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1 ÚVOD 

Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC) je separační metoda 

umožňující kvantitativní a kvalitativní analýzu látek a jejich směsí. Můžeme analyzovat 

látky, jejich nečistoty i rozkladné produkty a metabolity. UHPLC je chromatografickou 

metodou pracující za vyšších tlaků a s menším průměrem částic než v klasické HPLC 

(vysokoúčinná kapalinová chromatografie) analýze. Tento typ analýzy je používán pro 

svou rychlost a možnost zachování citlivosti a účinnosti. (1) 

Skupina léčiv bisdioxopiperaziny jsou užívány jako chemoterapeutika k léčbě 

některých typů karcinomů. Mechanismus účinku je inhibice topoizomerázy II. Dále jsou 

používány pro možnosti snižování dávek antracyklinů při léčbě karcinomů, tím dochází 

k významnému snižování kardiotoxicity. Tato skupina látek má kromě samotného 

účinku inhibice topoizomerázy II i účinek kardioprotektivní. Jako používaným 

zástupcem z této skupiny látek je dexrazoxan. Při objevení látky sobuzoxan se potvrdila 

možnost záměny dexrazoxanu za sobuzoxan díky jejich blízké základní struktuře. 

Vzhledem k malému množství informací o způsobu analýzy sobuzoxanu je tato látka 

vhodná ke zkoumání možností analýzy této látky na UHPLC. Je zde i potenciální 

možnost zkoumání kvantitativní i kvalitativní analýzy sobuzoxanu i jeho aktivního 

metabolitu ICRF-154. (2) (3) (4) 

Teoretická část diplomové práce uvádí přehled základních separačních mechanismů 

HPLC, popis chromatografické instrumentace a charakteristiku UHPLC a její účinnosti. 

Další část je věnována základním informacím o sobuzoxanu a závěrečná část popisuje 

stabilitní testy a stresové zkoušky. 

Experimentální část práce se zabývá vývojem metody a podmínek pro stanovení 

sobuzoxanu, dexrazoxanu a ICRF-154 z roztoků vzorků separační metodou na UHPLC 

a pilotní testování stability sobuzoxanu a jeho stresové zkoušky v kyselém a bazickém 

prostředí.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
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2.1 Princip a vývoj kapalinové chromatografie a separační 

mechanismy 

 

2.1.1 Princip a vývoj kapalinové chromatografie 

Věda o separaci byla nazvána odborným termínem chromatografie poprvé v 

publikaci ruského vědce Tswetta v roce 1903. Tento pojem zahrnuje techniku, která 

umožňuje rozdělení vzorků chemických směsí, jejich identifikaci a stanovení na základě 

jejich rozdílných fyzikálních a chemických vlastností. Tento proces probíhá ve 

dvoufázovém systému, v němž směs látek proudí rozpouštědlem (mobilní fáze) a je 

dělena na nosiči (stacionární fázi) na jednotlivé složky v závislosti na jejich 

vlastnostech. Analyty jsou zadržovány na stacionární fázi podle afinity ke stacionární 

fázi, čím je afinita látky ke stacionární fázi větší, tím delší je doba zadržování analytu v 

chromatografickém systému a čím vyšší afinitu mají látky k mobilní fázi, tím je jejich 

setrvání v chromatografickém systému kratší. (5) (6) (7) 

S vývojem v kapalinové chromatografii se dosahovala vyšší účinnost zmenšováním 

částic stacionární fáze a tím zvýšení tlaku v kapalinovém chromatografickém systému 

nejprve na maximálně 3,5 MPa až poté na 40 MPa, odtud pochází název High Pressure 

Liquid Chromatography (vysokotlaká kapalinová chromatografie). Následně se 

zvyšovala účinnost separace a tak byl zaveden termín High Performance Liquid 

Chromatography (vysokoúčinná kapalinová chromatografie, HPLC). (5) (8) (9) 

   

2.1.2 Separační mechanismy kapalinové chromatografie 

Jako mobilní fáze je označována pohyblivá fáze ve formě kapaliny, která slouží k 

přenosu vzorku systémem. (6) (10) 

Jako stacionární fázi označujeme náplň chromatografické kolony, kterou protéká 

mobilní fáze se vzorkem.  
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V závislosti na použitých sorbentech se kapalinová chromatografie dělí na: 

 adsorpční chromatografii (velmi porézní sorbent) 

 Často označována jako chromatografie na kapalné-pevné fázi nebo jako 

chromatografie na normální fázi. Funguje na principu adsorpce na povrch pevné 

stacionární fáze. Nejčastěji používané stacionární fáze v kolonách jsou oxid křemičitý a 

oxid hlinitý. Jako mobilní fáze se používají nepolární rozpouštědla s přídavkem polární 

složky. Více polárnější molekuly se tedy budou eluovat pomaleji. (11) 

 iontově-výměnnou chromatografii (na iontoměničové pryskyřici) 

V iontově výměnné chromatografii dochází k výměně iontů (ionizovaných 

funkčních skupin) ze stacionární fáze (iontoměniče) za ionty vzorku rozpuštěného v 

mobilní fázi. Ionty jsou zadržovány elektrostatickými silami. Iontoměniče v HPLC 

běžně používají vázanou kvartérní amoniovou skupinu pro separaci aniontů, a vázané 

skupiny kyseliny sulfonové pro separaci kationtů. Tyto skupiny jsou vázány na základ 

stacionární fáze, kterou tvoří nejčastěji zesítěné polydextrany, celulóza polystyren nebo 

klasický oxid křemičitý. Jako novější nosiče se používají pryskyřice prokládané 

latexem, byla u nich zjištěna vyšší účinnost, rychlost a selektivita. Jejich vlastnosti se 

dají upravit hustotou zesítění nebo funkčními skupinami navázanými na nosič. (7) (11) 

 gelovou permeační chromatografii (na makropórézních inertních 

sorbentech)=GPC 

Někdy nazývaná gelová filtrace, používá materiál s řízenou velikostí pórů, jako 

stacionární fázi. Stacionární fáze je ve formě zesítěného gelu, například dextranu a 

podobných hydrofilních gelů např. agar. Dále se používají hydrofóbní gely s širokou 

škálou velikostí a doporučenými vhodnými organickými rozpouštědly. Pro analýzu za 

vyšších tlaků jsou vhodné hydrofilní gely jako je ethyldimethylakrylát, který je vhodný 

až do hodnoty tlaku 20,7 MPa. Analýza pomocí GPC polymerních materiálů je 

využívána v molekulární analýze hmotnosti a preparativní separaci pro molekuly s 

vysokou molekulovou hmotností. Molekuly s vysokou molekulovou hmotností jsou 

eluovány dříve a menší ulpívají v pórech kolony. (7) (11) 
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 chromatografii v systému normálních fází 

Využívá polární stacionární fázi a méně polární (nepolární) mobilní fázi. Většinou 

se jedná o směs dvou rozpouštědel s rozdílnou polaritou. Zadržování analytů na koloně 

se zvyšuje s rostoucí polaritou látek a snižuje se s klesající koncentrací polární složky 

rozpouštědla v mobilní fázi. Molekuly jsou na koloně zadržovány pomocí polárních 

interakcí, jako jsou vodíkové a dipólové interakce, mezi rozpuštěnou látkou a 

stacionární fází. Jako stacionární fáze se používá čistý silikagel nebo silikagel s 

navázanými polárními skupinami (ether, nitro skupina, diol či amino-propylová 

skupina). Obsah vody při použití normální fáze je limitující faktor, čím vyšší obsah 

vody tím nižší aktivita sorbentu (z důvodu změny polarity a nemísitelností nepolárních 

rozpouštědel s vodou). (12) (13) 

 chromatografie v systému reverzních fází 

Využívá nepolární stacionární fázi oktadecylsilan, který je vázán na nosič oxid 

křemičitý siloxanovou vazbou= siloxany, nebo vázaný uhlovodíkový řetězec nejčastěji s 

8 nebo 18 atomy uhlíku, dále se používají stacionární fáze obsahující vázané aromatické 

zbytky (pentafluorofenyl či bifenyl). Polární mobilní fáze je nejčastěji metanol nebo 

acetonitril v kombinaci s vodnými pufry. U těchto klasických materiálů je nevýhodou 

snížená stabilita při vyšších hodnotách pH (7 a více), proto se používají uhlíkové 

stacionární fáze s vázanými nerozpustnými polymerními skupinami, které mohou 

tolerovat pH 1 - 13. Je používanější než chromatografie s normální fází. (12) (13) 

 

2.2  Srovnání HPLC (High Performance Liquid Chromatography) a 

UHPLC (Ultra High Performance Liquid Chromatography) 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je široce používanou metodou v 

analytice a biochemii, k separaci, identifikaci a kvantifikaci sloučenin. Po desetiletí byla 

metodou volby ve výzkumu léčiv a jejich vývoji jak ve farmaceutickém, tak v 

biofarmaceutickém průmyslu, stejně tak na akademické úrovni. Časem vzrostla potřeba 

nových analytických metod s dostatečnou citlivostí, robustností a rozlišovací schopností 

i pro velké množství analytů ve směsích v krátkém čase analýzy. V praxi se začala 

používat metoda UHPLC, která tyto požadavky splňuje.  
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Základní rozdíly mezi metodami HPLC a UHPLC jsou v těchto parametrech 

Srovnání parametrů 

HPLC UHPLC 

 velikost částic 3 µm - 5 µm 

 tlak do 400 barů 

 velikost částic <2 µm 

 tlak i více než 1000 barů 

 

Výhody UHPLC vůči HPLC 

 vyšší rozlišovací schopnost 

 vyšší citlivost 

 dobrá separační účinnost 

 kratší čas analýzy až o 80 %  

 možnost použití kratší kolony 

 nižší průtok kratší kolonou a následné snížení spotřeby rozpouštědla až o 80 %  

 nižší spotřeba mobilní fáze až o 80 % 

 Nevýhody UHPLC vůči HPLC 

 vzrůst tlaku v celém systému v důsledku zmenšení částic UHPLC kolony  

 vyšší náklady na provoz 

(1) (9) (14) 

 

2.3 Teorie UHPLC a srovnání účinnosti separace  

 U náplně kolony UHPLC jsou menší meziprostory mezi částicemi a tak i v celém 

systému se požaduje co nejnižší pracovní objem (v koloně, v kapilárách, v detektoru 

atd.), aby docházelo k rychlé výměně náplně systému při změně podmínek. 

