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Název diplomové práce: Testování stability zásobního roztoku thiomersalu metodou
HPLC

Cílem této práce bylo testování stability thiomersalu a následné stanovení
podmínek uchovávání roztoku thiomersalu. Pro sledování koncentrací thiomersalu
ve vzorcích uchovávaných za různých podmínek bylo využito vysokoúčinné kapalinové
chromatografie s reverzní fází. Testované vzorky byly vodné roztoky thiomersalu
o pH 6,85 a 7,5. Tyto vzorky byly uchovávány v tmavých skleněných a plastových
nádobách. Z důvodu fotonestability thiomersalu byly vzorky v plastových nádobách
uchovávány ve tmě. Teplota skladování byla laboratorní a 4 °C. Vzorky byly sledovány
po dobu 90 dnů.
Z provedené analýzy vyplynuly jako nejvhodnější podmínky pro skladování
vodných roztoků thiomersalu snížená teplota okolo 4 °C a pH 7,5. Za těchto podmínek
skladování nebyly významné rozdíly ve stabilitě thiomersalu ve vzorcích skladovaných
v plastových a skleněných nádobách. Tyto vzorky byly stabilní po dobu 3 měsíců.

ABSTRACT
Charles University
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Analytical Chemistry

Candidate: Veronika Unverdorbenová
Supervisor: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Title of the diploma thesis: Testing the stability of spare thiomersal solution by HPLC
method.

The aim of this thesis is testing the stability of thiomersal and subsequently establish
conditions of storing the thiomersal solution. Reversed-Phase High Performance Liquid
Chromatography was used for observing the concentrations of thiomersal in samples kept
in different conditions. Tested samples were aqueous solutions of thiomersal with pH
6,85 and 7,5. These samples were stored in dark glass and plastic containers. Due to the
non-photostability of thiomersal, the samples were stored in the dark. The temperature
was laboratory and 4 °C. The samples were observed for the period of 90 days.
Following the analysis, the most convenient conditions for storing the thiomersal
solution is lowered temperature around 4 °C a pH 7,5. Under these storage conditions
there were no substantial differences in the stability of thiomersal in the samples stored
in plastic or glass containers. These samples were stable for the period of three months.
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1 Úvod
Protimikrobní neboli konzervační přísady jsou pomocné látky, které jsou nedílnou
součástí některých léčivých přípravků, kde se podílejí na udržení jejich stability, čímž
napomáhají k zajištění bezpečnosti, kvality a také účinnosti léčivých přípravků. Jsou
součástí zejména vícedávkových tekutých nebo polotuhých přípravků, kde umožňují
zajistit stabilitu a nezávadnost i po prvním otevření léčivého přípravku [1].
Tyto látky se v přípravcích nacházejí obvykle v malých množstvích, ale i tak musí
splňovat určité požadavky, a to bezpečnost pro pacienta, široké spektrum účinku, stabilitu
a kompatibilitu s ostatními složkami přípravku. Stabilitu protimikrobních přísad je
důležité znát, abychom mohli správně stanovit dobu použitelnosti konečného léčivého
přípravku, což je doba, po kterou si přípravek při dodržení skladovacích podmínek udrží
své deklarované vlastnosti [1, 2].
Thiomersal je protimikrobní látka využívána zejména v některých očních
přípravcích nebo vakcínách [3]. Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie nám
umožnilo sledování stability thiomersalu a na základě získaných informací byly
stanoveny doporučené podmínky skladování roztoku thiomersalu a doba, po kterou je
thiomersal ve vodných roztocích stabilní.

9

2 Cíl a popis práce
Hlavním cílem této diplomové práce bylo provést stabilitní studii thiomersalu
ve vodných roztocích. K tomuto účelu bylo využito validované metody vysokoúčinné
kapalinové chromatografie s reverzní fází, která byla optimalizována.
Dalším úkolem bylo na základě výsledků získaných z této stabilitní studie stanovit
vhodné podmínky uchovávání a dobu použitelnosti vodného roztoku thiomersalu.
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3 Teoretická část
3.1 Protimikrobní přísady
Protimikrobní

konzervační

látky

se

běžně

využívají

jako

přísady

ve farmaceutických výrobcích, kosmetických přípravcích a potravinách. Tyto látky
zamezují množení a růstu mikroorganismů v průběhu skladování a používání přípravků.
Mezi základní požadavky na vlastnosti protimikrobních přísad patří nedráždivost,
netoxicita, fyzikální a chemická stabilita, kompatibilita s ostatními složkami přípravku,
široké spektrum účinku a účinnost již při nízkých koncentracích [4, 5, 6].
Kapalné přípravky, zejména je-li součástí vehikula voda, jsou náchylné
k mikrobiálnímu růstu. Výběr protimikrobní přísady je podmíněn mnoha faktory, jako je
rozpustnost látky, vlastnosti roztoku, způsob použití, spektrum účinku a kompatibilita
s ostatními složkami [4, 5].
Konzervační přísady jsou z hlediska chemické struktury velmi rozmanitou
skupinou, základní strukturní typy nejznámějších zástupců jsou shrnuty v Tabulce 1.
Mezi běžně používané konzervační přísady pro uchovávání kapalných farmaceutických
přípravků patří benzoát sodný, sorbát draselný, methylparaben, thiomersal, benzalkonium
chlorid, benzylalkohol a další. Obecně se používají v relativně nízkých dávkách, většinou
od 0,002 do 1% v závislosti na jejich minimální inhibiční koncentraci (MIC). Thiomersal
se používá v koncentraci 0,002% až 0,01% [4, 7].

Tabulka 1: Nejčastěji používané protimikrobní přísady [1]

Chemická struktura
Alkoholy
Fenoly
Kyseliny
Kvarterní amoniové soli
Organické sloučeniny rtuti
Soli organických kyselin
Estery

Zástupce
benzylalkohol
kresol
kyselina benzoová, sorbová
benzalkonium chlorid, cetrimid
thiomersal, fenylrtuťnaté soli
benzoát sodný, sorbát draselný
parabeny
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3.1.1 Thiomersal
3.1.1.1 Obecné vlastnosti [8]

Obrázek 1: Vzorec thiomersalu

Sumární vzorec: C9H9HgNaO2S
Synonyma: thimerosal, merthiolát
Mr: 404,81
Obsah: 97,0 % až 101,0 % sloučeniny C9H9HgNaO2S počítáno na vysušenou látku.
Vzhled: Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek s mírným charakteristickým zápachem.
Rozpustnost: Látka je snadno rozpustná ve vodě, mírně rozpustná nebo dobře rozpustná
v ethanolu 60%, prakticky nerozpustná v dichlormethanu.
pH: 1% roztok má pH 6,7 [9].

