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Abstrakt
Cieľom

tejto

diplomovej

práce

bolo

stanoviť

stabilitu

doxorubicínu

a daunorubicínu, obe látky vo forme hydrochloridu, vo vode, v roztoku pre aplikáciu
králikovi (0,9% roztok NaCl) a kultivačnom médiu pomocou HPLC za použitia
fluorescenčného

detektoru.

Doxorubicín

a daunorubicín

patria

do

skupiny

antracyklínových antibiotík používaných pri liečbe rôznych typoch rakoviny.
Bola skúmaná stabilita látok vo vode a 0,9% roztoku NaCl skladovaných v skle
a plaste (polypropylén) pri izbovej teplote na svetle a v tme počas 24 hodín,
v chladničke (8°C) počas 3 mesiacov, v mrazničke (-80°C) počas 3 mesiacov
a opakovane zmrazovaných (-80°C) a rozmrazovaných (izbová teplota), celkovo 3-krát.
Stabilita látok v kultivačnom médiu skladovaných v skle a plaste (polypropylén)
bola skúmaná pri izbovej teplote na svetle a v tme počas 3 dní. Ďalej boli roztoky látok
skladované pri 37°C v termomixéri chránené pred svetlom v plaste (polypropylén)
a v inkubátore v skle a plate (polypropylén a polystyrén) a skúmané počas 3 dní. Tiež sa
skúmala ich stability pri opakovanom zmrazený (-80°C) a rozmrazení (izbová teplota)
neriedených roztokov i roztokov zriedených 90% metanolom.

Abstract
The purpose of this thesis was to determine the stability of doxorubicin and
daunorubicin, both in the form of hydrochloride, in water, in a rabbit application
solution (0.9% NaCl solution), and culture medium using HPLC with a fluorescence
detector. Doxorubicin and daunorubicin belong to the group of anthracycline antibiotics
used in the treatment of various types of cancer.
The stability of the substances has been investigated in water and 0.9% NaCl
stored in glass and plastic (polypropylene) at room temperature in light and dark for
24 hours, in a refrigerator (8°C) for 3 months, in a freezer (-80°C) for 3 months, and
repeatedly frozen (-80°C) and thawed (room temperature), totaling 3 times.
The stability of the substances in culture medium has been investigated in glass
and plastics (polypropylene) at room temperature in light and dark for 3 days
Additionally, stock solutions were stored at 37°C in thermomixers protected from light
in plastics (polypropylene) and in an incubator in glass and plastics (polypropylene and
polystyrene) and examined for 3 days. They were also examined for their stability at
repeated frozen (-80°C) and thawing (room temperature) of undiluted solutions and
solutions diluted with 90% methanol.
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1 Zoznam použitých skratiek
ACN

Acetonitril

ATC

Anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny

CAD

Corona™ Charged Aerosol Detector

DAU

Daunorubicíniumchlorid

DOX

Doxorubicíniumchlorid

ELSD

Evaporative Light Scattering Detector

GPC

Gel permeation chromatography

HCOOH

Kyselina mravčia

HIC

Hydrophobic-Interaction

Chromatography

(Hydrofóbna

interakčná

Chromatography

(Hyrofilná

interakčná

chromatografia)
HILIC

Hydrophilic-Interaction
chromatografia)

HPLC

High-Performance Liquid Chromatography (Vysokoúčinná kvapalinová
chromatogarfia)

HTLC

High-Temperature Liquid Chromatography (Vysokoúčinná kvapalinová
chromatografia za zvýšenej teploty)

IEC

Ion-Exchange Chromatography (Iónovo-výmenná chromatografia)

LC

Liquid Chromatography (Kvapalinová chromatografia)

LOD

Limit of detection (Limit detekcie)

LOQ

Limit of quantification (Limit kvantifikácie)

MeOH

Metanol

MS

Mass spectrometry (Hmotnostná spektrometria)

ppt

parts per trilion (počet častíc na jeden bilión - 1012)

SEC

Size exclusion chromatography

SFC

Supercritical

Fluid

Chromatography

(Superkritická

fluidná

chromatografia)
TLC

Thin Layer Chromatography (Tenkovrstvá chromatografia)

UHPLC

Ultra-High Performance Liquid Chromatography (Ultra-vysokoúčinná
kvapalinová chromatografia)
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2 Úvod
Vysokoúčinná

kvapalinová

chromatografia

–

High

Performance

Liguid

Chromatography (HPLC) je veľmi často využívaná pri analytickom hodnotení liečiv.
Ide o separačnú metódu, ktorá umožňuje súčasne kvalitatívne i kvantitatívne hodnotenie
separovaných zložiek zmesi. Táto metóda sa vyznačuje vysokou selektivitou,
citlivosťou, analýzou v relatívne krátkom čase, pre analýzu postačujúcim veľmi malým
množstvom vzorku a možnosťou automatizácie. S obľubou sa využíva v liekopisných
monografiách, pretože z HPLC záznamu je možné získať detailné informácie o identite,
čistote i obsahu analyzovaných liečiv.[1]
Stabilitné štúdie sú dôležité pre zaistenie účinných, bezpečných a kvalitných
liečivých prípravkov po celú dobu ich použiteľnosti. Vo farmácii sa používajú
k stanoveniu podmienok skladovania a uchovávania liečivých prípravkov, k určeniu
doby použiteľnosti a vhodných obalových materiálov. Používajú sa stresové, zrýchlené
a dlhodobé testy.[2]
Doxorubicín a daunorubicín, oba vo forme hydrochloridu, sú antracyklínové
antibiotiká využívané k liečbe rôznych typov rakoviny. Vo všetkých oblastiach
výskumu je pre správnu manipuláciu s antracyklínmi dôležité poznať ich chemickú
stabilitu. Nedostatok týchto informácií môže viesť k falošným interpretáciám
a chybným výsledkom. Bolo publikovaných mnoho dokumentov zaoberajúcich sa
antracyklínmi, avšak k dispozícii je len málo z nich zaoberajúcich sa stabilitou týchto
liečiv.[3, 4]
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3 Teoretická časť
3.1 Rakovina
Rakovina je skupinový termín označujúci rôzne ochorenia, u ktorých dochádza
k strate kontroly nad bunečným rastom a bunečným delením, čo vedie k primárnemu
tumoru, ktorý napáda a poškodzuje susedné tkanivá. Môže sa tiež rozšíriť do ďalších
častí tela procesom nazývaným metastázovanie, ktorý je zodpovedný za 90 %
rakovinových úmrtí. Rakovina ostáva jedným z najťažšie liečiteľných ochorení a je
zodpovedná za približne 14,5 % všetkých úmrtí na celom svete.[4]

3.1.1 Liečba
Základné rozdelenie liečby rakoviny je zobrazené na Obr. 1.[5]

Obr. 1: Schéma možností liečby rakoviny
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3.1.1.1 Cytostatiká
Cytostatiká sú liečivá potlačujúce rozvoj a množenie rýchlo rastúcich buniek. To
sa využíva k inhibícii rastu nádorov a u neoplaziem hemopoetického systému.
Cytostatiká nemajú špecifický účinok, preto často zasahujú aj zdravé tkanivá
s rýchlym bunečným delením ako kostná dreň, pohlavné žľazy, črevná sliznica
a vlasové korienky. To vedie k poruchám funkcií týchto tkanív. Pri liečbe tehotných
žien môže dôjsť k poškodeniu plodu.
Výrazné prechodné zlepšenie nádorového bujnenia a pri nádorových
ochoreniach lymfatického a krvného systému úplné vyliečenie, možno dosiahnuť
opatrným výberom a použitím vhodných liečiv vo vhodných časových intervaloch,
prípadne kombináciou niekoľkých cytostatík.
Počas dlhodobej terapie cytostatikami sa na ne u nádorového tkaniva vyvíja
rezistencia, a tak strácajú účinnosť.
Cytostatiká sa využívajú pri rôznych typoch terapie rakoviny:
➢ Kuratívna terapia – k liečbe
➢ Adjuvantná terapia – k podpore chirurgického liečenia alebo rádioterapie
➢ Paliatívna terapia – k predĺženiu života alebo k zlepšeniu jeho kvality
pri ochoreniach s infaustnou prognózou
Niektorí pacienti s nádorovými ochoreniami často siahajú po alternatívnych
liečebných metódach (extrakty z imela, prostriedky k posilneniu obranných schopností
organizmu, prehrievanie). Tento postup možno akceptovať, ak priamo neohrozuje
samotnú liečbu, prípadne nevedie k jej vysadeniu. Je potrebné, aby pacient podrobne
oboznámil lekára so všetkými krokmi.
Niektorí pacienti s nádorovými ochoreniami v beznádejných situáciách sú
po vyčerpaní všetkých racionálnych terapeutických postupov ochotní podstúpiť
i iracionálne liečebné postupy (alternatívna medicína). Tieto alternatívne metódy
(extrakty z imela, prostriedky k posilneniu obranných schopností organizmu,
prehrievanie) možno akceptovať, pokiaľ nimi pacient neutrpí ďalšie škody na zdraví. Je
však potrebné, aby lekár vedel, čo pacient podniká.[6]
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3.1.1.1.1 Rozdelenie cytostatík podľa ATC skupín[7]:
➢ Alkylačné látky
o Analógy dusíkatého yperitu
o

Alkylsulfonáty

o

Etylénamíny

o Deriváty nitrozomočoviny
o

Epoxidy

o Iné alkylačné látky
➢ Antimetabolity
o Analógy kyseliny listovej
o Analógy purínu
o Analógy pyrimidínu
➢ Rastlinné alkaloidy a iné prírodné liečivá
o Vinka alkaloidy a ich analógy
o Deriváty podofylotoxínu
o Deriváty kolchicínu
o

Taxany

o Iné rastlinné alkaloidy a prírodné liečivá
➢ Cytotoxické antibiotiká a príbuzné látky
o

Aktinomycíny

o Antracyklíny a príbuzné látky
o

Iné cytotoxické antibiotiká

➢ Iné cytostatiká
o Platinové cytostatiká
o

Methylhydrazíny

o Monoklonálne protilátky
o Senzitizéry používané pri fotodynamickej terapii/rádioterapii
o Inhibítory proteínkináz
o Iná cytostatiká
o Kombinácie cytostatík
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3.1.1.1.2 Rozdelenie cytostatík podľa mechanizmu účinku[6]:
➢ Liečivá poškodzujúce DNA
o

kovalentnou väzbou na DNA

o

uvoľnením reaktívnej platiny

o

interkaláciou

o

inhibíciou topoizomerázy

➢ Látky ovplyvňujúce syntézu DNA
o

o

inhibíciou syntézy stavebných jednotiek DNA
▪

inhibícia reduktázy kyseliny dihydrolistovej

▪

inhibícia ribonukleotidovej reduktázy

zabudovaním falošných stavebných jednotiek DNA
▪

antimetabolity purínu

▪

antimetabolity pyrimidínu

➢ Látky pôsobiace interkaláciu s mikrotubulmi (a mitotickým vretienkom)
o

inhibícia polymerizácie tubulínu

o

tvorba nenormálnych mikrotubulov a inhibícia depolymerizácie

➢ Látky pôsobiace ďalšími mechanizmami
➢ Látky ovplyvňujúce regulačné pochody organizmu
o

hormóny, interferóny, interleukíny, monoklonálne protilátky
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3.2 Antracyklíny
3.2.1 Pôvod
Antracyklíny sú antibiotiká pôvodne izolované z pigment produkujúcich baktérií
rodu Streptomyces. Od 60-tych rokov 20. storočia bolo identifikovaných viac ako
200 antracyklínov vyskytujúcich sa v prírode. Stovky derivátov bolo syntetizovaných,
aby sa predišlo ich vysokej toxicite a rezistencii nádorových buniek na tieto liečivá.[8]

3.2.2 Chemická štruktúra
Ich štruktúra zobrazená na Obr. 2[9] je
zložená z tetracyklického chinónového aglykónu
a glykozidicky

viazaného

aminocukru

–

daunosaminu.[10]
Komplexná

štruktúra

antracyklínov

dovoľuje mnoho modifikácií na oboch častiach –
aglykónovej i cukornej.[11]
Obr. 2: Štruktúra antracyklínov

3.2.3 Mechanizmus účinku
Mechanizmus účinku antracyklínov je veľmi rozmanitý:
1) priame vmedzerenie do DNA, čo spôsobí zástavu syntézy makromolekúl
2) indukcia oxidatívneho stresu v bunkách tvorbou voľných radikálov
3) väzbou s DNA a jej alkyláciou, zosieťovanie reťazcov DNA, prerušenie aktivity
DNA-helikázy
4) priamy vplyv na bunečné membrány a prerušenie ich aktivity
5) indukcia poškodenia DNA inhibíciou topoizomerázy II
6) indukcia apoptózy
Každý

z

týchto

procesov

je

úzko

antracyklínov.[11, 12]
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spojený

s chemickou

štruktúrou

3.2.4 Indikácie
Antracyklíny sú veľmi rozšírené v liečbe rakoviny . Avšak napriek ich podobnej
chemickej štruktúre sa ich terapeutické indikácie značne líšia. Daunorubicín je
efektívny

pri akútnej

lymfotickej

a myeloidnej

leukémii.