Rychlost separace závisí na teplotě, průtoku, délce kolony a velikosti částic kolony. 

Proto změnou těchto parametrů lze měnit rychlost separace. Při změně rychlosti 

separace se snažíme zajistit také dostatečnou účinnost. Pro porovnání se používá 

zobrazení pomocí Van Deemterovy křivky, zobrazuje závislost výškového ekvivalentu 

teoretického patra (HETP=H) na rychlosti lineárního průtoku (u) obr. č. 1. (13) 
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Obrázek 1 Graf závislosti poměru výškového ekvivalentu teoretického patra na rychlosti 

lineárního průtoku (15) 

Z grafu je možné vyčíst, že když použijeme kolonu s menšími částicemi, je nižší 

HETP. Díky tomu lze zkrátit čas analýzy a zvýšit průtok při zachování separační 

účinnosti. Naopak se zvýší zpětný tlak na koloně kvůli vyššímu odporu menších částic. 

U větších částic, když zvýšíme průtok, se sníží účinnost. Minimum jednotlivých křivek 

odpovídá nejnižšímu H, tedy optimální účinnosti za daných podmínek. Lineární 

průtoková rychlost u (její minimální hodnota) roste se snižující se velikostí částic. 

Účinnost separace vyjádřena pomocí HETP je přímo úměrná druhé mocnině 

velikosti částic. (9) (13) 

 

2.4  Instrumentace chromatografického systému 

 zásobníky na mobilní fázi a filtrace 

Zásobníky na mobilní fázi jsou jednoduché, ale podstatné části systému UHPLC. 

Zásobník musí být vždy umístěn výše než čerpadlo a musí být použit takový uzávěr, 

aby umožnil vyrovnání atmosférického tlaku a tlaku v zásobníku. Musí být dobře 

uzavřeny, aby z nich neunikaly páry a dovnitř zase nečistoty z prostředí. Když jsou při 

izokratické metodě používány směsi mobilních fází nebo při gradientní metodě, používá 

se více než jeden zásobník. Před naplněním mobilní fáze do zásobníků se mobilní fáze 

filtruje přes filtr, který má obvykle velikost otvorů 0,20 µm nebo 0,45 µm. (5) (7) 
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 odplynění mobilní fáze 

Přítomnost vzduchových bublin v mobilní fázi je častým problémem při provozu 

systému UHPLC. Tyto bubliny mohou vést k problémům při čerpání mobilní fáze a 

detekci drobných nežádoucích píků při výstupu z detektoru bez použití vzorku. 

Základní linie chromatogramu, při proudění čisté mobilní fáze systémem, by měla být 

co nejvíce rovnoběžná s dolní osou chromatogramu. Odplynění je důležité pro udržení 

tlaku systému a z toho vyplývající opakovatelnost měření se stejnými retenčními časy.  

Přítomnost kyslíku zháší emisní záření při použití fluorescenčního detektoru. 

 Odplynění mobilní fáze probíhá jak při promývání systému mobilní fází před 

samotnou analýzou, tak během analýzy. Používá se buď probublávání heliem, nebo 

častěji odplynění ve vakuovém degasseru. (11) (16) 

 kapiláry a spojovací materiál 

Kapiláry a spojovací materiál slouží k propojení různých komponent systému, jsou 

potřebné pro pohyb mobilní fáze a vzorku. Musí se vybrat správné typy pro daný 

systém, zejména pro měření malých objemů vzorku. Existují dva druhy kapilár a 

spojovacího materiálu, které dělíme podle hodnoty očekávaného tlaku v systému na 

nízkotlaké - pro tlaky nižší než 0,7 MPa a vysokotlaké - dají se použít až do tlaků 55 

MPa - 100 MPa. Kapiláry a spojovací materiál musí být dokonale inertní. Používají se 

nerezové kapiláry a spojení, které tyto podmínky splňují. (11) 

 Pumpy 

Pumpy slouží k zajištění průtoku mobilní fáze systémem. Většina HPLC čerpacích 

systémů používaných pro běžnou analytickou práci jsou navrženy pro práci s tlakem až 

40 MPa. U systémů používající kolony s částicemi menšími než 2 µm mají horní limity 

tlaku vyšší a to až 55 MPa - 130 MPa (UHPLC systémy).  Průtok mobilní fáze musí být 

stálý. Nároky na vlastnosti čerpadel jsou vysoké. Velice důležitý je pracovní objem 

čerpadla, který musí být velmi malý, aby byla umožněna rychlá výměna mobilní fáze. 

Čerpací systémy jsou vytvořeny z inertních materiálů a mají nastavitelný průtok v 

širokém rozmezí. (11) (16) 

Téměř všechny HPLC čerpací systémy dnes používají různé varianty vysokotlakých 

pístových čerpadel vhodných i pro UHPLC. Píst pracuje buď na principu hydraulickém, 

nebo mechanickém.  
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Pneumatická čerpadla 

Tento typ čerpadel pracuje za konstantního tlaku. Čerpadlo pohybuje kapalinou na 

principu tlaku plynu a tlačí mobilní fázi přes píst či membránu. Průtok je regulován 

změnou tlaku plynu. U těchto čerpadel dochází ke kolísání průtoku vlivem změn 

mobilní fáze. Maximální povolený tlak těchto čerpadel nestačí pro použití v současných 

systémech. Pumpy, které snesou i vyšší tlak jsou konstrukčně značně složité. (11) (16) 

 

Čerpadla injekční 

Tlak v těchto čerpadlech je vyvíjen pomocí speciálního krokového elektromotoru. 

Maximální pracovní tlak se pohybuje v rozmezí 40 MPa - 60 MPa. Jsou zde odbourány 

nedostatky pneumatických čerpadel, průtok je konstantní i při změně složení a průtoku 

mobilní fáze. Splňuje bezpulznost průtoku a drží základní linii detektoru. Výkon těchto 

čerpadel je omezen velikostí objemu pracovního válce. Jsou tedy schopna přečerpat jen 

malé objemy mobilní fáze za určitý čas. Aby bylo dosaženo stabilního průtoku, je 

potřebný delší čas a to 15 min - 30 min, což použití těchto čerpadel znevýhodňuje. 

Nevýhodou je také vysoká cena. (11) (16) 

 

Pístová čerpadla 

V těchto čerpadlech je snaha o co nejnižší zbytkový objem po vytlačení 

maximálního objemu z čerpadla. Tato čerpadla jsou charakteristická pulzním tlakem a 

objemovým průtokem v závislosti na čase. Pohyb pístu je zprostředkován opět 

krokovým elektromotorem. Maximální pracovní tlak se pohybuje od 60 MPa do 100 

MPa. Průtok je ovládán nastavením otáček elektromotoru. Předností čerpadel tohoto 

typu je neomezené dávkování mobilní fáze za nepřetržitého průtoku. Naopak 

nevýhodou je kolísání průtoku mobilní fáze v závislosti na čase a to z důvodu střídání 

sání a vytlačování kapaliny, tento nežádoucí jev je potlačován zapojením další hlavy v 

opačném pořadí sání a vytlačení. (7) (13) (16) 
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Dvoupístová čerpadla v sérii 

U dvoupístového čerpadla má každý píst svůj vlastní pohon v podobě krokového 

motoru. Chod obou pístů je nezávislý, což minimalizuje tlakové pulsy. Běžně používaná 

v praxi jsou čerpadla dvou a více pístová. (7) (13) 

 Dávkovací zařízení (injektor) 

Nástřik vzorků by měl být opakovatelný, injektor musí umožňovat nastřikovat různé 

objemy a snášet vysoké tlaky. Dávkování přes septum pomocí stříkaček nebo při 

zastaveném toku mobilní fáze už není dnes používáno. Běžně se používají vysokotlaké 

dávkovací ventily, které umožňují dávkování při tlaku 60 MPa až 80 MPa v rozmezí 0,2 

µl do 2000 µl. Dále jsou populární automatické dávkovače tzv.autosamplery, ty jsou 

propojeny se zásobníkem vzorku v podobě vialky, což je mikronádoba o objemu 

obvykle 2 ml, vyrobená ze skla nebo plastu, se šroubovacím uzávěrem opatřeným 

septem z pryže. Do vialek je možno v případě omezeného množství vzorku vložit insert 

o objemu stovek mikrolitrů. (13) (16) 

 Chromatografické kolony 

Na výrobu chromatografických kolon se využívá nejčastěji ušlechtilá nerezová ocel, 

která odolává vlivům mobilní fáze (např. organickým rozpouštědlům a výkyvům pH). 

Může dojít k mírnému výluhu iontů železa, které mohou ovlivnit analýzu například 

vznikem komplexů. Podmínky kladené na kolonu jsou odolnost proti vysokému tlaku a 

to až do 100 MPa, chemická odolnost, hladký vnitřní povrch. Kolony se vyrábějí ze skla 

(vnitřní povrch) uzavřeného v ocelovém pouzdře (snesou jen nižší tlaky), nebo je vnitřní 

část z PEEKu (polyethylenetherketonem) opět uloženého v ocelovém pouzdře. Velikost 

kolon se pohybuje v délce 5 mm až 300 mm s vnitřním průměrem 2,1 mm až 4 mm. 

Plněny jsou materiálem o velikosti části 3 µm - 5 µm u HPLC a méně než 2 µm u 

systému UHPLC. Náplně kolon jsou různé podle typu stacionární fáze (viz kapitola 

2.1.2). (7) (13) (16) (17) 

 Detekční systémy 

V detektorech je rozpoznávána čistá mobilní fáze, která plynule prochází 

detektorem, když projde analyt nesený mobilní fází, detektor zaznamená změnu a tento 

elektrický signál zpracuje počítač a vytvoří výstup z chromatografického sytému. 

