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ABSTRAKT 

Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom antikoagulačného a antimikrobiálneho prípravku 

TauroLockTM, ktorý je vyrábaný nemeckou spoločnosťou TauroPharm GmbH. Vychádzajúc 

z literárnej rešerše a s prihliadnutím na vybavenie analytických laboratórii Ústavu chemie a 

technologie ochrany životného prostredia boli navrhnuté optimálne metódy analýzy a následne 

boli zrealizované série experimentov, ktoré sa zamerali na stanovenie aktívnych látok a 

degradačných produktov taurolidínu v prípravku TauroLockTM, ktorý bol skladovaný určitú 

dobu v reálnych podmienkach. Hlavnou úlohou tejto práce bolo stanoviť prítomnosť 

taurolidínu ako účinnej látky a formaldehydu ako nežiadúceho vznikajúceho produktu jeho 

rozkladu.  

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the study of the anticoagulant and antimicrobial agent 

TauroLockTM, which is manufactured by the german company TauroPharm GmbH. Based on 

the background research and taking into account the equipment of analytical laboratories of the 

Institute of Chemistry and Technology of Environmental Protection, optimal methods of 

analysis were proposed and a series of experiments were carried out which focused on the 

determination of the active substance and degradation products of taurolidine in TauroLockTM 

which was stored for a certain period of time in real conditions. The main task of this work was 

to determine the presence of taurolidine as the active substance and formaldehyde as the 

undesirable product of its decomposition. 
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1. ÚVOD 

Objavenie tunelizovaného centrálneho venózneho katétra bolo jedným z najdôležitejších 

pokrokov v oblasti medicíny. Po vytvorení prvého katétra a prijatí koncepcie dlhodobého 

centrálneho venózneho prístupu boli navrhnuté a následne zrealizované mnohé modifikácie 

katétra, ktoré rozšírili jeho použitie do rozličných oblastí klinickej praxe. Katétre sú 

v súčastnosti nenahraditeľné výnimočné zariadenia, ktoré už zachránili nespočetné množstvo 

životov pacientov. Obrovský prínos majú najmä tunelizované centrálne venózne katétre 

u onkologických pacientov, kde slúžia k aplikácii dlhodobej  chemoterapie. Nakoľko nie je 

potrebné počas každého jedného cyklu liečby napichávať novú žilu aby sa účinná látka dostala 

do organizmu, ale možno použiť ten istý vstup katétra, tak sa kvalita života pacientov výrazne 

zlepšila. Pacientom s chronickými zažívacími ochoreniami katetrizácia doslova zachránila 

životy nakoľko bez nej by živiny nevyhnutné pre svoju existenciu do tela inou cestou nedostali. 

Ďalšími významnými podnetmi pre zavedenie katétrov sú dlhodobá antibiotická liečba, 

transplantácia kostnej drene a kmeňových buniek alebo hemodialýza či liečba chronickej 

bolesti. 

Oproti množstvu výhod používania katétrov existujú samozrejme aj nežiadúce komplikácie, 

ktoré život pacienta ohrozujú. K nežiadúcim komplikáciám súvisiacim s používaním katétra 

patria napríklad trombózy ciev či katétra, pneumotorax, srdcové arytmie alebo infekcie. 

K preventívnym opatreniam na zníženie tvorby intraluminárneho trombu a na udržanie 

priechodnosti dlhodobých centrálnych žilových katétrov sa používa takzvaná ,,heparínová 

zátka“ alebo  roztoky obsahujúce taurolidín.  