3.1.1.2 Degradace
Thiomersal se rozkládá ve vodných roztocích. Hlavními rozkladnými produkty jsou
thiosalicylová kyselina a hydroxid ethylrtuťnatý. Ve druhé fázi degradace může kyselina
thiosalicylová dále podléhat ireversibilní oxidaci na kyselinu 2,2‘-dithiosalicylovou
a hydroxid ethylrtuťnatý se redukuje na kovovou rtuť. V případě hydrolýzy
za přítomnosti halogenidových iontů vzniká spíše ethylrtuťnatý halogenid než hydroxid
[10, 11].
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3.1.1.3 Inkompatibility
V roztoku se může thiomersal adsorbovat na plastové obalové materiály, zejména
polyethylen. Silně adsorbuje na gumové uzávěry, které jsou v kontaktu s roztoky [12].

3.1.1.4 Skladování
Pevný materiál by měl být skladován v dobře uzavřené nádobě chráněné před
světlem, na chladném, suchém místě. Thiomersal patří mezi venena, a proto musí být jako
surovina skladován odděleně od ostatních látek pod uzamčením [8, 12].

3.1.1.5 Manipulace
Thiomersal je dráždivý pro kůži a sliznice a může být systémově absorbován kůží
a horní částí dýchacích cest. Doporučuje se pracovat v dobře větrané místnosti za použití
ochranných rukavic, ochrany očí a respirátoru [12].

3.1.1.6 Charakteristika
Thiomersal je organomerkurální sloučenina a derivát thiosalicylové kyseliny
s antibakteriálními a antifungálními vlastnostmi. Byl používán jako antimikrobiální
konzervační přísada od 30. let 20. století. Používá se jako alternativa k benzalkonium
chloridu a jiným fenylrtuťnatým konzervačním přísadám v některých kosmetických
prostředcích, topických léčivých přípravcích a biologických léčivých přípravcích, které
zahrnují vakcíny [3, 12]. Thiomersal je považován za kompatibilní se všemi materiály
pro výrobu kontaktních čoček [13].

3.1.1.7 Antimikrobiální účinnost
Antimikrobiální účinek thiomersalu je založen na inaktivaci enzymů vyvolané
rtutí [13]. Thiomersal je baktericidní při kyselém pH, bakteriostatický a fungistatický
při alkalickém nebo neutrálním pH. Thiomersal není účinný proti mikroorganismům
tvořícím spóry. Optimální pH pro antimikrobiální účinek je 7-8 [7].
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3.1.1.8 Stabilita
Thiomersal jako pevná látka je stabilní při normálních teplotách a tlacích,
ale vystavení světlu může způsobit změnu barvy. Vodné roztoky jsou nejvíce stabilní vůči
světlu při pH 5 až 7. Rychlost oxidace v roztoku se zvyšuje přítomností stopových
množství mědi a jiných kovů. K stabilizaci roztoků lze použít kyselinu edetovou nebo
edetáty, ty však mohou snižovat antimikrobiální účinnost roztoků thiomersalu [12].

3.1.1.9 Toxicita
Thiomersal se široce používá jako antimikrobiální konzervační prostředek
v parenterálních a místních farmaceutických prostředcích. V posledních letech
ale vzrostly obavy z jeho používání v léčivých přípravcích v důsledku rostoucího
povědomí o toxicitě rtuti. Rostoucí počet hlášení nežádoucích účinků a pochybnosti
o jeho účinnosti jako konzervačního činidla, vedly k rozšíření názoru, že by neměl být
používán jako konzervant v očních kapkách a očkovacích látkách. Vzhledem k jeho
množství přítomného ve vakcínách je riziko poškození zanedbatelné. Nejčastější hlášené
nežádoucí reakce na thiomersal, zejména u vakcín, jsou přecitlivělost, obvykle
s erytémem a papulární nebo vezikulární erupcí [12].
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3.2 Stabilita
Léčivý přípravek by měl být mimo jiné bezpečný, účinný a kvalitní. Aby tyto
požadavky mohly být dodrženy, je důležité zajistit také stabilitu léčivého přípravku i jeho
složek. Stabilita je schopnost léčiva zachovat si ve stanovených mezích po určitou dobu
a za stanovených podmínek uchovávání určité jakostní znaky [14, 15].
Testuje se pomocí stabilitních zkoušek, jejichž účelem je prokázat, k jakým
kvalitativním a kvantitativním změnám látky nebo přípravku dochází v čase vlivem
různých faktorů prostředí jako je teplota, vlhkost a světlo. Na základě výsledků se stanoví
doporučené podmínky uchovávání a doba použitelnosti pro konečný přípravek [2].
Během stabilitní studie by měly být pozorovány všechny parametry látky, které se
mohou v průběhu skladování měnit a mohly by mít vliv na kvalitu, bezpečnost a účinnost.
Kompletní studie má hodnotit fyzikální, chemické, biologické a mikrobiologické
vlastnosti dané látky a musí být provedena pomocí validovaných a stabilitu indukujících
metod [2].
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3.3 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie neboli High Performance Liquid
Chromatography (HPLC) je dnes asi nejrozšířenější separační technikou, která umožňuje
kvalitativní i kvantitativní hodnocení separovaných složek směsi. Během HPLC analýzy
jsou analyty separovány na základě rozdílné afinity dělených složek směsi mezi dvěma
vzájemně nemísitelnými fázemi, stacionární (nepohyblivou) a mobilní (pohyblivou) fází.
V průběhu

chromatografického

procesu

dochází

k opakovanému

ustalování

rovnovážných stavů dělených složek směsi mezi stacionární a mobilní fází. Kapalinová
chromatografie je založena zejména na mechanismu adsorpce, rozdělovaní podle
hmotnosti, výměny iontů, vylučování podle velikosti nebo stereochemických interakcích
[8, 16, 17, 18].