Požadavky na ideální detektor jsou vysoká citlivost, univerzálnost, specifita, linearita, 

spolehlivost, jednoduchost použití a detekce signálu nezávislá na podmínkách, které se 
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mohou měnit (teplota, složení mobilní fáze, průtok). Žádný z detektorů nemá absolutně 

ideální vlastnosti. Používají se proto detektory s detekcí univerzální vlastnosti, 

specifické vlastnosti, změny mobilní fáze, nebo spojením technik. (7) (13) (16) 

Rozdělení detektorů  

UV/VIS detektory (spektrofotometrické) 

Detektor zachycující specifickou vlastnost analytu. Měří intenzitu absorbance 

elektromagnetického záření o určité vlnové délce (190 nm - 800 nm). Absorbance je 

přímo úměrná koncentraci a tento vztah vyjadřuje Lambert-Beerův zákon  

A =  Ɛ . c . l 

Zákon platí pro monochromatické záření a určitý rozsah koncentrací. V 

chromatografii se využívá ke kvantitativnímu (intenzita záření-plocha píku) i 

kvalitativnímu (spektrum) hodnocení. Není zde zahrnut vliv teploty, vlnové délky a 

rozpouštědla na hodnotu absorbance. Platnost zákona je omezena odchylkami. Pravé 

odchylky se týkají změny chemické rovnováhy (mění se koncentrace) tvoří se dimery, 

ionty, komplexy, polymery nebo probíhá hydrolýza. Zdánlivé odchylky jsou fyzikálního 

charakteru (záření není dostatečně monochromatické). 

Důležitou součástí spektrofotometrického detektoru je cela. Zde soustředěný 

paprsek světla je přenášen na fotodetektor. Podle uspořádání se detektory dále dělí: 

o detektory s programovatelnou vlnovou délkou (190 nm - 700 nm) - vlnovou 

délku lze plynule měnit během analýzy a snímat i celá spektra, nebo lze měřit až 

při čtyřech různých vlnových délkách, ale s poněkud nižší citlivostí 

o detektory s diodovým polem - snímají spektrum v reálném čase kontinuálně. 

Používají holografickou mřížku na rozklad paprsku, který pak rozložený dopadá 

na množství fotodiod, které vybíjejí kondenzátor úměrně intenzitě dopadajícího 

záření, měří se pak proud potřebný k nabití kondenzátoru. Detektory jsou 

schopny měřit při jakékoliv vlnové délce a umožňují porovnávat spektra s 

knihovnou. Je možné z nich určit čistotu látky (porovnání s knihovnou). 

Dokážeme pak rozlišit, jestli daný pík zobrazuje čistou látku nebo směs 

nerozdělených analytů.  

(13) (16) (17) 
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Fluorescenční detektory 

Detektory měří sekundární emisní záření, které látka vydává po absorpci primárního 

záření. Absorpcí primárního záření přechází molekula ze základní energetické hladiny 

do excitované, tuto přijatou energii molekula opět vyzáří, po přechodu do základního 

stavu pak emituje záření a toto záření je měřeno detektorem. Tyto detektory jsou méně 

univerzální, ale více citlivé, lze je použít i při gradientové eluci. (7) 

Elektrochemické detektory 

Detektory měřící látky, které reagují elektrochemickou reakcí na rozhraní elektrody 

a mobilní fáze, tyto látku musí být schopné se oxidovat či redukovat. Měří se zde 

elektrická veličina (proud, elektrodový potenciál). Tento signál je přímo úměrný 

látkovému množství měřené látky. Podle termodynamiky dělíme detektory:  

o potenciometrické - mají nulový proud 

o ampérometrické -  mají nenulový proud, tento proud je i měřenou veličinou při 

detekci, proud je vyvolán při průchodu oxidované nebo redukované látky 

detektorem  

o coulometrické - proud je nenulový, měří se zde náboj nutný k oxidaci nebo 

redukci látky 

Elektrochemické detektory jsou citlivé, ale většinou nejsou vhodné pro 

gradientovou eluci. (7) (13) (17) 

Univerzální detektory na bázi aerosolu 

Jsou schopny detekce jakékoli látky bez ohledu na její fyzikální a chemické 

vlastnosti. Detektory jsou několika typů, liší se v závěrečné fázi principem detekce 

vzniklých částic: 

o ELSD (Evaporative Light Scattering Detectors) - detekce na principu rozptylu 

světla  

o CAD (Changed Aerosol Detectors) - detekce nabitého aerosolu 

o NQAD (Nano Quantity Analyte Detectors) - detektor detekující kondenzované 

částice 

Obecně jsou tyto detektory závislé na složení mobilní fáze při gradientu. Nelze 

vytvářet spektra, identifikovat pík a jeho čistotu. Lze jejich pomocí analyzovat 
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netěkavé, neutrální, kyselé, zásadité i amfoterní vzorky s polárním i nepolárním 

charakterem.  

(13) (17) 

Hmotnostní spektrometry 

Spojením HPLC a MS je velmi často používaným spojením v analytické chemii. 

Umožňují jak kvalitativní tak kvantitativní analýzu, a to s mnohem větší přesností. 

Dokážeme na nich určit molekulovou hmotnost a poskytují informace o struktuře 

analyzované látky (o jejích fragmentech, molekulové hmotnosti). Je to značně drahá 

metoda, ale velmi přínosná s velmi vysokou citlivostí. (13) 

Nabité částice jsou děleny podle hmotnosti a náboje. Je zaznamenáno spektrum 

četnosti iontů vztažené k poměru hmotnosti a počtu nábojů. Detekce probíhá ve třech 

fázích, ionizaci, rozdělení iontů podle poměru hmotnosti a náboje, následuje jejich 

zrychlení a detekce zesíleného signálu (zrychlení je součást detekce). Tyto děje 

probíhají ve 3 částech systému: 

1) ionizační zdroj - ionizace pomocí:  

 měkké ionizační techniky (za atmosférického tlaku) 

- ionizace elektrosprejem  

- chemická ionizace 

- fotoionizace 

 tvrdé ionizační techniky (ve vakuu) 

- ionizace elektronová 

2) analyzátor (vakuum) - používají se tyto analyzátory 

 kvadrupól 

 trojitý kvadrupól 

 iontová past 

 orbitální past 

 analyzátor doby letu 

 magnetický analyzátor 

 iontová cyklotronová rezonance 

3) detektor (vakuum) - využívají se: 

 elektronový násobič 



19 

 

 fotonásobič 

 mikrokanálková destička 

(6) (11) (13) (16) (17) 

Dále se používají chemiluminiscenční detektory, refraktometrické detektory a 

vodivostní detektory. 

 

2.4.1 Specifikace instrumentace UHPLC 

 robustní injektor a čerpadlo 

 rychlý dávkovací cyklus 

 přesné dávky malých objemů 

 co nejmenší zpoždění gradientu 

 vysoká frekvence sběru dat 

 minimální mimokolonové objemy 

 vhodná stacionární fáze (odolnost vůči vysokému tlaku, částice <2 µm, široké 

rozmezí pH, průměr obvykle 2,1 mm, délka kolony 50 mm - 150 mm) 

(13) (17) 

 

2.5 Vývoj a optimalizace metody chromatografické metody 

 

2.5.1 Vývoj metody 

Vývoj metody HPLC lze aplikovat na vývoj metody UHPLC, ačkoli podrobnosti se 

mohou lišit. Lze převádět v praxi metody  HPLC na UHPLC, metody se liší pouze v 

případě použití instrumentace a to především v závislosti na tlaku.  

 Vývoj metody zahrnuje: 

1) stanovení cílů metody 

Stanovení cílů je dobré před samotným vývojem. Je přínosné si určit orientační 

body, jak budeme postupovat a jaké jsou požadavky na vývoj analýzy 

 zda chceme kvantitativní či kvalitativní analýzu nebo jejich kombinaci 

 zvolit metodu separace HPLC/UHPLC 
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  požadovanou orientační rychlost analýzy 

  požadavky na separaci látek 

  možnost použití standardů ke kvantifikaci 

  přístrojovou náročnost  

 popřípadě ekonomickou stránku  

(17) 

2) zjišťování informací o látce (látkách), kterou budeme analyzovat 

 chemické vlastnosti látky: Z chemické struktury zjistíme informace o: 

molekulové hmotnosti vzorku a jeho funkčních skupinách, o kyselosti, bazicitě a 

aromaticitě. Další důležitou chemickou vlastností je přítomnost chromoforu. 

Chromofory absorbují záření ve UV/VIS oblasti a jejich přítomnost umožňuje 

použití detektoru UV/VIS. 

 fyzikální vlastnosti látky: Např. rozpustnost dané látky v různých 

rozpouštědlech a stabilita připraveného roztoku. Rozpustnost a stabilita pomáhá 

určit vhodnou mobilní fáze. 

 nečistoty: popsání známých či předvídatelných nečistot a rozkladných produktů 

(17) 

3) výběr vhodné stacionární fáze (kolony) 

Pro výběr metody UHPLC/HPLC je nutné vhodné zvolení stacionární fáze, u HPLC 

jsou 4 možnosti (reverzní, normální, iontově-výměnná a vylučovací fáze), v případě 

UHPLC se používají reverzní, normální i iontově výměnná. Převažuje fáze reverzní. 

Obvykle mají kolony náplň ve formě silikagelu. Jeho největším nedostatkem je 

nestabilita v bazickém pH. Dále se v UHPLC používají hybridní stacionární fáze např. 

BEH (s ethylenovým můstkem), CSH (hybrid s nabitým povrchem) a HSS (vysoce 

pevný silikagel). Klasické stacionární fáze porézní grafit a oxid zirkoničitý. Dále se 

používají polymerní mobilní fáze. (18) 

Při výběru kolony vybíráme z komerčně dostupných kolon. Rozhodujeme se podle:   

 vlastností analyzované látky 

 předpokládané hodnoty pH mobilní fáze a vzorku 

 teploty separace  

 potřebné účinnosti 
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 rychlosti analýzy 

 tlaku v chromatografickém systému 

Rozměry kolony mají kvalitativní vliv na výsledný chromatogram a v závislosti na 

rozměrech kolony se řídí průtok. Stabilita kolony musí být vyhovující alespoň po 200 

injikování při běžném použití. Vhodnost kolony je nutno potvrdit experimentálně. 

Provést na různých, potenciálně vhodných, kolonách analýzu všech testovaných léčiv a 

porovnat výsledky (vzhled píků, separační účinnost, čas analýzy).  