Taurolidín je špecifickou látkou s výraznými protiinfekčnými, antikoagulačnými a 

antiendotoxínovými vlastnosťami. Unikátne vlastnosti taurolidínu úzko súvisia s jeho 

jednoduchým rozkladom vo vodnom prostredí, kedy hydrolyzuje na N-

hydroxymethyltaurultam, N-hydroxymethyltaurinamid a taurín. V súčasnosti sa na taurolidín 

zameriava čoraz väčšia pozornosť ako na potenciálne účinné liečivo v boji proti rakovine. 
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2. CIELE PRÁCE 

Cieľom práce bolo vypracovať literárnu rešerš zameranú na metódy stanovenia taurolidínu a 

jeho degradačných produktov a na základe rešerše navrhnúť optimálnu metódu analýzy 

taurolidínu a jeho degradačných produktov s prihliadnutím na vybavenie analytických 

laboratórii Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí.  

Ďalším cieľom bolo stanoviť obsah taurolidínu a jeho degradačných produktov v prípravku 

TauroLockTM skladovanom určitú dobu v reálnych podmienkach a následne interpretovať a 

diskutovať získané výsledky.  
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3. TEORETICKÁ ČASŤ 

3.1.1 Prípravok TauroLockTM  

TauroLockTM je označenie antikoagulačného a antimikrobiálneho prípravku vyrábaného 

nemeckou spoločnosťou TauroPharm GmbH, ktorá je zameraná na vývoj a výrobu 

antimikrobiálnych zdravotníckych pomôcok [1]. Cieľom používania tohoto prípravku je 

zabrániť tvorbe biofilmu v katétri a udržať jeho priechodnosť. Silné bakteriocídne a fungicídne 

vlastnosti prípravku mu dávajú schopnosť v priebehu dvoch až štyroch hodín usmrtiť až 500 

mikroorganizmov [2]. Tento výrobok je sterilne filtrovaný a dodáva sa ako číry, asepticky 

plnený a nepyrogénny roztok, ktorý je potrebné skladovať pri teplote 15 až 30 °C a je 

nevyhnutné ho chrániť pred mrazom – nesmie zamrznúť nakoľko by došlo k vykryštalizovaniu 

účinnej látky [1]. Výrobok je na trhu dostupný v troch variantách ako TP – 01 – 3 (3 ml 

prípravku v ampulke), TP – 01 – 5 (5 ml prípravku v ampulke) a TP – 01 – 10 (10 ml prípravku 

vo vialke), ktoré ukazuje Obrázok 1 [2]. 

 

Obrázok 1: Štandardne dostupné balenie prípravku TauroLock [2]. 

TauroLock™ je indikovaný u pacientov s portsystémami a silikónovými alebo 

polyuretánovými katétrami. TauroLock™ je určený k použitiu len ako zadržiavací roztok do 

lúmenov katétrov. Po ukončení jedného cyklu liečby je roztok aplikovaný do dutého priestoru 

katétra prípadne portu kvôli tomu, aby ostali duté prietokové priestory rezistentné voči tvorbe 

krvných zrazenín a taktiež aby odpudzovali baktérie a plesne. Pred zahájením nasledujúceho 

cyklu liečby je potrebné roztok TauroLockTM odstrániť. Ku kontraindikácii dochádza u 

pacientov, ktorí sú alergickí na citrát alebo cyklo-taurolidín a taktiež u pacientov užívajúcich 

súčasne lieky, o ktorých je známe, že v spojení s citrátom alebo cyklo-taurolidínom vyvolávajú 

nežiadúce interakcie. Pri súčasnej systematickej liečbe pomocou antibiotík alebo pri vystavení 

magnetickému poľu nehrozia pacientovi žiadne známe riziká [1]. Štúdia z roku 2004 autorov 

Michiel G. H. Betjes a Madelon van Agteren dokazuje, že plnenie katétra roztokom 



9 

 

obsahujúcim antimikrobiálny taurolidín dokáže významne znížiť výskyt sepsy súvisiacej 

s katétrom, a tvrdí, že taurolidín je účinný a bezpečný a nepredstavuje riziko vedľajších 

účinkov, ktoré boli hlásené u iných antimikrobiálnych zadržiavacích roztokov obsahujúcich 

gentamicín alebo vysoké koncentrácie citrátu [3].  Mierne hypokalcemické symptómy sa môžu 

vyskytnúť v prípade, kedy TauroLockTM nebol aplikovaný dostatočne pomaly [1]. 

