestradiol to acidic conditions (5% HCl). Ethynylestradiol underwent a 

slow decomposition under the influence of 3% hydrogen peroxide. No 

degradation products were observed in the chromatograms.  

 The determination of estradiol and ethynylestradiol concentration in 

contraceptive tablets after the expiration date was the next step of the 

experimental part of the thesis. It was found out that the level of estradiol in 

contraception Angelina® was 0.995 mg (99.46 % of the declared amount), the 

level of ethynylestradiol in contraception Vreya® was 0.035 mg (101.13 % of the 

declared amount) and the level of ethynylestradiol in contraception Novynette® 

was 0.020 mg (99.50 % of the declared amount). No degradation products were 

observed in the chromatograms. 
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1 Úvod 

 Estrogeny jsou důležité pro regulaci mnoha životních funkcí. Léčiva 

obsahující estrogeny jsou běžně používána v lékařské terapii. V dnešní době je 

věnován stále větší důraz na zjištění degradačních produktů estrogenů i 

z důvodů potence a možnosti jejich vniknutí do životního prostředí. 

 Zátěžové zkoušky se tak stávají důležitou součástí výzkumu a vývoje 

léčiv a je jim věnována velká pozornost, jak ze strany farmaceutických 

společností, tak ze strany akademické. Při těchto zkouškách se léčiva podrobují 

extrémním fyzikálním nebo chemickým zátěžím k dosažení urychleného 

chemického rozkladu léčiva, antioxidantů nebo konzervačních látek. 

 Pro analýzu degradačních produktů steroidních hormonů se stala 

metodou první volby HPLC, hlavně díky své vysoké přesnosti, citlivosti a 

reprodukovatelnosti. 
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2 Cíl a popis zadání práce 

Cílem diplomové práce bylo provedení zátěžových zkoušek estrogenních 

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

zjištění, jaké vlastnosti tyto hormony mají v zátěžových situacích, simulujících 

extrémní podmínky výroby, skladování, transportu a působení vnějších vlivů.  

Dalším úkolem bylo charakterizovat degradační produkty a ověřit 

vhodnost metody pro jejich analýzu. 

Dalším cílem bylo stanovení obsahu estradiolu a ethinylestradiolu 

v antikoncepčních tabletách po uplynutí jejich doby použitelnosti a posouzení 

změny množství jmenovaných hormonů v daném časovém horizontu. 
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3 Teoretická část 

3.1 Estradiol a jeho rozkladné produkty 

 Estrogeny, hormony produkované v lidském těle, jsou důležité pro 

regulaci mnoha životních funkcí. Tři hlavní estrogeny produkované ženským 

organismem jsou estriol (dále jen E3), estradiol (17β-estradiol, dále jen E2) a 

estron (dále jen E1). Léčiva obsahující estrogeny samotné nebo v kombinaci 

s progesteronem se běžně používají v lékařské terapii [1]. 

 Následující kapitola popisuje E2 a ukazuje jeho působení v 

menstruačním cyklu. Dále se kapitola zaměřuje na již v literatuře popsané 

degradační produkty E2, které byly také zkoumány v této diplomové práci. 

 

3.1.1 Estradiol 

CAS:    50-28-2 

Definice: (8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-

6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-

dekahydrocyklopenta[a]fenanthren-3,17-diol 

Sumární vzorec:  C18H24O2 

Vzhled:    bezbarvý, krystalický 

Rozpustnost: ve vodě špatně rozpustný, rozpustný 

v organických rozpouštědlech 

Molární hmotnost:  272,39 g/mol [2] 

 

 

Obr. 1: Strukturní vzorec estradiolu [3] 
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 E2 je pohlavní hormon, přirozený ovariální estrogen. Pod estrogeny patří 

více než 20 druhů souvisejících steroidních sloučenin. Z nich jsou v lidském těle 

nejhojnější E1, E2 a E3. Všechny tři jsou velmi stabilní. Naopak ostatní 

steroidní sloučeniny jsou v metabolických procesech přeměňovány velice rychle 

[4]. E2 je přibližně 10krát účinnější než E1 a 80krát účinnější než E3. E2 je 

stejně jako ostatní steroidy původně odvozený z cholesterolu.  

V molekulární struktuře má E2 dvě hydroxylové skupiny. Jedná se o 

predominantní estrogen v reprodukčním období. Jeho mechanismus účinku 

spočívá ve vazbě na intracelulárně umístěné specifické receptory. Je 

produkován vaječníky (v prvních týdnech těhotenství), placentou, nadledvinami 

a varlaty z androgenních prekurzorů. Většina estrogenů, která koluje v cirkulaci 

u muže, vzniká biokonverzí testosteronu na E2 a androstendionu na E1 

aromatázovým komplexem v tukové tkáni, svalech, ledvinách a játrech. 

V klinické praxi se využívají u mužů při diferenciální diagnostice gynekomastií 

[5]. V krvi je vázán z více než 98 % na proteiny, zejména sexuální hormony 

vázající globulin (SHBG). Biologickou aktivitu má jen volná frakce. Na konci 

těhotenství se denně tvoří okolo 20 mg E2 a jeho koncentrace v plazmě je 16-

30 ng/ml. Nízkou koncentraci E2 zjišťujeme při hrozícím potratu [5, 6]. 

 

 

Obr. 2: Přeměna testosteronu na E2 [7] 

 

 E2 je široce využíván v postklimakterické substituční terapii. Ta se 

provádí samostatně nebo v kombinaci s jinými hormony v podání orálním, 

transdermálním, podkožním nebo intravaginálním a v různých dávkových 

formách [8, 9]. Po perorálním podání má krátký biologický poločas (okolo 1 

hodiny). Biotrasformace probíhá v játrech za vzniku E3 a E1, které se konjugují 
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na sulfáty a glukuronáty, které se vyloučí ledvinami. Metabolity si zachovávají 

estrogenové účinky, ve srovnání s E3 nižší. Část metabolitů projde 

enterohepatálním oběhem [9]. 

Při transdermálním podání obchází E2 trávicí ústrojí a portální oběh, to 

umožňuje dosažení nižšího kolísání jeho plazmatických hladin. Estery E2 mají 

prodloužený účinek. Jsou většinou používány k injekční aplikaci, nejznámější 

zástupce této skupiny estradiol valerát se naopak používá k perorální aplikaci 

často v kombinovaných preparátech s progestiny [10].  

U žen E2 funguje jako růstový hormon tkáně reprodukčních orgánů – 

podporuje růst výstelky pochvy, děložního čípku, děložní sliznice a sliznice 

vejcovodů a zvyšuje průtok krve dělohou a podporuje růst dělohy. Ve třetím 

trimestru ovlivňuje produkci a sekreci progesteronu v placentě a tímto 

mechanismem může iniciovat začátek porodu. Zvyšuje iritabilitu a kontraktibilitu 

myometria, zvyšuje biosyntézu prostaglandinů a tím zvyšuje citlivost myometria 

na oxytocin a stimuluje přípravu mlékovodů na laktaci [6, 12]. Během 

menstruačního cyklu je produkován rostoucími folikuly a podílí se na navození 

ovulace prostřednictvím pozitivní zpětné vazby hypothalamo-hypofyzárního 

systému (viz. kap. 3.1.2) [11]. 

E2 je také zodpovědný za vývoj sekundárních pohlavních znaků žen. 

Změny začínají v období puberty a nejvíce se rozvíjejí v reprodukčním období. 

V období po menopauze, s klesajícím množstvím E2, změny ustávají. E2 je 

také zodpovědný za formování prsou a svým působením na kosti, chrupavky a 

rozložení tuku za změny tvaru těla [13]. 

E2 má také vliv na mužskou reprodukci. Je produkován působením 

aromatázy hlavně v Leydigových buňkách, ale také v zárodečných a Sertoliho 

buňkách nedospělých jedinců. Zabraňuje apoptóze buněk spermií. [13, 14] 

Stejně tak jako ostatní estrogeny je E2 nezbytný pro zdravé kosti. Při 

snížení jeho produkce, jak je tomu obvykle u postmenopauzálních žen a u 

pacientů po ozáření nebo chemoterapii, se kosti stávají křehké a lámavé [15]. 

Co se týče vlivu na játra, může E2 vyvolat u predisponovaných žen 

reverzibilní intrahepatální cholestázu. K té může dojít i při zahájení substituční 
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hormonální léčby po menopauze. E2 má vliv na produkci bílkovin, včetně 

lipoproteinů a bílkovin zodpovědných za srážení krve [16]. 

E2 může být tvořen v mozku ze steroidních prekurzorů a bylo zjištěno, že 

má neuroprotektivní funkci. Hraje také významnou roli v mentálním zdraví žen. 

Náhlé poklesy a kolísání nebo dlouhá období s nízkou hladinou hormonu 

způsobují snížení nálady a pocitu psychické pohody [17]. 

 

3.1.2 Menstruační cyklus 

Menstruační cyklus ženy trvá průměrně 28 dnů, doba trvání od 25 do 30 

dnů se považuje za normální. Cyklus je charakterizován čtyřmi hlavními 

hormonálními markery: luteizačním hormonem (dále jen LH), folikuly 

stimulujícím hormonem (dále jen FSH), E2 a progesteronem. LH a FSH jsou 

hypofyzární hormony.  

 Estrogeny a progesteron jsou ovariální hormony produkované 

folikulárními buňkami obklopujícími vajíčko. Vajíčko společně s okolními 

folikulárními buňkami tvoří v závěrečné fázi vývoje před ovulací tzv. Graafův 

folikul (folikulární fáze menstruačního cyklu). Hladina estrogenů, především E2, 

je v průběhu rané folikulární fáze nízká, zvyšuje se však 1 týden před 

vyplavením hladin gonadotropinů (LH a FSH). Vzestup je nejprve mírný, ale 

poté se prudce zrychluje a téměř exponenciálním růstem dosahuje vrcholu 

v období začátku vzestupu LH. Taková množství E2 způsobují změny na 

děložní sliznici, v pochvě a prsech. Sekrece progesteronu je v průběhu 

folikulární fáze na velmi nízké úrovni. Hladina progesteronu ale začíná náhle 

stoupat 12 hodin před začátkem vzestupu hladin LH.  

Za počátek ovulační fáze je označováno období na konci druhého týdne 

rozvoje Graafova folikulu, kdy folikul praská a uvolňuje se z něho zralé vajíčko. 

Po vzestupu E2 v pozdní folikulární fázi dochází v průběhu pouze několika 

hodin od počátku vyplavení gonadotropinů k jeho prudkému poklesu. 

Zbývající útvar Graafova folikulu se mění ve žluté tělísko - corpus luteum 

(luteální fáze menstruačního cyklu), v jehož buňkách se začíná produkovat 

progesteron. Po vytvoření corpus luteum dochází k opětovnému vzestupu 
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hladiny E2 (36 hodin po začátku vzestupu LH). Hladiny E2 a progesteronu 

dosahují maxima 6 – 9 dnů po vzestupu gonadotropinů [18]. 

U LH je pozorován jeho náhlý vzestup a pokles na konci folikulární fáze, 

který trvá průměrně 48 hodin. V ostatních fázích cyklu k nápadnějším změnám 

sekrece LH nedochází. Na konci folikulární fáze stoupá, jako součást 

předovulačního vyplavení gonadotropinů, také hodnota FSH. Tento vzestup 

však není tak významný, jako vzestup LH. V den předcházející menstruaci nebo 

v den menstruace je však zvýšení FSH je velmi zřetelné. Je to jediný čas, kdy je 

poměr koncentrací FSH k LH ve prospěch FSH.  

Hlavní úlohou progesteronu je připravit pohlavní ústrojí ženy k přijetí 

oplozeného vajíčka. To vyžaduje předchozí působení estrogenů, které zvyšují 

počet receptorů pro progesteron. V děloze způsobuje zmohutnění svaloviny 

(myometrium), ale především přechod slizniční vrstvy (endometrium) 

z proliferační fáze, navozené estrogeny, do fáze sekreční. Sekreční fáze je 

charakterizována změnou stromatu, kdy žlázky začínají produkovat sekret a 

mění se i charakter cévního zásobení. V pochvě progesteron způsobuje 

odlupování shluků buněk a v mléčné žláze rozvíjí její lobuloalveolární systém. 

Pokud nedojde k oplození vajíčka, končí i funkce žlutého tělíska, které 

degeneruje a mění se v corpus fibrosum či corpus albicans, pro svoji jizevnatou 

a bělavou podobu. Důsledkem toho endometrium přestává být stimulováno 

estrogeny a progesteronem a následně kolabuje, přičemž se ischemizuje 

sliznice. Ta se začíná odlučovat a její zbytky odcházejí krví v důsledku krvácení 

z poškození spirálních tepének. Následuje několik dnů krvácení označované 

jako menstruace [18, 19]. 
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3.1.3 Estron 

CAS:    53-16-7 

Definice: (8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-

6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-

dekahydrocyklopenta[a]fenanthren-17-on 

Sumární vzorec:  C18H22O2 

Vzhled:    bezbarvý, krystalický 

Rozpustnost: ve vodě nerozpustný, mírně rozpustný 

v acetonu a dioxanu, nízká rozpustnost 

v ethanolu a rostlinných olejích 

Molární hmotnost:  270,36 g/mol 

 

 

Obr. 3: Strukturní vzorec estronu [21] 

 

 E1 je přirozený estrogenní hormon s jednou hydroxyskupinou. Vzniká 

přeměnou z E2 nebo působením aromatázy z androstendionu. Je považován 

za metabolit E2 i kvůli jeho vyššímu obsahu v moči. E1 může být dále 

metabolizován na E3 [22]. 