(17) 

4) výběr mobilní fáze 

Výběr mobilní fáze závisí na analytu, detekci a stacionární fázi. Obvykle používané 

mobilní fáze se skládají z organického rozpouštědla, jejich směsí, či směsi pufru a 

organického rozpouštědla. Selektivita stacionární fáze v kombinaci s různými 

mobilními fázemi se liší. Během vývoje metody se zkoušejí různé mobilní fáze na 

různých kolonách. Ideální mobilní fáze zajišťuje selektivitu a je vhodná pro zvolený 

detektor, aby se zachovala citlivost analýzy. Je nutné, aby mobilní fáze co nejméně 

adsorbovala v UV/VIS oblasti a byla ideálně kompatibilní s hmotnostní spektrometrií. 

Podle složení mobilní fáze v časovém rozmezí analýzy se eluce dělí na izokratickou 

a gradientovou. Izokratická eluce se vyznačuje stálým složením mobilní fáze během 

celé separace. Při gradientové eluci se skokově mění složení mobilní fáze ve prospěch 

koncentrace jedné složky, nebo se postupně zvyšuje koncentrace jedné složky. Výhoda 

použití gradientové metody je, že pokrývá širokou škálu měřených látek. To umožňuje 

její použití v monitorování reakcí, kvalifikaci syntetických meziproduktů, a pro stabilitu 

a kvantifikaci zkoušené léčivé látky. Na optimální zjištění mobilní fáze je vhodné použít 

gradient pro počáteční screening, díky gradientu dochází k rychlejší eluci a to i velmi 

silně zadržovaných látek ve srovnání s izokratickou elucí.  

(17) 

5) výběr detektoru 

Pro výběr detektoru vhodného pro analýzu jsou rozhodující vlastnosti vzorku, který 

má být detekován. Nejčastěji používáme v HPLC analýze UV detektory. Mnoho 

zkoušených organických látek obsahují chromofory, nebo je lze převést na 

detekovatelný derivát (derivát, který absorbuje záření). Výběr vlnové délky se určuje na 

základě známých UV spekter jednotlivých analytů. Vlnovou délku vybíráme tak, aby 
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byla selektivní pro danou látku. Ideální vlnová délka pro směs látek má být taková, aby 

citlivě adsorbovaly všechny analyty ve vzorku. Naopak pro analýzu jednoho léčiva 

volíme vlnovou délku maxima, aby byla metoda co nejcitlivější. Kromě UV detektoru 

se používají i další, jako jsou fluorescenční, aerosolové a elektrochemické detektory, 

které jsou popsané v kapitole instrumentace. V neposlední řadě je používaným 

detektorem hmotnostní spektrometr (MS). Při použití MS detekce je nutné použít 

těkavou mobilní fázi. Mobilní fáze mohou obsahovat jen určitá limitní množství aditiv, 

jedná se např. o kyselinu mravenčí, kyselinu octovou, kyselinu trifluoroctovou, 

amoniak, mravenčan amonný, octan amonný a těkavé aminy. Při vyšším obsahu aditiv 

soutěží aditivum o náboj s analytem, tím dochází k nižší ionizaci analytu a méně citlivé 

detekci. Naopak některá běžně používaná aditiva v UV spektrometrii a ostatních jsou 

při MS detekci absolutně nevhodná jako např. fosfátové pufry (zanášejí iontový zdroj). 

Nedoporučuje se ani použití kvartérních amoniových solí, které zanechávají 

detekovatelnou stopu v chromatografickém systému a v dalších analýzách jsou 

zaznamenány jejich signály. Použitá rozpouštědla musí být v čistotě LC-MS.   

(17) 

6) příprava vzorku pro analýzu 

Při přípravě pracovního roztoku vzorku musí být řádně zvolené ředění. 

Rozpouštědlo musí rozpouštět všechny analyzované látky (při analýze více látek), 

anebo se snažíme vybrat co nejselektivnější rozpouštědlo pro analýzu jednoho léčiva. 

Kromě toho všechny komponenty u analýzy s více léčivy ve vzorku musí být stabilní ve 

zvoleném rozpouštědle. Typicky se používají vodné mobilní fáze nebo směs vodné a 

organické složky mobilní fáze. Při přípravě vzorků může příprava zahrnovat mletí, 

extrakci a filtraci. Pro složitější vzorky se používá extrakce na pevné fázi, deproteinace, 

mikroextrakce a další techniky. Vzorek pro danou metodu musí být upraven tak, aby 

bylo dosaženo dostatečné citlivosti metody. 

Optimální vývoj metody by měl vést k dokonalé separaci a citlivé detekci za co 

nejkratší čas. Optimalizování metody je často výsledkem experimentu, ve kterém se 

uplatňují teoretické poznatky.  

(17) 
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2.5.2 Optimalizace metody 

U optimalizace je důležité vycházet z cílů, kterých chceme dosáhnout. Někdy se 

optimalizuje citlivost, jindy rychlost analýzy, primární cíl je rozdělit všechny složky 

vzorku. Optimalizují se podmínky separace jako je pH, teplota, gradient, průtok a objem 

vzorku. Toto lze provádět experimentálně, což je zdlouhavější postup, ale při 

nedostatku informací nezbytný. Nebo můžeme vycházet z již zpracovaných studií a 

použít poznatky, které aplikujeme na zkoumanou metodu a upravíme je do optimálních 

podmínek. Dále se používají optimalizační softwary pro chromatografii, které fungují 

na principech složitých výpočtů. Optimalizace může být prováděna i systematicky na 

několika různých kolonách najednou s různými mobilními fázemi, kde systém 

automaticky mění kolony a mobilní fáze a podle souhrnného výsledku jednotlivých 

kolon vybereme nejlepší možnost a dále s ní pracujeme. Vlastním cílem optimalizace je 

dosažení všech stanovených požadavků na metodu. Lze tedy ovlivnit dva parametry a to 

sílu interakce mezi analytem a stacionární fází, což je termodynamický efekt anebo 

účinnost systému, což je kinetický efekt. Tyto dva parametry nelze přesně oddělit, při 

změně jednoho může dojít ke změně druhého. (17) 

 

2.6  Inhibitory topoisomerázy II ze skupiny bisdioxopiperazinu 

Látka odvozené od bisdioxopiperazinu byly vyvíjeny jako inhibitory topoisomerázy 

II pro léčbu nádorových onemocnění. Bisdioxopiperaziny jsou non-interkalační 

inhybitory, vážící se přímo na enzym topoizomerázu II a uzamykají ho do neaktivní 

konformace, zároveň indukují apoptózu. (4) (19) 

Do této skupiny látek patří především dexrazoxan (obr. č 2), sobuzoxan (obr. č 3) a 

[ICRF-154] (ethan-1,2-bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)) (obr. č 4). Dexrazoxan je klinicky 

využíván v praxi pro své kardioprotektivní působení při léčbě antracyklinovými 

cheoterapeutiky (např. doxorubicin). Při současném podávání lze snížit dávku 

antracyklinu a tím snížit i jeho kardiotoxicitu indukovanou volnými radikály. 

Kardioprotektivní účinek byl zjištěn již v preklinickém zkoušení dexrazoxanu. (20) (21) 
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Dexrazoxan 

 Systematický název: (+)-(S)-4,4′-propylendi-2,6-piperazindion 

 Sumární vzore: C11H16N4O4 

 Molekulová hmotnost: 268,27 

 Rozpustnost DMSO: >20 mg/ml 

(22) 

 

Obrázek 2 Chemická struktura dexrazoxanu 

 

2.6.1 Sobuzoxan [MST-16] 

Systematický název: 4,4′-(1,2-ethandiyl)bis(N¹-isobutyloxykarbonyloxymethyl-2,6- 

dioxopiperazin) 

Sumární vzore: C22H34N4O10 

Molekulová hmotnost: 514,53 

Rozpustnost DMSO: 19 mg / ml 

(23) 
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Obrázek 3 Chemická struktura sobuzoxanu 

Sobuzoxan neboli [MST-16] byl připraven z látky s kódovým názvem [ICRF-154] 

jeho strukturní modifikací. Původně bylo zamýšleno použít sobuzoxan pro zvýšení 

biologické dostupnosti ICRF-154 po perorálním podání, ale nakonec se zjistilo, že 

sobuzoxan je proléčivo ICRF-154. Mechanismus účinku sobuzoxanu nebyl zcela 

objasněn, v základě spočívá v aktivaci na aktivní metabolit ICRF-154 Obrázek 4. Při 

aktivaci vzniká formaldehyd, CO2 a další molekuly jako vedlejší produkty.  

ICRF-154 

 Systematický název: 1,1-ethyl-3,5-dioxopiperazin 

 Sumární vzore: C10H14N4O4 

 Molekulová hmotnost: 254,24 

(2) 
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Obrázek 4 Metabolizace sobuzoxanu na aktivní metabolit ICRF-154 

Sobuzoxan zlepšuje vazbu antracyklinu na DNA při likvidaci nádorových buněk, 

zefektivňuje apoptózu a buněčnou smrt. Mechanismus účinku antracyklinu je tvorba 

adduktu s DNA. Sobuzoxan uvolňuje při své aktivaci formaldehyd, který zvyšuje tvorbu 

adduktu a tím umožní podání nižší dávky antracyklinu. Formaldehyd při tvorbě adduktu 

dodává metylenovou skupinu, která spojuje 3 -aminoskupinu doxorubicinu a 2-amino 

skupiny zbytků deoxyguanosinu DNA (tento komplex je aktivní forma léčiva). Tvorba 

adduktu je účinnější v protinádorovém působení než inhibice topoizomerázy II. Tyto 
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addukty jsou odolné vůči tepelné denaturaci. Účinnost sobuzoxanu je prokázána pro 

léčbu lymfomů, leukémií a některých solidních nádorů. Studie těchto látek při terapii 

rakoviny dávají možnost použít sobuzoxan a antracykliny jako vhodnou terapii 

karcinomů z důvodu působení sobuzoxanu dvěma mechanismy a tím zvýšení účinnosti 

terapie a snížení kardiotoxicity.  Z těchto poznatků můžeme považovat sobuzoxan za 

zajímavé léčivo, které si zaslouží další pozornost při zkoumání látek z této oblasti pro 

jeho kardioprotektivní účinek a případnou ochranu dalších terminálně diferenciovaných 

tkání. V klinické praxi je sobuzoxan užíván v Japonsku. (2) (3) (4)  (19) (20)  

Analytické hodnocení léčiva sobuzoxanu má nedostatečné informace. Jediná metoda 

pro analýzu sobuzoxanu je z roku 1991 a nemá validaci. Tato analýza byla prováděna 

na HPLC-UV (vysokoúčinná kapalinová chromatografie spojená s UV detektorem) a 

zjišťovala přítomnost sobuzoxanu a aktivního metabolitu ICRF-154 nikoli však jeho 

dalších otevřených metabolitů. Tento postup nebyl schopen detekovat obě tyto látky v 

jedné analýze jak kvantitativně tak kvalitativně. Je zde tedy prostor pro další zkoumání 

analytických metod pro kvantitativní i kvalitativní stanovení obou látek i jejích dalších 

metabolitů ideálně v jednom vzorku pro separaci. (2) Dále je důležité věnovat pozornost 

zkoumání chemické stability a to kvůli určení správných podmínek skladování, 

uchování, zacházení a zpracování této látky.  