3.3.1 Instrumentace v HPLC
Na Obrázku 2 jsou zobrazeny základní součásti kapalinového chromatografu.
Během chromatografické analýzy je mobilní fáze čerpána pomocí vysokotlakého
čerpadla ze zásobních lahví a dále pokračuje do degaseru, kde dochází k jejímu
odplynění. Jednotlivé složky mobilní fáze jsou smíseny ve směšovači. Dávkovací zařízení
umožňuje odebrání daného vzorku a jeho nástřik do mobilní fáze, která je vedena
do chromatografické kolony, v níž dochází k separaci jednotlivých složek směsi.
Proudem mobilní fáze jsou eluované molekuly odnášeny do detektoru, který je propojen
s počítačem. Za detektorem může být zařazen sběrač jednotlivých frakcí [16, 19].

vzorek
vysokotlaké
čerpadlo

detektor

dávkovač
HPLC kolona

zásobník
mobilní fáze

datová stanice

odpad

Obrázek 2: Schéma kapalinového chromatografu [20]
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3.3.2 Chromatografické kolony
Kolona je důležitou součástí chromatografu, bývá někdy označována jako srdce
celého systému. V dnešní době jsou kolony pro HPLC vyráběny výhradně komerčně.
Nejčastěji jsou tvořeny ocelovou nebo plastovou trubicí s vnitřním průměrem
2,1 až 5 mm a dlouhé 10 až 300 mm [16]. Náplň kolony je tvořena sorbentem, podle jehož
charakteru dělíme kolony na náplňové, které jsou naplněny malými kulatými částicemi,
nejčastěji o průměru 1,5 až 5 µm, a monolitické kolony [21].
Chromatografické kolony můžeme dělit také podle materiálu, ze kterého je sorbent
vyroben. Mezi nejběžněji používané materiály patří silikagel (SiO2). Nevýhodou
silikagelu je nízká stabilita při vyšším pH. Chemickou modifikací silanolových skupin
silikagelu lze jeho stabilitu částečně zvýšit. Mezi další materiály využívané
pro stacionární fáze patří oxidy kovů (hlavně oxid zirkoničitý), polymery nebo porézní
uhlík [22].
Podle ligandů vázaných na povrchu rozlišujeme nepolární stacionární fáze s různě
dlouhými alkylovými nebo arylovými uhlíkatými řetězci na povrchu a polární stacionární
fáze s navázanými skupinami CN-, NH2-, OH- aj. Na základě charakteru stacionární
a mobilní fáze může chromatografie probíhat v normálním (polární SF a nepolární MF)
nebo reverzním (nepolární SF a polární MF) módu [19, 22].

3.3.2.1 Monolitické kolony [23, 24]
Monolitické kolony jsou tvořeny jedním kusem pórovitého materiálu, který zcela
vyplňuje vnitřek separační kolony. Výhodou v porovnání s náplňovými kolonami jsou
jejich hydrodynamické vlastnosti.
Monolitické kolony obsahují dva typy pórů. Makropóry (průměrná velikost pórů
2 µm), které zajišťují především rychlý tok mobilní fáze přes monolit, a mezopóry
(průměrná velikost pórů 13 nm), které jsou výrazně menší, tvoří jemnou porézní strukturu
a zajišťují dostatečně velký povrch monolitu, na němž probíhá adsorpce. Díky této
struktuře mohou být monolity využívány i při značně vysokých rychlostech průtoku
mobilní fáze bez většího zvýšení zpětného tlaku a bez ztráty separační účinnosti.
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Dle chemické podstaty a způsobu přípravy se monolitické stacionární fáze mohou
dělit na anorganické, makroporézní polymerní a stlačitelné monolity.

Mezopóry

Makropóry

Obrázek 3: Struktura monolitu [25]

Obě kolony využívané během analýzy jsou monolitické kolony na bázi silikagelu.
Tabulka 2 porovnává základní vlastnosti daných kolon. Můžeme pozorovat vliv velikosti
pórů monolitu na účinnost kolony.

Tabulka 2: Srovnání vlastností využívaných kolon [24]

Chromolith®
HighResolution,
RP-18e
Chromolith®
Performance RP18e

Makropóry

Mesopóry

Účinnost
(N)

Povrchová
modifikace

1,15 µm

15 nm

140 000

Oktadecylsilan
endcapping

2 µm

13 nm

80 000

Oktadecylsilan
endcapping
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3.3.3 Chromatografie na reverzních fázích
V kapalinové chromatografii bývá RP-HPLC stále ve většině případů separační
technikou první volby díky svému širokému využití. V tomto uspořádání dochází
k separaci analytů mezi nepolární stacionární fází a polární mobilní fází [16].
Jako stacionární fáze se nejčastěji využívá silikagel modifikovaný hydrofobními
funkčními skupinami. První komerčně dostupnou fází byl silikagel modifikovaný C18
řetězci, jenž zůstal nejpoužívanější fází dodnes. Kromě C18 se používají další různě
dlouhé uhlíkaté řetězce např. C1, C4, C8, C12 nebo fenylová skupina. Uhlovodíkové
ligandy jsou obecně spojeny se silikagelem přes silanolové skupiny na povrchu oxidu
křemičitého nejčastěji za použití chlortrialkylsilanových činidel. V důsledku velkého
objemu těchto ligandů, ale nemohou být takto nahrazeny všechny dostupné silanolové
skupiny. Zbylé volné silanolové skupiny mohou negativně ovlivňovat separaci, proto se
někdy využívá proces označovaný jako end-capping. Jedná se o další modifikaci, kdy se
zbylé silanolové skupiny nechají reagovat s menšími alkylsilanolovými činidly
(např. trimethylchlorsilan) [22, 26].
Mobilní fázi tvoří obvykle hydroorganické směsi, kdy vodnou složku zastupuje
nejčastěji voda nebo pufry a organická složka je tvořena polárními organickými
rozpouštědly, nejčastěji methanolem nebo acetonitrilem, dále to může být například
tetrahydrofuran. Rozpouštědla obsažená v mobilní fázi by měla být mísitelná s vodou
a neměla by vyvolávat srážení při jejich smísení [16, 22].

3.3.4 Detektory
Detektory jsou umístěny za kolonou a zaznamenávají rozdíl v signálu mezi
průchodem čisté mobilní fáze a mobilní fáze obsahující analyt [16]. Detektory používané
v HPLC můžeme dělit na selektivní a univerzální. Na detektory jsou kladeny mnohé
požadavky, žádný ale nemůže splňovat zcela všechny. V praxi se různé typy detektorů
jednotlivým požadavkům více či méně přibližují [23].
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3.3.4.1 Spektrofotometrický detektor (UV/VIS detektor)
Patří mezi nejčastěji používaný detektor se značnou citlivostí. Základním principem
je absorpce elektromagnetického záření v ultrafialové nebo viditelné oblasti spektra. Při
kvantitativním vyhodnocení je využíván Lambert-Beerův zákon, kde odezva detektoru je
přímo úměrná tloušťce absorbující vrstvy a koncentraci absorbující složky. Rozlišujeme
čtyři typy spektrofotometrických detektorů – s fixní vlnovou délkou, s měnitelnou
vlnovou délkou, s programovatelnou vlnovou délkou a detektor s diodovým polem
(DAD) [16, 17].