 E1 se v prvních 4-6 týdnech těhotenství tvoří v nadledvině a ovariích 

matky, později v placentě z mateřského mléka. V období porodu je koncentrace 

E1 2-30 ng/ml.  

 E1 je považován za karcinogen. U žen způsobuje bolest prsou, 

nevolnost, bolesti hlavy, hypertenzi, u mužů anorexii, nevolnost a erektilní 

dysfunkci.  
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 E1 je v ženském těle přirozeně přítomen zejména v průběhu těhotenství 

a je převládajícím estrogenem u žen po menopauze [23]. 

 

3.1.4 Estriol 

CAS:    50-27-1 

Definice: (16α,17β)-estra-1,3,5(10)-trien-3,16,17-triol 

Sumární vzorec:  C18H24O3 

Vzhled:    bezbarvý, krystalický 

Rozpustnost: ve vodě nerozpustný, dobře rozpustný 

v organických rozpouštědlech 

Molární hmotnost: 288,37 g/mol [24] 

 

 

Obr. 4: Strukturní vzorec E3 [25] 

 

 E3 je nejslabším ze tří již jmenovaných estrogenů produkovaných 

v lidském těle. U žen se syntetizuje ve vaječnících a u obou pohlaví 

v nadledvinkách. 

 Hladina E3 v těle mužů, netěhotných žen a žen po menopauze se příliš 

neliší. U těhotných žen však stoupá v devátém týdnu těhotenství na 

několikanásobnou úroveň a hladina se udržuje až do porodu. V tomto období se 

produkuje v placentě z nadledvinkového dehydroepiandrosteronu. Vzhledem k  

možnosti jeho detekce v moči, slouží jako indikátor těhotenství a správného 

vývinu placenty. 
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 E3 normalizuje vaginální výstelku a napomáhá tak k obnově normální 

mikroflóry a fyziologického pH v pochvě. Pozitivně působí i na mezimozek a 

hypofýzu a zlepšuje tak těžkosti s návaly tepla, nervozitou, nespavostí a dalšími 

problémy spojenými s obdobím klimakteria [26, 27]. 

 

3.1.5 17α-ethinylestradiol 

CAS:    57-63-6 

Definice: 19-nor-17α-pregna-1,3,5(10)-trien-20-in-3,17-

diol 

Sumární vzorec:  C20H24O2 

Vzhled:    bílý až slabě nažloutlý, krystalický 

Rozpustnost: ve vodě nerozpustný, snadno rozpustný v lihu 

96%. Rozpouští se ve zředěných alkalických 

roztocích. 

Molární hmotnost: 296,403 g/mol [28] 

 

 

Obr. 5: Strukturní vzorec ethinylestradiolu [29] 

 

 Ethinylestradiol (17α-ethinylestradiol, dále jen EE2) je polosyntetický 

derivát E2. EE2 je orální, biologicky aktivní estrogen používaný v mnoha 

preparátech kombinované perorální antikoncepce. V této skupině léčiv se jedná 

o jeden z nejčastěji používaných léků. Zatímco E2 se snadno absorbuje při 

perorálním podání a je rychle inaktivován v játrech, EE2 je vůči rozkladu 

odolnější a je proto pro použití v perorální antikoncepci vhodný. Vstřebává 
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v tenkém střevě a vrcholu v séru dosahuje po asi 2 hodinách. EE2 a jeho 

metabolity jsou vylučovány se žlučí. Vzhledem k účinku enterohepatálního 

oběhu dosahuje EE2 druhého maxima o několik hodin později. V celkovém 

procesu absorpce ale existují rozdíly, vyvolané jaterními enzymy nebo 

medikamenty, které ovlivňují enterohepatální oběh. V oběhu je EE2 vázán na 

albumin. Je metabolizován hydroxylací aromatického kruhu a poté vylučován 

jak v moči, tak ve stolici jako glukuronidový a síranový konjugát [30, 31]. EE2 je 

připravován v jednom kroku z E1 ethinylací ethinu, sodíku a amidu sodného 

(viz. obr. 6). 

 

 

Obr. 6: Přeměna E1 na EE2 [32] 

 

3.1.6 17α-estradiol  

CAS:    57-91-0 

Definice: (17α)-estra-1(10),2,4-trien-3,17-diol 

Sumární vzorec:  C18H24O2 

Molární hmotnost: 272,37 g/mol [33] 

 

 

Obr. 7: Strukturní vzorec 17α-estradiolu [34]  
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 17α-estradiol byl historicky považován za hormonálně neaktivní izomer 

E2. Od E2 jej odlišuje pouze stereochemie na 17. atomu uhlíku. Na rozdíl od E2 

nemá žádnou estrogenní aktivitu, ale místo toho působí jako inhibitor enzymu 

5α-reduktázy. Ta je zodpovědná za aktivaci testosteronu na dihydrotestosteron, 

které oba hrají roli v regulaci růstu vlasů [35]. 

 

3.1.7 3-methoxy-17-estradiol 

CAS:    1035-77-4 

Definice: 1,3,5(10)-estratrien-3,17β-diol-3-methylether 

Sumární vzorec:  C19H26O2 

Molární hmotnost: 286,41 g/mol [36] 

 

 

Obr. 8: Strukturní vzorec 3-methoxy-17-estradiolu [37] 

 

3.1.8 17-Estradiol-17-acetát 

CAS:    1743-60-8 

Definice: (17β)-3-hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-yl 

acetát 

Sumární vzorec:  C20H26O3 

Molární hmotnost: 314,419 g/mol [38] 
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 Estradiol-17-acetát je syntetický ester přírodního E2. Na farmaceutický 

trh se dostal v roce 2001 ve formě vaginálního kroužku, jako hormonální 

substituční terapie k prevenci příznaků menopauzy u postmenopauzálních žen 

[39]. 

 

 

Obr. 9: Strukturní vzorec estradiol-17-acetátu [40] 
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3.2 Stabilita 

Stabilita léčiva a léčivého přípravku je definována jako jeho vlastnost 

zachovat si určené jakostní znaky ve stanovených mezích, po určitou dobu a za 

stanovených podmínek uchovávání. K testování stability slouží tzv. stabilitní 

studie. Je to soubor testů, které mají dokumentovat změny v kvalitě 

testovaného produktu působením vnějších vlivů. Účelem testování je stanovit 

podmínky skladování a uchovávání, vhodný obalový materiál a dobu 

použitelnosti přípravku. Stabilitní studie se provádějí při: 

 zavádění nového léku (s novou účinnou látkou či tzv. generikem) 

do výroby 

 změně vnitřního obalu či technologie výroby 

 změně specifikace nebo  

 při pravidelném sledování stability (tzv. následné stabilitní testy).  

Stabilita léčivého přípravku nebo léčivé látky je kritickým parametrem, 

který může mít vliv na jeho čistotu, účinnost a bezpečnost. Změny lékové 

stability mohou ohrozit bezpečí pacientů tvorbou toxických degradačních 

produktů, nižší dávkou účinné látky než se předpokládá, zvýšeným obsahem 

léčiva, změnou biologické dostupnosti, ztrátou mikrobiologické nezávadnosti 

nebo změnou vzhledu lékové formy. Proto je nezbytně nutné znát profil čistoty a 

chování léčivé látky v okolním prostředí za různých podmínek [41, 42]. 

Sledování stability je důležité k zajištění kvalitního, bezpečného a 

účinného přípravku po celou dobu použitelnosti. Požadavky na stabilitní studie v 

Evropě, USA a Japonsku jsou stanoveny v předpisech ICH. Pro testování 

stability léčivých přípravků se využívají organoleptická hodnocení a 

fotostabilitní, fyzikální, chemické, biologické a mikrobiologické zkoušky. 

Pod pojmem organoleptické hodnocení se rozumí sledování vzhledu, 

zápachu, barvy, chuti nebo čirosti. K fyzikálním zkouškám sledujícím stabilitu 

léčivých přípravků se řadí například rychlost sedimentace (u suspenzí), 

sledování konzistence, viskozity a polymorfismu (u polotuhých lékových forem), 

sledování vlivu skladování na uvolňování léčivé látky z přípravku (u 
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transdermálních lékových forem) nebo sledování změn velikosti částic (u 

aerodisperzí a emulzních lékových forem). Chemické zkoušky slouží 

ke sledování vzniku rozkladných produktů a stanovení obsahu účinných a 

vybraných pomocných látek. K provedení chemických zkoušek slouží hlavně 

chromatografické metody (viz. kap. 3.4). Testy fotostability prokazují stálost 

vlastností produktu při jeho vystavení světlu. Mezi biologické zkoušky patří 

například zkouška mikrobiologické nezávadnosti, zkouška na bakteriální 

endotoxiny nebo zkouška sterility. 

Stabilitní studie je možné rozdělit podle podmínek zátěže na: 

 Zátěžové zkoušky (stresové zkoušky) 

 Zrychlené testy 

 Dlouhodobé testy 

 Následné stabilitní zkoušky 

 Změnové stabilitní zkoušky a  

 In-use zkoušky  

Zátěžovým zkouškám je v rámci této práce věnována následující 

podkapitola.  

Zrychlené testy se provádějí za extrémních skladovacích podmínek 

k urychlení chemického rozkladu nebo fyzikálních změn léčiva nebo léčivého 

přípravku. Výsledky napomáhají k určení vhodné technologie výroby, 

konečného složení přípravku a skladovacích podmínek. Dlouhodobé testy se 

provádějí za doporučených skladovacích podmínek pro určení doby 

použitelnosti. Následné stabilitní zkoušky jsou dlouhodobými testy, které se 

provádí průběžně u vybraných šarží za účelem sledování technologie výroby, 

kvality surovin a obalového materiálu ke kontrole vlivu těchto činitelů na kvalitu 

a stabilitu léčiv a léčivých přípravků. Změnové stabilitní zkoušky se provádějí při 

jakékoli technologické změně ve výrobě, složení nebo vnitřním obalu. In-use 

testy nebo tzv. testy po prvním otevření obalu monitorují změny léčiva nebo 

léčivého přípravku po narušení obalu.  

Nejlepší možností testování vhodnosti metody je použití stabilitních 

vzorků, které obsahují všechny příslušné degradační produkty, které se mohou 

objevit v reálném čase. Vzhledem k časovým nárokům při vývoji výrobků, 
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vlastnostem procesu, pomocným látkám a dalším faktorům prostředí však 

mohou sloužit stabilitní a degradační studie jako vhodná alternativa [41, 43, 44]. 

 

3.3 Zátěžové zkoušky 

 Zátěžové zkoušky jsou důležitou součástí vývoje léčiv a je jim v dnešní 

době věnována ze strany farmaceutických společností velká pozornost. Při 

zátěžových zkouškách se léčivo nebo léčivý přípravek podrobí extrémní 

fyzikální nebo chemické zátěži, aby bylo dosaženo urychlení chemického 

rozkladu léčiva, antioxidantů nebo konzervačních látek nebo fyzikální změny. 

 Zátěžové zkoušky se provádějí z následujících důvodů: 

 k vývoji a ověření metod indikujících stabilitu 

 k určení degradace lékových substancí a lékových přípravků 

(např. během vývojové fáze, skladování, transportu atd.) 

 k určení nečistot v léčivých nebo pomocných látkách 

 k zjištění chemického složení lékových molekul 

 k vytvoření stabilnějších preparátů 

 k vytvoření degradačního profilu, který simuluje to, čeho by bylo 

dosaženo při přesné stabilitní studii za podmínek ICH 

 k řešení problémů souvisejících se stabilitou preparátů 

 Síla zátěžových podmínek se liší v závislosti na chemické struktuře 

léčivé látky, druhu léčivého přípravku a požadavcích na skladování. Nastavení 

individuálního testovacího programu by mělo mít za cíl dosažení cílové 

degradace v rozmezí 5 až 20 %. Vyšší úroveň degradace je mimo rozsah 

požadavků na stabilitu produktu a není proto reálná. Cílem zkoušky je vytvoření 

degradačních produktů k usnadnění vývoje metody pro stanovení příslušných 

produktů [41, 45]. 

 V typické studii jsou příslušnými zátěžovými podmínkami: 

 Vystavení světelnému záření (UV/VIS) 

 Působení tepla 

 Zvýšená vlhkost prostředí  
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 Kyselá, alkalická a oxidační zátěž nebo 

 Kombinace výše uvedených 

Vzorky jsou testovány v pevné formě a/nebo ve formě roztoku. Typicky 

se zátěžové zkoušky provádějí na vzorcích z jedné šarže materiálu. V případě 

léčivých přípravků by mělo být testováno vedle vzorků léčivých látek i placebo, 

aby došlo k vyloučení těch nečistot, které nejsou degradačními produkty (např. 

nečistoty vznikající z pomocných látek). Typické zátěžové podmínky pro aktivní 

lékové substance (API) a léčivé přípravky jsou shrnuty v tabulce 1. 