 

2.7 Stabilita 

Stabilitu definujeme jako vlastnost léčiva nebo léčivého přípravku zachovávat si za 

určitých podmínek definované vlastnosti v určitém rozmezí (jakost). Jsou to tedy 

vlastnosti, které si musí léčivo nebo léčivý přípravek zachovat během skladování, 

transportu a používání, a to i během působení okolních chemických, fyzikálních a 

mikrobiologických vlivů. Stabilita léčiva nebo léčivého přípravku může ovlivnit jeho 

účinnost, bezpečnost a čistotu. Měrou zachování fyzikální, chemické, biologické 

stability a mikrobiologické čistoty se zabývají stabilitní studie (testy stability). (24) (25) 

Studie stability se provádějí během vývoje nového léku či zaváděním generického 

přípravku, dále pokud dochází ke změně technologie výroby nebo primárního obalu, a 

také během následných stabilitních testů. Výsledky stabilitních testů jsou také součástí 

registrační dokumentace. (26) 

Během testování stability se využívají organoleptická hodnocení (zkoušky na 

průzračnost, barevnost či bezbarvost, zápach a chuť), fyzikální hodnocení, chemická 
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hodnocení (pomocí HPLC analýzy), biologická hodnocení (LAL test na apyrogenitu = 

test na bakteriální endotoxiny, test mikrobiologické nezávadnosti) a hodnocení 

fotostability. (27) (28) 

 

Typy stabilitních testů 

stresové zkoušky  

Stresové nebo také zátěžové testy se provádějí už ve vývojové fázi léčiva. Během 

těchto testů se využívá fyzikální a chemické zátěže, testuje se tedy stabilita vůči 

podmínkám prostředí, a tím se určují pravděpodobné rozkladné produkty, mechanismus 

rozkladu, vnitřní stabilita molekuly a podmínky pro vhodnou metodu analýzy 

rozkladných produktů. Délka trvání stresových zkoušek závisí na testovaném léčivu, 

mělo by dojít k rozkladu odpovídajícímu rozmezí 5 % - 20 %. Stresové zkoušky testují 

vliv teploty (zvyšování po 10 °C od teploty při zrychlených testech), vlhkosti (75 % 

relativní vlhkosti, někdy i více), vzdušného kyslíku (pouze pokud je vhodné testovat) a 

světla (fotostabilita), dále pak vliv pH v širokém rozmezí (citlivost k hydrolýze). 

Obvykle se používají při kyselé zátěži kyselina chlorovodíková 0,1M a kyselina sírová 

0,1M - 0,5M, při bazické zátěži 0,1M hydroxid sodný, 0,1M amoniak a 1M hydroxid 

draselný. Doba stresové zátěže v různém pH se značně liší a to od minut až po několik 

dní. Teploty se pohybují v širokém rozmezí od 40 °C do 110 °C.  Po provedení těchto 

zkoušek se vypracuje stabilitní profil léčiva. Zátěžové zkoušky se provádějí podle ICH 

předpisů, jsou zde však zpracovány pouze rámcově, jak se při nich má postupovat. (24) 

(29) (30) (31) 

zrychlené testy  

FDA (Food and Drug Administration) definuje zrychlené testy jako "studie o 

urychlení chemického nebo fyzikálního rozkladu účinné látky nebo lékové formy při 

extrémních skladovacích podmínkách". (32) Data, která jsou získána při zrychlených 

testech, se doplní o data z dlouhodobých testů stability a jsou zpracována k 

vyhodnocení podmínek skladování (dlouhodobé působení chemických a fyzikálních 

vlivů) a podmínek krátkodobého výskytu mimo skladovací podmínky (během 

distribuce). (33) (34) (35) 
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dlouhodobé testy 

Tyto testy se provádí pro potvrzení výsledků zrychlených testů, stanovují dobu 

použitelnosti a stanovují podmínky uchovávání. Podmínky skladování se testují podle 

podnebného pásma, ve kterém má být léčivý přípravek registrován a to vždy v 

primárním obalu. Po doběhnutí dlouhodobých testů se může stanovit maximální doba 

použitelnosti, vhodnost obalu a podmínky pro uchovávání. Jako doklad o absolvování 

těchto testů slouží protokol o stabilitě, který se přikládá k registračním dokumentům. 

(35) (36) 

následné stabilitní zkoušky 

Tyto zkoušky jsou vykonávány výrobcem léčivého přípravku, a to v případě, že 

nemá při žádosti o registraci dokončené dlouhodobé testy. Výrobce tedy průběžně 

provádí testy u vybraných šarží léčivého přípravku a hodnotí je po 6 měsících následně 

12 měsících a 24 měsících, pak dále po každém roce. Výsledky následných testů se 

přikládají k žádosti o prodloužení registrace. (24) (37)  
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3 CÍL PRÁCE 

 

Cílem práce bylo: 

 

 vyvinout chromatografické podmínky pro analýzu sobuzoxanu a jeho metabolitu 

ICRF-154 na UHPLC 

 provést stresové zkoušky v různém pH prostředí 

 provést zkoušku stability roztoku sobuzoxanu pro analýzu 

 ověřit použitelnost vyvinuté metody pro analýzu 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1 Chemikálie a materiál 

Sobuzoxan ≥99 % (HPLC), Sigma Aldrich, Německo 

Dexrazoxan syntetizován na katedře organické a anorganické chemie Farmaceutické 

fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy, identita ověřena pomocí NMR a MS 

ICRF-154 (ethan-1,2-bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl), Sigma Aldrich, Německo 

Acetonitril, Chromasolv LC-MS, Sigma Aldrich, Německo 

DMSO (dimethylsulfoxid), CHROMASOLV, Sigma Aldrich, Německo 

Metanol Chromasolv LC-MS, Sigma Aldrich, Německo 

Čištěná voda reverzní osmózou, připraveno na katedře biochemických a lékařských věd 

Farmaceurické fakulty Univerzity Karlovy 

Mravenčan amonný, Sigma Aldrich, Německo 

Kyselina mravenčí LC-MS, Sigma Aldrich, Německo 

Isopropanol LC-MS, Sigma Aldrich, Německo 

Vodný roztok amoniaku 25%, Sigma Aldrich, Německo 
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4.2 Přístroje 

 

Chromatografický systém 

Chromatografická sestava, sestávající se z degasseru, dvou pump, autosampleru, 

termostatovaného prostoru pro kolonu, UV/VIS detektoru a komunikačního modulu. 

LC Solution Software, verze 1.21 SP1, Schimadzu, Japonsko 

Chromatografické kolony: Zorbax-Aq rapid resolution HT (3 mm x 100 mm; 1,8 µm) 

(Agilent, USA), AQUITY UPLC BEH C18 (2,1 mm x 100 mm, 1,7 µm) (Waters, 

Irsko), Synergi Polar-RP 80A (3 mm x 150 mm, 4 µm) (Phenomenex, USA)  

 

Další přístroje 

Analytické váhy Sartorius CPA225D-OCE, Německo 

Ultrazvuk Ecoson ultrasonic Engeneering, Česká Republika 

Acidimetr 333 DUOPTA, Praha Česká Republika 
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4.3 Příprava zásobních roztoků 

Pro vývoj chromatografických podmínek bylo nutné připravit zásobní roztoky 

všech tří analytů.  

1. Sobuzoxan: Pro přípravu roztoku sobuzoxanu bylo použito odpovídající 

množství krystalického sobuzoxanu, který byl rozpuštěn v potřebném 

množství DMSO, metanolu nebo acetonirilu a zředěn daným 

rozpouštědlem na koncentraci 1 mg/ml v odměrné baňce. 

2. Dexrazoxan: Pro přípravu roztoku dexrazoxanu bylo použito 

odpovídající množství krystalického dexrazoxanu, který byl rozpuštěn v 

potřebném množství metanolu a zředěn metanolem na koncentraci 

1mg/ml v odměrné baňce.  

3. ICRF-154: Pro přípravu roztoku ICRF-154 bylo použito odpovídající 

množství krystalického ICRF-154, který byl rozpuštěn v potřebném 

množství metanolu a kyseliny mravenčí v poměru 50:50 nebo 

isopropanolu a zředěn daným rozpouštědlem na koncentraci 1 mg/ml v 

odměrné baňce. 

 

4.4 Vývoj chromatografických podmínek 

 

4.4.1 Testování kolony 

Jako stacionární fáze byla zkoušena kolona Zorbax Aq rapid resolution, Synerg 

polar RP 80A a AQUITY UPLC BEH C18. 

 

4.4.2 Příprava mobilní fáze  

Jako vodná složka mobilní fáze byla použita čištěná voda nebo roztok mravenčanu 

amonného 2 mmol/l. Roztok mravenčanu amonného byl připraven rozpuštěním 

navážky v čištěné vodě a doplněním čištěné vody na požadovaný objem. Roztok byl 

přefiltrován přes 0,20 µm filtr a připraven k použití. Pufr byl zkoušen bez úpravy pH a 

následně i okyselen na pH 4 pomocí 10% kyseliny mravenčí. Jako další možnost byl 

testován vodný 0,01% roztok kyseliny mravenčí. 
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Jako organická složka mobilní fáze byl zkoušen acetonitril v objemovém poměru 

50 % - 80 % a metanol v objemovém poměru 10 % - 95 %. 