3.3.4.2 Fluorescenční detektor
Fluorescenční detektory jsou založeny na principu fluorescence a měření emisního
záření, které látka vydá po absorpci primárního elektromagnetického záření [16, 23].
V porovnání s UV/VIS detektory jsou citlivější, ale méně univerzální, protože jsou
použitelné pouze pro látky, které vykazují fluorescenci nebo se dají derivatizací převést
na fluoreskující deriváty [17].

3.3.4.3 Elektrochemický detektor
Elektrochemické detektory jsou používány při hodnocení léčiv, které jsou schopny
elektrochemické reakce probíhající na rozhraní elektroda – roztok (MF). Měří
elektrochemickou veličinu, která závisí na koncentraci daného analytu [16, 17].

3.3.4.4 Refraktometrický detektor
Refraktometrické detektory měří rozdíl indexu lomu mezi čistou mobilní fází
a mobilní fází obsahující analyzovanou látku. Ačkoliv jsou univerzální (lze je použít
pro jakoukoli látku), v praxi se příliš nepoužívají kvůli nižší citlivosti, nutnosti
termostatování a nemožnosti využití při gradientové eluci [16, 17].

3.3.4.5 Vodivostní detektor
Vodivostní detektory patří mezi univerzální a měří elektrickou vodivost mobilní
fáze v průtokové cele umístěné mezi dvěma elektrodami, na které je vkládáno střídavé
napětí. Citlivost detektoru je výrazně ovlivněna složením mobilní fáze. Tyto detektory se
využívají především v iontové chromatografii [16, 23].
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3.3.4.6 Hmotnostní spektrometr
Spojení HPLC s hmotnostním spektrometrem poskytuje velmi citlivou metodu,
která poskytuje také informace pro identifikaci dané látky. Proces probíhá ve třech
krocích. Nejprve dochází k ionizaci vzorku, následnému rozdělení iontů podle poměru
hmotnosti a náboje (m/z) a urychlení v analyzátoru, a nakonec k detekci iontů. Jedná se
o destruktivní a finančně náročnější detektor [17, 23].
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3.4 Rešerše
Před vlastním stanovením byla provedena rešerše. Cílem bylo zjistit, za jakých
podmínek byla stabilita vodných roztoků thiomersalu testována a po jakou dobu byla
jejich stabilita prokázána. Bylo čerpáno z několika odborných článků.

3.4.1 Nádoby na uchovávání
Vodné roztoky thiomersalu byly skladovány v různých typech skleněných
a plastových kontejnerů. Ve většině případů se ukázal jako vhodnější materiál pro
skladování sklo. Byly nalezeny tři základní teorie, proč dochází ke snížení koncentrace
thiomersalu při skladování v plastových nádobách.
První z nich předpokládá absorpci thiomersalu na povrch plastových nádob [10, 27,
28]. Někteří autoři tuto teorii neakceptují jako hlavní důvod ztráty thiomersalu, protože
při skladování v plastových obalech s nízkou hustotou polyethylenu, nemůže být jeho
ztráta dána sorpcí, jelikož na tento materiál se neadsorbuje.
Druhá teorie jako pravděpodobnější důvod poklesu koncentrace udává propustnost
tohoto typu plastu pro plyny, zejména pro kyslík, který urychluje degradaci thiomersalu.
Navíc ethylrtuť, která vzniká při degradaci thiomersalu je schopná procházet přes
plastové obaly s nízkou hustotou polyethylenu, čímž dochází k narušení reakční
rovnováhy ve prospěch degradačních pochodů a následně k urychlení degradace
thiomersalu [29].
Poslední teorií vysvětlující ztrátu thiomersalu během skladování v plastových
nádobách je fotolýza. Byly testovány dva typy polyethylenu. Jeden z bílého plastu, který
silně absorbuje vlnové délky kratší než 250 nm a druhý bezbarvý, který absorbuje
v těchto vlnových délkách jen nepatrně. Při ozařování nádob z bílého plastu, došlo pouze
k nízkému poklesu koncentrace thiomersalu. Ozařování nádob z bezbarvého plastu vedlo
k mnohem rychlejšímu rozkladu než při uchovávání ve skleněných nádobách [13, 28].
Rozklad thiomersalu v roztoku lze zpomalit díky přítomnosti polymeru
absorbujícího světlo v roztoku [28].
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3.4.2 Teplota a doba uchovávání
Stabilita thiomersalu byla testována při různých teplotách a různých časových
intervalech. Při skladování vzorků tři a půl měsíce při 40 °C došlo až k 70 % degradaci
thiomersalu. Podobné výsledky byly získány i při testování vzorků uchovávaných tři
a půl měsíce při pokojové teplotě [30]. Pro stabilitu thiomersalu je nejvhodnější
skladování v chladu při teplotě kolem 4 °C [13, 28]. Doba použitelnosti vodného roztoku
thiomersalu bez dalších stabilizačních přísad je 3 měsíce [13].

3.4.3 Vliv ostatních složek roztoku na stabilitu thiomersalu
Součástí léčivých přípravků, ve kterých je thiomersal používán jako antimikrobiální
přísada, bývá často množství dalších chemických sloučenin, které mohou více či méně
ovlivňovat jeho stabilitu v roztoku.
Pozitivní vliv na stabilitu vodného roztoku má přítomnost některých izotonizačních
přísad. Roztoky s obsahem mannitolu, propylenglykolu nebo glycerolu se rozkládají
pomalu [13, 31]. Avšak zejména v přítomnosti jodidových nebo chloridových iontů
dochází k rozsáhlému rozkladu již během několika dní, čemuž nelze zabránit
ani uchováváním v chladničce [13].