 

Tab. 1: Typické zátěžové podmínky pro API a léčivé přípravky [46] 

Typ 
degradace 

Podmínky 
experimentu 

Podmínky 
skladování 

Doba 
uskladnění 

Hydrolýza 

testovaná API (bez kyseliny 
nebo zásady) 

40 °C, 60 °C 1, 3, 5 dní 

0,1M HCl 40 °C, 60 °C 1, 3, 5 dní 

0,1M NaOH 40 °C, 60 °C 1, 3, 5 dní 

samotná kyselina (bez API) 40 °C, 60 °C 1, 3, 5 dní 

samotná zásada (bez API) 40 °C, 60 °C 1, 3, 5 dní 

pH: 2, 4, 6, 8 40 °C, 60 °C 1, 3, 5 dní 

Oxidace 

3% H2O2 25 °C, 40 °C 1, 3, 5 dní 

peroxid 25 °C, 40 °C 1, 3, 5 dní 

azobisisobutyronitril 40 °C, 60 °C 1, 3, 5 dní 

azobisisobutyronitril (bez 
API) 

40 °C, 60 °C 1, 3, 5 dní 

Světelné záření 

světlo 1 x ICH NA 1, 3, 5 dní 

světlo 3 x ICH NA 1, 3, 5 dní 

normální světelné podmínky NA 1, 3, 5 dní 

Teplo 

tepelná komora 60 °C 1, 3, 5 dní 

tepelná komora 60 °C / 75% φ 1, 3, 5 dní 

tepelná komora 80 °C 1, 3, 5 dní 

tepelná komora 80 °C / 75% φ 1, 3, 5 dní 

normální tepelné podmínky pokojová teplota 1, 3, 5 dní 
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 Léky špatně rozpustné ve vodě mohou být testovány buď v suspenzi, 

nebo v roztoku za použití inertních organických kosolventů (např. DMSO, 

kyseliny octové nebo kyseliny propionové). Je důležité vyhnout se použití 

kosolventů, které by mohly s léčivou látkou přímo reagovat nebo zkomplikovat 

analýzu.  

 Za účelem sledování možných změn produktu v průběhu času, musí být 

použitá analytická metoda stabilitu indikující. Stabilitu indikující metoda je 

analytický postup, který musí být validovaný, specifický, opakovatelný, 

kvantifikovatelný a schopný sledovat změny chemických, fyzikálních a 

mikrobiologických vlastností léčiva po určité časové období.  

 Typický návrh zkoušky by měl být schopen pokrýt různé zátěžové 

podmínky v rozdílných časových periodách, aby bylo možné posoudit kinetiku 

rozkladu. Specifičnost metody pro účinnou látku může být stanovena díky 

píkovým pokusům čistoty použitím buď některé z chromatografických metod, 

nebo jiné vhodné metody. Výzkum hmotnostní bilance v testovaných vzorcích 

pak ukazuje vhodnost zvolené analytické metody pro výzkum degradačních 

produktů [41, 46, 47]. 
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3.4 Kapalinová chromatografie 

 Chromatografie je soubor analytických metod, které slouží k fyzikálně-

chemické separaci látek. Účelem je stanovení přítomnosti a koncentrace 

jednotlivých složek vzorku a popřípadě i jejich izolace [30]. 

 Kapalinová chromatografie (LC) je separační metoda založená na rozdílu 

v distribuci látek mezi dvě nemísitelné fáze (za využití principů adsorpce, 

rozdělování, výměny iontů, vylučování a stereochemických interakcí), z nichž 

mobilní fází je kapalina (eluent), která prostupuje kolonou. Kolonou je skleněná, 

ocelová nebo plastová trubice naplněná drobnými částicemi vhodného 

materiálu - sorbentu. Určitá oblast sorbentu je přístupná pro molekuly vzorku a 

tvoří tzv. stacionární fázi. Při běžné eluční metodě je roztok vzorku nastříknut v 

úzké zóně na začátek kolony. V kontaktu se sorbentem každá složka vzorku 

přechází zčásti do stacionární fáze ve snaze dosáhnout termodynamické 

rovnováhy. Velikost retence (zadržení) složky na stacionární fázi je 

charakterizována retenčním faktorem k. 

 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je vylepšenou formou 

kapalinové chromatografie. Je to jedna z nejčastěji používaných separačních 

metod, vykazuje vysokou účinnost, dobrou opakovatelnost i robustnost. 

Součástí soustavy je vysokotlaké čerpadlo, které prohání eluent kolonou pod 

tlakem až 40 MPa. Kolona má menší rozměry a stacionární fáze je vázaná na 

částice velké pouze několik mikrometrů- HPLC tak dosahuje vyšší účinnosti za 

kratší čas, ve srovnání s klasickou sloupcovou chromatografií, kde mobilní fáze 

prochází kolonou pouze díky gravitaci.  

 Chromatografickou aparaturu tvoří: 

 Čerpací systém 

 Dávkovací zařízení 

 Systém pro separaci látek 

 Detektor a zařízení pro zpracování dat 

 Čerpací systém slouží k přivádění mobilní fáze konstantní průtokovou 

rychlostí za konstantního tlaku – kolísání tlaku by mělo být co nejmenší. 
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Čerpací systémy mohou být vybaveny odplyňovači, které odstraní uvolněné 

plyny v mobilní fázi. 

 Pokud systém přivádí mobilní fázi s konstantním složením, mluví se o 

izokratické eluci. Při gradientové eluci není složení konstantní a přiváděné 

proudy ze dvou nebo více zásobníků se mísí podle předem daného programu 

ve směšovači. Směšovač může být řazen před nebo za vysokotlakým 

čerpadlem.  

 Dávkovací zařízení dávkuje roztok vzorku do protékající mobilní fáze a 

roztok poté putuje přímo do kolony. Dávkovací zařízení, jejichž součástí je 

dávkovací smyčka o stálém nebo proměnném objemu, pracují za vysokých 

tlaků. Dávkovače mohou být ruční nebo automatické [48, 49]. 

 Existuje několik typů stacionárních fází. U chromatografie s normálními 

fázemi, kdy se látky rozdělují díky rozdílům v adsorpci nebo rozdělování, se 

používá silikagel, oxid hlinitý nebo porézní grafit. V iontoměničové 

chromatografii, fungující na principu konkurence iontů, se používají pryskyřice 

nebo polymery s kyselými nebo zásaditými skupinami. U vylučovací 

chromatografie, kde se separace uskutečňuje díky rozdílům v objemech 

molekul, se používá porézní silikagel nebo polymery. Separace u 

chromatografie s obrácenými fázemi je založena hlavně na rozdělování molekul 

mezi mobilní a stacionární fázi, kterou tvoří chemicky modifikované nosiče na 

bázi polymerů, silikagelu nebo porézního grafitu. U chirální chromatografie se 

používají deriváty celulosy nebo amylosy, bílkoviny nebo peptidy, cyklodextriny 

a.j. Separace jsou, jak již bylo uvedeno, většinou založeny na principu 

rozdělování a za stacionární fázi je zvolen chemicky modifikovaný silikagel a za 

mobilní fázi polární rozpouštědlo. Velikost částic stacionární fáze se obvykle 

pohybuje od 3 μm do 10 μm, mohou mít různou porozitu a specifický povrch. 

Tvar částic může být sférický nebo nepravidelný. 

 U chromatografie s normálními fázemi se používají méně polární mobilní 

fáze, u chromatografie s reverzními fázemi vodné mobilní fáze s organickým 

rozpouštědlem. Mobilní fáze procházejí filtrem, aby byly odstraněny částice 

větší než 0,45 μm [50, 51]. 
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 Pro detekci roztoků procházejících systémem existuje mnoho způsobů. 

Nejběžnějšími detektory jsou spektrofotometry, které fungují na principu 

rozdílné absorpce UV světla o různých vlnových délkách složkami roztoku. 

Chromatografický systém je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

 

Obr. 10: Schéma kapalinové chromatografie [52] 

 

 Metoda HPLC je jednou z nejpoužívanějších metod, která umožňuje 

provádět analýzy s vysokou přesností, citlivostí, a reprodukovatelností. Velkou 

výhodou metody HPLC je možnost získat kvalitativní a kvantitativní údaje o 

obsahu složky ve vzorku během jednokrokové analýzy [42]. 

 Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS) se 

stále více stává metodou první volby pro sledování hladin steroidních hormonů 

v různých vzorcích [8, 53, 54, 55]. K výhodám této metody patří zejména nízké 

nároky na objem vzorku k analýze, rychlý čas analýzy a zvýšení specifičnosti ve 

srovnání například s imunotesty.  
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3.5 Účinnost separace 

 Účinnost kolony je její schopnost oddělovat složky směsi. Čím účinnější 

kolona je, tím lépe dokáže od sebe jednotlivé složky separovat. 

 Míru účinnosti chromatografické kolony stanovujeme tzv. zdánlivým 

počtem teoretických pater (N) a výškovým ekvivalentem teoretického patra. Čím 

užší eluční křivky (píky) za jinak stejných podmínek chromatografická kolona 

vykazuje, tím je její separační schopnost větší. Teoretické patro je pomyslná 

část kolony, kde dochází k ustavení rovnováhy mezi mobilní a stacionární fází. 

Počet teoretických pater je přibližně přímo úměrný délce kolony L. Jedná se o 

bezrozměrnou veličinu. 

 Výškový ekvivalent teoretického patra neboli výška patra, porovnává 

účinnost kolon, které mají různou délku. Veličina ukazuje, jaká délka kolony 

připadá na jedno teoretické patro. Čím kratší je každé teoretické patro, tím více 

pater je obsaženo v jakékoli délce kolony a tím je kolona účinnější. 

 Faktor symetrie je veličina popisující kvalitu chromatografické kolony. 

Popisuje míru souměrnosti píku. Znalost symetrie píku je velice důležitá k 

správné interpretaci digitálního signálu. Za ideálních podmínek má mít 

chromatografický pík tvar Gaussovy křivky, ukazující normální rozdělení 

rychlosti, s jakou molekuly vyplňují zónu píku při průchodu stacionární fází v 

koloně. Jakákoli odchylka od normality je nežádoucí a snižuje přesnost 

kvantifikace. Faktor symetrie je vyjádřen jako poměr šířky vzestupné části píku 

k sestupné části píku nejčastěji v 5 % nebo 10 % jeho výšky. 

 Rozlišení je veličina kvantifikující schopnost chromatografického systému 

vzájemně oddělit dva analyty. Je to nejpoužívanější vyjádření míry kvality 

separace dvou sousedních křivek. Rozlišení je vyjádřeno jako rozdíl retenčních 

časů (nebo objemů separovaných látek), dělený průměrnou hodnotu šířky 

křivek. Rozlišení je veličina bezrozměrná a vyšší hodnota koeficientu znamená 

lepší separaci [30, 56, 57].  
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3.6 Validace HPLC metody 

 Validace HPLC metod je získání dokumentovaného důkazu, který 

poskytuje vysoký stupeň jistoty, že separační proces bude trvale poskytovat 

produkt odpovídající předem určené specifikaci. Při validaci určujeme vhodnost 

použití daného systému pro získání relevantních dat. Výsledky validované 

metody mohou být použity k posouzení kvality, spolehlivosti a shodnosti 

analytických výsledků. Validačním metodám je věnována nemalá pozornost ze 

strany průmyslových komisí i regulačních úřadů (FDA, PIC/S, ICH, USP, 

ISO/IEC, a.j.) [58]. Parametry doporučené pro validaci HPLC jsou: 

 Správnost 

 Přesnost 

 Selektivita 

 Linearita 

 Detekční limit 

 Kvantitativní limit 

 Robustnost 

 Rozsah 

 Správnost je míra shody mezi získaným výsledkem a správnou hodnotou 

nebo schválenou referenční hodnotou. 

 Přesnost je definována jako míra shody výsledků získaných z 

opakovaných měření homogenního vzorku za předepsaných podmínek. 

Přesnost je rozlišována ve třech úrovních – je to opakovatelnost, mezilehlá 

přesnost a reprodukovatelnost. Opakovatelnost je vyjádřena jako přesnost za 

stejných podmínek v krátkém časovém úseku. Mezilehlá přesnost ukazuje 

odchylky mezi rozdílnými dny, operátory, přístroji atd. v jedné laboratoři se 

stejným homogenizovaným vzorkem. Reprodukovatelnost vyjadřuje přesnost 

v rámci rozdílných laboratoří (provedení jako u mezilehlé přesnosti, ale 

na různých místech). 
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 Selektivita analytické metody ukazuje její schopnost změřit správně a 

specificky danou látku v přítomnosti cizích látek, které lze očekávat. Typicky se 

jedná o nečistoty, degradační produkty pomocné látky aj. 