Doxorubicín

je

nenahraditeľnou zložkou chemoterapie veľkého množstva solídnych tumorov vrátane
rakoviny prsníka, adjuvantnej a neoadjuvantnej chemoterapie solídnych tumorov u detí,
sarkómov mäkkých tkanív a agresívnych lymfómov a hemoblastóz.[4, 12]

3.2.5 Nežiaduce účinky – toxicita
Medzi typické nežiaduce účinky, rovnako ako u väčšiny antineoplastických
prípravkov patrí nauzea a zvracanie, útlm kostnej drene, poškodenie črevného epitelu
a ďalších povrchov slizníc ako aj vlasových folikulov, potlačenie reprodukčnej funkcie
a ďalšie.[12]
Spomedzi nežiaducich účinkov antracyklínov je najnebezpečnejšia kumulatívna
kardiotoxicita, ktorá súvisí s dávkou a jej výsledkom je významná kardiomyopatia.
V mechanizme kardiotoxicity antracyklínov zohráva úlohu tvorba voľných kyslíkových
radikálov, priame poškodenie DNA a/alebo zasahovanie do opráv DNA ako aj indukcia
imunitných reakcií zahŕňajúcich antigén prezentujúce bunky v srdci.[13] Medzi spôsoby
zníženia kardiotoxicity antracyklínov

patria alternatívne dávkové režimy, podanie

vychytávačov voľných radikálov pred alebo súčasne s liečivom alebo zapuzdrenie
doxorubicinu do lipozómov. Ďalšou alternatívou je hľadať deriváty s nižšími
kardiotoxickými vlastnosťami.[3]
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3.3 Doxorubicíniumchlorid

Obr. 3: Vzorec doxorubicíniumchloridu [14]

CAS číslo:

25316-40-9

Molekulárny vzorec:

C27H30ClNO11

Molekulová hmotnosť:

579,99

3.3.1 Názvy
Latinský názov:

Doxorubicini hydrochloridum

Český názov:

Doxorubicin-hydrochlorid

IUPAC:

(8S,10S)-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxohexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)1-methoxy-5,7,8,9,10,12-hexahydrotetracen-5,12-dionhydrochlorid

Obchodné názvy:

Adriamycin,

Adriblastin,

Adriblastina,

Adriblastine,

Biorub, Biorubina, Doxolem, Doxorubicine, Doxorubin,
Farmiblastina, Rastocin

3.3.2 Vlastnosti
Vzhľad:

Oranžovočervený kryštalický hygroskopický prášok

Rozpustnosť:

Dobre rozpustný vo vode, ťažko rozpustný v metanole
17

Liekopisná požiadavka na hodnotu
pH roztoku 0,05mg/ml:

4,0-5,5

Pôvod:

Látka je produkovaná určitými kmeňmi Streptomyces
coeruleorubidus alebo Streptomyces peucetius alebo sa
získava iným spôsobom[15–17]
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3.4 Daunorubicíniumchlorid

Obr. 4: Vzorec daunorubicíniumchloridu[18]

CAS číslo:

23541-50-6

Molekulárny vzorec:

C27H30ClNO10

Molekulová hmotnosť:

563,99

3.4.1 Názvy
Latinský názov:

Daunorubicini hydrochloridum

Český názov:

Daunorubicin-hydrochlorid

IUPAC:

(8S,10S)-8-acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxohexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy5,7,8,9,10,12-hexahydrotetracen-5,12-dion-hydrochlorid

Obchodné názvy:

Cerubidin,

Cerubidine,

Daunoblastin,

Daunoblastina,

Daunomicina

3.4.2 Vlastnosti
Vzhľad:

Oranžovočervený kryštalický hygroskopický prášok

Rozpustnosť:

Ľahko rozpustný vo vode a v metanole, ťažko rozpustný
v etanole 96%, prakticky nerozpustný v acetóne

Liekopisná požiadavka na hodnotu
pH roztoku 0,05g/10ml:

4,5-6,5
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Pôvod:

Látka je produkovaná určitými kmeňmi Streptomyces
coeruleorubidus alebo Streptomyces peucetius alebo sa
získava iným spôsobom[16, 19, 20]
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3.5 Chromatografia
Chromatografia je separačná metóda, ktorá

sa využíva na kvalitatívnu

i kvantitatívnu analýzu. Dochádza pri nej k oddeleniu zložiek na základe rozdielnej
afinity k mobilnej (pohyblivej) a stacionárnej (nepohyblivej) fáze, ktoré sú vzájomne
nemiešateľné. Mobilnú fázu tvorí kvapalina alebo plyn, stacionárna fáza je tuhá alebo
kvapalná.[21, 22]
Vzorka nanesená na začiatok stacionárnej fáze je unášaná mobilnou fázou.
Zložky vzorky sa môžu zachytávať na stacionárnej fáze s rôznou intenzitou. Tým sa
od seba jednotlivé zložky oddelia a na konci kolóny eluujú v poradí od látok s najnižšou
afinitou po látky s najvyššou afinitou.[21]

3.5.1 Rozdelenie chromatografie
Chromatografické metódy sa rozdeľujú podľa niekoľkých kritérií:
➢ Podľa skupenstva mobilnej fázy
o

kvapalinová chromatografia (LC – Liquid Chromatography) – mobilná
fáza je kvapalina

o

plynová chromatografia (GC – Gas Chromatography) – mobilná fáza je
plyn

➢ Podľa usporiadania stacionárnej fázy
o

kolónová chromatografia – stacionárna fáza je umiestnená v trubici
(kolóne)

o

plošné techniky
▪

papierová chromatografia (PC – Paper Chromatography) –
stacionárna fáza je súčasťou chromatografického papiera – dnes
už nevyužívaná

▪

tenkovrstvá

chromatografia

(TLC

–

Thin

Layer

Chromatography) – stacionárna fáza je umiestnená na pevnom
plochom podklade (napr. sklenenej doske alebo hliníkovej fólii)
➢ Podľa povahy deja prevládajúceho pri separácii
o rozdeľovacia chromatografia – využíva sa rozličná rozpustnosť zložiek
vzorky v stacionárnej (kvapalina) a mobilnej fáze (kvapalina alebo plyn)
o

adsorpčná chromatografia – využíva sa rôzna schopnosť zložiek pútať
sa (adsorbovať sa) na povrch stacionárnej fázy (tuhá látka)
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o

iónovo-výmenná

chromatografia

–

využívajú

sa

rôzne

veľké

elektrostatické príťažlivé sily medzi funkčnými skupinami stacionárnej
fázy a iónom vzorky
o

gélová chromatografia – využíva sa rozličná veľkosť pórov stacionárnej
fázy (gélu), menšie molekuly vzorky sa v póroch gélu zdržujú dlhšie
(molekulovo sieťový efekt)

o

afinitná chromatografia – stacionárna fáza je schopná viazať zo vzorky
práve určité zložky, ku ktorým má úzko selektívny vzťah (afinitu)[21]

3.5.2 Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (HPLC)
Ide o zdokonalenie stĺpcovej chromatografie založenej na gravitácii. U HPLC
rozpúšťadlo preteká kolónou pod vysokým tlakom, vďaka čomu je analýza urýchlená.
Separácia, rovnako ako u všetkých chromatografických metód, prebieha na základe
rozdielov afinít rôznych molekúl k mobilnej a stacionárnej fáze.[23]
3.5.2.1 Schéma

Obr. 5: Schéma HPLC

Na Obr. 5[24] je znázornená schéma kvapalinového chromatografu. Mobilná
fáza je zo zásobníka (1) odčerpávaná vysokotlakovým čerpadlom (5). Ak je zásobníkov
viac, tak sa mobilná fáza zmieša podľa programu v zmiešavači (4) uloženým
pred vysokotlakovým čerpadlom. Ďalšou možnosťou pri viacerých zásobníkoch je, že
každý má vlastné vysokotlakové čerpadlo a zmiešavač je zaradený až za nimi. Mobilná
fáza je zbavená plynov v odplyňovači (degaser) (2). Následne mobilná fáza prechádza
cez dávkovacie zariadenie (6), pomocou ktorého sa dávkuje vzorka na kolónu (9).
Niekedy sa pred kolónou nachádza predkolóna (8), ktorá chráni kolónu pred škodlivými
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účinkami vzorky a časticami mobilnej fázy. Mobilná fáza z kolóny postupuje
do detektoru (10), odkiaľ je odvádzaná do odpadu (12). Z detektoru je signál prenášaný
do počítača (11).[1, 25, 26]
3.5.2.2 Kolóny
Najčastejšie sa používajú nerezové alebo sklenené trubice o dĺžke 10-25 cm
a vnútornom priemere 3-5 mm. Pretože náplň kolóny musí byť homogénna
a rovnomerná, používajú sa kolóny plnené a testované výrobcom.
Ako náplň sa najčastejšie používajú tzv. chemicky viazané stacionárne fázy.
Na povrchové hydroxylové skupiny silikagelu sa vhodnou chemickou reakciou naviažu
rôzne radikály:
-

najčastejšie uhlíkové reťazce s počtom uhlíkov 18, prípadne 8 na vytvorenie
nepolárne chemicky viazaných fáz (tzv. reverzná fáza)

-

skupiny -NH2, -CN a iné na trojuhlíkatom reťazci vytvorením stredne polárnej
fázy
Ako polárne sorbenty sa používajú anorganické oxidy – silikagel, oxid

zirkoničitý, hlinitý a titaničitý. V súčasnej dobe sa silikagel a oxid hlinitý využívajú
menej často. Ďalej sa používajú polymérne a hybridné stacionárne fázy a stacionárne
fázy na báze grafitového uhlíku.

U iónovo-výmennej chromatografii sa používajú

vhodné iónexy. V dnešnej dobe už sú pre analýzu enantiomérov dostupné rôzne typy
chirálnych stacionárnych fáz.[1, 25, 27]
3.5.2.3 Detektory
Úlohou detektorov nachádzajúcich sa v HPLC systéme za kolónou je
zaznamenávať rozdiel v signále medzi prechodom čistej mobilnej fázy a mobilnej fázy
obsahujúcej analyt.
Pre ideálny detektor sú požadované tieto vlastnosti[25]:
➢ vysoká citlivosť a predvídateľná odozva
➢ univerzálnosť – odozva pre všetky analyty
➢ špecificita
➢ linearita (široký lineárny dynamický rozsah)
➢ spoľahlivosť a ľahkosť použitia
➢ nulový príspevok k mimokolónovému rozmývaniu elučných zón
➢ nedeštruktívnosť
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➢ signál nezávislý na zložení mobilnej fázy (gradientová elúcia)
➢ signál nezávislý na zmene teploty a prietoku
➢ kvalitatívna informácia pre detekované píky
Základný prehľad detektorov je uvedený nižšie. Vlastnosti jednotlivých detektorov
sú zhrnuté v Tab. 1.[28]
Spektrofotometrické detektory
Sú to najčastejšie používané detektory pri HPLC analýze liečiv. Princípom je
meranie absorbancií elektromagnetického žiarenia určitej vlnovej dĺžky zložiek eluátu,
ktorý preteká

celou detektoru. Pri analýze liečiv je najviac využívaná UV oblasť

spektra, menej je používaná viditeľná oblasť a minimálne infračervená oblasť spektra.
➢ UV-detektory s fixnou vlnovou dĺžkou – väčšina liečiv absorbuje pri vlnovej
dĺžke 254 nm alebo 280 nm. Tento detektor má pomerne jednoduchú
konštrukciu a je cenovo najdostupnejší.
➢ UV-VIS detektor s meniteľnou vlnovou dĺžkou – vlnovú dĺžku je možné
ľubovoľne meniť.
➢ Scanning UV detektor – počas niekoľkých sekúnd sníma absorpčné spektrum
v maxime píku hodnoteného liečiva.
➢ Diode array detektor – je riadený počítačom. Trojrozmerná projekcia je možná
vďaka snímaniu absorpčného spektra – hodnotí liečivo súčasne pri niekoľkých
vlnových dĺžkach a porovnáva pomery absorbancií.[1]
Fluorescenčné detektory
Základným princípom je fluorescencia. Meria sa sekundárne (emisné) žiarenie
látky

po

absorpcii

primárneho

elektromagnetického

(excitačného)

žiarenia.