3.4.4 Nejvhodnější podmínky pro stabilitu
Stabilita thiomersalu je tedy ovlivňována mnoha různými faktory. Z provedené
rešerše vyplynuly nejvhodnější podmínky pro skladování vodného roztoku thiomersalu,
které shrnuje Tabulka 3.
Tabulka 3: Nejvhodnější podmínky skladování

Skladovací nádoby

Z tmavého skla

Teplota

4 °C

Čas

3 měsíce

Podmínky uchovávání

Ve tmě, dobře uzavřeny

Složení roztoku

Bez halogenidů

23

4 Experimentální část
4.1 Použité přístroje a pomůcky
Kapalinový chromatograf
HPLC SHIMADZU LC-2010C, Japonsko
Chromatografická stanice Class VP, verze 6.13, Schimadzu
Chromatografická kolona
Chromolith HighResolution, RP-18 endcapped, 100x4,6 mm, Merck, Německo
Chromolith Performance RP-18 endcapped, 100x4,6 mm, Merck, Německo
Analytické váhy KERN ALS 220-4N, Česká republika
pH metr SCHOTT, Fisher Scientific, spol. s. r. o., Česká republika
Automatická pipeta Transferpette S, Brand, Německo
Filtr ze skleněných vláken Z8, 47 mm, Fisher Scientific, spol. s. r. o., Česká republika

4.2 Použité chemikálie
Thiomersal, Fagron, Česká republika
Ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové, Sigma-Aldrich, Česká republika
Methanol, VWR International s. r. o., Česká republika
Kyselina fosforečná 85 %, Sigma-Aldrich, Česká republika
Superčistá voda, čištěná systémem Milli-Q, Millipore
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich, Německo
Hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát, Sigma-Aldrich, Německo
Hydrogenfosforečnan sodný bezvodý, Fluka, Německo
Hydroxid sodný 0,1 M, Penta, Česká republika
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4.3 Použité vzorky
Vzorky pro měření byly připraveny přímo v laboratoři v rámci diplomové práce.
Byly vyrobeny dvě šarže vzorků o dvou různých hodnotách pH. Tyto vzorky byly
uchovávány v plastových a tmavých skleněných nádobách. Plastové nádoby byly
skladovány ve tmě. Vzorky byly skladovány také při dvou různých teplotách, v lednici
a za laboratorní teploty.
Bylo zhotoveno 1500 ml roztoku thiomersalu 0,002% o pH 6,85 a 1500 ml roztoku
thiomersalu 0,002% o pH 7,5. Roztoky vznikly rozpuštěním asi 0,03 g thiomersalu
v 1500 ml tlumivého fosforečnanového roztoku o pH 6,85 a rozpuštěním asi
0,03 g thiomersalu v 1500 ml tlumivého fosforečnanového roztoku o pH 7,5. Takto
vzniklé roztoky byly následně rozlévány do plastových a skleněných lahviček
a uchovávány za uvedených podmínek.

4.4 Příprava roztoků
4.4.1 Mobilní fáze
Mobilní

fáze

byla

připravena

smísením

methanolu,

superčisté

vody

a koncentrované kyseliny fosforečné v poměru 65 : 35 : 0,9. Následně byla přefiltrována
přes 0,45 µm filtr.

4.4.2 Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 6,85
Tlumivý roztok byl připraven z roztoku dihydrogenfosforečnanu sodného
dihydrátu o koncentraci 4,00% (m/m) a roztoku hydrogenfosforečnanu sodného
dodekahydrátu o koncentraci 4,00% (m/m). Roztok vznikl smísením 1000 ml a 500 ml
tohoto roztoku.
Na 1000 ml roztoku bylo spotřebováno 264 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu
sodného dihydrátu a 725 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného dodekahydrátu.

25

Na 500 ml roztoku bylo spotřebováno 132 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu
sodného dihydrátu a 362 ml roztoku hydrogenfosforečnanu sodného dodekahydrátu.
V čas potřeby bylo pH upraveno 0,1 M NaOH na 6,85. Roztok byl využit
pro přípravu vzorků.

4.4.3 Tlumivý roztok fosforečnanový o pH 7,5 (0,005 mol/l)
Tlumivý roztok byl připraven dle Českého lékopisu 2017.
Na 1000 ml pufru bylo rozpuštěno 7,1 g hydrogenfosforečnanu sodného bezvodého
v

asi

800 ml

vody.

Následně

bylo

pH

upraveno

pomocí

kyseliny

fosforečné R 8,5 % (V/V) na hodnotu 7,5 a roztok byl zředěn vodou na 1000 ml.
Na 500 ml pufru bylo rozpuštěno 3,55 g hydrogenfosforečnanu sodného bezvodého
v asi 400 ml vody a pH bylo upraveno roztokem kyseliny fosforečné R 8,5 % (V/V)
na hodnotu 7,5 a roztok byl zředěn na 500 ml.
Roztok byl využit pro přípravu vzorků.

4.4.4 Zásobní roztok vnitřního standardu ethylparabenu
Zásobní roztok byl připraven rozpuštěním 80 mg ethylparabenu v methanolu
a doplněním do 500 ml odměrné baňky. Zásobní roztok byl uchováván v lednici.

4.4.5 Roztok standardu
Roztok standardu byl připraven rozpuštěním 1 mg thiomersalu v 20,00 ml
zásobního roztoku ethylparabenu a následně byl doplněn methanolem do 100 ml odměrné
baňky z tmavého skla. Standard byl uchováván v lednici.

4.4.6 Měřené vzorky
Vzorky byly připraveny smísením 5,00 ml vzorku a 2,00 ml zásobního roztoku
ethylparabenu a byly doplněny methanolem do 10 ml odměrné baňky. Následně byly
přeneseny do vialek a nastříknuty na kolonu.
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5 Výsledky a diskuze
5.1 Chromatografické podmínky
Při hodnocení analyzovaných vzorků se vycházelo z validované HPLC metody
vyvinuté pro stanovení thiomersalu ve vodných roztocích v rámci jiné diplomové
práce [32]. Tato metoda byla vhodná pro sledování stability thiomersalu, optimalizace
chromatografických podmínek byla zaměřena pouze na kolonu.