K aplikácii roztoku TauroLockTM do dutého priestoru katétra je nevyhnutné pristupovať 

nasledujúcim postupom. Prvým krokom je nutné vypláchnutie cievneho vstupného systému 

desiatimi mililtrami fyziologického roztoku a naplnenie sterilnej striekačky potrebným 

objemom prípravku TauroLockTM. Príslušné plniace objemy udáva výrobca, prípadne sú 

stanovené pri implantácii cievneho vstupu.  Druhým krokom je samotná aplikácia TauroLock-

u do cievneho vstupného systému tak, aby bol dutý priestor kompletne naplnený. Dôležité je, 

aby aplikovanie prebiehalo pomaly – čo znamená nie rýchlejšie než jeden milimeter za sekundu. 

V prípade novorodencov a detí mladších než dva roky – nie rýchlejšie než jeden milimeter za 

päť sekúnd. TauroLockTM ostáva v porte prípadne katétri do zahájenia ďalšieho cyklu liečby. 

Pred zahájaním ďalšieho cyklu liečby je potrebné odstrániť TauroLockTM a cievny vstup 

vypláchnuť desiatimi mililitrami fyziologického roztoku [1]. 

V roku 2008 bola publikovaná rozsiahla štúdia autorov Arne Simona, Rolanda A. Ammanna a 

ich spolupracovníkov, ktorá preukázala, že s použitím zadržiavacieho roztoku TauroLockTM 

došlo u pediatrických onkologických pacientov s aplikovanými dlhodbými centrálnymi 

venóznymi katétrami k výraznému poklesu výskytu infekcie krvného riečiska spojenej 

s grampozitívnymi mikroorganizmami. Počas štyridsaťosemmesačnej kohortovej štúdie 

porovnávali dve skupiny pacientov, ktorí dostávali protirakovinovú chemoterapiu. Prvá skupina 

deväťdesiatich pacientov dostávala chemoterapiu od apríla 2003 do marca 2005 a podávaným 

zadržiavacím roztokom bol Canusal® Wockhardt UK Ltd spoločnosti Wrexham a u druhej 

skupiny osemdesiatichdeviatich pacientov, ktorá dostávala chemoterapiu v období od apríla 

2005 do marca 2007 bol podávaným zadržovacím roztokom TauroLock™ spoločnosti 

Tauropharm. V prvej skupine došlo celkovo k výskytu infekcii krvného riečiska u tridsiatich 

prípadov a v druhej skupine u dvadsiatichpiatich prípadov – tieto čísla popisujú celkový výskyt 

infekcií spôsobených Escherechiou coli, gramnegatívnymi mikroorganizmami, 

grampozitívnymi organizmami, alebo infekcií spojených s CoNS a MRSE. Hodnota hustoty 

výskytu infekcií krvného riečiska spojenej s CoNS a MRSE vychádzajúca z počtu špecifických 

izolátov bola v prvej skupine určená na 2,30 a v druhej skupine na 0,45 [4]. 

3.1.2 Účinné látky 

Účinnými látkami, ktoré sú obsiahnuté v prípravku TauroLock™ sú cyklo-taurolidín a 

štvorpercentný citrát. Ďalšími dôležitými zložkami prípravku sú Milli-Q čistená voda a 

polyvinylpyrolidón. Polyvinylpyrolidón pôsobí ako stabilizátor a zvyšuje rozpustnosť 

taurolidínu. Hodnota pH prípravku je nastavovaná pridávaním citrátu a hydroxidu sodného [1]. 

3.1.2.1 Taurolidín  

Taurolidín predstavuje derivát aminokyseliny taurínu so systematickým názvom podľa 

organizácie IUPAC 4-[(1,1-dioxo-1,2,4-thiadiazinan-4-yl)methyl]-1,2,4-thiadiazinane-1,1-

dioxide. Na pohľad sa jedná o biely až sivobiely kryštalický prášok bez zápachu. Synonymá, 
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pod ktorými možno taurolidín v literatúre publikovanej v minulosti často nájsť, sú Tauroflex či 

Taurolín [5]. 