Smísení složek mobilní fáze a odplynění bylo provedeno automaticky pomocí 

chromatografické sestavy.  

 

4.4.3 Gradient 

V první fázi zkoušení separace byla použita izokratická eluce pro zjištění vhodnosti 

procentuálního zastoupení organické složky mobilní fáze (B) (10 % - 95 % 

objemového množství metanolu, 50 % - 80 % objemového množství acetonitrilu) pro 

jednotlivé analyty. V další fázi zkoumání byla testována gradientová eluce. Bylo 

zkoušeno skokové zvyšování a snižování procentuálního objemového zastoupení 

organické složky (B) mobilní fáze: 

 v rozložení 10 % - 80 % - 10 % a 20 % - 80 % - 20 % s různě dlouhými časovými 

intervaly ve snaze dosáhnout co nejkratšího času analýzy s vyhovující separací všech 

analytů. 

 

4.4.4 Ostatní chromatografické podmínky 

Pro analýzu bylo nutné zvolit způsob detekce, byl vybrán UV/VIS detektor. Výběr 

optimální vlnové délky probíhal experimentálně, záznamy byly měřeny při vlnové 

délce 220 nm a 254 nm. Průtok mobilní fáze byl zkoušen v rozmezí 0,2 ml/min - 0,6 

ml/min v závislosti na výsledném chromatogramu. Dále bylo testováno množství 

nastříknutého vzorku od 3 µl do 5 µl a to podle síly odezvy detektoru.  

 

4.4.5 Použité chromatografické podmínky 

 stacionární fáze: Zorbax-Aq rapid resolution HT 1,8 µm 

 mobilní fáze: složka A (roztok mravenčanu amonného o koncentraci 2 mmol/l 

okyselený na pH 4 pomocí 10% kyseliny mravenčí), složka B (metanol) 

 gradientová metoda: intervalu 0 min - 4,5 min (20 % B), 4,5 min - 8 min (80 % 

B), 8 min - 11 min (20 % B) 

 průtok: 0,5 ml/min 

 teplota: 25 °C 
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 nástřik: 5 µl 

 detekce na UV/VIS detektoru při vlnové délce 220 nm 

 

4.5 Linearita 

Pro hodnocení linearity lineární regresí byly připraveny pracovní roztoky 

sobuzoxanu ze zásobního roztoku sobuzoxanu (rozpouštědlo DMSO, koncentrace 1 

mg/ml) ředěním metanolem a čištěnou vodou, v rozmezí koncentrace sobuzoxanu od 

50 µg/ml až do 400 µg/ml. Do každého roztoku byl přidán zásobní roztok dexrazoxanu 

(rozpouštědlo metanol, koncentrace 1 mg/ml) v množství 20 µl. Celkové množství 

jednotlivých pracovních roztoků bylo 100 µl. Každý pracovní roztok měl celkovou 

koncentraci metanolu 60 %. 

Pracovní roztoky byly připraveny následovně: 

 pracovní roztok o koncentraci 400 µg/ml byl připraven smícháním: 

 40 µl zásobního roztoku sobuzoxanu 

 20 µl zásobního roztoku dexraxoxanu 

 40 µl metanolu 

 pracovní roztok o koncentraci 300 µg/ml byl připraven smícháním: 

 30 µl zásobního roztoku sobuzoxanu 

 20 µl zásobního roztoku dexraxoxanu 

 40 µl metanolu 

 10 µl čištěné vody 

 pracovní roztok o koncentraci 200 µg/ml byl připraven smícháním: 

 50 µl pracovního roztoku sobuzoxanu o koncentraci 400 µg/ml 

 10 µl zásobního roztoku dexraxoxanu 

 20 µl metanolu 

 20 µl čištěné vody 

 pracovní roztok o koncentraci 150 µg/ml byl připraven smícháním: 

 50 µl pracovního roztoku sobuzoxanu o koncentraci 300 µg/ml 

 10 µl zásobního roztoku dexraxoxanu 

 20 µl metanolu 

 20 µl čištěné vody 

 pracovní roztok o koncentraci 100 µg/ml byl připraven smícháním: 
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 50 µl pracovního roztoku sobuzoxanu o koncentraci 200 µg/ml 

 10 µl zásobního roztoku dexraxoxanu 

 20 µl metanolu 

 20 µl čištěné vody 

 pracovní roztok o koncentraci 50 µg/ml byl připraven smícháním: 

 50 µl pracovního roztoku sobuzoxanu o koncentraci 100 µg/ml 

 10 µl zásobního roztoku dexraxoxanu 

 20 µl metanolu 

 20 µl čištěné vody 

Podmínky měření pracovních roztoků pro linearitu pomocí metody UHPLC na 

koloně Zorbax-Aq rapid resolution HT 1,8 µm jsou uvedeny v kapitole 4.4.5. 

Měření každého pracovního roztoku bylo třikrát opakováno. 

 

4.6 Hodnocení stability 

 

4.6.1 Stabilita roztoku sobuzoxanu pro analýzu (v autosampleru) 

Během hodnocení stability pracovního roztoku sobuzoxanu, byla testována stabilita 

roztoku sobuzoxanu při analýze (v autosampleru) při teplotě 25 °C. Koncentrace 

pracovního roztoku sobuzoxanu byla 250 µg/ml. Celková koncentrace metanolu ve 

vzorku byla 60 %.  

Příprava pracovního roztoku:  

 25 µl zásobního roztoku sobuzoxanu (rozpouštědlo DMSO, koncentrace 1 

µg/ml) 

 60 µl metanolu 

 15 µl čištěné vody 

Podmínky měření stability pracovních roztoků pomocí metody UHPLC na koloně 

Zorbax-Aq rapid resolution HT 1,8 µm jsou uvedeny v kapitole 4.4.5. 

Měření bylo provedeno v čase 0 hodin, 1 hodina, 2 hodiny, 8 hodin a 16 hodin vždy 

ve třech opakováních. 
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4.6.2 Stabilita sobuzoxanu ve stresovém prostředí o různém pH 

 kyselá zátěž 

Během tohoto experimentálního zkoušení byl zkoušen pracovní roztok sobuzoxanu 

po přidání kyseliny mravenčí. Vzorek měl celkovou koncentraci 0,5 % kyseliny 

mravenčí. Zjišťovali jsme stabilitu okyseleného pracovního roztoku při 25 °C v 

autosampleru. Koncentrace testovaného roztoku sobuzoxanu byla 300 µg/ml. Celková 

koncentrace metanolu ve vzorku byla 60 %.  

Příprava pracovního roztoku:  

 30 µl zásobního roztoku sobuzoxanu (rozpouštědlo DMSO nebo acetonitril, 

koncentrace 1 µg/ml)  

 60 µl metanolu 

 5 µl 10% kyseliny mravenčí 

 5 µl čištěné vody 

Podmínky měření stability při zátěži pracovních roztoků pomocí metody UHPLC na 

koloně Zorbax-Aq rapid resolution HT 1,8 µm byly následující: viz kapitola 4.4.5. 

Měření byla prováděna v autosampleru při teplotě 25 °C vzorek byl nastřikován v 

čase 0 hodin, 1 hodina, 2 hodiny, 3 hodiny, 7 hodin a 24 hodin vždy ve třech po sobě 

jdoucích měření. To samé měření bylo provedeno u pracovního roztoku připraveného ze 

zásobního roztoku sobuzoxanu (rozpouštědlo acetonitril, koncentrace 1 mg/ml) bylo 

měření provedeno pouze v čase 0 hodin, 1 hodina a 2 hodiny. 

 bazická zátěž 

Za použití stejné metodiky byla testována bazická zátěž vzorku. Do pracovního 

roztoku sobuzoxanu o koncentraci 300 µg/ml a celkovém objemu 100 µl byl přidán 

roztok amoniaku (celková koncentrace 0,25 %). 

Příprava pracovního roztoku:  

 30 µl zásobního roztoku sobuzoxanu (rozpouštědlo DMSO, koncentrace 1 

µg/ml)  

 60 µl metanolu 

 1 µl 25% amoniaku 

 9 µl čištěné vody 
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Měření bylo provedeno nástřikem vzorku z autosampleru v čase 0 hodin, 1 hodina a 

2 hodiny vždy ve třech po sobě jdoucích měření při teplotě 25 °C. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1 Vývoj a optimalizace chromatografických podmínek pro UHPLC 

analýzu sobuzoxanu, dexrazoxanu a ICRF-154 

 Vzhledem k omezenému množství informací z analytické oblasti, se vývoj 

chromatografických podmínek na UHPLC prováděl především na bázi experimentu a 

to od přípravy roztoku vzorku přes optimalizaci složení mobilní fáze, výběr vhodné 

kolony a další podmínky analýzy. Cílem vývoje chromatografických podmínek bylo 

vytvořit roztoky vzorků (sobuzoxan, ICRF-154, dexrazoxan), zjistit optimální mobilní 

fázi, kolonu, rychlost analýzy, průtok i všechny další podmínky. Dexrazoxan byl 

společně s ostatními dvěma látkami analyzován z důvodu svého potenciálního použití 

jako vnitřní standart v dalších měřeních.  

 

5.1.1 Příprava zásobních a pracovních roztoků 

Základním předpokladem pro analýzu bylo zvolení vhodného rozpouštědla pro 

jednotlivé analyty. Dále byl zkoušen různý poměr organické složky (metanolu) v 

pracovním v roztoku. Výběr rozpouštědel byl volen podle vlastností léčiv a poznatků o 

léčivech z laboratorního zkoumání in vitro, popřípadě informací o rozpustnosti udaných 

výrobcem (Sigma Aldrich) (22) (23). V případě sobuzoxanu byla testována acetonitril, 

DMSO a metanol jako rozpouštědla. Dexrazoxan byl rozpouštěn v acetonitrilu nebo v 

metanolu. ICRF-154 bylo rozpouštěno v isopropanolu, dále byl zkoušen metanol a 

metanol s kyselinou mravenčí v poměru 1:1.  