Tabulka 4: Výchozí chromatografické podmínky dle Vývoj a validace HPLC metod pro
stanovení obsahu konzervačních látek v léčivých přípravcích [32]

Kolona

Chromolith® Performance RP-18, délka 10 cm, vnitřní průměr
4,6 mm

Dávkování

10 µl

Detekce

UV 222 nm

Mobilní fáze

MeOH – H2O – H3PO4 (65 : 35 : 0,9)

Průtok

Fm = 1 ml/min

Režim

Izokratický

Teplota

25 °C

Vnitřní
standard

Ethylparaben
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5.1.1 Optimalizace chromatografických podmínek
5.1.1.1 Analytická kolona
V rámci optimalizace podmínek separace byly testovány dva typy analytických
kolon – Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped (100 x 4,6 mm) a Chromolith®
Performance RP-18e (100 x 4,6 mm). Jedná se o monolitické kolony, jejichž vlastnosti
byly shrnuty v teoretické části práce (Tabulka 2).
Kolona Chromolith® Performance RP-18e byla dána výchozí metodou a byla
zkoušena jako první. Píky byly dostatečně separovány, ale symetrie píků byla
nevyhovující, proto byla následně testována kolona Chromolith® HighResolution RP-18
endcapped, která má o něco vyšší účinnost díky rozdílné velikosti pórů sorbentu.
Vzhledem k velké podobnosti s předchozím typem kolony nedošlo k výrazným změnám
v chromatogramu zkoušeného vzorku, ale bylo dosaženo vyhovující symetrie, proto pro
analýzu byla zvolena kolona Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped. Výsledky
srovnání jednotlivých kolon jsou zaznamenány na Obrázku 4.
0,30

D etector B - 1 (222nm)
standard2
st006

Ethylparaben 2,27

0,28
0,26
0,24
0,22
0,20
0,18

0,14
0,12
0,10

Thiomersal 3,01

mAU

0,16

0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

Minutes

Obrázek 4: Chromatogram srovnání analytických kolon. Mobilní fáze MeOH :
H2O : H3PO4 (65 : 35 : 0,9), průtok 1 ml/min, nástřik 10 µl, UV detekce 222 nm. Červená
barva odpovídá koloně Chromolith® HighResolution RP-18e, černá Chromolith®
Performance RP-18e.
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5.2 Test způsobilosti chromatografického systému
Test způsobilosti systému představuje nedílnou součást analytické metody a slouží
k zajištění přiměřené účinnosti chromatografického systému [17]. Tento test je důležitým
nástrojem pro rutinní kontrolu chromatografického systému, zajišťuje, že celý analytický
systém funguje správně v daném okamžiku [33]. Při splnění požadavků SST se
předpokládá, že dříve provedená validace platí, tudíž při novém použití dané metody se
již nemusí opakovat celá validace [17].
Test způsobilosti se provádí vždy na začátku každého měření, při jakékoli změně
systému a při možnosti nesprávného fungování systému [34]. Mezi nejčastěji
stanovované parametry patří: účinnost, rozlišení, faktor symetrie, opakovatelnost [17].

5.2.1 Zdánlivý počet teoretických pater (N) [8]
Umožňuje vypočítat zdánlivou účinnost kolony. Počet pater se mění se
stanovovanou složkou, stejně jako s kolonou, teplotou kolony, mobilní fází a retenčním
časem. Čím vyšší je počet teoretických pater, tím méně je zóna analytu rozšířena během
průchodu kolonou, a tím je kolona účinnější [16].
Výpočet dle vzorce:

tR – retenční čas
Wh – šířka píku v polovině jeho výšky
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Tabulka 5: Zdánlivý počet teoretických pater

ethylparaben

thiomersal

N1

2453

3616

N2

2439

3627

N3

2443

3646

Průměr

2445

3630

Limit: kolony o délce 125 mm a delší N >1500, pod 125 mm N >900
Zdánlivý počet teoretických pater pro ethylparaben i thiomersal vyhovují
stanovenému požadavku.

5.2.2 Faktor symetrie (AS) [8]
Výpočet dle vzorce:

W0,05 – šířka píku v jedné dvacetině jeho výšky
d – vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku v jedné
dvacetině jeho výšky
Hodnota AS rovna 1,0 vyjadřuje symetrii píku. Naopak hodnota AS větší než jedna
značí chvostování píku, hodnota menší než jedna značí čelní asymetrii píku.
Tabulka 6: Faktor symetrie píku

Průměr

ethylparaben

thiomersal

1,20

0,81

Limit: AS = 0,8-1,5
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5.2.3 Rozlišení (RS) [8, 35]
Rozlišení charakterizuje míru relativní separace dvou sousedních píků.
Výpočet dle vzorce:

tR1, tR2 – retenční časy píků
wh1,wh2 – šířky píků v poloviční výšce
Tabulka 7: Rozlišení píků thiomersalu a vnitřního standardu

ethylparaben – thiomersal
RS1

3,57

RS2

3,57

RS3

3,58

Průměr

3,57

Limit: RS > 1,5
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Obrázek 5: Chromatogram roztoku thiomersalu s vnitřním standardem
ethylparabenem. Mobilní fáze MeOH : H2O : H3PO4 (65 : 35 : 0,9), průtok 1 ml/min, nástřik
10 µl, UV detekce 222 nm, kolona Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped
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Píky obou analytů byly dostatečně odděleny, jejich rozlišení vyhovuje stanovenému
rozmezí (Obrázek 5 – Pozn.: Dané chromatografické podmínky platí pro všechny dále
uvedené chromatogramy).

5.2.4 Opakovatelnost [8, 23]
Opakovatelnost metody je definována jako míra shody mezi navzájem nezávislými
výsledky zkoušek získanými za podmínek opakovatelnosti, tedy za podmínek,
kdy navzájem nezávislé výsledky zkoušek se získají opakovaným použitím téže zkušební
metody na identickém materiálu, v téže laboratoři, týmž pracovníkem za použití týchž
přístrojů a zařízení, během krátkého časového rozmezí [23].
Opakovatelnost odezvy se vyjadřuje jako relativní směrodatná odchylka (RSD%)
v procentech pro řadu následných měření pro nejméně tři nástřiky.
Výpočet dle vzorce:

yi – jednotlivé hodnoty vyjádřené jako plochy píku
ȳ  průměr jednotlivých hodnot
n – počet jednotlivých hodnot
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Tabulka 8: Opakovatelnost nástřiku thiomersalu

Retenční čas (min)

Plocha píku

1

2,73

287788

2

2,73

292186

3

2,73

289164

4

2,73

288375

5

2,73

286109

6

2,73

287105

Průměr

2,73

288455

SD

0,00

1923,56

RSD (%)

0,00

0,67

Tabulka 9: Opakovatelnost nástřiku ethylparabenu

Retenční čas (min)

Plocha píku

1

2,13

585226

2

2,13

584966

3

2,13

583685

4

2,13

577901

5

2,13

579358

6

2,13

579423

Průměr

2,13

581760

SD

0,00

2947,32

RSD (%)

0,00

0,51

Limit: RSD < 1 %
Opakovatelnost nástřiku thiomersalu i ethylparabenu vyhovuje stanovenému
požadavku.
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5.3 Sledování stability thiomersalu
Stabilita roztoků thiomersalu byla hodnocena po dobu tří měsíců. Během těchto
měsíců byly sledovány změny v koncentraci thiomersalu v připravených vzorcích.
Měření bylo prováděno v intervalech 0, 7, 14, 28, 60 a 90 dnů.
Koncentrace byla vypočítaná dle vzorce:

AV – plocha píku TMS ve vzorku
AISV – plocha píku vnitřního standardu ve vzorku
AS – plocha píku TMS ve standardu
AISS – plocha píku vnitřního standardu ve standardu
nst – navážka TMS ve standardu (g)

Koncentrace thiomersalu získané z naměřených hodnot jsou shrnuty v Tabulce 10.
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Tabulka 10: Koncentrace TMS (%) získané během 90 dnů

Čas
šarže
[dny]

0
7
14
28
60
90

plast
chlad
pH 6,85

sklo
pokojová teplota

pH 7,5

pH 6,85

pH 7,5

1

0,0023

2

chlad
pH 6,85

pokojová teplota
pH 7,5

pH 6,85

pH 7,5

0,0023

0,0023

0,0023

0,0023

0,0023

0,0023

0,0023

1

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

2

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

0,0022

1

0,0023

0,0023

0,0023

0,0023

0,0023

0,0024

0,0022

0,0023

2

0,0023

0,0024

0,0023

0,0023

0,0024

0,0024

0,0022

0,0023

1

0.0024

0,0024

0,0022

0,0023

0,0025

0,0024

0,0021

0,0020

2

0,0025

0,0024

0,0022

0,0020

0,0024

0,0024

0,0021

0,0018

1

0,0023

0,0021

0,0021

0,0011

0,0022

0,0020

0,0019

0,0013

2

0,0022

0,0022

0,0020

0,0009

0,0022

0,0021

0,0019

0,0016

1

0,0019

0,0019

0,0015

0,0004

0,0019

0,0018

0,0016

0,0012

2

0,0019

0,0020

0,0017



0,0019

0,0021

0,0016

0,0010
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5.3.1 Stabilita za podmínek: plast – chlad – pH 6,85
Vzorky o pH 6,85 uchovávané v plastových nádobách za snížené teploty
vykazovaly stabilní hodnoty koncentrací během celé doby měření. V průběhu měření
byly zaznamenány jen minimální změny v koncentracích thiomersalu ve zkoušených
vzorcích.
Průběh koncentrací thiomersalu obou šarží znázorňuje Graf 1.
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Graf 1: Vývoj koncentrací TMS za podmínek plast-chlad-pH 6,85

Při posledním měření, po 90 dnech uchovávání vzorku, byl zaznamenán mírný
pokles koncentrace thiomersalu oproti výchozím hodnotám a to na 0,0019%. Tento
pokles by zatím asi neměl vliv na účinnost thiomersalu jako konzervační přísady.
Začínající pokles koncentrace thiomersalu by mohl být způsoben jeho počínající
degradací. Tuto možnost podporuje také Obrázek 6, na kterém jsou patrné kromě píků
pro TMS a EP také nové píky v oblasti 1,5 a 2 min a minimální pík v oblasti 3 min, které
by mohly odpovídat rozkladným produktům. Zejména pík v oblasti 3 min by mohl
odpovídat dithiosalicylové kyselině a některý z píků vlevo od EP thiosalicylové kyselině
[36].

36

0,22
0,20

Ethylparaben 2,15

0,18
0,16
0,14

0,10

Thiomersal 2,77

mAU

0,12

0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

Minutes

Obrázek 6: Chromatogram TMS po 90 dnech.

5.3.2 Stabilita za podmínek: plast – chlad – pH 7,5
Hodnocené vzorky byly skladovány za stejných podmínek jako v předchozím
případě, lišily se pouze hodnotou pH, která byla 7,5. Koncentrace thiomersalu byla
i za těchto podmínek uchovávání stabilní po celou dobu měření, tedy tři měsíce. Vývoj
koncentrací thiomersalu ve vzorcích obou šarží byl obdobný jako při pH 6,85 a je
znázorněn v Grafu 2.
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Graf 2: Vývoj koncentrací TMS za podmínek plast-chlad-pH 7,5
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90

Na chromatogramech zkoušených vzorků nebyly zaznamenány výraznější změny
během sledování stability thiomersalu po dobu 90 dnů (Obrázek 7).
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Obrázek 7: Chromatogram TMS po 90 dnech

5.3.3 Stabilita za podmínek: plast – pokojová teplota –pH 6,85
Vzorky o pH 6,85 byly uchovávány v plastových nádobách při pokojové teplotě.
Koncentrace thiomersalu se během prvních čtyř měření pohybovala kolem původních
hodnot 0,0022%. Počínající pokles koncentrace byl zaznamenán při měření po 60 dnech
skladování vzorků a při posledním měření bylo dosaženo koncentrace 0,0015%.
Graf 3 ukazuje vývoj koncentrací thiomersalu obou šarží za těchto podmínek
skladování. Je patrná dřívější degradace thiomersalu než při uchovávání za snížené
teploty. Stabilita thiomersalu byla prokázána pouze po dobu 60 dnů.
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Graf 3: Vývoj koncentrací TMS za podmínek plast-pokojová teplota-pH 6,85

Na chromatogramu získaném v čase 90 dnů (Obrázek 8) lze pozorovat
neidentifikované píky v oblasti retenčních časů okolo 1,5 a 3 min. Ve stejné oblasti byly
zaznamenány píky také při analýze vzorků uchovávaných za stejných podmínek lišících
se pouze sníženou teplotou, jak je možné vidět na Obrázku 6. Při pokojové teplotě došlo
k výraznějšímu poklesu koncentrace a pík předpokládaného degradačního produktu
(kyseliny dithiosalicylové) je také vyšší.
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Obrázek 8: Chromatogram TMS po 90 dnech
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5.3.4 Stabilita za podmínek: plast – pokojová teplota – pH 7,5
V tomto případě byly vzorky uchovávány za pokojové teploty v plastových
nádobách, pH roztoku bylo 7,5. Analýza takto uchovávaných vzorků prokázala stabilitu
thiomersalu po dobu 28 dnů, kdy hodnoty koncentrací neklesly pod 0,002%.
Během hodnocení vzorků po 60 dnech byly zaznamenány již výrazné změny
v koncentraci thiomersalu. Hodnoty klesly zhruba na 0,001% thiomersalu, což je 50 %
z výchozí hodnoty. Na Obrázku 9 jsou patrné dva píky, kromě píku vnitřního standardu,
s retenčními časy 2,74 a 3,07 min. První pík odpovídá thiomersalu, druhý pravděpodobně
jeho rozkladnému produktu (dithiosalicylové kyselině).
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Obrázek 9: Chromatogram TMS po 60 dnech