Taurolidín je liečivo, ktoré vykazuje široké pôsobenie proti grampozitívnym aj 

gramnegatívnym baktériám, mykobaktériám a niektorým klinicky významným hubám. 

Dokonca v prostredí in vitro inhhibuje adhéziu Escherichia coli a Staphylococus aureus na 

ľudské epiteliálne a fibroblastové bunky [6]. 

Christoph A. Jacobi spolu so svojimi kolegami preukázali, že taurolidín je taktiež veľmi 

účinnou látkou pri zmierňovaní šírenia rastu nádorových buniek, konkrétne nádoru, ktorý bežne 

vzniká po odstránení nádoru laparoskopiou [7]. Nedávno realizovaná modelová štúdia 

s inkubáciou adenokarcinómových buniek spolu s taurolidínom a heparínom u potkanov 

preukázala znížené množstvo nádorov in vivo a významné zníženie nádorových buniek in vitro. 

Účinok taurolidínu bol výrazne silnejší než heparínu a navyše taurolidín viedol k zníženej 

produkcii E – kadherínu [8]. 

Taurolidín má tiež významné antiendotoxínové vlastnosti, nakoľko je schopný inhibovať 

smrteľný účinok toxínov mikroorganizmu Escherichia coli u infikovaných myší a králikov [9]. 

Rovnako dôležité sú však aj jeho protiinfekčné vlastnosti. Napríklad počas štúdie jedenástich 

onkologických pacientov, ktorí trpeli infekciami krvného riečiska spojenými s katétrami a 

nereagovali na systematickú antimikrobiálnu chemoterapiu, bol taurolidín aplikovaný ako 

intravenózny zámok do úplne implantovaných intravaskulárnyych zariadení – z infekcie sa 

zotavili všetci pacienti a neboli pozorované žiadne nežiadúce účinky. Táto štúdia preukázala, 

že taurolidín je obzvlášť užitočný pri infekciách rezistentných na antibiotickú chemoterapiu 

[10]. Taurolidín je účinný taktiež proti endoftalmitíde spôsobenej Staphylococcus epidermidis 

na infikovanom oku králika, infekciám spôsobenými Enterococcus faecalis rezistentným na 

vancomycín a Staphylococcus aureus rezistentným na meticilín [6]. 

Mechanizmus účinku taurolidínu je nevyhnutne ovplyvnený jeho ľahkou hydrolýzou vo 

vodnom roztoku, ktorá vedie k produkcii viacerých metabolitov – taurultamu, 

hydroxymethyltaurultamu, formaldehydu a taurinamidu, ako  uvádza Obrázok 2 [11]. 

Predpokladaný mechanizmus účinku taurolidínu je založený na chemickej reakcii. Po podaní 

taurolidínu sa antimikrobiálna a antiendotoxínová aktivita taurolidínovej molekuly dosiahne 

uvoľňovaním aktívnych hydroxymethylových skupín, pretože taurolidín sa rýchlo metabolizuje 

hydrolýzou N-hydroxymethyltaurultamu na N-hydroxymethyltaurinamid a taurín. Uvoľnené 

hydroxymethylové skupiny chemicky reagujú s mureinmi v bunkovej stene baktérií a 

aminovými a hydroxylovými skupinami endotoxínov a exotoxínov, čo vedie k denaturácii 

komplexných polysacharidových a lipopolysacharidových zložiek bakteriálnej bunkovej steny 

a endotoxínu a k inaktivácii citlivých exotoxínov [12]. 
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Obrázok 2: Hydrolýza taurolidínu vo vodnom prostredí [11]. 