Fotoluminiscencia u fluorescencie trvá 10-8 až 10-5 sekundy. Zo základného
singletového stavu (základný vibračný stav) do rôznych vibračných hladín excitovaného
singletového

elektronového

stavu

sa

dostávajú

molekuly

absorpciou

elektromagnetického žiarenia. Túto absorbovanú energiu excitovaná molekula vyžiari
v podobe fluorescencie alebo ju iným mechanizmom premení na vibračnú energiu, či
predá iným molekulám. Do základného vibračného stavu prechádza molekula stratou
vibračnej energie. Potom emituje žiarenie s rovnakou vlnovou dĺžkou ako absorbované
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žiarenie (rezonančná fluorescencia), ale častejšie je vlnová dĺžka emitovaného žiarenia
v dôsledku vibračnej relaxácie väčšia.[29]
Využívajú sa u liečiv vykazujúcich fluorescenciu alebo u nefluoreskujúcich
látok ich derivatizáciou s vhodnými činidlami na fluoreskujúce deriváty.[1]
Elektrochemické detektory
Používajú sa na detekciu látok schopných elektrochemickej reakcie, ktorá
prebieha na fázovom rozhraní elektróda – roztok (mobilná fáza). Možnosti využitia
týchto detektorov nie sú príliš veľké, ale zahŕňajú veľké množstvo dôležitých liečiv,
polutantov a prírodných produktov.
➢ amperometrické (polarografické) detektory – meria sa prúd vyvolaný
prechodom redukovanej alebo oxidovanej látky prietokovou celou detektoru.
➢ coulometrické detektory – meraný náboj je potrebný k oxidácii či redukcii
celkového množstva látky pri jej prietoku mernou celou detektoru, čím sa
dosahuje vyššia citlivosť v porovnaní s amperometrickými detektormi.[30]
Vodivostné detektory
Patria medzi univerzálne detektory. Meria sa elektrická vodivosť eluátu
v prietokovej cele medzi dvoma elektródami so striedavým napätím, čím sa zabraňuje
polarizácii týchto elektród.[31]
Chemiluminiscenčné detektory
Využíva sa fluorescencia vyvolaná chemickou reakciou.
➢ chemiluminiscenčný detektor špecifický pre dusík
➢ chemiluminiscenčný detektor špecifický pre síru
➢ univerzálny chemiluminiscenčný detektor[32]
Detektory ELSD (Evaporative Light Scattering HPLC Detector)
Používajú sa k detekcii látok neobsahujúcich v molekule žiaden chromofor alebo
fluorofor, ako sú napríklad fosfolipidy, mastné kyseliny, makromolekuly, sacharidy,
aminokyseliny a iné.[33]
25

Detektory CAD (Corona™ Charged Aerosol Detector)
Princípom je detekcia kladne nabitých častíc s rozdielnou pohyblivosťou
(hmotnosťou). Signál je závislý na veľkosti častíc roztoku a takmer nezávislý
na fyzikálne-chemických vlastnostiach roztoku.[34]
Refraktometrické detektory
Sú založený na princípe rozdielnych indexov lomu medzi čistou mobilnou fázou
a eluátom s analyzovanou látkou vytekajúcim z kolóny. Kvôli mnohým nevýhodám
(nízka citlivosť, nutnosť termostatovania, nemožnosť použiť pri gradientovej elúcii) sa
dnes užívajú ojedinele.[1]
Spojenie HPLC s hmotnostným spektrometrom
Toto spojenie umožňuje selektívne detekovať a kvantifikovať vybrané ióny.
Po výstupe eluátu z kolóny je potrebné odstrániť mobilnú fázu. Molekuly analytu sú
po vstupe do hmotnostného spektrometra ionizované, najčastejšie elektrosprejom,
chemickou ionizáciou za atmosférického tlaku či fotoionizáciou za atmosférického
tlaku. V magnetickom alebo vysokofrekvenčnom poli sú nabité častice separované
podľa hmotnosti a náboja a je zaznamenané hmotnostné spektrum.[1]
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Tab. 1: Tabuľka vlastností detektorov kvapalinovej chromatografie

RI
Typ detektoru

UV-VIS

IR

ECD

CONDUCT

CORONA

nedestruktivní nedestruktivní nedestruktivní nedestruktivní destruktivní nedestruktivní destruktivní

Odezva

univerzální

selektivní

selektivní

Měřená veličina

index lomu

absorbance

absorbance

µg

ng

104
ano

Typická citlivost
(hmotnost/ml)
Lineární rozsah
Závislost odezvy
na průtoku
Teplotní závislost

FLD

vysoká (10-4
jed. ind. lomu)

Gradientová eluce

ne

selektivní

intenzita

elektrický

fluorescence

proud

µg

pg

pg

ng

ng

µg

105

104

103

106

106

105

102

ne

ne

ne

ano

ano

ano

ano

nízká

nízká

nízká

vysoká (2,0%)

nízká

vysoká

ano

ne

ano

ano

ano

(1,5%)
ne

vodivost

selektivní

destruktivní

selektivní

vysoká

selektivní

ELSD

elektrický
proud

Vysvětlivky:

ECD - detektor elektrochemický

RI - detektor refraktometrický

CONDUCT - detektor vodivostní

UV-VIS - detektor spektrofotometrický

ELSD - Evaporative Light Scattering Detector

IR - detektor infračervený
FLD - detektor fluorimetrický
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univerzální
rozptyl světla

ano
(částečně)

3.5.2.4 Využitie HPLC
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia má veľké využitie v analytickej
chémii. Pomocou tejto metódy je možné separovať, identifikovať a kvantifikovať
vzorky od anorganických iónov až po polymérne zlúčeniny, vrátane termolabilných
a neprchavých zlúčenín rozpustných vo vode, zriedených kyselinách alebo organických
rozpúšťadlách. Dnes môžu byť ľahko identifikované zlúčeniny už vo veľmi malých
koncentráciách (ppt). HPLC sa využíva pri analýze liečiv, potravín, nutraceutík,
kozmetiky, vzoriek zo životného prostredia, forenzných vzoriek a priemyslových
chemikálií.[27, 35]
V analýze liečiv sa využíva v týchto oblastiach:
a) Kontrolne-analytická problematika smerom k identifikácii liečiv, stanoveniu
obsahu a čistoty – využíva sa možnosť určenia totožnosti, stanovenia obsahu
a zistenia prítomnosti prípadných nečistôt z chromatografického záznamu
z jedného nástreku, a to pri hodnotení účinných látok i prípravkov, hlavne
zložených.
b) Problematika

stability

liečiv

–

pri

stabilitných

štúdiách

je

možné

na chromatografickom zázname sledovať a kvantitatívne hodnotiť postupný
úbytok

z hlavného

píku

analyzovaného

liečiva

a zároveň

kvalitatívne

a kvantitatívne hodnotiť menšie píky vznikajúcich rozkladných produktov.
c) Analýza prírodných liečiv v rastlinnom materiáli – pomocou HPLC možno
v drogách hodnotiť obsah a zastúpenie alkaloidov, glykozidov, vitamínov
a ďalších látok.
d) Problematika monitorovania liečiv a ich metabolitov v telesných tekutinách
(najčastejšie v krvnej plazme, sére a moči) – pred vlastnou HPLC analýzou je
potreba liečivo a jeho metabolity izolovať z telesnej tekutiny. Najčastejším
spôsobom je extrakcia do vhodného organického rozpúšťadla. Na rozdiel
od imunochemických metód sa jedná o separačnú metódu, ktorá umožňuje
kvantifikovať pôvodné liečivo i jeho metabolity.[1]
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3.5.3 Systémy fáz pre HPLC
Na vytvorenie HPLC separácie môžu byť použité 3 základné charakteristiky
chemických zlúčenín: polarita, elektrický náboj a veľkosť molekuly.
3.5.3.1 Separácia založená na polarite
Základom separácie založenej na polarite je, že molekuly s podobnou polaritou
sa priťahujú, molekuly s odlišnou polaritou sa priťahujú slabšie alebo sa dokonca
odpudzujú.
Na základe tohto princípu sa chromatografické systémy zostavujú tak, aby
mobilná a stacionárna fáza mali odlišnú polaritu. Preto látky s polaritou podobnou ako
má stacionárna fáza, sú ňou priťahované, a tým spomalené. Naopak látky, s polaritou
podobnou mobilnej fáze, sú ňou priťahované a pohybujú sa rýchlejšie.
Chromatografia na normálnej fáze
Používa sa polárna stacionárna fáza (najčastejšie silikagel) a nepolárna mobilná
fáza. Pre tento typ chromatografie je typické, že mobilná fáza je 100% organická,
bez použitia vody.
Chromatografia na reverznej fáze
Je opakom normálnej fázy. Stacionárna fáza je nepolárna a naopak, mobilná fáza
je polárna. V súčasnosti sa tento typ chromatografie využíva v približne 75 % všetkých
HPLC metód pre vysokú reprodukovateľnosť a širokú použiteľnosť. Ako mobilná fáza
sa najčastejšie používa zmes vody a s vodou miešateľných polárnych organických
rozpúšťadiel (acetonitril, metanol). Ako stacionárna fáza je najčastejšie používaný
silikagel C-18.
Hydrofilná interakčná chromatografia (HILIC)
Na rozdiel od chromatografie na normálnej fáze, kde je mobilná fáza 100%
organická, sa u HILIC pridáva k organickej mobilnej fáze, ktorou je najčastejšie
aprotické rozpúšťadlo (acetonitril), určité množstvo vody (< 20%). To umožňuje
oddelenie a elúciu polárnych zlúčenín, ktoré sa silno viažu na polárnu stacionárnu fázu.
Voda, ako veľmi silné polárne rozpúšťadlo, tak súťaží so stacionárnou fázou o polárne
analyty. HILIC môže prebiehať v režime izokratickom i gradientovom. Analyty sú
29

eluované v poradí zvyšujúcej sa hydrofility. Pre udržanie ionizovateľných zlúčenín
v neionizovanej forme sa k mobilnej fáze môžu pridať pufre alebo soli.
Hydrofóbna interakčná chromatografia (HIC)
HIC patrí medzi metódy chromatografie na reverznej fáze využívanej
najčastejšie na separáciu veľkých biomolekúl, ako sú napríklad bielkoviny. Kontakt
týchto molekúl s organickými rozpúšťadlami alebo povrchmi by mohol spôsobiť ich
denaturáciu, preto sa udržujú vo vodných roztokoch. U HIC sa využívajú hydrofóbne
interakcie veľkých molekúl s mierne hydrofóbnou stacionárnou fázou, napríklad
C4-viazaný silikagel. Vyššia koncentrácia soli vo vode spôsobí, že bielkoviny budú
v zbalenom stave. Postupné znižovanie koncentrácie soli, čo je gradientová elúcia,
spôsobí, že sa budú biomolekuly eluovať v poradí rastúcej hydrofobicity.
3.5.3.2 Separácia založená na náboji
Iónovo-výmenná chromatografia (IEC)
Rovnako ako pri metódach založených na elektrickom náboji, tak i pri IEC platí
princíp – rovnaké sa odpudzuje, opačné sa priťahuje. Stacionárna fáza pre IEC je
založená na povahe a sile kyslých a bázických funkčných skupín na jej povrchu a type
iónov, ktoré priťahujú a zadržujú. Katexy zadržujú a separujú pozitívne nabité ióny
na negatívnom povrchu. Naopak anexy, zadržujú a separujú negatívne nabité ióny
na pozitívnom povrchu. Každý typ iontomeničov má najmenej 2 všeobecné prístupy
k separácii a elúcii.
Silné iontomeniče s funkčnou skupinou kvartérny amín alebo sulfónová kyselina
sú vždy ionizované a používajú sa na zadržiavanie a separovanie slabých iónov. Tie
môžu byť eluované vytesnením mobilnou fázou obsahujúcou ióny s vyššou afinitou
k stacionárnej fáze alebo môžu byť

po zadržaní na kolóne neutralizované in situ

zmenou pH mobilnej fázy, a tým strácajú afinitu a sú eluované.
Slabé iontomeniče s naviazanou funkčnou skupinou sekundárny amín alebo
karboxylová kyselina strácajú neutralizáciou nad alebo pod určitú hodnotu pH svoju
schopnosť udržať ióny. Používajú sa na zadržanie a separovanie silných iónov. Ak
nemôžu byť eluované vytesnením, potom výmenné miesta na stacionárnej fáze môžu
byť neutralizované, čím sa minimalizuje afinita iónov k fáze a bude umožnená elúcia
nabitých analytov. V tom prípade je sila elúcie daná polaritou mobilnej fázy. Z toho
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vyplýva, že slabé iontomeniče môžu byť použité pri kombinovanom režime separácie
založenom na polarite a náboji.
3.5.3.3 Separácia založená na veľkosti molekuly
Gélová chromatografia (SEC, GPC)
Táto metóda je založená na rôznej veľkosti pórov v stacionárnej fáze
a na zadržiavaní analytov v nich, podľa veľkosti molekúl. Molekuly sa eluujú
od najväčších, ktoré sa do pórov nezmestia a iba prechádzajú medzi časticami,
po najmenšie, ktoré prenikajú viac do pórov, a tým sa pohybujú pomalšie. Mobilná fáza
je vybratá tak, aby bola dobrým rozpúšťadlom pre analyty a aby zabraňovala
interakciám medzi analytmi a stacionárnou fázou.[36]