Při použití acetonitrilu pro sobuzoxan docházelo po delším skladování k 

vypadávání krystalků látky a nebylo možné před použitím opět rozpustit. ICRF-154 se 

v isopropanolu vůbec nerozpustilo a v čistém metanolu nebyla látka dostatečně 

rozpustná. Dexrazoxan se rozpouštěl v obou rozpouštědlech, jako konečné 

rozpouštědlo byl vybrán metanol, protože v dalším kroku analýzy měl být připraven 

pracovní roztok sobuzoxanu s dexrazoxanem. Sobuzoxan vykazoval v acetonitrilu 

nedostatečnou rozpustnost, a proto byl zvolen metanol.  

Jako konečná rozpouštědla pro přípravu zásobních roztoků byla vybrána:  

 DMSO pro sobuzoxan 

  metanol pro dexrazoxan  

 metanol a kyselina mravenčí v poměru 1:1 pro ICRF-154 
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U těchto rozpouštědel vyhovovala míra rozpustnosti i stabilita připravených 

zásobních roztoků. Stabilita byla cíleně měřena u roztoku sobuzoxanu (pro jeho 

pracovní roztok). U ostatních látek stabilita cíleně testována nebyla, ale nedocházelo ke 

zmenšování plochy píku u několika po sobě jdoucích měřeních. Předpokládali jsme 

tedy, že k výraznému rozkladu nedochází. 

Procentuální zastoupení metanolu v jednotlivých pracovních roztocích bylo 

optimalizováno experimentálně. Původní záměr bylo zvolit takové množství metanolu 

v pracovním roztoku, kde by se nacházely všechny tři analyzované látky. Po otestování 

různých procentuálních koncentrací metanolu v pracovních roztocích bylo zjištěno, že 

žádné množství metanolu není vhodné pro všechny látky v jednom pracovním roztoku. 

Nakonec byla zvolena příprava dvou pracovních roztoků. 

 pracovní roztok obsahující požadované množství sobuzoxanu a dexrazoxanu 

měl celkové množství metanolu 60 % 

 pracovní roztok obsahující požadované množství dexrazoxanu a ICRF-154 měl 

celkové množství metanolu 20 % 

 

5.1.2 Podmínky analýzy 

Po experimentálním zkoušení kolon byla jako nejvhodnější vybrána kolona Zorbax-

Aq rapid resolution HT díky dobré toleranci vysokých tlaků a rozlišovací schopnosti 

pro všechny analyty. Na koloně Synergi Polar-RP 80A  nebyla vhodná separační 

účinnost pro všechny analyty, jejich retenční časy byly příliš blízké. Na koloně 

AQUITY UPLC BEH C18 byl nedostatečně oddělen pík dexrazoxanu a rozpouštědla. 

První byla testována izokratická eluce pro každou látku zvlášť z důvodu zjištění 

retenčních časů jednotlivých analytů a vhodnosti zvolené mobilní fáze. Nejsložitější 

bylo oddělit pík rozpouštědla a ICRF-154, proto byly zkoušené i různé poměry 

organické a anorganické složky mobilní fáze. Při 20 % organické složky, byly tyto píky 

nejlépe odděleny. Jako složky mobilní fáze byly vybrány složka A (roztok mravenčanu 

amonného o koncentraci 2 mmol/l okyselený na pH 4 pomocí 10% kyseliny mravenčí), 

složka B (metanol). Při použití této mobilní fáze bylo dosaženo dostatečného oddělení 

analytů v obou vzorcích. Bylo možné dobře provést integraci jednotlivých píků. 

Záznamy porovnávají použití složky A= mravenčan amonný okyselený na pH 4 

pomocí 10% kyseliny mravenčí a A´= vodný 0,01% roztok kyseliny mravenčí pro 

jednotlivé analyty: 
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1. Dexrazoxan obr. č. 5 (A´= vodný 0,01% roztok kyseliny mravenčí), obr. č. 6 

(A= mravenčan amonný okyselený na pH  4 pomocí 10% kyseliny mravenčí)  

2. ICRF-154 obr. č. 7 (A´= vodný 0,01% roztok kyseliny mravenčí), obr. č. 8 (A= 

mravenčan amonný okyselený na pH  4 pomocí 10% kyseliny mravenčí) 

 

Obrázek 5 Chromatografický záznam analýzy dexrazoxanu (1) za použití MF - vodný 0,01%  

roztok kyseliny mravenčí (A), metanol (B), izokratická eluce, 80:20 (A:B)  
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Obrázek 6 Chromatografický záznam analýzy dexrazoxanu (1) za použití MF - roztok 

mravenčanu amonného 2 mmol/l (A), metanol (B), izokratická eluce, 80:20 (A:B) 

 

Obrázek 7 Chromatografický záznam analýzy ICRF-154 (2) za použití MF – vodný 0,01% 

roztok kyseliny mravenčí (A), metanol (B), izokratická eluce, 80:20 (A:B) 
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Obrázek 8 Chromatografický záznam analýzy ICRF-154 (2) za použití MF - roztok 

mravenčanu amonného 2 mmol/l (A), metanol (B), izokratická eluce, 80:20 (A:B) 

Po izokratické eluci byl testován gradient. Byly zkoušeny různé poměry organické a 

vodné složky mobilní fáze v různém časovém rozsahu. První gradient byl 30 min, 0 

min - 4,5 min (20 % B), 4,5 min - 20 min (80 % B), 20 min - 30 minut (20 % B). Pro 

dosažení kratšího času analýzy byl gradient postupně zkracován a nakonec byl zvolen 

gradient 0 min - 4,5 min (20 % B), 4,5 min - 8 min (80 % B), 8 min - 11 min (20 % B).  

Během analýzy, při těchto podmínkách gradientu, byly odděleny všechny analyty 

dostatečně (dostatečný rozdíl retenčních časů, oddělení jednotlivých píků až na 

základní linii). Nejméně polární látka byla sobuzoxan s časem 8,1 min - 8,2 min obr. č. 

9, následoval dexrazoxan s retenčním časem 2,2 min - 2,4 min obr. č. 9 a obr. č. 10 a 

nejvíce polární látkou byla látka ICRF-154 s retenčním časem 1,7 min - 1,8 min obr. č. 

10.  
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Obrázek 9 Chromatografický záznam analýzy dexrazoxanu (1) a sobuzoxanu (3) metodou 

zvoleného gradientu 

 

Obrázek 10 Chromatografický záznam analýzy ICRF-154 (2) a dexrazoxanu (1) metodou 

zvoleného gradientu 
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Obrázek 11 Chromatografický záznam analýzy slepého vzorku metodou gradientu 

Analýza byla prováděna na UV/VIS detektoru při 220 nm a 254 nm, tyto vlnové 

délky byly vybrány podle UV spekter standardů měřených látek. Záznamy byly 

porovnány při obou vlnových délkách, při vlnové délce 220 nm byla síla signálu 

rozpouštědla DMSO v porovnání s ostatními látkami velmi vysoká obr. č. 12 a obr. č. 

13, pro lepší porovnání a orientaci byla vybrána vlnová délka 254 nm, kde byly všechny 

píky lépe porovnatelné, viz obr. č. 9 a obr. č. 10. 
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Obrázek 12 Chromatografický záznam analýzy směsi dexrazoxanu (1) a sobuzoxanu (3) při 

vlnové délce 220 nm 

 

Obrázek 13 Chromatografický záznam analýzy směsi dexrazoxanu (1) a ICRF-154 (2) při 

vlnové délce 220 nm 
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Obrázek 14 Chromatografický záznam analýzy slepého vzorku při vlnové délce 220 nm 

 

5.2 Linearita 

Linearita metody byla ověřena pro sobuzoxan v pracovních roztocích o koncentraci 

50 µg/ml - 400 µg/ml. Celková koncentrace metanolu v roztocích sobuzoxanu byla 60 

%. Při použití jiných koncentrací metanolu vykazoval sobuzoxan nestabilitu, docházelo 

k vysrážení sobuzoxanu a nebylo možné ho opět rozpustit. Pro určení závislosti ploch 

píků na koncentraci analytu byla sestrojena regresní přímka s rovnicí y = 482,65x + 

9468,2 a determinačním koeficientem R² = 0,9997 (Obr. č. 15). 

Ze šesti měřených vzorků bylo použito pět pro stanovení linearity, což je minimum 

pro splnění podmínek uvedených v doporučeních FDA (37). Zpětný výpočet 

koncentrace z průměru ploch píku (pomocí rovnice z lineární regrese), porovnaných v 

tabulce č. 1 v procentech, vyhovuje maximální odchylce 15 %, respektive 20 % na 

dolním limitu kvantifikace, za těchto podmínek lze tuto metodu brát jako lineární a 

kalibrační přímku využít pro kvantifikaci. 
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Obrázek 15 Kalibrační křivka pro kvantifikaci sobuzoxanu ze vzorku 

Koncentrace [µg/ml] % 
teoretická teoretická zpětně vypočítaná 

50 50,01 100,02 

100 98,99 98,99 

150 149,59 99,72 

300 303,95 101,32 

400 397,44 99,36 

 

Tabulka 1 Přehled koncentrací sobuzoxanu vypočítaných z kalibrační křivky, procenta 

teoretické koncentrace 

 

5.3 Hodnocení stability 

 

5.3.1 Hodnocení základní stability roztoku sobuzoxanu pro analýzu 

Testování stability sobuzoxanu v pracovním roztoku (koncentrace 250 µg/ml) bylo 

provedeno za standardních podmínek (25 °C, gradient 11 min). Pík sobuzoxanu byl 

integrován a jeho plocha je uvedena jako průměr 3 měření v daném čase (Tabulka č. 2). 

Vzhledem k poklesu plochy píku maximálně o 1,46 %, můžeme říci, že roztok 

sobuzoxanu je za daných podmínek stabilní a podmínky analýzy jsou vhodné pro další 

měření. 

y = 482,65x + 9468,2 
R² = 0,9997 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

O
d

ez
va

 s
o

b
u

zo
xa

n
u

 

Koncentrace sobuzoxanu v µg/ml 



51 

 

Čas [hod] Plocha píku Vyjádření v % 

0 104846,67 100,00 

1 103346,00 98,54 

2 104129,33 99,30 

8 103951,67 99,13 

16 103481,50 98,69 
 

Tabulka 2 Stabilita sobuzoxanu v pracovním roztoku vyjádřená plochou píku v čase, 

přepočítaná na procenta 

 

5.3.2 Stability sobuzoxanu ve stresovém prostředí o různém pH 

 kyselá zátěž 

Roztok sobuzoxanu o koncentraci 300 µg/ml (v metanolu) byl zatížen kyselinou 

mravenčí (0,5 % celkové koncentrace ve vzorku) při teplotě 25 °C po dobu 24 hod. 