3.1.2.2 Citrát sodný 

Citrát sodný sa veľmi často označuje ako citrónan sodný alebo soľ kyseliny citrónovej s tromi 

sodíkovými atómami. Jedná sa o biely kryštalický prášok, ktorý má rozsiahle použitie v praxi. 

V potravinárstve sa citrát sodný používa ako regulátor kyslosti alebo ako konzervačný 

prostriedok. V lekárske  praxi sa používa na zmiernenie bolesti a nepríjemných pocitov pri 

infekciách močových ciest, aby sa znížila acidóza. V prípravku TauroLockTM zohráva 

pravdepodobne úlohu antikoagulačného činidla [1]. 

Citrát je látka metabolizovaná v Krebsovom cykle hlavne v pečeni, ale aj vo svaloch 

a obličkách. Každá jedna molekula citrátu metabolizovaná pacientom generuje tri molekuly 

hydrogenuhličitanu, čo vedie k riziku metabolickej alkalózy. Citrát je taktiež chelátor horčíka, 

čo môže vyvolať riziko hypomagnezémie v prípade, že citrát-horečnaté komplexy sú 

odstraňované mimotelovým obehom. Nahradenie odstránených komplexov citrátu a horčíka 

intravenóznym podaním neadekvátnej dávky vápnika môže vyvolať hyperkalcémiu alebo 

hypokalcémiu, hypotenziu a pravdepodobne zástavu srdca. Toxické účinky citrátu sú 

výsledkom práve poklesu hladiny plazmového ionizovaného vápnika. Klinické príznaky 

hypokalcémie u ľudí sa javia v situácii, kedy hladina plazmového ionizovaného vápnika klesne 

pod 0,8 mmol/l [13]. Liečba pozostáva z okamžitej infúzie vápnika a prerušenia infúzie citrátov 

[14]. 

N-hydroxymethyltaurultam 

Methylenglykol 

Methylenglykol 
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Citrát bráni priebehu koagulačnej kaskády tým, že naviaže vápenaté ióny nevyhnutné pre jej 

priebeh nakoľko väčšina reakcií hemokoagulácie je na nich priamo závislá. Napríklad počas 

vonkajšej hemokoagulačnej kaskády je prítomnosť vápenatých iónov nevyhnutná pre aktiváciu 

Stuart-Prowerového faktora, ktorý sa viaže na fosfolipidy tkanivového faktoru a s pomocou 

proakcelerinu vytvára aktivátor protrombínu. Aktivátor protrombínu má za úlohu premeniť 

protrombín na trombín, ale nevyhnutne k tomu potrebuje prítomnosť vápenatých iónov 

a doštičkových fosfolipidov, bez ktorých sa premena neuskutoční. Ďalšou dôležitou reakciou, 

ktorá počas koagulácie nenastane bez prítomnosti vápenatých iónov, je napríklad kovalentné 

previazanie voľných fibrínových vlákien a vytvorenie pevnej siete. Vápenaté ióny sa 

v súvislosti s koaguláciou veľmi často označujú ako faktor IV [15]. 

Citrátová antikoagulácia sa stáva najpoužívanejším typom lokálnej antikoagulácie, ktorá je 

vlastne jedným z mála prostriedkov na zmiernenie rizika trombózy konkrétnej oblasti. 

Zvyšovaním antikoaguláčnej aktivity pri systémovej antikoagulácii klesá riziko trombózy, ale 

zvyšovaním antikoagulácie dochádza taktiež k zvýšeniu rizika krvácania [13].  

Oudemans van Straaten H.M. publikoval v roku 2010 zaujímavú štúdiu porovnávajúcu 

antikoaguláciu s heparínom a antikoaguláciu s citrátom. Záverom tejto štúdie bolo zistenie, že 

lokálna antikoagulácia s citrátom je lepšia než heparínová vzhľadom na bezpečnosť v dôsledku 

menšieho krvácania. Okrem toho táto štúdia prináša poznanie, že citrát má špecifický prínos 

pri závažnom zlyhávaní orgánov a pri sepse nakoľko zlepšuje prežitie obličiek a pacientov [16]. 