3.5.4 Validácia chromatografického systému
Validácia demonštruje a dokumentuje kvalitu analytickej metódy, ustanovuje
definované kritériá a meria hodnoty týchto kritérií. Zjednodušene validácia overuje
platnosť zvoleného analytického postupu (metódy). Využíva sa pri novej metóde,
pri prevode validovanej metódy (napr. z vývojového do prijímacieho laboratória,
publikované validované metódy), pri kontrole spôsobilosti systému a pri revalidácii
metódy, kde sú podmienky revalidácie striktne dané.
3.5.4.1 Druhy validácií
➢ Interná (vnútorná) validácia – validácia v rámci jedného laboratória
o

prieskumová validácia – na obmedzenom počte vzoriek sa stanovuje, či
je zvolená metóda vhodná pre plnú validáciu. Najčastejšie sa stanovuje
selektivita, robustnosť a opakovateľnosť.

o

plná validácia – po preukázaní vhodnosti prieskumovej validácie
demonštruje vhodnosť metódy vyhodnotením všetkých požadovaných
validačných parametrov.

o

validácia pri prevode metódy – používa sa pri zavedení publikovanej
validovanej metódy alebo validovanej metódy v inom laboratóriu.
Obvykle sa stanovuje správnosť a presnosť.

31

o

kontrola spôsobilosti metódy – využíva sa k overeniu platnosti plne
zvalidovanej metódy. Kontroluje sa iba linearita a citlivosť pomocou
kalibračnej priamky.

o

retrospektívna validácia – využíva sa, ak existujú dáta namerané skôr
za rovnakých podmienok. Vyhodnocuje sa opakovateľnosť.

➢ Externá (vonkajšia) validácia – zahŕňa internú validáciu, validáciu metódy
porovnaním

výsledkov

metódy

z viacerých

laboratórií

a výpočet

reprodukovateľnosti metódy.[37]
3.5.4.2 Parametre validácie
➢ Správnosť (accuracy) – vyjadruje mieru zhody získanej hodnoty so skutočnou
hodnotou alebo uznanou referenčnou hodnotou
➢ Presnosť (precision) – vyjadruje mieru zhody medzi sériou meraní získaných
mnohonásobným

odberom

vzoriek

z rovnakej

homogénnej

vzorky

za predpísaných podmienok
o

opakovateľnosť (repeatability) – vyjadruje presnosť počas krátkeho
časového intervalu za rovnakých podmienok prevádzky

o stredná presnosť (intermediate precision) – vyjadruje presnosť v rámci
laboratória (rôzne dni, rôzni analytici, rôzne vybavenie a iné)
o

reprodukovateľnosť (reproducibility) – vyjadruje presnosť medzi
laboratóriami (spoločné štúdie, zvyčajne platí pre štandardizáciu
metodiky)

➢ Selektivita/špecificita (specificity) – schopnosť jednoznačne určiť analyt aj
v prítomnosti interferujúcich látok
➢ Limit detekcie (detection limit) – najnižšie detekovateľné množstvo analytu
vo vzorke, ktoré však nemusí byť presne kvantifikované
➢ Limit

kvantifikácie (quantitation limit) – najnižšie kvantifikovateľné

množstvo analytu vo vzorke stanovené s vhodnou presnosťou a správnosťou
➢ Linearita (linearity) – schopnosť získať výsledky priamo úmerné koncentrácii
(množstvu) analytu vo vzorke
➢ Rozsah (range) – interval medzi najvyššou a najnižšou koncentráciou
(množstvom) analytu vo vzorke, pre ktoré má analytický postup vhodný stupeň
presnosti, správnosti a linearity
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➢ Robustnosť (robustness) – miera schopnosti metódy ostať nedotknutá malými
úmyselnými

zmenami

v parametroch

metódy

a poskytuje

údaje

o jej

spoľahlivosti pri normálnom užívaní
➢ Citlivosť (sensitivity) – rozdiel v koncentrácii analytu odpovedajúcemu
najmenšiemu detekovateľnému rozdielu pri odozve inštrumentácie metódy[37–
39]

3.5.5 Súčasné trendy v kvapalinovej chromatografii
Súčasné trendy v kvapalinovej chromatografii sa zameriavajú na urýchlenie
chromatografickej separácie so zachovaním alebo zlepšením jej kvality z hľadiska
účinnosti a rozlíšenia, ako aj citlivosti daného merania.
3.5.5.1 Fast LC – rýchla chromatografia
➢ Ultra-vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (UHPLC) - na zvýšenie
separačnej účinnosti sa používajú častice stacionárnej fáze menšie ako 2 μm. Je
to však podmienené prácou za ultra-vysokých tlakov.
➢ Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia za zvýšenej teploty (HTLC) –
zvyšovaním teploty klesá viskozita mobilnej fázy, rýchlosť difúzie analytu sa
zvyšuje, a tým sa látky eluujú rýchlejšie. Táto metóda sa začala rozvíjať až
objavom stabilnejších stacionárnych fáz vzhľadom k teplote.
➢ Monolitické kolóny – monolit tvorí jeden kus porézneho pevného materiálu
a obsahuje 2 typy pórov: a) veľké póry (makropóry), vďaka ktorým je tok
mobilnej fázy rýchly a zároveň zrýchľujú prevod hmoty medzi mobilnou
a stacionárnou fázou, b) stredne veľké póry (mezopóry), vďaka ktorým má
monolit veľký povrch, a tým vysokú separačnú kapacitu. Na rozdiel
od časticových kolón sa u monolitických zvýšením rýchlosti mobilnej fázy príliš
nezvyšuje tlak a bez straty separačnej účinnosti je možné separovať
i makromolekuly (bielkoviny, syntetické polyméry).
➢ Superkritická fluidná chromatografia (SFC) – využíva vyššie hodnoty tlaku
a teploty ako sú príslušné kritické hodnoty mobilnej fázy. Vyššou hustotou
mobilnej fázy sa znižuje retencia látok na kolóne a elúcia je rýchlejšia.
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3.5.5.2 Separácia veľmi komplexných zmesí
➢ Dvojdimenzionálna kvapalinová chromatografia (2D-LC) – v priebehu
jednej analýzy významne zvyšuje kapacitu separácie a počet separovaných
látok. Používajú sa systémy s rôznou separačnou selektivitou v prvej (D1)
a druhej (D2) dimenzii. Využíva sa rôzne usporiadania – nepriame (off-line),
frakčné (heart-cutting) či celostné (komprehensivné).
➢ Miniaturizované techniky –

cieľom týchto techník je zvýšiť rýchlosť,

zlepšiť produktivitu a znížiť cenu chemickej analýzy. Metódy sa stanú
vysoko produktívnymi s možnosťou dávkovania veľmi malých množstiev
vzoriek či sa dosiahne vyššej citlivosti, hlavne v spojení s MS detekciou.
Patria sem tzv. mikro- (micro-LC, CLC) a nanochromatografické systémy
(nanoscale LC, nano-LC) alebo kvapalinová chromatografia na čipe.[25]
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4 Experimentálna časť
4.1 Použité chemikálie a pomôcky
4.1.1 Chemikálie
➢ Doxorubicin hydrochlorid - 98.0-102.0% (HPLC), SIGMA-ALDRICH®, USA
➢ Daunorubicin hydrochlorid - ≥90% (HPLC), SIGMA-ALDRICH®, USA
➢ Idarubicin hydrochlorid - solid, ≥90% (TLC), SIGMA-ALDRICH®, USA
➢ Daunorubicinol - zmes diastereomérov, LCG Standards, Poľsko
➢ Doxorubicin Teva 2mg/ml, koncentrát pre prípravu infúzneho roztoku, TEVA,
Česká republika
➢ Chlorid sodný 0,9% - infúzny roztok, BBraun, Nemecko
➢ Kultivačné médium pre bunkové línie – Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium
- high glucose - 4500 mg/L glukózy, L-glutamín, bikarbonát sodný,
bez pyruvátu sodného, kvapalné, sterilne filtrované, vhodné pre bunkové
kultúry, SIGMA-ALDRICH®,
+1 % Penicilin-streptomycin mixture – v 0,85% roztoku NaCl,
Lonza, Česká republika
+1 % HEPES solution 1 M, pH 7.0-7.6, sterilne filtrované,
bioreagent, vhodné pre bunkové kultúry, SIGMA-ALDRICH®,
USA
➢ Kyselina mravčia - ASC reagent, >88,0%, SIGMA-ALDRICH®, USA
➢ Acetonitril - Chromasolv®, gradient grade, for HPLC, ≥99,9%, SIGMAALDRICH®, Izrael
➢ Metanol - Chromasolv®, gradient grade, for HPLC, ≥99,9%, SIGMAALDRICH®, Francúzko
➢ Voda čistená reverznou osmózou

4.1.2 Laboratórne pomôcky
➢ Vialky sklenené
➢ Sklenené skúmavky kvapkového tvaru so zábrusom (cca 1,5 ml)
➢ Sklenené vialky so skrutkovacím plastovým viečkom (5 ml)
➢ Eppendorfky plastové (polypropylén) (1,5 ml)
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➢ Plastové skúmavky s viečkom (polypropylén) (5 ml)
➢ Petriho misky (polystyrén) (5 ml)
➢ Odmerné banky
➢ Kadičky
➢ Odmerný valec
➢ Mikropipety
➢ Membránový nylonový filter 0,45 μm
➢ Parafilm
➢ Skúmavky
➢ Stojan na skúmavky
➢ Alobal

4.1.3 Prístrojové vybavenie
HPLC vybavenie
➢ HPLC LC-20 Prominence, SHIMADZU, Japonsko
➢ Fluorescenčný detektor RF-10AxL, SHIMADZU, Japonsko
➢ Kolóna - ZORBAX SB-Aq, 3,0x150mm, 3,5μm, Agilent, USA
Prístroje
➢ Chladnička CALEX, Slovensko
➢ Mraznička Elcold, Dánsko
➢ Buněčný inkubátor s termostatem a regulací koncentrace CO2 Forma Scientific
CO2 incubator, model 311, Forma Scientific, USA
➢ Thermomixer comfort, Eppendorf, Nemecko
➢ Váhy analytické Sartorius CPA225D-OCE, Nemecko

4.2 Chromatografické podmienky
➢ Pre doxorubicín
o Prietoková rýchlosť: 0,5ml/min
o Mobilná fáza A:B - 72:28
o Nástrek: 10 μl
o Teplota kolóny: 25°C
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o Detekcia: detektor fluorescenčný, Ex 480 nm, Em 560 nm
o Čas analýzy: 12 minút
o Retenčný čas: 3,5 minúty
➢ Pre daunorubicín
o Prietoková rýchlosť: 0,5ml/min
o Mobilná fáza A:B - 70:30
o Nástrek: 10 μl
o Teplota kolóny: 25°C
o Detekcia: detektor fluorescenčný, Ex 480 nm, Em 560 nm
o Čas analýzy: 10 minút
o Retenčný čas: 4,8 minúty

4.3 Pracovný postup
4.3.1 Príprava mobilnej fázy
A:

K vode

sa

pridá

HCOOH

(19μl/100ml

vody).