 Linearita je míra schopnosti analytické metody získat výsledky (v mezích 

systému), které jsou přímo úměrné koncentraci analyzované látky ve vzorku. 

Pokud je metoda lineární, lze určit směrnici z jednoho kalibračního bodu, pokud 

metoda lineární není, musí se výsledky vyhodnocovat z celé kalibrační křivky. 

 Detekční limit je vyjádřením citlivosti metody. Je definován jako nejmenší 

koncentrace analytu ve vzorku, který může být systémem rozpoznán, ale ne 

nezbytně kvantifikován. 

 Kvantitativní limit je také vyjádřením citlivosti metody. Je vyjádřen jako 

nejnižší koncentrace látky, která může být kvantifikována s přijatelnou přesností 

a správností. 

 Robustnost je vyjádření míry vlivu podmínek na výsledky analýzy. 

Ukazuje schopnost metody odolávat vlivu malých, ale očekávaných změn 

v parametrech metody (u HPLC se jedná například o pH, rychlost průtoku, 

teplotu kolony, objem průtoku, vlnovou délku detekce atd.). 

 Rozsah metody ukazuje koncentrační hranice, ve kterých může být 

metoda používána [58, 59, 60]. 
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3.7 Literární rešerše 

Literární rešerše byla zaměřena na práce, které se zabývaly stanovením 

estrogenů (zejména E2) v různých materiálech pomocí chromatografických 

metod a práce, které sledovaly stabilitu vybraných estrogenů. Jednotlivé práce 

jsou krátce komentovány. 

 Několik studií se zabývalo analýzou steroidních hormonů v biologických 

tekutinách a tkáních. Citlivá HPLC-MS metoda byla použita pro stanovení E2 a 

E1 v plazmě mužů, žen po menopauze a mladých adolescentů. Metoda byla 

porovnána s přímými imunotesty sér 25 dospělých mužů a byla klinicky 

testována měřením vzorků 3 mužů před a po chemické kastraci, 30 žen po 

menopauze a 15 pacientů léčených inhibitory aromatázy. Vyvinutá metoda byla 

přesnější a citlivější než dostupné imunoanalytické metody [61]. 

 Další z metod analyzovala radioaktivně značený E2 a jeho různé 

metabolity v tělesných tekutinách, postupným použitím kapalinové 

chromatografie s reverzní fází a normální fází. Pomocí kombinovaného použití 

celkem šesti systémů mohlo být zanalyzováno celkem 25 konjugovaných a 

nekonjugovaných standardů. Radioaktivně značené mateřské látky a metabolity 

z biologických vzorků byly odděleny a identifikovány porovnáním s retenčními 

časy vybraných standardů. Bylo zjištěno, že metoda je reprodukovatelná a 

kvantitativní pro většinu estrogenů a jejich konjugátů a semikvantitativní pro 

některé z více polárních a di-konjugovaných estrogenů [62]. 

 Další metodou byla stanovena hladina E2 v plazmě pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí. 

Elektrochemická detekce je citlivou detekční technikou analýzy HPLC 

s vysokou selektivitou [63]. 

 V literatuře [64] je popsána metoda vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie s fluorimetrickou detekcí pro stanovení 17α-estradiolu a E2 po 

derivatizaci p-nitrobenzoylchloridem. E2 v moči byl hydrolyzován 0,5 mol/l HCl a 

pak obohacen a vyčištěn extrakční kolonou Phenomenex™ C18 (250 mm x 4,6 

mm) s pevnou fází. Mobilní fáze se skládala z acetonitrilu a vody (55:45, v/v), s 
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průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. Fluorescenční detekce byla provedena při 

vlnových délkách excitace 282 nm a emise 315 nm. 

 Následující studie byly provedeny za účelem stanovení steroidních 

hormonů v léčivých přípravcích. 

 Pro souběžné stanovení E2, E3, estrogenu a progesteronu ve 

farmaceutických přípravcích byla použita metoda kapalinové chromatografie s 

kolonou microBondapak C18 a isokratickou elucí s mobilní fází acetonitril a 

voda (50/50, v/v), při průtokové rychlosti 1,0 ml/min a teplotě 30°C. Za těchto 

podmínek došlo k eluci látek v pořadí E3, E2, E1 a progesteron. UV detekce 

byla provedena při 205 nm pro sledování hladiny estrogenů a následně při 270 

nm pro sledování hladiny progesteronu. Metoda byla použita k analýze léků 

obsahujících kombinace výše zmíněných hormonů. Validace prokázala, že 

metoda poskytuje přesné a správné výsledky [1].  

 V další studii [54] byl popsán rychlý přímý test pro běžné měření E2 a E1 

pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, který nevyžaduje 

derivatizaci u přípravy vzorku. Vzorky séra (n=197) byly analyzovány pomocí 

LC-MS/MS a také pomocí dostupného imunotestu. Tato metoda je vhodná pro 

rutinní klinické použití nebo pro klinické zkoušky. Test prokázal i při nízkých 

koncentracích ve srovnání s imunotesty vyšší spolehlivost.  

 Pro stanovení množství E2 v různých lékových formách byla vyvinuta a 

validována rychlá, selektivní, vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie 

(HPTLC). Za stacionární fázi metoda využívá hliníkovou TLC desku potaženou 

silikagelem 60F254. Použitý systém rozpouštědel se skládal z chloroformu, 

acetonu, isopropyl alkoholu a glaciální kyseliny octové (9:1:0,4:0,1, v/v/v/v). 

Statistická analýza dokázala, že metoda je přesná a opakovatelná a může tak 

být použita pro běžnou analýzu léčivého přípravku s obsahem E2 [8]. 

 Vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie (HPTLC) byla také úspěšně 

použita pro analýzu léčiv, rostlinných složek a biomakromolekul. Primárním 

cílem studie bylo vyvinutí a ověření stability indikující metody pro E2, která by 

také mohla být použita pro rutinní analýzu léku ve farmaceutických dávkových 

formách. Výhoda popsané metody byla v možnosti simultánní analýzy velkého 



29 

množství vzorků, v potřebě využití menšího množství rozpouštědel a v čase 

potřebném k analýze, který je ve srovnání s ostatními dokumentovanými 

metodami značně snížen. Popsaná metoda byla shledána jako selektivní a 

statistická analýza dat dokázala její reprodukovatelnost a přesnost. Metoda 

může být použita pro rutinní analýzy E2 v různých lékových formách [55]. 

 Pro měření nekonjugovaných estrogenů (E2 a E3) ve farmaceutických 

lékových formách byla vyvinuta metoda kapalinové chromatografie s reverzní 

fází a s mobilní fází ve formě vody a acetonitrilu s fluorimetrickou detekcí. 

Profily in vitro uvolňování tří různých transdermálních terapeutických systémů 

E2 byly stanoveny pomocí podkožního implantátu membrány z lékařského 

silikonu, za použití modifikovaného difúzního zařízení při teplotě 37°C. Výhody 

této metody byly shledány hlavně v rychlosti, jednoduchosti a přesnosti [65]. 

 Další studie [42] popisuje vývoj nové HPLC metody pro současné 

stanovení E2 a jeho sedmi degradačních produktů v topickém gelu. Pro 

chromatografickou separaci byla použita analytická kolona Zorbax SB-CN (150 

mm x 4,6 mm, 5 um) a mobilní fáze složená z acetonitrilu, 0,085 % kyseliny 

fosforečné a tetrahydrofuranu (27:63:10, v/v/v) s použitím UV detekce při 225 

nm. Popsaná metoda byla vyhodnocena jako selektivní, přesná, správná a 

dostatečně citlivá pro stanovení E2 a jeho vybraných nečistot. 

 Další práce se zabývala vývojem nové metody pro současné stanovení 

E2, jeho degradačního produktu E1 a dvou konzervantů methylparabenu a 

propylparabenu v topickém preparátu Estradiol HBF. Separace všech 

zmíněných látek byla provedena na analytické koloně Supelco Discovery C18 

(250 mm x 3,0 mm, 5 um). Za mobilní fázi byla vybrána směs acetonitrilu, 

methanolu a vody (23:24:53 v/v/v). Pro detekci a kvantifikaci analytu byla 

použita UV absorbance při 225 nm. Celkový čas analýzy byl kratší než 12 min 

při průtokové rychlosti 0,9 ml/min. Metoda byla kompletně validována [66]. 

 Další studie [67] se zabývala vlivem teploty na separaci estrogenů 

s použitím reverzní vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Bylo potvrzeno, 

že změny teploty mají významný vliv na separaci steroidů. 
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 Byla provedena studie vlivu vybraných pomocných látek, které se ve 

farmaceutickém průmyslu často používají v přípravě preparátů s obsahem E2 

pomocí HPLC-UV. Byly měřeny vzorky, které obsahovaly pevné množství E2 

(1,0 μg/ml) a variabilní koncentrace pomocných látek (mastek, želatina, laktóza, 

kukuřičný škrob, magnesium-stearát, methylhydroxypropylcelulóza, 

indigokarmín a oxid titaničitý). Výsledky ukazují, že přítomnost vybraných 

pomocných látek nemá vliv na obsah E2 v testovaných vzorcích [68]. 

 V poslední době vzrůstá potřeba zjistit vliv hormonálně aktivních 

farmaceutických látek na životní prostředí. Přestože se dnes většina výzkumů 

zaměřuje na chemické skupiny, jako jsou chlorované uhlovodíky, pesticidy, 

nečistoty nebo degradační produkty hojně používaných průmyslových čisticích 

prostředků, o vlivu hormonů na životní prostředí je známo jen málo. Tento 

nedostatek informací je překvapivý, vzhledem k biologické potenci těchto látek 

a možnosti jejich vniknutí do životního prostředí přes čističky odpadních vod 

(zdrojem jsou hlavně lidská estrogenní substituční léčba a hormonální 

antikoncepce) a odtokem ze zemědělství, protože estrogenní látky jsou také 

používány jako produkty zlepšení růstu ve veterinární medicíně [69, 70, 71]. 

Vzhledem k velmi nízkým koncentracím tvořených transformačních produktů, 

obvykle v přítomnosti přírodních organických látek, bílkovin a dalších složitých 

makromolekul, které mohou rušit detekční systém, je identifikace dosud 

neznámých transformačních produktů v komplexních matricích životního 

prostředí velice náročná. Význam a použití chromatografických metod v této 

oblasti tak také vzrůstá. 

 Studie popsaná v literatuře [72] vyzdvihuje separaci vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografií s použitím různých kolon v kombinaci s hmotnostní 

spektrometrií, jako hlavní analytický nástroj pro identifikaci polárních 

transformačních produktů estrogenů. I přes obsáhlé informace o strukturách 

produktů, které metoda poskytuje, doporučují autoři k získání dalších 

strukturálních informací metody jako, např. nukleární magnetickou rezonanci, 

spektroskopii nebo rentgenové difrakční techniky.  

 V literatuře [69] je také prezentováno použití kapalinové chromatografie s 

hmotnostní spektrometrií ve spojení s nukleární magnetickou rezonancí a 
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rentgenovou krystalografií, pro identifikaci biotických a abiotických 

transformačních produktů EE2, vytvořených v čistých kulturách Nitrosomonas 

europaea pro ilustraci toho, jak se tyto instrumentální techniky mohou vzájemně 

doplňovat k jednoznačné identifikaci transformačních produktů estrogenů. 

 V literatuře je také popsáno mnoho prací, které se zabývaly sledováním 

fotostability estradiolu a ethinylestradiolu v různých podmínkách. V literatuře 

[71] byla popsána metoda fotodegradace 17α-ethinylestradiolu indukovaná 

vysokotlakou olověnou lampou. Forodegradace látky byla zjevná a byla 

urychlena železitými ionty a cyanobakterií Anabaena cylindrica. Další výzkum 

[73] se zabýval katalytickou fotodegradací E1 a E2 pomocí oxidu titaničitého ve 

dvou UV fotoreaktorech. Analýza probíhala pomocí GC-MS a prokázala, že 

fotokatalýza je efektivní metodou k rychlému odstraňování vybraných látek ze 

životního prostředí. Většina prací sleduje vliv složení činidel na kinetiku 

fotodegradace. Fotodegradace byla významně urychlena změnou pH, použitím 

dusičnanů, železitých iontů i rozpuštěných organických látek [74, 75, 76 a 77]. 
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4 Experimentální část 

4.1 Materiál 

4.1.1 Vzorky léčivých přípravků a léčivých látek 

 Novynette® tablety, 0,02 mg ethinylestradiol, šarže: T86658, 

expirace: 06/2011, Gedeon Richter Plc., Maďarsko. 

 Vreya® tablety, 0,035 mg ethinylestradiol, šarže: 1C1078, expirace: 

01/2011, Stragen Nordic A/S, Dánsko. 

 Angelina® tablety, 0,995 mg estradiol, šarže: 710870, expirace: 

01/2012, Schering AG, Německo. 

 Estradiol, 99,9%, šarže: SZE7180X, Sigma-Aldrich, Německo. 

