
Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, Farmaceutická fakulta,  

Univerzita Komenského, Odbojárov 10, 832 32 , Bratislava 

 

Metodický list č. 3 

Stanovenie liečiv v komerčných liekoch používaných v terapii Crohnovej 

choroby CE-ESI-QqQ metódou 

 

CHARAKTERISTIKA: 

Crohnova choroba patrí medzi nešpecifické zápalové ochorenia čriev, ktorých incidencia stále 

rastie, a ktoré postihujú najmä mladých ľudí. Tiopuríny sú hlavnou ekonomicky výhodnou 

skupinou liečiv používaných pri týchto ochoreniach, pričom môžu byť aplikované samostatne 

alebo častejšie v kombinácii so steroidmi, nesteroidnými protizápalovými liekmi, inhibítormi 

enzýmov alebo imunomodulátormi. On-line kombinácia kapilárnej elektroforézy s 

hmotnostnou spektrometriou umožňuje stanoviť všetkých šesť základných liečiv (azatioprin, 

6-merkaptopurín, 6-tioguanín, mesalazín, prednizon a alopurinol) v rámci jednej analýzy. To 

je využiteľné pri stanovení všetkých spomínaných liečiv v komerčných liekových formách 

(tabletách) jednou metódou. Dosiahnuté medze detekcie sú na úrovni 0,0250-0,2860 g/ml.   

 

Podmienky:  

Kremenná kapilára s dĺžkou 85 cm a vnútorným priemerom 50m. Hydrodynamické 

injektovanie vzorky 50 mbar (10s). 

 

Tabuľka 1. Optimálne operačné parametre CE-ESI-QqQ spojenia  

CE 

nosný elektrolyt 

10mM octan amónny + 5% metanol 

upravený 3% hydroxidom amónnym  

na pH 9 

napätie 30 kV 

prúd 8 A 

ESI-MS 

Pomocná kvapalina 
50 % metanol/voda + 5 mM octan amónny, 

prietok 8 l/min 

Rozprašovací plyn  N2, tlak 10 psi 

Sušiaci plyn N2, prietok 7 l/min, teplota 300°C 

Napätie na kapiláre 4,5 kV 

Napätie na fragmentore 100-140 V 

Kolízna energia  8-30 eV 

 



Zariadenie: 

Elektroforetický analyzátor Agilent 7100, hmotnostný spektrometer (trojitý kvadrupól) 

Agilent 6410 s ionizáciou elektrosprejom, pumpa pre pomocnú kvapalinu LC pumpa Agilent 

1260 Infinity (Agilent Technologies, Kalifornia, USA). 

 

Príprava vzorky: 

Tablety boli rozdrvené, zmiešané s vodou, a centrifugované. Vodná fáza bola po vhodnom 

zriedení demineralizovanou vodou priamo injektovaná do analyzátora.  

 

A) 

  

B) 

  

Obrázok. 1. Elektroforeogramy zo separácie zmesi liečiv. A) zmes štandardov s 

koncentráciou 10 g/ml. B)  profily komerčných liekov (tablety). Elektroforetické profily boli 

získané z MRM módu QqQ MS. 1) prednizón, 2) alopurinol, 3) azatioprin, 4) 6-tioguanín, 5) 

6-merkaptopurín, 6) mesalazín. 



Tab. 1: Operačné parametre CE-ESI-QqQ metódy pre stanovenie liečiv 1-6 v komerčných 

tabletách 

Parameter 1 2 3 4 5 6 

tm (min) 7,119 7,489 9,136 9,352 10,859 11,819 

RSDtm (%), n=9
*
 0,77 0,17 0,70 0,78 0,60 1,66 

RSDplocha piku (%), n=9
*
 4,15 1,02 2,91 0,57 2,87 1,8 

r
2
  0,9988 0,9987 0,9995 0,9994 0,9989 0,9988 

LOD (ng.ml
-1

) 286 50,9 42,9 38,5 25,0 93,8 

N 55 600 66 800 151 000 36 800 36 700 230 000 

tm-migračný čas, RSD-relatívna smerodajná odchýlka, n-počet meraní, r
2
-koeficient 

stanovenia, N-účinnosť, LOD-medza detekcie, 1) prednizón, 2) alopurinol, 3) azatioprin, 4) 6-

tioguanín, 5) 6-merkaptopurín, 6) mesalazín 
*
merané trikrát na troch koncentračných úrovniach 