Prefiltruje

sa

vákuovo

cez membránový nylonový filter 0,45 μm.
B: Použije sa čistý ACN.

4.3.2 Príprava zásobných roztokov pre stabilitné štúdie
Pri príprave zásobných roztokov pre stabilitné štúdie sa postupovalo podľa
zadaných podmienok.[40]
Príprava zásobného roztoku pre experiment č. 1 (DOX vo vode, 1 mM)
Do vialky sa odvážilo 0,58 mg doxorubicínu a rozpustil sa v 1,0 ml pridanej
vody. Odpipetovalo sa po 100 μl do 5 plastových eppendorfiek (1,5ml) a 3 sklenených
skúmaviek (cca 1,5ml).
Príprava zásobného roztoku pre experiment č. 2 (DOX v roztoku pre aplikáciu
králikovi, 3,45 mM)
Pri tomto experimente sa použil roztok doxorubicínu v 0,9% roztoku NaCl
10 mg/5 ml zakúpený v lekárni. Odpipetovalo sa po 100 μl do 5 plastových
eppendorfiek (1,5ml) a 3 sklenených skúmaviek (cca 1,5ml).
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Príprava zásobného roztoku pre experiment č. 3 (DOX v kultivačnom médiu,
1,2 μM)
Do vialky sa odvážilo 1,18 mg doxorubicínu a rozpustil sa v 1,0 ml pridanej
vody. Z tohto roztoku sa odpipetovalo 17,0 μl do 28,9 ml média v odmernej banke.
Odpipetovalo sa po 1,5 ml do 2 plastových eppendorfiek (1,5ml) a 2 sklenených
skúmaviek (cca 1,5ml), po 5,0 ml do Petriho misky (5ml), plastovej eppendorfky (5ml)
a sklenenej vialky (5ml) a po 1,0 ml do 3 plastových eppendorfiek (1,5ml).
Príprava zásobného roztoku pre experiment č. 4 (DAU vo vode, 1 mM)
Do vialky sa odvážilo 0,564 mg daunorubicínu a rozpustil sa v 1,0 ml pridanej
vody. Odpipetovalo sa po 100 μl do 5 plastových eppendorfiek (1,5ml) a 3 sklenených
skúmaviek (cca1,5 ml).
Príprava zásobného roztoku pre experiment č. 5 (DAU v roztoku pre aplikáciu
králikovi, 7,09 mM)
Do vialky sa odvážilo 4,0 mg daunorubicínu a rozpustil sa v 1,0 ml pridaného
0,9% roztoku NaCl. Odpipetovalo sa po 100 μl do 5 plastových eppendorfiek (1,5ml)
a 3 sklenených skúmaviek (cca 1,5ml).
Príprava zásobného roztoku pre experiment č. 6 (DAU v kultivačnom médiu,
1,2 μM)
Do vialky sa odvážilo 1,15 mg daunorubicínu a rozpustil sa v 1,0 ml pridanej
vody. Z tohto roztoku sa odpipetovalo 17,0 μl do 28,9 ml média v odmernej banke.
Odpipetovalo sa po 1,5 ml do 2 plastových eppendorfiek (1,5ml) a 2 sklenených
skúmaviek (cca 1,5ml), po 5,0 ml do Petriho misky (5ml), plastovej eppendorfky (5ml)
a sklenenej vialky (5ml) a po 1,0 ml do 3 plastových eppendorfiek (1,5ml).
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4.4 Validácia chromatografických metód
4.4.1 Linearita
Doxorubicín
Na stanovenie linearity bolo použitých 6 vzoriek pripravených riedením roztoku
o koncentrácii 1,2 μM. Tento roztok bol pripravený pridaním 1,0 μl roztoku
doxorubicínu (1 mg/ml) k 1426,8 μl vody. Koncentrácie jednotlivých vzoriek sú
uvedené v Tab. 2.
Príprava vzoriek:
Vzorka č. 1: K 987,5 μl 100% MeOH sa pridalo 12,5 μl roztoku doxorubicínu (1,2 μM).
Vzorka č. 2: K 975 μl 100% MeOH sa pridalo 25 μl roztoku doxorubicínu (1,2 μM).
Vzorka č. 3: K 950 μl 100% MeOH sa pridalo 50 μl roztoku doxorubicínu (1,2 μM).
Vzorka č. 4: K 925 μl 100% MeOH sa pridalo 75 μl roztoku doxorubicínu (1,2 μM).
Vzorka č. 5: K 900 μl 100% MeOH sa pridalo 100 μl roztoku doxorubicínu (1,2 μM).
Vzorka č. 6: K 875 μl 100% MeOH sa pridalo 125 μl roztoku doxorubicínu (1,2 μM).
Daunorubicín
Na stanovenie linearity bolo použitých 6 vzoriek pripravených riedením roztoku
o koncentrácii 1,2 μM. Tento roztok bol pripravený pridaním 1,0 μl roztoku
daunorubicínu (1,07 mg/ml) k 1580,0 μl vody. Koncentrácie jednotlivých vzoriek sú
uvedené v Tab. 2.
Príprava vzoriek:
Vzorky boli pripravené riedením roztoku daunorubicínu (1,2 μM) v rovnakých
pomeroch ako vzorky doxorubicínu.
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Tab. 2: Tabuľka linearity roztokov doxorubicínu a daunorubicínu

Vzorka

Koncentrácia [μM]

1.

0,015

2.

0,03

3.

0,06

4.

0,09

5.

0,12

6.

0,15

4.4.2 Selektivita
Selektivita bola zisťovaná porovnaním záznamov:
➢ čistého média
➢ zmesi doxorubicínu a idarubicínu v médiu
➢ zmesi daunorubicínu, daunorubicinolu a idarubicínu v médiu

4.4.3 Limit detekcie a limit kvantifikácie
Limit

detekcie

(LOD)

bol

vyjadrený ako

koncentrácia

doxorubicínu

a koncentrácia daunorubicínu s pomerom signálu k šumu s hodnotou, ktorá je rovná 3.
Limit kvantifikácie (LOQ) bol vyjadrený ako koncentrácia doxorubicínu
a koncentrácia daunorubicínu s pomerom signálu k šumu s hodnotou, ktorá je rovná 10.

4.4.4 Stabilita vzoriek v autosampleri po 24 hodinách
Vzorky doxorubicínu a daunorubicínu o koncentrácii 0,12 μM použité pri meraní
linearity sa ponechali v autosampleri a po 24 hodinách boli z oboch vialiek urobené
2 stanovenia.
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4.5 Stabilitné štúdie
4.5.1 Podmienky skladovania zásobných roztokov a časy odberov
vzoriek pre experimenty č. 1, 2, 4, 5
Jednotlivé vzorky boli uložené podľa zadaných podmienok[40] – v páre
sklenená skúmavka a plastová eppendorfka tesne u okenného skla (svetlo), do škatule
do stola (tma) a do chladničky (8°C). Zvyšné 2 plastové eppendorfky boli uložené
do mrazničky (-80°C). V čase 0 sa urobil jeden odber pre stanovenie obsahu pre všetky
spôsoby skladovania.
V stanovených časových intervaloch boli odoberané vzorky na stanovenie
stability pomocou HPLC. Vzorky uložené na svetle a v tme boli odoberané v čase
30, 60, 120 minút a 24 hodín. Vzorky uložené v chladničke boli odoberané v čase
12 a 24 hodín, 1 týždeň, 1 a 3 mesiace.

Z mrazničky bolo z jednej eppendorfky

odoberané v čase 1 a 3 mesiace, druhá sa opakovane rozmrazovala po 2 hodinách,
celkovo 3-krát.
Vzorky boli následné podrobené HPLC analýze v snahe stanoviť stabilitu liečiv
v rôznych skladovacích podmienkach a v rôznych časových intervaloch.

4.5.2 Riedenie zásobných roztokov pre experiment č. 1
Odoberali sa vždy 6 μl vzorky zo zásobného roztoku do 494 μl vody. Po premytí
špičky pipety v tomto roztoku a jeho premiešaní sa z neho pomocou tej istej špičky
odobralo 2-krát 10 μl do 2 pripravených vialiek s 990 μl 90% MeOH a premiešalo sa.
Z každej vialky sa robili 2 stanovenia za uvedených chromatografických podmienok
pre doxorubicín (4.2).

4.5.3 Riedenie zásobných roztokov pre experiment č. 2
Odoberali sa vždy 2 μl vzorky do 573 μl vody. Po premytí špičky pipety v tomto
roztoku a jeho premiešaní sa z neho pomocou tej istej špičky odobralo 2-krát 10 μl
do 2 pripravených vialiek s 990 μl 90% MeOH a premiešalo sa. Z každej vialky sa
robili 2 stanovenia za uvedených chromatografických podmienok pre doxorubicín (4.2).
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4.5.4 Riedenie zásobných roztokov pre experiment č. 4
Odoberali sa vždy 6 μl vzorky do 494 μl vody. Po premytí špičky pipety v tomto
roztoku a jeho premiešaní sa z neho pomocou tej istej špičky odobralo 2-krát 10 μl
do 2 pripravených vialiek s 990 μl 90% MeOH a premiešalo sa. Z každej vialky sa
robili 2 stanovenia za uvedených chromatografických podmienok pre daunorubicín
(4.2).

4.5.5 Riedenie zásobných roztokov pre experiment č. 5
Odoberali sa vždy 2 μl vzorky do 1178 μl vody. Po premytí špičky pipety
v tomto roztoku a jeho premiešaní sa z neho pomocou tej istej špičky odobralo 2-krát
10 μl do 2 pripravených vialiek s 990 μl 90% MeOH a premiešalo sa. Z každej vialky sa
robili 2 stanovenia za uvedených chromatografických podmienok pre daunorubicín
(4.2).

4.5.6 Podmienky skladovania zásobných roztokov a časy odberov
vzoriek pre experimenty č. 3, 6
Jednotlivé vzorky boli uložené podľa zadaných podmienok[40] – v páre
sklenená skúmavka a plastová eppendorfka tesne u okenného skla (svetlo) a do škatule
do stola (tma). Jedna 1,5ml plastová eppendorfka sa vložila do termomixéru (37°C,
0 otáčok). Do inkubátora (37°C) sa vložili Petriho miska, 5ml sklenená vialka a 5ml
plastová eppendorfka. Vrchnáky neboli upevnené, len položené na vrchu, aby sa
simulovalo skutočné zachádzanie s médiom v inkubátore a aby jeho atmosféra mohla
interagovať so vzorkou. Do mrazničky (-80°C) sa vložila jedna 1,5ml plastová
eppendorfka so zásobným roztokom a dve 1,5ml plastové ependrofky, v ktorých bol
zásobný roztok nariedený s MeOH v pomere 1:9 (100 μl zásobného roztoku a 900 μl
100% MeOH). Z týchto 2 nariedených eppendorfiek sa odobralo 100 μl na stanovenie
času 0 pre všetky vzorky.
V stanovených časových intervaloch boli odoberané vzorky na stanovenie
stability pomocou HPLC. Vzorky uložené na svetle a v tme boli odoberané v čase
30 a 60 minút, 3, 24 a 72 hodín. Vzorky uložené v termomixéri a inkubátore boli
odoberané v čase 3, 24 a 72 hodín. Vzorky z mrazničky sa rozmrazovali po 2 hodinách
celkovo 3-krát.
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Vzorky boli následné podrobené HPLC analýze v snahe stanoviť stabilitu liečiv
v rôznych skladovacích podmienkach a v rôznych časových intervaloch.

4.5.7 Riedenie zásobných roztokov pre experiment č. 3
Vzorky sa odoberali vždy 2-krát po 100 μl do 900 μl 100% MeOH.
Z nariedených vzoriek z mrazničky sa odobralo na stanovenie z každej po 100 μl (už sa
viac neriedili). Z každej vialky sa robili 2 stanovenia za uvedených chromatografických
podmienok pre doxorubicín (4.2).