 Hemihydrát 17-estradiolu, 99,9%, šarže: 46642, Riedel-de Haën, 

Německo. 

 17-ethinylestradiol, 85%, šarže: 404246/1, Fluka Chemie GmBH, 

Sigma-Aldrich, Německo. 

 Estron, 99%, šarže: 036K1238, Sigma-Aldrich, Německo. 

 3-methoxy-17-estradiol, 98,3%, šarže: 2190X, Sigma-Aldrich, 

Německo. 

 17-estradiol-17-acetát, 97%, šarže: 16320LA, Sigma-Aldrich, 

Německo. 

 

4.1.2 Chemikálie 

 Acetonitril pro HPLC CHROMASOLV®, šarže: SZBD183SV, Sigma-

Aldrich, Česká republika. 

 Tetrahydrofuran, šarže: SZBA232S, Sigma-Aldrich, Česká republika. 

 Kyselina fosforečná EMSURE®, šarže: K43367273223, Merck, 

Německo. 

 Kyselina chlorovodíková, šarže: 90060, Sigma-Aldrich, Česká 

republika. 

 Peroxid vodíku, šarže: BCBK6029V, Sigma-Aldrich, Česká republika. 
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 Hydroxid sodný, šarže: 1502010210, Penta, Česká republika. 

 

4.1.3 Pomůcky a přístroje 

 Analytické váhy, Sartorius, Německo 

 Filtrační sada Millipore, USA 

 Filtrační zařízení pro přípravu ultra čisté vody Milli-Q, Millipore, USA 

 HPLC kolona Zorbax Sb-CN (150 x 4,6 mm; 5 µm), Agilent 

Technologies, USA 

 HPLC kolona Ascentis ES Cyano (100 x 4,6 mm; 5 µm), Sigma-

Aldrich, Česká republika 

 HPLC kolona Supelco Discovery Cyano (100 x 4,6 mm; 5 µm), 

Sigma-Aldrich, Česká republika 

 HPLC kolona Ascentis Express C18 (150 x 4,6 mm; 2,7 µm), Sigma-

Aldrich, Česká republika 

 HPLC kolona Supelco Discovery HS C18 (100 x 4,6 mm; 5 µm), 

Sigma-Aldrich, Česká republika 

 HPLC sestava: LC – 2010C SHIMADZU, Shimadzu corp., Japonsko 

 Injekční stříkačky Luer 5 ml, Chirana T. injecta, Slovensko 

 Ultrazvuková lázeň Sonorex Digitec, Badelin, Německo 

 Vodní lázeň, Memmert, Německo  

 Laboratorní sklo: kádinky, pipety dělené a nedělené, odměrné válce, 

odměrné baňky, nálevky, atd. 

 Další pomůcky: pipetovací balónek, váženky, zátky, kovové lžičky, 

atd.  
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4.2 Pracovní postup 

4.2.1 HPLC sestava, podmínky separace 

HPLC sestava:   LC – 2010C SHIMADZU 

Kolona: Supelco Discovery HS C18 (100 x 

4,6 mm; 5 µm) 

Zpracovaní dat: Class VP 6.13 

Mobilní fáze: Acetonitril:voda = 40:60 (v/v) 

Průtok mobilní fáze: Fm = 1,0 ml/min 

Typ eluce: Izokratická 

Vlnová délka detekce: 225 nm 

Objem nástřiku: 5 µl 

Teplota: Laboratorní 

 

Separační podmínky byly zvoleny tak, aby E2 a EE2 měly 

dostatečně vysoké retenční časy a aby případné degradační produkty 

byly od sebe dostatečně odděleny. 

 

4.2.2 Optimalizace podmínek separace 

  Optimalizace podmínek vycházela z práce publikované na 

pracovišti katedry [42]. Analyzován byl estradiol hemihydrát (E2) a jeho vybrané 

nečistoty, kterými byly 17-estradiol, 17-ethinylestradiol (EE2), 3-methoxy-

17-estradiol, 17-estradiol-17-acetát a estron (E1). Mobilní fáze se skládala 

z acetonitrilu, kyseliny fosforečné 0,085% a tetrahydrofuranu v poměru 27:63:10 

(v/v/v). Kolona Zorbax Sb-CN (150 x 4,6 mm; 5µm) už nebyla pro analýzu 

vhodná, protože jednotlivé píky nebyly ostré a tvořily spíše vlny.  

 Dále byla vyzkoušena kolona Ascentis ES Cyano (100 x 4,6 mm; 5 µm). 

Poměr mobilní fáze zůstal stejný. Kolona se opět ukázala jako nevhodná, 

protože se jednotlivé píky ani neoddělily. 
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 Proto byla mobilní fáze změněna na acetonitril a vodu v poměru 40:60 

(v/v), kdy kolona zůstala stejná. Ani tento pokus nebyl úspěšný - píky se opět 

neoddělily. 

 Byl změněn poměr mobilní fáze acetonitrilu a vody na 60:40 (v/v). 

V tomto případě byla analýza tak rychlá, že se nepodařilo oddělit jednotlivé 

degradační produkty a byl pozorován pouze jeden pík neoddělených látek.  

 Proto byla vyzkoušena jiná kolona - Supelco Discovery Cyano (100 x 4,6 

mm; 5 µm) spolu s mobilní fází acetonitril, kyselina fosforečná 0,085% a 

tetrahydrofuran v poměru 27:63:10 (v/v/v). Pokus nebyl úspěšný, píky se 

neoddělily. 

Dále byl změněn poměr mobilní fáze na acetonitril a vodu v poměru 

60:40 (v/v), aby se analýza urychlila. Píky se objevily už v 6. minutě a nebyly 

dostatečně odděleny. 

Izokratická eluce byla změněna na gradientovou a to tak, že do 8. minuty 

byl čerpán acetonitril s vodou v poměru 40:60 (v/v) a v 8 minutě byl skokově 

změněn poměr složek mobilní fáze na 50:50 (v/v). EE2, E1 a α-estradiol byly 

odděleny do 6 min. Čas analýzy byl proto zkrácen - skok mobilní fáze byl 

posunut z intervalu 8 - 8,5 min na 6 - 6,5 min. Píky 3-methoxy-17-estradiolu a 

17β-estradiolu-17-acetátu byly opět mírně slité v sobě. 

Další testovanou kolonou byla Ascentis Express C18 (150 x 4,6 mm; 2,7 

µm). Byla zvolena mobilní fáze o složení acetonitril a voda v poměru 40:60 

(v/v). 3-methoxy-17-estradiol a 17β-estradiol-17-acetát se vůbec neobjevily z 

důvodu vysokého retenčního času. Průtok mobilní fáze byl z důvodu vysokého 

tlaku změněn na 1 ml/min. Další optimalizace podmínek byla provedena bez 3-

methoxy-17β -estradiolu a 17β-estradiol-17-acetátu. Tyto dva degradační 

produkty byly z důvodu vysoké retence na kolonách ze studie vyloučeny. 

Poslední zkoušenou kolonou byla Supelco Discovery HS C18 (100 x 4,6 

mm; 5 µm) a mobilní fází byl acetonitril s vodou v poměru 40:60 (v/v) 

a průtokem 1,5 ml/min. Píky se oddělily a tím byly nalezeny nejvhodnější 

podmínky pro separaci.  
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4.2.3 Příprava mobilní fáze 

Příprava mobilní fáze proběhla smísením 40 objemových dílů acetonitrilu 

a 60 objemových dílu vody pro HPLC. Voda pro HPLC byla filtrována přes 

filtrační zařízení Millipore za použití filtru ze skleněných vláken o velikosti pórů 

0,45 µm. 

 

4.2.4 Příprava zásobního roztoku estradiolu (3 mg/50 ml) 

a ethinylestradiolu (3,6 mg/50 ml) 

 Zásobní roztoky byly použity ke stanovení kalibrační křivky (viz. kap. 

4.5.1.2). Bylo naváženo 3,0 mg E2 do 50 ml odměrné baňky, obsah odměrné 

baňky se doplnil po rysku acetonitrilem.  

 Bylo naváženo 3,6 mg EE2 a doplněno acetonitrilem do 50 ml odměrné 

baňky. 

 

4.2.5 Příprava zásobních roztoků NaOH, HCl a H2O2 

Pro přípravu 5% NaOH bylo naváženo 2,5 g NaOH a doplněno 

acetonitrilem po rysku do 50 ml odměrné baňky. Navážky pro stejné objemy 

2% NaOH a 0,5% NaOH byly 1,0 g a 0,25 g. 

Pro přípravu 5% HCl bylo odměřeno 7,1 ml a pro přípravu 2% HCl bylo 

odměřeno 2,9 ml 35% HCl doplněno acetonitrilem po rysku do 50 ml odměrné 

baňky. 

 Pro přípravu 3% H2O2 bylo odměřeno 5 ml 30% H2O2 a doplněno 

acetonitrilem po rysku do 50 ml odměrné baňky. 

 

4.2.6 Příprava roztoku standardu  

 Pro E2 bylo naváženo 25,0 mg E2 do 50 ml odměrné baňky a doplněno 

po rysku acetonitrilem. 

 V případě EE2 byl postup obdobný – bylo naváženo 25 mg EE2 do 50 ml 

odměrné baňky a doplněno po rysku acetonitrilem. 
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4.2.7 Příprava roztoku standardu A 

 Pro E2 byl odebrán 1 ml roztoku standardu a doplněn po rysku 

acetonitrilem do 20 ml odměrné baňky. 

 U EE2 byl standard A připraven odebráním 1 ml standardu do 20 ml 

odměrné baňky a doplněním po rysku směsí acetonitril a voda v poměru 60:40 

(v/v). Použití směsi s vodou bylo výhodnější pro lepší tvar píku. 

 

4.3 Zátěžové zkoušky 

 Zátěžové zkoušky se provádějí s léčivým přípravkem/léčivou látkou za 

účelem zjištění jejich stability. Jedná se o takové zkoušky, při kterých je látka 

vystavena vlivu extrémních podmínek. Pro potřeby této práce byly stresovým 

zkouškám vystaveny látky E2 a EE2. Vzorky jmenovaných látek byly vystaveny 

vodnému prostředí, oxidaci, kyselému a zásaditému pH a zvýšené teplotě. Při 

zkouškách byla sledována změna hladiny účinných látek respektive vznik 

degradačních produktů. 

 V průběhu zátěžové zkoušky není vhodné, aby se sledovaná látka 

rozložila z více než 15% (při vyšším rozkladu může docházet k degradaci 

degradačních produktů, což není cílem zátěžové zkoušky). Proto byly podmínky 

zkoušek a doba testování zvoleny s ohledem na výše uvedené hledisko. 

 Součástí každého z testů je popis postupu přípravy vzorků a jejich 

podmínek. Výsledky jednotlivých zkoušek jsou v práci znázorněny pomocí 

tabulek a grafů. Látka byla považována za stabilní, pokud v průběhu testování 

nedošlo k poklesu/nárůstu plochy o více jak 5%. 

 

4.4 Zpracovávání výsledku a průběh testů 

 E2 a EE2 byly vystaveny různým stresovým prostředím. Jednalo se o 

kyselé prostředí (kyselina chlorovodíková), zásadité prostředí (hydroxid sodný), 

vodné prostředí a oxidační prostředí (peroxid vodíku).  
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E2 a EE2 byly vystaveny zvýšené teplotě 70°C ve vodní lázni vždy po 

dobu 4 hodin. Výsledky těchto zkoušek měly ukázat pokles či nárůst plochy 

píku E2 a EE2 a dále tvorbu jejich degradačních produktů. U degradačních 

produktů byly sledovány plochy píků a retenční časy. 

 

4.4.1 Estradiol 

4.4.1.1 Vliv teploty na estradiol 

 Byly nachystány dvě zkumavky a do každé z nich bylo pipetováno 5 ml 

standardu (viz. kap. 4.2.6). Do první zkumavky bylo přidáno 5 ml vody a do 

druhé zkumavky 5 ml acetonitrilu. Obě zkumavky byly pořádně protřepány a 

byly umístěny na vodní lázeň předehřátou na 70°C. Vzorky ze zkumavek byly 

odebírány v hodinových intervalech po dobu 4 hodin. První se na kolonu nanesl 

standard A (viz. kap. 4.2.7) a změřila se hodnota v čase 0.  

Každou hodinu byl odebrán 1 ml z každé zkumavky. Vzorky se odebíraly 

až po ochlazení zkumavek pod proudem studené vody. 1 ml odebraného 

vzorku byl přenesen do 10 ml odměrné baňky a doplněn acetonitrilem po rysku. 

Po protřepání a filtraci (PTFE filtr 0,45 µm) vzorky prošly analýzou HPLC. 

Každá analýza byla opakována dvakrát.  

Tento postup se opakoval každou hodinu po dobu 4 hodin a sledovaly se 

měnící se plochy píků E2 a jeho degradačních produktů, jak ve vzorku 

zředěném vodou, tak acetonitrilem. 