Byly zaznamenány plochy píku třech měření a použit byl jejich průměr (Tabulka č.3). 

Zároveň byly plochy porovnány s časem nula (100 %) a vyjádřeny v procentech. Tímto 

měřením bylo zjištěno, že sobuzoxan v kyselém prostředí je stabilní po dobu 3 hodin. 

Procentuální úbytek plochy píku sobuzoxanu po 3 hodinách byl jen 1,45 %, další 

měření po 7 hodinách už byl úbytek 29,63 %. Za tohoto předpokladu lze provádět 

analýzu vzorku s kyselým pH, jejíž doba nebude delší než 3 hodiny (čas 0 hod = 

příprava pracovního roztoku). Dal by se však očekávat vznik degradačních produktů 

např. ICRF-154 a jeho otevřených rozkladných produktů. Nebyl identifikován žádný 

konkrétní pík rozkladného produktu, vzhledem ke struktuře otevřených rozkladných 

produktů lze předpokládat, že nebudou absorbovat v UV/VIS. 

Čas [hod] Plocha píku Vyjádření v procentech 

0 157300,00 100,00 

2 156194,00 99,29 

3 155019,00 98,55 

7 110692,01 70,37 

24 15682,81 9,97 

 

Tabulka 3 Stabilita sobuzoxanu v kyselém prostředí vyjádřená plochou píku v čase, vyjádření 

v procentech 
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Testován byl i pracovní roztok sobuzoxanu připravený ze zásobního roztoku 

sobuzoxanu v acetonitrilu (1 mg/ml). Měření za stejných podmínek jako u pracovního 

roztoku sobuzoxanu už po 1 hodině ukázalo, že vzorek není stabilní. Žádný konkrétní 

rozkladný produkt nebyl detekován, nejspíše došlo k vypadnutí sobuzoxanu ze vzorku z 

důvodu nižší rozpustnosti.  

 bazická zátěž 

Pro testování stability v bazickém prostředí byl použit stejný zásobní roztok 

sobuzoxanu a vzorek pro měření byl připraven stejným způsobem za použití zátěže 

amoniaku o celkové koncentraci 0,25 %. Měření byla provedena pro roztok sobuzoxanu 

v metanolu. Analýza byla provedena v čase 0 hod, 1 hod a 2 hod vždy ve třech po sobě 

jdoucích měřeních. Testovaný vzorek vykazoval známky rozkladu již při testování v 

čase 0 hod při druhém a třetím měření. Z tohoto můžeme usoudit, že sobuzoxan je v 

bazickém prostředí nestabilní, nebyl detekován žádný konkrétní rozkladný produkt. 

Vzniklo zde pár malých téměř neintegrovatelných píků neznámých rozkladných 

produktů.  
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6 ZÁVĚR 

V diplomové práci byl popsán vývoj chromatografických podmínek pro analýzu 

sobuzoxanu, [ICRF-154] a dexrazoxanu na UHPLC-UV. Separace byla provedena na 

koloně Zorbax-Aq rapid resolution HT (3 mm x 100 mm; 1,8 µm). Jako mobilní fáze 

byl použit mravenčan amonný 2 mmol/l okyselený na pH 4 (A) a metanol (B) 

gradientovou metodou 0 min - 4,5 min 20 %, 4,5 min - 8 min 80 %, 8 min - 11 min 20 

%.  Signál byl detekován při 254 nm.  

Pomocí této metody byla provedena pilotní analýza výše uvedených látek ve 2 

pracovních roztocích sobuzoxan a dexrazoxan a ICRF-154 a dexrazoxan. Původním 

cílem, bylo měřit všechny látky v jednom pracovním roztoku. Po důkladných 

experimentech bylo zjištěno, že není možné dosáhnout stabilního pracovního roztoku se 

všemi látkami z důvodu různých požadavků na koncentraci metanolu v obou pracovních 

roztocích (20 % pro ICRF-154 a 60 % pro sobuzoxan). Dexrazoxan byl analyzován z 

důvodu jeho potenciálního použití pro další analýzy jako vnitřního standardu pro měření 

na UHPLC-MS  (dexrazoxan má již známé spektrum). Nabízí se zde možnost vývoje 

dalších analytických metod pro měření těchto látek například ve spojení UHPLC-MS. 

 Metodou lineární regrese byla ověřena linearita sobuzoxanu. Metodu lze 

považovat za lineární díky splnění maximální odchylky do 15 % (20 %), naše odchylka 

byla 1,46 %. Lze tedy využít metodu pro kvantifikaci. 

Pilotní stabilitní studie sobuzoxanu pro analýzu byla provedena za standardních 

podmínek a z jejích výsledků je zřejmé, že sobuzoxan je v připraveném pracovním 

roztoku stabilní. První zátěžové testy v kyselém prostředí ukázaly relativní stabilitu 

sobuzoxanu, ke známkám nestability došlo až po třech hodinách. Při stresové zátěži 

bazí došlo k rozkladu sobuzoxanu již po první hodině. Rozkladné produkty nebyly 

identifikovány. Podrobnější analýza rozkladných produktů by mohla být dalším 

předmětem zkoumání.  
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ABSTRAKT 

Barbora Kalužíková 

Analytické hodnocení vybraných léčiv s využitím UHPLC I 

Diplomová práce 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

obor Farmacie 

Cílem této práce byl vývoj analytické metody pro hodnocení sobuzoxanu, ICRF-

154 a dexrazoxanu pomocí HPLC-UV. Dále ověřit linearitu sobuzoxanu pro 

kvantitativní hodnocení, testováním stability sobuzoxanu pro analýzu v pracovním 

roztoku a provést zátěžové testy za použití kyselého a bazického pH.  

Pro analýzu sobuzoxanu, ICRF-154 a dexrazoxanu byla vyvinuta UHPLC-UV 

metoda s gradientovou elucí. Separace analytů byla provedena na koloně Zorbax-Aq 

rapid resolution HT (3 mm x 100 mm; 1,8 µm) a jako mobilní fáze byl použit metanol a 

mravenčan amonný 2 mmol/l okyselený na pH 4 pomocí kyseliny mravenčí s časovým 

rozvržením gradientu 0 min - 4,5 min 20 % metanolu, 4,5 min - 8 min 80 % metanolu, 8 

min - 11 min 20 % metanolu. Analyty byly zaznamenány UV detektorem při vlnové 

délce 254 nm. Linearita metody pro sobuzoxan byla ověřena lineární regresí po přípravě 

vzorků sobuzoxanu o různých koncentrací (50 µg/ml  - 400 µg/ml). Touto vyvinutou 

metodou byla testována stabilita sobuzoxanu v pracovního roztoku během analýzy a 

kyselá i bazická zátěž sobuzoxanu.  

Původní záměr analýzy z jednoho pracovního roztoku všech tří látek nebyl 

uskutečněn z důvodu rozdílné rozpustnosti všech sloučenin v metanolu. Byly vytvořeny 

dva pracovní roztoky sobuzoxan s dexrazoxanem a ICRF-154 s dexrazoxanem. Měření 

probíhalo za stejných podmínek danou vyvinutou metodou. Linearita sobuzoxanu byla 

ověřena metodou lineární regrese s determinačním koeficientem R² = 0,9997. Stabilita 

sobuzoxanu byla dostatečná pro pracovní roztok s rozdílem maximálně 1,46 % v 

jednotlivých měřeních. Roztok sobuzoxanu s přídavkem kyseliny byl stabilní po dobu 3 

hodin. U bazické zátěže docházelo k rozkladu již při měření v čase 0 hodin a lze tedy 

říct, že sobuzoxan v bazickém prostředí je nestabilní.  

 Touto metodou byla provedena pilotní měření. Nabízí se zde tedy možnost další 

optimalizace této metody a její následná validace, popřípadě převedení na UHPLC-MS 

z důvodu zvýšení citlivosti metody. 
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The aim of this work has been to develop an analytic method for the evaluation of 

sobuzoxane, ICRF-154, and dexrazoxane using UHPLC-UV. Furthermore to verify the 

linearity of various sobuzoxane concentrations for quantitative evaluation, test of the 

stability of sobuzoxane in a working solution, and examine sobuzoxane in acid/base 

stress tests. 

UHPLC-UV method with gradient elution was developed for the analysis of 

sobuzoxane, ICRF-154, and dexrazoxane. Analyte separation was achieved using a 

Zorbax-Aq rapid resolution HT chromatograpjic column (3 mm x 100 mm; 1,8 µm). 

Methanol and 2 mmol/l ammonium formate acidified to pH 4 with formic acid were 

used as the mobile phase at following gradient 0 min - 4,5 min 20 % methanol, 4,5 min 

- 8 min 80 % methanol, 8 min - 11 min 20 % methanol. Analytes were recorded using a 

UV detector set at a wavelength of 254 nm. Linearity of the method for sobuzoxane was 

verified in the range (50 µg/ml - 400 µg/ml) using linear regression. The developed 

method was used to test stability of sobuzoxane in a working solution during analysis 

and under acid/base stress conditions. 

The original goal of analyzing one working solution containing all of three 

substances could not be performed due to differences in solubility of all compounds in 

methanol. Two working solutions were prepared as follows: sobuzoxane with 

dexrazoxane and ICRF-154 with dexrazoxane. Analysis proceeded under the same 

conditions for both solutions. The linearity of sobuzoxane was verified through linear 

regression, with a determination coefficient of R² = 0.9997. Sobuzoxane’s stability was 

sufficient for the working solution, and results did not differ by more than 1.46 %. A 

sobuzoxane solution with an acid addition remained stable for 3 hours. Base stress led 

to degradation immediately after preparation, suggesting sobuzoxane unstability in 

alkaline solutions. 

This method was used for the purpose of pilot measurements. An opportunity for 

optimization and subsequent validation, and potentially also conversion to UHPLC-MS 

is presented, in order to increase the sensitivity of the method. 
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