4.5.8 Riedenie zásobných roztokov pre experiment č. 6
Vzorky sa odoberali vždy 2-krát po 100 μl do 900 μl 100% MeOH.
Z nariedených vzoriek z mrazničky sa odobralo na stanovenie z každej po 100 μl (už sa
viac neriedili). Z každej vialky sa robili 2 stanovenia za uvedených chromatografických
podmienok pre daunorubicín (4.2).
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5 Výsledky
5.1 Optimalizácia chromatografických podmienok
Pre analýzu oboch látok boli zadané tieto podmienky[41]:
•

Mobilná fáza A:B - HCOOH (19μl/100ml vody): ACN – 70:30

•

Detektor fluorescenčný: Ex 480 nm, Em 560 nm

•

Prietok: 0,3 ml/min

•

Čas analýzy: 15 minút
Bolo dané, že metóda musí byť schopná separovať zmes doxorubicínu

a idarubicínu (ako vnútorný štandard) a zmes daunorubicínu, daunorubicinolu
(rozkladný produkt daunorubicínu) a idarubicínu, i keď v tejto práci používané neboli.
Zároveň nemajú interferovať píky média so stanovovanými látkami.
Ako prvé sa stanovilo médium bez prídavku látok, aby sa zistil priebeh jeho
chromatogramu. Keďže sa pri optimalizácii metód pre doxorubicín a daunorubicín
zvýšil ich prietok z 0,3 ml/min na 0,5 ml/min, stanovilo sa médium aj za tohto prietoku
s mobilnou fázou pre daunorubicín (A:B – 70:30). Chromatogram média pri týchto
podmienkach je zobrazený na Obr. 6.
2

mV
2.25 Detector B:Ex:480nm,Em:560nm
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75

1

0.50

3

0.25
0.00
0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

min

Obr. 6: Chromatogram média (prietok: 0,5ml/min, 30 % B)

Zmes doxorubicínu a idarubicinu v médiu
Separačná účinnosť nebola dostatočná, prekrývali sa píky média a doxorubicínu
(Obr. 7). Pomer mobilnej fázy bol upravený na A:B - 72:28. Zvýšil sa prietok
na 0,5 ml/min a skrátila sa doba analýzy na 12 minút (Obr. 8).
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Obr. 7: Chromatogram doxorubicínu a idarubicínu v médiu za pôvodných podmienok
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Obr. 8: Chromatogram doxorubicínu a idarubicínu v médiu po úprave podmienok (píky 1-3 - médium,
pík 4 – doxorubicín, pík 5 – idarubicín)

Zmes daunorubicínu, daunorubicinolu a idarubicínu v médiu
Separačná účinnosť bola dobrá, jednotlivé píky boli oddelené. Zvýšil sa prietok
na 0,5 ml/min a skrátil sa čas analýzy na 10 minút (Obr. 9).
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Obr. 9: Chromatogram daunorubicínu, daunorubicinolu a idarubicínu v médiu po zvýšení prietoku
na 0,5 ml/min (píky 1-3 - médium, pík 4 - daunorubicín, pík 5 – daunorubicinol, pík 6 - idarubicín)
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5.2 Validácia chromatografických metód
5.2.1 Linearita
Na stanovenie linerity sa použilo 6 roztokov doxorubicínu a daunorubicínu.
Koncentrácie jednotlivých roztokov a ich namerané plochy pod píkom sú zobrazené
v Tab. 3. Grafické zobrazenie linearity doxorubicínu je na Obr. 10 a daunorubicínu
na Obr. 11.
Tab. 3: Koncentrácie s jednotlivými plochami píkov doxorubicínu a daunorubicínu

Vzorky

Koncentrácia [μM]

1.

Plocha píku
Doxorubicín

Daunorubicín

0,015

943,5

2393

2.

0,03

2378

2947

3.

0,06

4798

5605

4.

0,09

7494,5

7516

5.

0,12

9516

10901

6.

0,15

11422

13294

Plocha píku

Závislosť plochy píku doxorubcínu
na koncentrácii
14000
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0

y = 78197x + 31,755
R² = 0,9955
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Obr. 10: Graf závislosti plochy píku doxorubicínu na koncentrácii
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Obr. 11: Graf závislosti plochy píku daunorubicínu na koncentrácii

Korelačný koeficient pre doxorubicín: R = 0,9955
Korelačný koeficient pre daunorubicín: R = 0,9919
Požiadavka: R = 0,99
Záver: Vyhovuje požiadavkám na linearitu.

5.2.2 Selektivita
Selektivita bola stanovená zároveň pri optimalizácii chromatogarfických metód
(5.1). Porovnával sa priebeh chromatogramu čistého média (Obr. 6) s chromatogramom
doxorubicínu a idarubicínu v médiu (Obr. 8) a chromatogramom daunorubicín,
daunorubicinolu a idarubicínu v médiu (Obr. 9).

5.2.3 Limit detekcie a limit kvantifikácie
Pre stanovenie limitu detekcie a limitu kvantifikácie boli použité roztok
doxorubicínu a roztok daunorubicínu, oba s koncentráciou 0,015 μM. Z chromatogramu
bola odčítaná výška píku stanovovanej látky a výška šumu v okolí píku. Z týchto hodnôt
sa vypočítal LOD a LOQ.
Doxorubicín: h = 11 mm

h................výška šumu

H = 74 mm
Daunorubicín: h = 8 mm

H...............výška píku
S/N = 2H/h

H = 142 mm
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Záver: Pomer signálu k šumu u doxorubicínu bol 13,45, u daunorubicínu 35,50.
Hodnoty LOD a LOQ oboch látok uvádza Tab. 4.
Tab. 4:Hodnoty LOD a LOQ pre doxorubicín a daunorubicín

koncentrácia
(μM)

Vzorka LOD
LOQ
0,0150 0,0033 0,0111
0,0150 0,0013 0,0042

DOX
DAU

5.2.4 Stabilita vzoriek v autosampleri po 24 hodinách
U doxorubicínu sa zväčšila plocha pod píkom oproti pôvodnej vzorke
po 24 hodinách o 2,93 %, u daunorubicínu sa zväčšila o 1,04 %. Chromatografické
záznamy sú zobrazené pre doxorubicín na Obr. 12 a pre daunorubicín na Obr. 13.
Tab. 5: Rozdiel plôch pod píkmi po 24 hod v autosampleri

Látka
doxorubicín

Plocha pod píkom

Rozdiel

v čase 0 po 24 hod

v%

9516

daunorubicín 10901

9795

+ 2,9

11014

+ 1,0
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Obr. 12: Chromatogram doxorubicínu v čase 0 (čierne) a po 24 hodinách (ružová) v autosampleri
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Obr. 13: Chromatogram daunorubicínu v čase 0 (čierne) a po 24 hodinách (ružová) v autosampleri

5.3 Stabilitné štúdie
Stabilita doxorubicínu a daunorubicínu v rôznych roztokoch bola pozorovaná
v šiestich experimentoch.
Výsledky niektorých vzoriek nie sú v medziach reprodukovateľnosti. Pretože sa
pracovalo s malými koncentráciami liečiv a vzorky by mali byť použité v biologických
materiáloch, počítalo sa s reprodukovateľnosťou 15 %. Prípadné výkyvy mimo toto
rozmedzie sú vysvetlené pri jednotlivých vzorkách. Pri prvých experimentoch to mohlo
byť spôsobené aj malými skúsenosťami pri odbere vzoriek.
U vzoriek opakovane zmrazovaných a rozmrazovaných sa prvýkrát rozmrazovalo
pre nedostatok času až nasledujúci deň. Ostatné rozmrazovania už boli po 2 hodinách.
Experimenty boli porovnané s výsledkami štúdií v odbornej literatúre v diskusii.

5.3.1 Experiment č. 1
V tomto pokuse sa zisťovala stabilita doxorubicínu vo vode pri skladovaní
v sklenenej skúmavke a plastovej eppendorfke na svetle a v tme, ďalej pri 8°C, -80°C
a pri opakovanom zmrazení/rozmrazení.

49

Izbová teplota, svetlo/tma, sklo/plast
Zo vzoriek zo sklenenej skúmavky a plastovej eppendorfky skladovaných
na svetle a v tme má najlepšie namerané hodnoty (nad 90 %) v prvých 2 hodinách
vzorka zo sklenenej skúmavky v tme. Po 24 hodinách klesol jej obsah na 78,8 %.
U oboch vzoriek roztokov skladovaných na svetle sa obsah v priebehu 24 hodín
pohyboval v rozmedzí 80-90 %.
U vzorky z plastovej eppendorfky v tme sa obsah pohyboval v rozmedzí
75-80 %. Po 2 hodinách však vystúpil na 94,3%. To je pravdepodobne spôsobené
chybou pri odbere, keďže vzorky odobrané po 60 minútach i po 24 hodinách majú
obsah okolo 77 %.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 14 a bližšie zobrazenie intervalu
0-120 minút na Obr. 15.
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Obr. 14: Graf stability doxorubicínu vo vode uloženom v skle a plaste, na svetle a v tme v priebehu
24 hodín
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Obr. 15: Graf stability doxorubicínu vo vode uloženom v skle a plaste, na svetle a v tme v priebehu
120 minút

8°C, sklo/plast
U vzorky zo sklenenej skúmavky v chladničke (8°C) bol obsah po 24 hodinách
87,2 %, po troch mesiacoch klesol na 78,5 %.
U vzorky z plastovej eppendorfky v chladničke (8°C) bol nameraný obsah
po 24 hodinách 89,5 %, po jednom mesiaci bol 75,4 %. Po troch mesiacoch stúpol
obsah na 581,6 %. Pri tom to odbere bol aj viditeľne nižší objem rozpúšťadla
v eppendorfke, aj keď bola dobre uzavretá. Takýto nárast obsahu i zníženie objemu
rozpúšťadla po 3 mesiacoch bol pozorovaný aj u ďalších roztokov uložených
v chladničke. Preto neodporúčame skladovať za týchto podmienok viac ako 1 mesiac,
hlavne ak by sa uchovával v takto malých objemoch. Predpokladám, že absolútna
hodnota odparenia by bola podobná i u veľkých uchovávaných objemoch (napr. 500 μl),
a tým by ovplyvnila výsledok len nepatrne.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 16 a bližšie zobrazenie intervalu 0-7 dní
na Obr. 17.
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Obr. 16: Graf stability doxorubicínu vo vode uloženom v skle a plaste pri 8°C v priebehu 90 dní
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Obr. 17: Graf stability doxorubicínu vo vode uloženom v skle a plaste pri 8°C v priebehu 7 dní

-80°C, plast/opakované zmrazenie a rozmrazenie
U vzorky z plastovej eppendorfky skladovanej pri -80°C klesol obsah
po 1 mesiaci na 53,2 % a po ďalších 2 mesiacoch sa udržal na približne rovnakých
hodnotách.
U vzorky opakovane zmrazovaného a rozmrazovaného roztoku klesol obsah
po prvom rozmrazení na 84,2 %, pri ďalších rozmrazeniach sa obsah výrazne nezmenil
(po 2. rozmrazení 83,1 %, po poslednom rozmrazení 84,7 %).
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 18.
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Obr. 18: Graf stability doxorubicínu vo vode uloženom v plaste pri -80°C v priebehu 90 dní
a pri opakovanom zmrazovaní a rozmrazovaní

5.3.2 Experiment č. 2
V tomto pokuse sa zisťovala stabilita doxorubicínu v roztoku pre aplikáciu
králikovi (0,9% roztok NaCl) pri skladovaní v sklenenej skúmavke a plastovej
eppendorfke

na

svetle

a v tme,

ďalej

pri

8°C,

-80°C

a pri

opakovanom

zmrazení/rozmrazení.
Izbová teplota, svetlo/tma, sklo/plast
U vzorky z plastovej eppendorfky na svetle klesol obsah po 30 minútach
na 77,2 %. U oboch vzoriek roztokov skladovaných v tme klesol obsah po tomto čase
na 73 %. V priebehu 24 hodín neklesol obsah ani jednej zo vzoriek pod 70 %.
U vzorky zo sklenenej skúmavky skladovanej na svetle bol obsah v prvých
2 hodinách okolo 90 %, po 24 hodinách klesol na 72,2 %.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 19 a bližšie zobrazenie intervalu
0-120 minút na Obr. 20.
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Obr. 19: Graf stability doxorubicínu v 0,9% roztoku NaCl uloženom v skle a plaste, na svetle a v tme
v priebehu 24 hodín
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Obr. 20: Graf stability doxorubicínu v 0,9% roztoku NaCl uloženom v skle a plaste, na svetle a v tme
v priebehu 120 minút