 

Výsledek:  

Bylo zjištěno, že se E2 při zvýšené teplotě (70°C) nerozkládá ani ve 

vodě, ani v acetonitrilu. 
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Tab. 2: Plocha píků E2 v ACN Tab. 3: Plocha píků E2 v H2O 

  
H2O 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
360 873 

360 682 100,00 % 
360 491 

po 1 hod 
369 442 

368 757 102,24 % 
368 071 

po 2 hod 
366 008 

365 731 101,40 % 
365 454 

po 3 hod 
366 026 

367 309 101,84 % 
368 591 

po 4 hod 
366 737 

366 823 101,70 % 
366 909 

 

 

 

Obr. 11: Stanovení rozkladu E2 za tepla ve vodě 
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ACN 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
360 873 

360 682 100,00 % 
360 491 

po 1 hod 
357 826 

358 112 99,29 % 
358 398 

po 2 hod 
358 796 

359 996 99,81 % 
361 195 

po 3 hod 
362 180 

361 646 100,27 % 
361 111 

po 4 hod 
362 008 

362 628 100,54 % 
363 247 
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Obr. 12: Stanovení rozkladu E2 za tepla v ACN 

 

4.4.1.2 Stabilita estradiolu v prostředí 2% HCl a 2% NaOH 

Byly připraveny roztoky 2% HCl a 2% NaOH. K 5 ml roztoku standardu 

(viz. kap. 4.2.6) bylo přidáno 5 ml činidla, jednotlivě do dvou různých zkumavek. 

Obě zkumavky byly vystaveny zvýšené teplotě na vodní lázni předehřáté na 

70°C po dobu 4 hodin, kdy se vzorky odebíraly v hodinových intervalech.  

Byl připraven porovnávací vzorek, bez účasti E2. Jeho příprava 

spočívala v odebírání 1 ml z připravených roztoku 2% hydroxidu sodného a 2% 

kyseliny chlorovodíkové do 10 ml odměrných baněk a doplnění po rysku 

acetonitrilem. 

 

Výsledek: 

Tímto pokusem bylo zjištěno, že se E2 při teplotě 70°C nerozkládá ani 

v 2% kyselině chlorovodíkové, ani v 2% hydroxidu sodném.  
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Tab. 4: Plocha píků E2 v 2% NaOH Tab. 5: Plocha píků E2 v 2% HCl 

  
2% NaOH 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
360 873 

360 682 100,00 % 
360 491 

po 1 hod 
364 696 

364 271 101,00 % 
363 846 

po 2 hod 
361 624 

365 020 101,20 % 
368 415 

po 3 hod 
366 574 

366 419 101,59 % 
366 263 

po 4 hod 
364 735 

365 660 101,38 % 
366 584 

 

 

Obr. 13: Stanovení rozkladu E2 za tepla v 2% NaOH 
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2% HCl 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
360 873 

360 682 100,00 % 
360 491 

po 1 hod 
358 459 

359 457 99,66 % 
360 455 

po 2 hod 
360 264 

360 002 99,81 % 
359 740 

po 3 hod 
363 800 

363 981 100,91 % 
364 161 

po 4 hod 
367 396 

367 814 101,98 % 
368 232 
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Obr. 14: Stanovení rozkladu E2 za tepla v 2% HCl 

 

 

Obr. 15: Standard E2 v čase 0 hod. 
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Obr. 16: E2 v 2% NaOH po 4 hodinách 

 

4.4.1.3 Stabilita estradiolu v 5% HCl, 5% NaOH a 3% H2O2 

Byl připraven nový standard A, podle stejného postupu (viz. kap. 4.2.7.), 

a byla opět změřena jeho plocha. Získala se hodnota v čase 0. 

 Byla připravena 5% kyselina chlorovodíková a 5% hydroxid sodný. Z  

každého odměrného roztoku bylo odebráno 5 ml do zkumavek a k tomu bylo do 

každé zkumavky přidáno 5 ml standardu (viz. kap. 4.2.6.). Vše bylo dobře 

promícháno a vloženo na vodní lázeň předehřátou na 70°C na dobu 4 hodin. 

Vzorky byly poté odebírány v hodinových intervalech. 

 Po každé hodině se odebralo z každé zkumavky 1 ml vzorku do 10 ml 

odměrných baněk a doplnilo se acetonitrilem po rysku. Z těchto zkumavek byl 

potom vzorek odebrán, filtrován (PTFE filtr 0,45 µm) do vialek a analyzován 

pomocí HPLC. 
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Výsledek: 

V zásaditém prostředí 5% hydroxidu sodného nedošlo k rozkladu E2. V 

prostředí peroxidu vodíku se E2 rozkládal na degradační produkt DP (retenční 

čas tR = 2,1 min). Při působení 5% kyseliny chlorovodíkové vzniká 5 

degradačních produktů (DP) – označení 1. DP – 5. DP s retenčními časy 2,6; 

4,0; 4,5; 5,3 a 6,1 minut (to vše při teplotě 70°C).  

 

Tab. 6: Plocha píků E2 v 5% HCl Tab. 7: Plocha píků E2 v 5% NaOH 

  
5% NaOH 

Plocha Průměr Plocha [%] 

0 hod 
358 829 

359 023 100,00 % 
359 216 

po 1 hod 
364 380 

365 830 101,90 % 
367 280 

po 2 hod 
365 238 

367 495 102,36 % 
369 752 

po 3 hod 
371 190 

371 589 103,50 % 
371 988 

po 4 hod 
375 241 

375 897 104,70 % 
376 535 

  

Tab. 8: Plocha píku E2 v 3% H2O2

 

  

  
5% HCl 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
358 829 

359 023 100,00 % 
359 216 

po 1 hod 
329 374 

329 666 91,82 % 
329 957 

po 2 hod 
307 819 

307 652 85,69 % 
307 485 

po 3 hod 
295 353 

295 566 82,33 % 
295 779 

po 4 hod 
287 508 

287 462 80,07 % 
287 415 

 

3% H2O2 

Plocha Průměr 
Plocha 

[%] 

0 hod 
358 829 

359 023 100,00 % 
359 216 

po 1 hod 
339 049 

339 015 94,43 % 
338 980 

po 2 hod 
289 630 

289 733 80,70 % 
289 836 

po 3 hod 
231 774 

232 072 64,64 % 
232 370 

po 4 hod 
190 253 

190 076 52,94 % 
189 898 
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Tab. 9: Plocha a retenční čas DP 3% H2O2 Tab. 10: Plocha a retenční čas 1. DP 5% HCl 

  
1. DP 5% HCl 

Plocha Průměr tR [min]  

po 1 hod 
2 218 

2 208 2,6 
2 198 

po 2 hod 
4 899 

4 925 2,6 
4 951 

po 3 hod 
6 444 

6 410 2,6 
6 375 

po 4 hod 
7 808 

7 371 2,6 
6 934 

 

Tab. 11: Plocha a retenční čas 2. DP 5% HCl Tab. 12: Plocha a retenční čas 3. DP 5% HCl 

  
3. DP 5% HCl 

Plocha Průměr tR [min]  

po 1 hod 
1 826 

1 850 4,5 
1 874 

po 2 hod 
5 238 

5 099 4,5 
4 959 

po 3 hod 
12 011 

11 476 4,5 
10 940 

po 4 hod 
17 469 

17 227 4,5 
16 984 

 

Tab. 13: Plocha a retenční čas 4. DP 5% HCl Tab. 14: Plocha a retenční čas 5. DP 5% HCl 

  
5. DP 5% HCl 

Plocha Průměr tR [min]  

po 1 hod 
7 770 

7 646 6,1 
7 521 

po 2 hod 
14 270 

14 637 6,1 
15 004 

po 3 hod 
22 571 

20 562 6,1 
18 553 

po 4 hod 
21 222 

20 453 6,1 
19 684 

  

  
DP 3% H2O2 

Plocha Průměr tR [min]  

po 1 hod 
38 158 

38 204 2,1 
38 250 

po 2 hod 
13 192 

13 275 2,1 
13 358 

po 3 hod 
23 746 

23 664 2,1 
23 582 

po 4 hod 
25 679 

31 456 2,1 
37 233 

  
2. DP 5% HCl 

Plocha Průměr tR [min]  

po 1 hod 
2 580 

2 764 4,0 
2 948 

po 2 hod 
7 236 

7 300 4,0 
7 364 

po 3 hod 
11 266 

11 123 4,0 
10 980 

po 4 hod 
12 581 

12 878 4,0 
13 175 

  
4. DP 5% HCl 

Plocha Průměr tR [min]  

po 1 hod 
11 756 

11 826 5,3 
11 896 

po 2 hod 
16 293 

16 316 5,3 
16 338 

po 3 hod 
14 941 

14 726 5,3 
14 510 

po 4 hod 
12 953 

13 206 5,3 
13 459 
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Obr. 17: Stanovení rozkladu E2 za tepla v 5% HCl 

 

 

Obr. 18: Stanovení rozkladu E2 za tepla v 5% NaOH  
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Obr. 19: Stanovení rozkladu E2 za tepla v 3% H2O2 

 

 

Obr. 20: E2 v 5% HCl a jeho DP po 4 hodinách  

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

0 1 2 3 4 

p
lo

c
h

y
 p

ík
ů

 [
%

] 

t[h] 

Stanovení rozkladu estradiolu za tepla v 3% H2O2 

Minutes

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

m
A

u

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

m
A

u

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2
,6

2   

1
D

P

3
,5

0   

e
s
tr

a
d
io

l

4
,0

8   

2
D

P

4
,5

6   

3
D

P

5
,4

1   

4
D

P

6
,1

6   

5
D

P



48 

 

Obr. 21: E2 3% H2O2 a jeho DP po 4 hodinách  
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4.4.2 17α-ethinylestradiol 

4.4.2.1 Vliv teploty na 17α-ethinylestradiolu 

Postup byl shodný s postupem přípravy u E2 (viz. kap 4.4.1.1.). Změna 

byla pouze v tom, že se vzorky nedoplňovaly do 10 ml jen acetonitrilem, ale 

směsí acetonitrilu a vody v poměru 60:40 (v/v), aby bylo dosaženo lepšího tvaru 

píku. 

 

 Výsledek: 

EE2 se nerozložil za zvýšené teploty ani v roztoku acetonitrilu, ani ve 

vodném prostředí. 

 

Tab. 15: Plocha píků EE2 v ACN Tab. 16: Plocha píků EE2 v H2O 

  
H2O 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
360 699 

361 678 100,00 % 
362 656 

po 1 hod 
360 798 

361 191 99,87 % 
361 584 

po 2 hod 
364 329 

364 029 100,65 % 
363 728 

po 3 hod 
368 389 

368 350 101,84 % 
368 310 

po 4 hod 
363 802 

364 131 100,68 % 
364 460 

 
  

  
ACN 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
360 699 

361 678 100,00 % 
362 656 

po 1 hod 
359 870 

359 639 99,44 % 
359 408 

po 2 hod 
361 585 

362 268 100,16 % 
362 951 

po 3 hod 
364 879 

364 393 100,75 % 
363 907 

po 4 hod 
355 523 

355 372 98,26 % 
355 221 
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Obr. 22: Stanovení rozkladu EE2 za tepla v ACN 

 

 

Obr. 23: Stanovení rozkladu EE2 za tepla v H2O  
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4.4.2.2 Stabilita 17α-ethinylestradiolu v  5% HCl a 3% H2O2 

Připraveny byly požadované koncentrace činidel a roztoku EE2 a postup 

byl opět shodný jako u analýzy E2 (viz. kap. 4.4.1.2.). Rozdíl byl pouze v tom, 

že se po odebírání vzorků z vodní lázně vzorky ředily opět acetonitrilem a 

vodou v poměru 60:40 (v/v). 

 

Výsledek: 

EE2 je v kyselém prostředí stabilní. Vlivem oxidace dochází k rozkladu 

EE2, na chromatogramu však nebyly zaznamenány za zvolených 

chromatografických podmínek žádné rozkladné produkty. Výsledky jsou 

dokumentovány tabulkou a grafem. 

 

Tab. 17: Plocha píků EE2 v 5% HCl Tab. 18: Plocha píků EE2 v 3% H2O2 

  
3% H2O2  

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
360 699 

361 678 100,00 % 
362 656 

po 1 hod 
345 888 

345 282 95,47 % 
344 676 

po 2 hod 
309 850 

310 380 85,82 % 
310 909 

po 3 hod 
257 610 

258 148 71,38 % 
258 685 

po 4 hod 
204 675 

204 363 56,50 % 
204 050 

 

  

  
5% HCl 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
360 699 

361 678 100,00 % 
362 656 

po 1 hod 
363 448 

363 215 100,43 % 
362 982 

po 2 hod 
365 075 

365 331 101,01 % 
365 587 

po 3 hod 
366 691 

367 082 101,49 % 
367 472 

po 4 hod 
369 298 

369 506 102,16 % 
367 913 
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Obr. 24: Stanovení rozkladu EE2 za tepla v 5% HCl 

 

 

Obr. 25: Stanovení rozkladu EE2 za tepla v 3% H2O2  
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Obr. 26: Standard EE2 v čase 0 hod. 