Po 90 dnech skladování bylo zjištěno již jen nepatrné množství thiomersalu,
koncentrace odpovídala 0,0004% v první šarži, ve druhé šarži již nebylo žádné
detekovatelné množství. Na Obrázku 10 je patrný pokles thiomersalu zatímco vedlejší
pík s retenčním časem okolo 3,1 min je vyšší než při měření po 60 dnech.
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Obrázek 10: Chromatogram TMS po 90 dnech

Za těchto podmínek skladování byla prokázána stabilita thiomersalu ve vzorcích
pouze po dobu 28 dnů, po které následoval prudký pokles detekovaného množství
thiomersalu. Bližší vývoj koncentrací thiomersalu zobrazuje Graf 4.
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Graf 4: Vývoj koncentrací TMS za podmínek plast-pokojová teplota-pH 7,5
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5.3.5 Stabilita za podmínek: sklo – chlad – pH 6,85
Analyzované vzorky o pH 6,85 byly skladovány ve skleněných nádobách
za snížené teploty. Výsledky analýzy dokazují, že thiomersal ve vzorcích byl za těchto
podmínek skladování stabilní po celých 90 dnů, v průběhu tří měsíců se koncentrace
pohybovaly kolem požadovaných 0,002%.
Nepatrné rozdíly v získaných koncentracích obou šarží jsou viditelné v Grafu 5.
Thiomersal vykazoval obdobnou stabilitu jako při skladování v plastových nádobách
za stejných podmínek.
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Graf 5: Vývoj koncentrací TMS za podmínek sklo-chlad-pH 6,85

5.3.6 Stabilita za podmínek: sklo – chlad – pH 7,5
Stejně jako v předchozím případě byly vzorky skladovány ve skleněných nádobách
za snížené teploty, lišily se pouze hodnotou pH, která byla 7,5. Získané koncentrace
thiomersalu ve vzorcích byly stabilní při každém měření, pohybovaly se kolem hodnot
0,0022%. Jediný pokles byl zaznamenán po 90 dnech skladování, ale pouze u jedné šarže
vzorku, kde hodnota klesla na 0,0018%. Druhá šarže vykazovala i po 90 dnech
koncentraci nad 0,002% thiomersalu. Vývoj koncentrací je znázorněn v Grafu 6.
Po 90 dnech nebyly na chromatogramu detekovány žádné vedlejší píky, které by mohly
dokazovat přítomnost případných rozkladných produktů (Obrázek 11).
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Graf 6: Vývoj koncentrací TMS za podmínek sklo-chlad-pH 7,5
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Obrázek 11: Chromatogram TMS po 90 dnech

Byla prokázána obdobná stabilita thiomersalu jako v případě uchovávání vzorků
o stejném pH v plastových nádobách za snížené teploty.

43

5.3.7 Stabilita za podmínek: sklo – pokojová teplota – pH 6,85
Hodnocené vzorky o pH 6,85 byly skladovány ve skleněných nádobách
za pokojové teploty. Koncentrace thiomersalu se v průběhu 90 dnů postupně snižovala,
což je zaznamenáno v Grafu 7. Za prvních 60 dnů se koncentrace snižovala jen nepatrně,
významnější pokles byl zjištěn při posledním měření po 90 dnech skladování,
kdy koncentrace dosáhla 0,0016%.
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Graf 7: Vývoj koncentrací TMS za podmínek sklo-pokojová teplota-pH 6,85

Byla prokázána stabilita thiomersalu ve vzorcích po dobu 60 dnů, přičemž pokles
po třech měsících nebyl tak rapidní, asi okolo 30 %, takže protimikrobiální účinnost
thiomersalu mohla být zachována.
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5.3.8 Stabilita za podmínek: sklo – pokojová teplota – pH 7,5
V posledním případě byly vzorky o pH 7,5 skladovány ve skleněných nádobách
za pokojové teploty. Za těchto podmínek se koncentrace thiomersalu pohybovala okolo
výchozí hodnoty 0,002% pouze během prvních 28 dnů, přičemž při čtvrtém měření byl
již zaznamenán počínající pokles koncentrace. Po 60 dnech skladování se koncentrace
thiomersalu snížila asi o 30 % oproti hodnotám získaným v čase 0 a po 90 dnech dokonce
o více než 50 %. Tento vývoj je znázorněn v Grafu 8.
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Graf 8: Vývoj koncentrací TMS za podmínek sklo-pokojová teplota-pH 7,5

Při porovnání chromatogramu získaného při analýze v čase 0 a při analýze po 90
dnech je patrný nižší pík pro thiomersal, který je daný jeho nižší koncentrací ve vzorku,
ale není zde vedlejší pík v oblasti retenčního času 3 min, jak tomu bylo při uchovávání
v plastových nádobách za stejných podmínek (Obrázek 12, 13).
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Obrázek 12: Chromatogram TMS v čase 0
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Obrázek 13: Chromatogram TMS po 90 dnech
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6 Závěr
Cílem této práce bylo pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie sledovat
stabilitu thiomersalu ve vodných roztocích a stanovit vhodné podmínky uchovávání
a dobu použitelnosti roztoku na základě výsledků stabilitní studie.
Pro sledování stability thiomersalu se vycházelo z validované HPLC metody, pouze
byla změněna kolona na Chromolith® HighResolution, RP-18 endcapped, 100 x 4,6 mm,
která vykazovala o něco lepší vlastnosti pro dané stanovení. Před vlastní analýzou byl
proveden test způsobilosti chromatografického systému.
Stabilita thiomersalu ve vzorcích nebyla stejná při všech podmínkách uchovávání.
Na základě získaných výsledků byly určeny nejvhodnější podmínky skladování.
Doporučená teplota skladování je okolo 4 °C, při této teplotě vykazovaly vzorky o pH 7,5
lepší výsledky. Materiál skladovacích nádob stabilitu thiomersalu příliš neovlivňoval.
Za těchto podmínek skladování vykazoval thiomersal stabilní hodnoty koncentrací
po celou dobu měření, dobu použitelnosti vodného roztoku thiomersalu lze tedy stanovit
na 90 dnů.
Nevhodná se pro dlouhodobé skladování roztoku thiomersalu ukázala pokojová
teplota, při které je stabilita zaručena pouze po dobu 28 dnů.
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