8°C, sklo/plast
Zo vzoriek roztokov skladovaných v chladničke (8°C) je po jednom mesiaci
vzorka z plastovej eppendorfky (82,0 %) stabilnejšia ako zo sklenenej banky (70,2 %).
Po 3 mesiacoch však u oboch obsah, podobne ako u experimentu č. 1 za rovnakých
podmienok, stúpol – v sklenenej banke na 93,0 % a v plastovej eppendorfke
na 101,0 %.
U vzorky

z plastovej

eppendorfky

je

výrazný

pokles

obsahu

oproti

predpokladanému priebehu krivky. Možné a pravdepodobné vysvetlenie je náhodná
chyba pri odbere vzorky.
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Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 21 a bližšie zobrazenie intervalu 0-7 dní
na Obr. 22.
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Obr. 21: Graf stability doxorubicínu v 0,9% roztoku NaCl uloženom v skle a plaste pri 8°C v priebehu
90 dní
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Obr. 22: Graf stability doxorubicínu v 0,9% roztoku NaCl uloženom v skle a plaste pri 8°C v priebehu
7 dní

-80°C, plast/opakované zmrazenie a rozmrazenie
U vzorky z plastovej eppendorfky skladovanej pri -80°C klesol obsah
po 1 mesiaci na 74,7 %, po 3 mesiacoch na 70,2 %.
U vzorky opakovane zmrazovaného a rozmrazovaného roztoku bol obsah
po jednotlivých rozmrazeniach v rozmedzí 67-78 %.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 23.
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Obr. 23: Graf stability doxorubicínu v 0,9% roztoku NaCl skladovanom v plaste pri -80°C v priebehu
90 dní a pri opakovanom zmrazovaní a rozmrazovaní

5.3.3 Experiment č. 3
V tomto pokuse zisťovala stabilita doxorubicínu v médiu pri skladovaní
v sklenenej skúmavke a plastovej eppendorfke na svetle a v tme, ďalej v inkubátore
a termomixéri pri 37°C a pri opakovanom zmrazení/rozmrazení v neriedenej a riedenej
(90% MeOH) forme.
Izbová teplota, svetlo/tma, sklo/plast
U vzoriek roztokov skladovaných na svetle klesol obsah pod limit kvantifikácie
už po pol hodine.
U vzorky z sklenenej banky skladovanej v tme klesol obsah po pol hodine
na 72,7 %, po 24 hodinách na 18,7 % a po 3 dňoch klesol pod limit kvantifikácie.
U vzorky z plastovej eppendorfky skladovanej v tme klesol obsah po pol hodine
na 49,6 %, po 24 hodinách na 9,1 % a po 3 dňoch klesol pod limit kvantifikácie.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 24 a bližšie zobrazenie intervalu
0-3 hodiny na Obr. 25.
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Obr. 24: Graf stability doxorubicínu v médiu uloženom v skle a plaste, na svetle a v tme v priebehu 3 dní
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Obr. 25: Graf stability doxorubicínu v médiu uloženom v skle a plaste, na svetle a v tme v priebehu
3 hodín

37°C, termomixér/inkubátor, sklo/plast
Zo

vzoriek

roztokov

uložených

v termomixéri

a v inkubátore

mala

po 3 hodinách najnižší obsah vzorka zo sklenenej skúmavky v inkubátore (46,1 %).
Ostatné vzorky mali obsah okolo 60 %.
Po 24 hodinách mali vzorky obsahy v tomto poradí – v Petriho miske
v inkubátore 19,1 %, v plastovej

vialke v inkubátore 15,2 %, v skelnenej vialke

v inkubátore 12,5 % a v plastovej eppendorfke v termomixéri 3,6 %. Po 3 dňoch bol
obsah všetkých vzoriek v rozmedzí 1-3 %.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 26.
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Obr. 26: Graf stability doxorubicínu v médiu
v priebehu 3 dní

skladovanom v inkubátore a termomixéri pri 37°C

-80°C, opakované rozmrazovanie a zmrazovanie, neriedené/riedené
U vzorky neriedeného roztoku klesol obsah po prvom rozmrazení na 38,1 %
a pri ďalších rozmrazeniach sa nemenil.
U vzorky v 90% MeOH klesol obsah po prvom rozmrazení na 44,5 %,
po ďalších 2 rozmrazeniach bol obsah 90,2 % a 95,0 %. V tomto prípade by bolo
potrebné pokus zopakovať, aby sa zistilo, či je to spôsobené náhodnou chybou alebo
zákonitosťou.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 27.
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Obr. 27: Graf stability doxorubicínu v médiu (neriedené a riedené v MeOH) pri opakovanom zmrazovaní
a rozmrazovaní
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5.3.4 Experiment č. 4
V tomto experimente sa zisťovala stabilita daunorubicínu vo vode pri skladovaní
v sklenenej skúmavke a plastovej eppendorfke na svetle a v tme, ďalej pri 8°C, -80°C
a pri opakovanom zmrazení/rozmrazení.
Izbová teplota, svetlo/tma, sklo/plast
Zo vzoriek zo sklenenej skúmavky a plastovej eppendorfky skladovaných
na svetle a v tme nastal najvýraznejší pokles u vzorky zo sklenenej skúmavky uloženej
v tme po 24 hodinách na 78,8 %. Ostatné hodnoty sa pohybovali okolo 90-100 %.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 28 a bližšie zobrazenie intervalu
0-120 minút na Obr. 29.
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Obr. 28: Graf stability daunorubicínu vo vode skladovanom v skle a plaste, na svetle a v tme v priebehu
24 hodín
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Obr. 29: Graf stability daunorubicínu vo vode skladovanom v skle a plaste, na svetle a v tme v priebehu
120 minút
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8°C, sklo/plast
U vzoriek z roztokov skladovaných v chladničke (8°C) nenastali počas prvých
24 hodín výrazné zmeny v obsahu (okolo 90-100 %). Po 1. týždni však obsah začal
stúpať a po 3 mesiacoch stúpol u oboch vzoriek nad 500 %, podobne ako stúpol
u vzoriek experimentu č. 1 za rovnakých podmienok.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 30 a bližšie zobrazenie intervalu 0-7 dní
na Obr. 31.
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Obr. 30: Graf stability daunorubicínu vo vode skladovanom v skle a plaste pri 8°C v priebehu 90 dní
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Obr. 31: Graf stability daunorubicínu vo vode skladovanom v skle a plaste pri 8°C v priebehu 7 dní

-80°C, plast/opakované zmrazenie a rozmrazenie
U vzorky skladovanej pri -80°C klesol obsah po 1 mesiaci na 76,7 %,
po 3 mesiacoch stúpol na 104,2 %. Dôvodom je pravdepodobne sublimácia rozpúšťadla,
a tým dochádza ku skoncentrovaniu roztoku. Tento jav môže prebehať neustále, ale je
výraznejšie sa prejaví pri používaní malých objemov roztokov.
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U vzorky opakovane zmrazovanej a rozmrazovanej sa obsah po jednotlivých
rozmrazeniach pohybuje v rozmedzí 85 až 100 %.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 32.
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Obr. 32: Graf stability daunorubicínu vo vode skladovanom v plaste pri -80°C v priebehu 90 dní
a pri opakovanom zmrazovaní a rozmrazovaní

5.3.5 Experiment č. 5
V tomto pokuse sa zisťovala stabilita daunorubicínu v roztoku pre aplikáciu
králikovi (0,9% roztok NaCl) pri skladovaní v sklenenej skúmavke a plastovej
eppendorfke

na

svetle

a v tme,

ďalej

pri

8°C,

-80°C

a pri

opakovanom

zmrazení/rozmrazení.
Izbová teplota, svetlo/tma, sklo/plast
U vzoriek z plastovej eppendorfky skladovanej na svetle a zo sklenenej
skúmavky skladovanej v tme neklesol obsah počas 24 hodín pod 90 %.
U vzoriek zo sklenenej skúmavky skladovanej na svetle a z plastovej
eppendorfky skladovanej na svetle klesol obsah po 60 minútach pod 80 % a počas
zvyšných 23 hodín sa udržal okolo 70 %. U vzorky na svetle však bol obsah
po 2 hodinách

nameraní

nad 90

%,

podobne

i u vzorky

skladovanej

v tme

po 24 hodinách. To môže byť spôsobené chybou pri odbere.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 33 a bližšie zobrazenie intervalu
0-120 minút na Obr. 34.
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Obr. 33: Graf stability daunorubicín v 0,9% roztoku NaCl skladovanom v skle a plaste, na svetle a v tme
v priebehu 24 hodín
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Obr. 34: Graf stability doxorubicínu v 0,9% roztoku NaCl skladovanom v skle a plaste, na svetle a v tme
v priebehu 120 minút

8°C, sklo/plast
U vzoriek

roztokov

skladovaných

v chladničke

(8°C)

neklesol

obsah

po 24 hodinách o viac ako 10 %. Po 1. týždni však, podobne ako u predchádzajúcich
experimentov za rovnakých podmienok, začal obsah stúpať a po 3 mesiacoch bol
v sklenej skúmavke 130,9 % a v plastovej eppendorfke 303,6 %.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 35 a bližšie zobrazenie intervalu 0-7 dní
na Obr. 36.
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Obr. 35: Graf stability daunorubicínu v 0,9% roztoku NaCl skladovanom v skle a plaste pri 8°C
v priebehu 90 dní
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Obr. 36: Graf stability daunorubicínu v 0,9% roztoku NaCl skladovanom v skle a plaste pri 8°C
v priebehu 7 dní

-80°C, plast/opakované zmrazenie a rozmrazenie
U vzorky z roztoku skladovanom pri -80°C klesol obsah po 1 mesiaci na 84,1 %
a po ďalších 2 mesiacoch sa nezmenil.
U vzorky opakovane zmrazovaného a rozmrazovaného roztoku klesol obsah
po prvom rozmrazení na 88,4 %, po druhom na 84,0 %, po treťom stúpol na 100 %.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 37.
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Obr. 37: Graf stability daunorubicínu v 0,9% roztoku NaCl skladovanom v plaste pri -80°C v priebehu
90 dní a pri opakovanom zmrazovaní a rozmrazovaní

5.3.6 Experiment č. 6
V tomto pokuse sa zisťovala stabilita daunorubicínu v médiu pri skladovaní
v sklenenej skúmavke a plastovej eppendorfke na svetle a v tme, ďalej v inkubátore
a termomixéri pri 37°C a pri opakovanom zmrazení/rozmrazení.
Izbová teplota, svetlo/tma, sklo/plast
U vzoriek roztokov skladovaných na svetle klesol obsah po pol hodine pod limit
kvantifikácie.
U vzorky zo sklenej skúmavky skladovanej v tme klesol obsah po pol hodine
na 49,3 %, ďalej postupne klesal. Po 72 hodinách bol 10,1 %.
U vzorky z plastovej eppendorfky uchovávanej v tme klesol obsah po pol hodine
na 37,5 % a ďalej postupne klesal. Po 72 hodinách bol obsah 6,3 %.
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 38 a bližšie zobrazenie intervalu
0-3 hodiny na Obr. 39.
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Obr. 38: Graf stability daunorubicín v médiu skladovanom v skle a plaste, na svetle a v tme v priebehu
3 dní
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Obr. 39: Graf stability doxorubicínu v médiu skladovanom v skle a plaste, na svetle a v tme v priebehu
3 hodín

37°C, termomixér/inkubátor, sklo/plast
U vzorky z plastovej eppendorfky skladovanej v termomixéri klesol obsah
po 3 hodinách na 26,6 %, postupne ďalej klesal a po 72 hodinách bol 15,4 %.
U všetkých vzoriek roztokov uložených v inkubátore bol obsah po 3 hodinách
okolo 46 %. Po 72 hodinách sa však obsahy líšili – najvyšší (30,8 %) bol v sklenenej
skúmavke, nižší (25,3 %) v Petriho miske a najnižší (18,8 %) v plastovej eppendorfke.
Výsledky meraní sú zobrazené na Obr. 40.
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Obr. 40: Graf stability daunorubicín v médiu skladovanom v inkubátore a termomixéri pri 37°C
v priebehu 3 dní