 

 

Obr. 27: EE2 v 5% HCl po 4 hodinách 
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4.4.2.3 Stabilita 17α-ethinylestradiolu v 0,5% a 2% NaOH 

Příprava 0,5% a 2% zásobních roztoků NaOH je popsána v kapitole 

4.2.5. Další postup je totožný s postupem u analýzy E2. 

 

Výsledek: 

EE2 je v zásaditém prostředí použitého roztoku NaOH stabilní.  

 

Tab. 19: Plocha píků EE2 v 0,5% NaOH Tab. 20: Plocha píků EE2 v 2% NaOH 

  
2% NaOH 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
355 909 

355 830 100,00 % 
355 751 

po 1 hod 
355 977 

355 798 99,99 % 
355 619 

po 2 hod 
351 186 

352 028 98,93 % 
352 869 

po 3 hod 
356 244 

356 334 100,14 % 
356 423 

po 4 hod 
356 122 

357 036 100,34 % 
357 950 

 

  

  
0,5% NaOH 

Plocha Průměr Plocha [%]  

0 hod 
360 699 

361 678 100,00 % 
362 656 

po 1 hod 
352 246 

351 121 97,08 % 
349 996 

po 2 hod 
355 059 

354 432 98,00 % 
353 805 

po 3 hod 
352 498 

352 734 97,53 % 
352 969 

po 4 hod 
360 172 

360 197 99,59 % 
360 222 
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Obr. 28: Stanovení rozkladu EE2 za tepla v 0,5% NaOH 

 

 

Obr. 29: Stanovení rozkladu EE2 za tepla v 2% NaOH  
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4.4.3 Stanovení obsahu estradiolu a ethinylestradiolu v tabletách 

 V tabletách s obsahem E2 a EE2 byl stanoven obsah estrogenů podle 

vzorce: 

 

    
              

          
  

  - obsah stanovované složky (E2, EE2) v mg v jedné tabletě 

   - plocha píku vzorku 

   - plocha píku standardu 

   - navážka vzorku v mg 

   - navážka standardu v mg 

  - průměrná hmotnost tablety v mg  

   - zředění 

  - 2 (pro přípravek Angelina®)/20 (pro přípravek Novynette® a Vreya®) 

 

Byl připraven roztok standardu s obsahem 3 mg/100 ml E2 a 3mg/100 ml 

EE2 ve směsi acetonitril a vody v poměru 60:40 (v/v). 

Byly testovány antikoncepce po uplynutí doby expirace s cílem zjistit, zda došlo 

k rozkladu sledovaných analytů a ke vzniku degradačních produktů. 

Jako první byla zkoušena antikoncepce Angelina®, obsahující E2. Tablety 

byly rozdrceny v porcelánové třence. Bylo odváženo množství odpovídající 5 

tabletám (průměrná hmotnost tablety je 81,95 mg). Poté se toto množství 

vpravilo do 50 ml odměrné baňky a doplnilo po rysku acetonitrilem. Vzorek byl 

umístěn na 10 minut do ultrazvukové lázně a poté byl 4x naředěn acetonitrilem. 

Vzorek byl 3x analyzován pomocí HPLC. 

Správnost a přesnost zvoleného extrakčního postupu byla ověřena v rámci 

validace (viz. kap. 4.5.1.2. a 4.5.2.2). 
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Tab. 21: Plochy píků antikoncepce Angelina
®
 

  
Angelina® (E2) 

Plocha Průměr 

Plocha 
vzorek 1 

329197 
330236 

331276 

Plocha 
vzorek 2 

361794 
358265 

354736 

Plocha 
vzorek 3 

346943 
347126 

344559 

 

Výsledek:  

Obsah E2 v antikoncepci Angelina® v jedné tabletě byl 0,995 mg, což 

odpovídá 99,46 % deklarovaného množství. 

 

Jako druhá antikoncepce se stanovovala Vreya®, obsahující EE2. Bylo 

odváženo množství odpovídající 5 tabletám, průměrná hmotnost jedné tablety 

byla 91,30 mg. Poté se toto množství vpravilo do 5 ml odměrné baňky a doplnilo 

po rysku směsí acetonitrilu a vody v poměru 60:40 (v/v), vzorek byl umístěn na 

10 minut do ultrazvukové lázně a po té byl 3x analyzován pomocí HPLC. 

 

Tab. 22: Plochy píků antikoncepce Vreya
®
 

  
Vreya® (EE2) 

Plocha Průměr 

Plocha 
vzorek 1 

468 534 
473 332 

478 130 

Plocha 
vzorek 2 

481 527 
489 061 

496 595 

Plocha 
vzorek 3 

523 224 
524 264 

525 304 
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Výsledek: 

Obsah EE2 v antikoncepci Vreya® v jedné tabletě byl 0,035 mg, což 

odpovídá 101,13 % deklarovaného množství.  

 

Jako poslední byla použita antikoncepce Novynette®, obsahující EE2. 

Průměrná hmotnost tablety byla 79,80 mg. Další postup byl totožný s postupem 

u přípravku Vreya®. 

 

Tab. 23: Plochy píků antikoncepce Novynette
®
 

  
Novynette® (EE2) 

Plocha Průměr 

Plocha 
vzorek 1 

283 082 
279 206 

275 329 

Plocha 
vzorek 2 

277 615 
276 472 

275 329 

Plocha 
vzorek 3 

272 878 
273 522 

274 165 

 

Výsledek: 

Obsah EE2 v antikoncepci Novynette® v jedné tabletě byl 0,02 mg, což 

odpovídá 99,50 % deklarovaného množství. 

Na jednotlivých záznamech nebyly detekovány žádné píky degradačních 

produktů. 
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4.5 Validace metody 

4.5.1 Estradiol 

4.5.1.1 Test vhodnosti chromatografického systému 

 Zdánlivý počet teoretických pater (N) 

 Roztok standardu A E2 byl připraven dle kap. 4.2.7. Vzorec pro výpočet 

zdánlivého počtu teoretických pater N dle ČL 2009 [30] je: 

 

         
  
  

 
 

 

    - retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu 

 nástřiku ke kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané složce 

   - šířka píku v polovině jeho výšky 

 

Tab. 24: Zdánlivý počet teoretických pater N E2 

 
Počet pater N 

měření E2 

1 2 810 

2 2 819 

3 2 818 

4 2 787 

5 2 808 

6 2 810 

průměr 2 809 

 

 Počet měření: n = 6  
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 Faktor symetrie (As) 

 Roztok standardu A E2 byl připraven dle kap. 4.2.7. Vzorec pro výpočet 

faktoru symetrie As dle ČL 2009 [30] je: 

 

    
     

  
 

       - šířka píku v jedné desetině jeho výšky 

    - vzdálenost mezi kolmicí zpuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou části  

 píku v jedné desetině jeho výšky 

 

Tab. 25: Faktor symetrie As E2 

  Faktor symetrie As 

měření  E2 

1 1,02 

2 1,02 

3 1,03 

4 1,01 

5 1,02 

6 1,04 

průměr 1,02 

 

Počet měření: n = 6 

Požadavek:   As = 0,8 -1,5 

Závěr:   vyhovuje 

 

 Rozlišení chromatografických píků (Rs) 

 Roztok standardu A E2 byl připraven dle kap. 4.2.7. Vzorec pro výpočet 

rozlišení Rs je dle ČL 2009 [30]: 
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    a      - retenční časy nebo vzdálenosti podél základní linie od bodu  

  nástřiku ke kolmicím spuštěným z vrcholů dvou sousedních píků 

    a     - šířky píků v poloviční výšce  

 

Tab. 26: Rozlišení chromatografických píků Rs E2 

  
Rozlišení 

chromatografických píků Rs 

měření  E2 

1 11,56 

2 11,98 

3 11,07 

4 11,50 

5 11,26 

6 11,45 

průměr 11,47 

 

Počet měření: n = 6 

Požadavek:  Rs > 1,5  

Závěr:   vyhovuje 

 

 Opakovatelnost analýzy (RSD%) 

 Roztok E2 v acetonitrilu o koncentraci 2,5 mg/100 ml byl opakovaně 

analyzován. Vzorec pro výpočet opakovatelnosti RSD% dle ČL 2009 [30] je: 
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    - jednotlivé hodnoty vyjádřené jako plocha píku, výška píku nebo poměr 
 ploch u metody vnitřního standardu 

   - průměr jednotlivých hodnot 

  - počet jednotlivých hodnot 

 

Tab. 27: Opakovatelnost analýzy (RSD%) E2 

  Opakovatelnost analýzy E2 

Číslo 
pokusu 

retenční čas tR [min]  plocha píku A 

1 3,58 373 538 

2 3,57 372 201 

3 3,56 365 447 

4 3,55 371 747 

5 3,55 366 298 

6 3,55 366 062 

 

Počet měření n:  6   6 

Aritmetický průměr   :  3,56   369216 

SD:    0,01   3651,40 

RSD (%):   0,36   0,99 

Požadavek:   RSD (%) < 1 

Závěr:    vyhovuje 

 

4.5.1.2 Validace analytické metody 

 Přesnost 

Byl analyzován léčivý přípravek Angelina®. Vzorky byly paralelně 

připraveny samostatným postupem šestkrát, podle postupu uvedeného v kapitole 

4.4.3. Každý roztok vzorku byl dvakrát dávkován na kolonu a analyzován. Plochy 

byly přepočteny na přesnou navážku 5 tablet.  
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Tab. 28: Přesnost metody - Angelina
®
 

 
Přesnost metody Angelina® (E2) 

Číslo 
pokusu 

Plocha E2 – přepočet na navážku 
5 tablet 

1 325 132 

2 328 345 

3 335 794 

4 328 736 

5 333 256 

6 324 578 

 

Počet měření n:   6 

Aritmetický průměr   :   329 307 

SD:     4443,45 

RSD (%):    1,35 

Požadavek:    RSD (%) < 5 

Závěr:     vyhovuje 

 

 Správnost 

 Byla použita metoda standardního přípravku. Byly změřeny roztoky 

standardů připravené podle kapitoly 4.4.3. Byly analyzovány modelové vzorky 

(vzorek antikoncepce + E2), které byly paralelně připraveny samostatným 

postupem uvedeným v kapitole 4.4.3, s přídavkem roztoku standardů o 

koncentraci E2 1,0 mg/100 ml, (n=6). Výtěžnost Ri % byla vypočtena podle 

vztahu z ČL 2009 [30]: 
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   - množství E2 zjištěného ve vzorku po přídavku standardu E2 (mg) 

   - množství E2 přidaného ke vzorku (mg) 

   - množství E2 ve vzorku zjištěného při analýze bez přídavku standardu 

 

Tab. 29: Správnost metody - Angelina
®
 

 

Správnost metody 
Angelina® – E2 

Číslo 
pokusu 

Ri (%) 

1 98,15 

2 98,36 

3 99,26 

4 99,86 

5 99,15 

6 100,56 

 

Počet měření n:   6 

Aritmetický průměr   :   99,22 

RSD (%):    0,91 

Požadavek:    RSD (%) < 5, Ri ± 100% 

Závěr:     vyhovuje 

 

 Linearita 

 Byl připraven zásobní roztok E2 (viz. kap. 4.2.4). Z tohoto roztoku bylo 

vytvořeno 5 kalibračních roztoků odebíráním 15 ml, 10 ml, 5 ml, 2,5 ml a 2 ml do 

25 ml odměrných baněk a doplněním acetonitrilem. Tímto byl získán E2 o 

koncentracích 3,6 mg/100 ml, 2,4 mg/100 ml, 1,2 mg/100 ml, 0,6 mg/100 ml a 0,5 

mg/100 ml. Každý kalibrační roztok byl analyzován 2x.  
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Tab. 30: Závislost plochy na koncentraci E2 v roztoku 

  
Závislost plochy na koncentraci E2 

v roztoku 

koncentrace c 
[mg/100ml] 

plocha průměr 

0,5 
74 081 

74 385 
74 689 

0,6 
91 590 

91 826 
92 061 

1,2 
185 499 

185 656 
185 813 

2,4 
367 479 

367 353 
367 226 

3,6 
550 993 

550 219 
549 445 

 

 

Obr. 30: Závislost plochy na koncentraci E2 v roztoku 

 

Regresivní funkce:  y = kx   q 

Počet bodů:    n = 5 

 

Parametry regresní přímky: 

y = 3660x +1250 

Koeficient korelace R: 0,9999  
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 Detekční limit (LOD) 

LOD se definuje jako trojnásobek směrodatné odchylky odezvy slepého 

pokusu (šumu) v okolí retenčního času stanovované látky. 

Detekční limit byl vypočítán podle vzorce: 

 

    
      

   
 

   - odhad směrodatné odchylky vypočítaný z rozpětí šumu 

  - plocha píku dělená výškou píku 

   - plocha píku dělená koncentrací analytu 

 

Hodnota LOD pro E2 byla 0,002 mg/100 ml 

 

 Kvantitativní limit (LOQ) 

LOQ se definuje jako desetinásobek směrodatné odchylky odezvy slepého 

pokusu (šumu) v okolí retenčního času stanovované látky. 