-80°C, opakované rozmrazovanie a zmrazovanie, neriedené/riedené
U vzoriek roztokov opakovane zmrazovaných a rozmrazovaných mala neriedená
vzorka nižší obsah (okolo 20 %) po jednotlivých rozmrazeniach ako vzorka riedená
(okolo 70 %).
Výsledky meraní sú uvedené na Obr. 41.
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Obr. 41: Graf stability doxorubicínu v médiu (neriedené a riedené v MeOH) pri opakovanom zmrazovaní
a rozmrazovaní

5.3.7 Stabilita čistého kultivačného média
Pri meraní látok v médiu sa na chromatograme menili aj píky média. Preto sa
stanovovalo aj samotné médium v plastovej eppendorfke na svetle počas 72 hodín.
Vzorky boli odoberané v čase 30 a 60 minút, 3, 24 a 72 hodín. Riedenie
a chromatografické podmienky boli použité ako pri meraní DOX v médiu (4.5.7).
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Na Obr. 42 je pozorovaný viditeľný pokles píku média po 72 hodinách (ružová)
oproti meraniu v čase 0 (čierne). Dôvod tohto poklesu nebol skúmaný, ale v prípade
potenciálneho používania tohto média by bolo vhodné zistiť, čím je spôsobený.
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Obr. 42: Chromatogram média v čase 0 (čierne) a po 72 hodinách (ružová) skladovanej v plastovej
ependorfke na svetle
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6 Diskusia
Doxorubicín a daunorubicín sú v tuhom stave stabilné.[3] Ich stabilita je závislá
na relatívnej vlhkosti a teplote. Vplyv relatívnej vlhkosti na degradáciu je štatisticky
významný. Pri zvýšenej relatívnej vlhkosti nehrá rozdiel medzi teplotami významnú
rolu. Pri vyššej teplote a relatívnej vlhkosti (>50 %) má doxorubicín lepšiu stabilitu.[10]
Po rozpustení majú tieto látky limitovanú stabilitu závislú na pH[42–44],
koncentrácii látky[42, 43], teplote[42, 45–47], svetelných podmienkach[43, 48],
použitom rozpúšťadle[45, 47–50], materiáli nádoby[44, 45, 47, 51].
Vodné roztoky
Stabilita doxorubicínu a daunorubicínu klesá so zvyšujúcim sa pH a znižujúcou
sa koncentráciou.[42, 43] Podľa Janssen et al. sú optimálne podmienky pH 4 a 4°C.[42]
Pri koncentrácii roztokov nad 500 μg/ml nie sú potrebné opatrenia chrániace pred
svetlom. Pri nižšej koncentrácii je fotodegradácia veľmi rýchla.[43] Na stabilitu
daunorubicínu (koncentrácia 564 μg/ml) v experimente č. 4 nemali svetelné podmienky
pri 25°C počas 24 hodín vplyv. Hodnoty doxorubicínu (koncentrácia 580 μg/ml)
v experimente č. 1 sa za rovnakých podmienok pohybovali okolo spodnej hranici
stability (pokles menej ako 15 % oproti pôvodnej koncentrácii).
Podľa Wood et al. sú doxorubicín a daunorubicín po rozpustení vo vode
na injekcie v polypropylénových striekačkách pri 4°C stabilné aspoň 43 dní.[47] Podľa
Hoffman et al. nedochádza u doxorubicínu s laktózou po rozpustení v sterilnej vode
na injekcie (koncentrácia 2mg/ml) a skladovaní pri 4°C k výraznej strate koncentrácie
po dobu 6 mesiacov.[46] Podľa výsledkov tejto štúdie sú doxorubicín a daunorubicín
v experimentoch č. 1 a 4 pri 8°C stabilné nezávisle na materiáli 1 deň.
Roztok doxorubicínu (koncentrácia 2 mg/ml) je pri -20°C stabilný počas
1 mesiaca.[46] V experimente č. 1 nebol roztok doxorubicínu (koncentrácia 580 μg/ml)
stabilný pri -80°C ani 1 mesiac. Roztok daunorubicínu (koncentrácia 564 μg/ml) bol
za rovnakých podmienok stabilný 1 mesiac.
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Fyziologický roztok (roztok pre aplikáciu králikovi)
Stability doxorubicínu a daunorubicínu v 0,9% roztoku NaCl sa v jednotlivých
štúdiách líšia. Rozdiely môžu byť spôsobené rôznymi podmienkami – rozdielne
koncentrácie roztokov, svetelné podmienky, teploty.
Podľa Beijnen et al. je daunorubicín pri 25°C chránený pred svetlom stabilný,
kým doxorubicín je za týchto podmienok značne degradovaný.[49] Podľa Poochikian et
al. sú obe látky stabilné pri 25°C aspoň 48 hodín.[50] Dine et al. skúmali dostupnosť
a kompatibilitu

doxorubicínu

a daunorubicínu

v 0,9%

roztoku

NaCl

v polyvinylchloridových vakoch a polyvinylchloridových infúznych setoch. Počas
24 hodín simulovaných infúzií nebola pozorovaná strata látok. Stabilita oboch látok
v infúznych vakoch skladovaných pri 4°C bola uspokojivá počas 7 dní.[45] Podľa
Wood et al. je pri 25°C doxorubicín stabilný 24 dní a daunorubicín 43 dní. Pri 4°C
a -20°C sú obe látky stabilné aspoň 43 dní a pri opakovanom zmrazovaní
a rozmrazovaní nebola pozorovaná degradácia.[47]
Výsledky experimentov č. 2 a 5 sa nezhodujú so všetkými uvedenými závermi.
Doxorubicín bol stabilný pri 25°C len v sklenej skúmavke na svetle. Ostatné vzorky
pri 25°C nevykazovali stabilitu. Daunorubicín bol pri 25°C stabilný 24 hodín
v sklenenej skúmavke skladovanej v tme a v plastovej eppendorfke na svetle. Ostatné
vzorky boli stabilné len 30 minút. Pri 8°C boli obe látky nezávisle na materiáli nádoby
stabilné 1 deň. Pri -80°C obe látky neboli stabilné ani 1 mesiac a pri opakovanom
zmrazovaní a rozmrazovaní boli obe degradované. Doxorubicín vykazoval v oboch
prípadoch horšie výsledky.
Kultivačné médium
Podľa Le Bot et al. je doxorubicín v kultivačnom médiu pri 25°C veľmi nestály.
V tme však po 8 hodinách nepozorovali degradáciu.[48] Podľa výsledkov experimentov
č. 3 a 6 sú obe látky v médiu nestále. Rýchlosť degradácie sa u jednotlivých podmienok
líši.
Adsorpcia
Benvenuto et al. skúmali stabilitu doxorubicínu v polyvinylchloridových
vreckách a sklenených fľašiach v 5% roztoku dextrózy pri izbovej teplote bez ochrany
pred svetlom. Lepšiu stabilitu vykazovali roztoky v plaste (aspoň 48 hodín) ako v skle
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(40 hodín).[51] V štúdii Wua a Ofnera boli merané koncentrácie doxorubicínu
(25 μg/ml a 5,0 μg/ml) v sklenených inzertoch do vialiek pri 25°C konštantné pri pH 4,8
až 12 hodín. Koncentrácia doxorubicínu (25 μg/ml) poklesla o 5 % pri pH 7,4
po 3 hodinách. Adsorpcia doxorubicínu v polypropylénových eppendorfkách pri 37°C
stúpa s rastúcim pH (4,8; 6,5 a 7,4) a s klesajúcou koncentráciou.[44]
Pri porovnávaní vzoriek v skle a plaste v jednotlivých experimentoch tejto práce
mali väčšinou pomalší priebeh degradácie vzorky roztokov v skle. Medzi vzorkami
v polyvinylchloridových

Petriho

miskách

a polypropylénových

v inkubátore pri 37°C nebol pozorovaný výrazný rozdiel.
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eppendorfkách

7 Záver
Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť stabilitu doxorubicínu a daunorubicínu
vo forme hydrochloridov v rôznych rozpúšťadlách, pri rôznych teplotách, v nádobách
z rôznych materiálov a rôznych svetelných podmienkach.
V teoretickej

časti

boli

zhrnuté

teoretické

poznatky liečbe

rakoviny,

antracyklínoch a 2 liečiv patriacich do tejto skupiny – doxorubicínu a daunorubicínu.
Ďalej

boli

popísané

základné

chromatografické

metódy

so zameraním

sa

na vysokúčinnú kvapalinovú chromatografiu (HPLC).
Praktická časť bola zameraná na stabilitu doxorubicínu a daunorubicínu
za rôznych podmienok. Najskôr však boli validované a optimalizované HPLC
podmienky pre stanovenie týchto liečiv. Pôvodné podmienky zadané od Mgr. Jana
Bureša boli upravené takto:
➢ Pre doxorubicín
o Prietoková rýchlosť: 0,5 ml/min
o Mobilná fáza A:B - 72:28
o Nástrek: 10 μl
o Teplota kolóny: 25°C
o Detekcia: detektor fluorescenčný, Ex 480 nm, Em 560 nm
o Čas analýzy: 12 minút
o Retenčný čas: 3,5 minúty
➢ Pre daunorubicín
o Prietoková rýchlosť: 0,5 ml/min
o Mobilná fáza A:B - 70:30
o Nástrek: 10 μl
o Teplota kolóny: 25°C
o Detekcia: detektor fluorescenčný, Ex 480 nm, Em 560 nm
o Čas analýzy: 10 minút
o Retenčný čas: 4,8 minúty
Mobilná fáza mala zloženie:
A: 19 μl HCOOH/100 ml vody
B: 100% ACN
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Metóda vyhovovala validačným požiadavkám na selektivitu a linearitu
(korelačný koeficient pre doxorubicín R = 0,9955 a pre daunorubicín R = 0,9919). Boli
stanovené hodnoty limitu kvantifikácie a limitu detekcie pre doxorubicín (LOQ =
0,0111 μM a LOD = 0,0033 μM) a daunorubicín (LOQ = 0,0042 μM a LOD =
0,0013 μM).
Po validácii a optimalizácii chromatografických podmienok sa pristúpilo
k samotným stabilitným štúdiám. Za stabilné boli považované roztoky, ktorých obsah
neklesol oproti pôvodnej hodnote pod 15 %. Priebeh degradácií za jednotlivých
podmienok bol znázornený v príslušných grafoch v kapitole Stabilitné štúdie (5.3).
Vodné roztoky oboch látok boli v sklenených skúmavkách pri izbovej teplote
v tme stabilné 2 hodiny. Pri ostatných podmienkach pri tejto teplote (sklenená
skúmavka na svetle a plastové eppendorfky na svetle a v tme) bol doxorubicín
nestabilný, ale naopak daunorubicín bol pri nich stabilný aspoň 24 hodín. Obe látky boli
nezávisle na materiáli nádoby pri 8°C stabilné 1 deň. Po 7 dňoch začal obsah
daunorubicínu stúpať. Použitím malého objemu roztoku (100 μl) sa pravdepodobne
výraznejšie prejavila absolútna hodnota odparenia, čím sa roztok zakoncentroval. Preto
by sa malé objemy nemali za týchto podmienok skladovať dlhšie ako 1 deň. Roztoky
pri -80°C neboli stabilné. Roztoky opakovane zmrazované a rozmrazované sa
pohybovali okolo spodnej hranice stability.
V 0,9% roztoku NaCl boli obe látky pri izbovej teplote v sklenenej skúmavke
na svetle stabilné 2 hodiny. Pri ostatných podmienkach bol doxorubicín nestabilný.
Daunorubicín bol v plastovej eppendorfke v tme stabilný 2 hodiny, pri ostatných
podmienkach bol stabilný aspoň 24 hodín. Pri 8°C boli obe látky, podobne ako ich
vodné roztoky, stabilné 1 deň a po 7 dňoch ich obsah začal stúpať. Daunorubicín sa
pri -80°C a pri opakovanom zmrazovaní a rozmrazovaní pohyboval okolo spodnej
hranice stability. Doxorubicín bol za týchto podmienok nestabilný.
Obe látky v médiu neboli pri žiadnych zo skúšaných podmienok stabilné.
Nakoniec sa stanovila aj stabilita čistého kultivačného média, pretože pri meraní
látok v médiu sa na chromatograme menili aj píky média. Pokles píkov bol výrazný aj
pri čistom médiu, ale jeho dôvod nebol ďalej skúmaný.
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