Kvantitativní limit byl vypočítán podle vzorce: 

 

    
       

   
 

   - odhad směrodatné odchylky vypočítaný z rozpětí šumu 

  - plocha píku dělená výškou píku 

   - plocha píku dělená koncentrací analytu 

 

 Hodnota LOQ pro E2 byla 0,0067 mg/100 ml.  
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4.5.2 17α-ethinylestradiol 

4.5.2.1 Test vhodnosti chromatografického systému 

 Počet zdánlivých teoretických pater (N) 

Roztok standardu A EE2 byl změřen a připraven dle kap. 4.2.7. Vzorec pro 

výpočet počtu zdánlivých teoretických pater N dle ČL 2009 [30] je: 

 

         
  
  

 
 

 

    - retenční čas (nebo objem) nebo vzdálenost podél základní linie od bodu 

 nástřiku ke kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího dané složce 

   - šířka píku v polovině jeho výšky 

 

Tab. 31: Zdánlivý počet teoretických pater N EE2 

  Počet pater N 

měření EE2 

1 6 443 

2 6 417 

3 6 527 

4 6 433 

5 6 427 

6 6 444 

průměr 6 449 

 

 Počet měření: n = 6 

 

 Faktor symetrie (As) 

 Roztok standardu A EE2 byl změřen a připraven dle kap. 4.2.7. Vzorec pro 

výpočet faktoru symetrie As dle ČL 2009 [30] je: 
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      - šířka píku v jedné desetině jeho výšky 

   - vzdálenost mezi kolmicí zpuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou části 

 píku v jedné desetině jeho výšky 

 

Tab. 32: Faktor symetrie As EE2 

  Faktor symetrie As 

měření EE2 

1 0,99 

2 1,01 

3 0,99 

4 0,97 

5 1,00 

6 0,98 

průměr 0,99 

 

Počet měření: n = 6 

Požadavek:  As = 0,8 -1,5 

Závěr:   vyhovuje 

 

 Rozlišení chromatografických píků Rs 

 Roztok standardu A EE2 byl změřen a připraven dle kap. 2.2.7. Vzorec pro 

výpočet rozlišení Rs je dle ČL 2009 [30]: 

 

          
       

         
              

    a      - retenční časy nebo vzdálenosti podél základní linie od bodu 

 nástřiku ke kolmici spuštěným z vrcholů dvou sousedních píků 

    a     - šířky píků v poloviční výšce  
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Tab. 33: Rozlišení chromatografických píků Rs EE2 

 

Rozlišení chromatografických 
píků Rs 

měření EE2 

1 1,56 

2 1,54 

3 1,52 

4 1,51 

5 1,54 

6 1,58 

průměr 1,54 

 

Počet měření: n = 6 

 Požadavek:  Rs > 1,5 

Závěr:   vyhovuje 

 

 Opakovatelnost analýzy (RSD%) 

 Roztok EE2 v acetonitrilu o koncentraci 2,5 mg/100 ml byl opakovaně 

analyzován. Vzorec pro výpočet opakovatelnosti RSD% je dle ČL 2009 [30]: 

 

       
   

  
  

          

   
 

    - jednotlivé hodnoty vyjádřené jako plocha píku, výška píku nebo poměr 
 ploch u metody vnitřního standardu 

   - průměr jednotlivých hodnot 

   - počet jednotlivých hodnot 
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Tab. 34: Opakovatelnost analýzy (RSD%) EE2 

 Opakovatelnost analýzy EE2 

Číslo 
pokusu 

retenční čas tR [min] plocha píku A 

1 5,12 361 986 

2 5,12 362 027 

3 5,13 361 120 

4 5,13 361 628 

5 5,12 361 216 

6 5,11 361 429 

 

 Počet měření n:  6   6 

 Aritmetický průměr   :  5,12   361568 

 SD:    0,01  382,87 

 RSD (%):   0,15   0,11 

 Požadavek:   RSD (%) < 1 

 Závěr:    vyhovuje 

 

4.5.2.2 Validace analytické metody 

 Přesnost 

Byly analyzovány léčivé přípravky Vreya® a Novynette®. Vzorky byly 

paralelně připraveny samostatným postupem šestkrát podle postupu uvedeného 

v kapitole 4.4.3. Každý roztok vzorku byl dvakrát dávkován na kolonu a 

analyzován. Plochy byly přepočteny na přesnou navážku 5 tablet. 
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Tab. 35: Přesnost metody – Vreya
®
 a Novynette

®
 

 

Přesnost metody 
Vreya® – EE2 

Přesnost metody 
Novynette® – EE2 

Číslo 
pokusu 

Plocha EE2 – přepočet na 
navážku 5 tablet 

Plocha EE2 – přepočet na 
navážku 5 tablet 

1 455 317 272 238 

2 465 216 276 669 

3 454 258 271 936 

4 464 345 279 696 

5 478 265 270 666 

6 465 706 281 265 

 

Počet měření n:  6   6 

Aritmetický průměr   :  463 851  275 411 

SD:    8696,74  4446,834 

RSD (%):   1,87   1,61  

Požadavek:   RSD (%) < 5 

Závěr:    vyhovuje 

 

 Správnost 

 Byla použita metoda standardního přípravku. Byly změřeny roztoky 

standardů připravené podle kapitoly 4.4.3. Byly analyzovány modelové vzorky 

(vzorek antikoncepce + EE2), které byly paralelně připraveny samostatným 

postupem uvedeným v kapitole 4.4.3, s přídavkem roztoku standardů o 

koncentraci EE2 0,8 mg/100 ml, (n=6). Výtěžnost (Ri %) byla vypočtena podle 

vztahu uvedeného v ČL 2009 [30]: 
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   - množství EE2 zjištěného ve vzorku po přídavku standardu EE2 (mg) 

   - množství EE2 přidaného ke vzorku (mg) 

   - množství EE2 ve vzorku zjištěného při analýze bez přídavku standardu 

 

Tab. 36: Správnost metody – Vreya
®
 a Novynette

®
 

 

Správnost metody 
Vreya® – EE2 

Správnost metody 
Novynette® – EE2 

Číslo 
pokusu 

Ri (%) Ri (%) 

1 101,15 99,46 

2 99,15 102,15 

3 100,36 98,16 

4 100,56 103,15 

5 98,56 102,15 

6 103,15 99,15 

 

Počet měření n:  6    6 

Aritmetický průměr   :  100,49   100,70 

RSD (%):   1,62    2,02 

Požadavek:   RSD (%) < 5, Ri (%) ± 100% 

Závěr:    vyhovuje pro oba léčivé přípravky 

 

 Linearita 

 Byl připraven zásobní roztok EE2 (viz. kap. 4.2.4). Z tohoto roztoku bylo 

vytvořeno 5 kalibračních roztoků odebíráním 15 ml, 10 ml, 5 ml, 2,5 ml a 2 ml do 

25 ml odměrných baněk a doplněno acetonitrilem. Tímto byl získán E2 o 

koncentracích 4,3 mg / 100 ml, 2,9 mg / 100 ml, 1,4 mg / 100 ml, 0,7 mg / 100 ml, 

0,6 mg / 100 ml. Každý kalibrační roztok byl analyzován 2x. 
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Tab. 37: Závislost plochy na koncentraci EE2 v roztoku 

  
Závislost plochy na koncentraci 

EE2 v roztoku 

koncentrace c 
[mg/100ml] 

plocha průměr 

0,6 
69 195 

69 453 
69 710 

0,7 
85 992 

85 791 
85 590 

1,4 
172 384 

172 350 
172 316 

2,9 
345 092 

344 902 
344 712 

4,3 
520 208 

520 286 
520 363 

 

 

Obr. 31: Závislost plochy na koncentraci EE2 v roztoku 

 

Regresivní funkce:  y = kx   q 

Počet bodů:    n = 5 

 

Parametry regresivní přímky: 

y =  3470x -730 

Koeficient korelace R: 0,9999  
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 Detekční limit (LOD) 

 

 LOD se definuje jako trojnásobek směrodatné odchylky odezvy slepého 

pokusu (šumu) v okolí retenčního času stanovované látky. 

Detekční limit byl vypočítán podle vzorce: 

 

    
      

   
 

   - odhad směrodatné odchylky vypočítaný z rozpětí šumu 

  - plocha píku dělená výškou píku 

   - plocha píku dělená koncentrací analytu 

 

 Hodnota LOD pro EE2 byla 0,003 mg/100 ml 

 

 Kvantitativní limit (LOQ) 

LOQ se definuje jako desetinásobek směrodatné odchylky odezvy slepého 

pokusu (šumu) v okolí retenčního času stanovované látky. 

Kvantitativní limit byl vypočítán podle vzorce: 

 

    
       

   
 

   - odhad směrodatné odchylky vypočítaný z rozpětí šumu 

  - plocha píku dělená výškou píku 

   - plocha píku dělená koncentrací analytu 

 

Hodnota LOQ pro EE2 byla 0,008 mg/100 ml  
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5 Shrnutí závěrů práce 

 Cílem mé práce bylo provedení zátěžových zkoušek hormonů estradiolu 

(E2) a ethinylestradiolu (EE2). Obě látky byly vystaveny vlivům oxidace, 

kyselému a zásaditému pH po předem danou dobu za zvýšené teploty (70°C).  

 Bylo prokázáno, že E2 i EE2 jsou při zvýšené teplotě stabilní ve vodě i 

v acetonitrilu. Ani po 4 hodinách neměla tato rozpouštědla vliv na stabilitu obou 

látek.  

 Vlivem působení 2% HCl a 2% NaOH nedochází při zvýšené teplotě 

k rozkladu E2. Zvýšená teplota měla urychlit průběh těchto reakcí a tudíž vznik 

degradačních produktů. 

 Při vystavení E2 vlivům 5% HCl a 3% H2O2 došlo k rozložení na 

degradační produkty, v zásaditém prostředí 5% NaOH k rozložení nedošlo. V 

kyselém prostředí HCl vzniklo celkem 5 degradačních produktů. 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. Vlivem peroxidu vodíku 

došlo k rozkladu E2 na DP s retenčním časem 2,1 min.  

EE2 byl v prostředí 5% HCl, 0,5%, 2% NaOH stabilní. V prostředí peroxidu 

vodíku došlo k rozkladu EE2, avšak na chromatogramu nebyly za zvolených 

chromatografických podmínek zaznamenány žádné rozkladné produkty. 

Dalším krokem bylo stanovení obsahu E2 a EE2 v antikoncepčních 

tabletách po vypršení jejich doby použitelnosti. Bylo zjištěno, že obsah E2 

v antikoncepci Angelina® byl 0,995 mg, což odpovídá 99,46 % deklarovaného 

množství E2, obsah EE2 v antikoncepci Vreya® byl 0,035 mg, což odpovídá 

101,31 % jeho deklarovaného množství a obsah EE2 v antikoncepci Novynette® 

byl 0,02 mg, což odpovídá 99,50 % jeho deklarovaného množství. 

Chromatografické podmínky byly nastaveny takovým způsobem, aby 

došlo k dostatečné separaci E2, EE2 a vybraných definovaných degradačních 

produktů.  

Identifikace degradačních produktů nebyla cílem této práce. Degradační 

produkty byly charakterizovány pomocí retenčních časů a jejich výsledných 

ploch. Žádný z uvedených vznikajících degradačních produktů se neshoduje 
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s vybranými definovanými degradačními produkty E2, kterými jsou hemihydrát 

17-estradiolu, EE2 a E1. Na následujícím obrázku (obr. 32) jsou černou barvou 

znázorněny píky známých degradačních produktů E2 a červenou barvou 

degradační produkty, které vznikly v 5% HCl po 4 hodinách. 

Všechny cíle vytýčené na počátku práce byly splněny. 

 

Obr. 32: Porovnání známých degradačních produktů E2 s degradačními produkty 5% HCl 
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6 Seznam zkratek 

API  Aktivní léková substance 

ČL  Český lékopis 

DP  Degradační produkt (rozkladný produkt) 

DMSO  Dimethylsulfoxid 

E3  Estriol 

EE2   Ethinylestradiol 

FDA   Food and Drug Administration, Úřad pro výživu a léky 

FSH   Folikuly stimulující hormon 

GC-MS  Plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií 

HPLC   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HPLC-MS Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostní 
spektrometrií 

HPTLC  Vysokoúčinná tenkovrstvá kapalinová chromatografie 

ICH International Conference on Harmonisation of Technical 
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human 
Use 

IEC International Electrotechnical Commision, Mezinárodní úřad 
pro elektrotechniku 

ISO lnternational Organization for Standardization, Mezinárodní 
organizace pro standardizaci 

LC   Kapalinová chromatografie 

LC-MS  Kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií 

LH   Luteizační hormon 

MS   Hmotnostní spektrometrie 

PIC/S   Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme 

SHBG   Sexuální hormony vázající globulin 

TLC   Tenkovrstvá chromatografie 

USP   United States Pharmacopeia, Lékopis USA 

UV   Ultrafialové záření 

VIS   Viditelné záření 
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