Dosiahnúť výhody citrátovej antikoagulácie možno len v prípadoch, kedy sú riziká správne 

kontrolované protokolmi a dobre vyškoleným personálom [14]. 

3.1.3 Degradačné metabolity 

3.1.3.1 Taurultam, N–hydroxymetyltaurultam, Taurinamid, N-hydroxymetyltaurinamid, 

Methylenglykol 

Tieto molekuly sa v literatúre spomínajú výlučne ako metabolity vznikajúce pri rozklade 

taurolidínu. Samotné štúdie zamerané na ich vlastnosti a metabolické účinky nie sú rozšírené.  

3.1.3.2 Taurín 

Taurín je všeobecne známe označenie kyseliny 2-aminoetánsulfónovej. 

Jedná sa o voľnú β-aminokyselinu síry, v ktorej je aminoskupina 

umiestnená na beta-uhlíku. Jedným z mnohých zdrojov tejto molekuly 

u cicavcov je endogénna syntéza taurínu v rôznych tkanivách, ale najmä v pečeni a mozgu. 

Hlavná metabolická syntéza taurínu začína metabolitmi L-metionín a L-cystein. Táto syntéza 

prebieha mnohými krokmi a vyžaduje prítmnosť viacerých emzýmov. Existujú však aj dve 

jednoduchšie cesty, ktoré zahŕňajú kyselinu cysteovú syntetizovanú z kyseliny 

cysteinsulfónovej za vzniku taurínu priamo a cysteamín produkovaný z cysteinu za vzniku 

hypotaurínu. Prvá jednoduchšia cesta, ktorá sa označuje aj ako spôsob cysteovej kyseliny, je 

funkčná v mozgu a pečeni. Druhá cesta, ktorá je označovaná ako cysteamínová cesta, je účinná 

hlavne v obličkách cicavcov a neaktívna v mozgu, kde je cysteamín prítomný vo veľmi malom 

množstve [17]. Približne 25 % voľného taurínu je eliminovaných priamo v moči. Katabolizmus 

taurínu závisí hlavne od konjugácie s cholovou kyselinou za vzniku žlčových kyselín v pečeni, 

ale taktiež dokáže spolu s aldehydmi a ketónmi vytvoriť Schiffove bázy [18]. 
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Biologická aktivita zlúčeniny je nevyhnutným dôsledkom jej fyzikálno-chemických vlastností. 

Taurín je narozdiel od bežne známych aminokyselín sulfónovou aminokyselinou [17].  

V porovnaní s karboxylovými skupinami je sulfónová skupina silnejšou kyselinou, ktorej 

disociačná konštanta je ekvivalentná minerálnym kyselinám. Vysoká kyslosť spôsobuje, že 

taurín nadobúda takmer úplne zwitteriónový charakter v oblasti pH fyziologického roztoku. 

Tento charakter taurínu je zodpovedný za jeho vysokú rozpustnosť vo vode a nízku lipofilnosť, 

v dôsledku čoho je difúzia taurínu cez biologické lipofilné membrány výrazne pomalšia než 

u karboxylových aminokyselín. Taurín má vysoký dipól a jeho izoelektrický bod spadá medzi 

karboxylové aminokyseliny, akými su glycín alebo β-alanín. Dôležitou vlastnosťou taurínu, 

ktorá nezávisí od jeho molekulárnej štruktúry, je schopnosť pôsobenia ako osmoregulačná látka 

vďaka špecifickým chemickým a biochemickým vlastnostiam akými sú  inertnosť, relatívna 

iónová neutralita pri fyziologickom pH, nedostatok jeho metabolickej funkcie vo väčšine 

buniek, zlá difúzia cez bunkové membrány a relatívne vysoká rozpustnosť. Taurín má výrazne 

účinky taktiež na ovplyvnenie pohybu vápenatých iónov viacerými spôsobmi – dokáže 

modifikovať vysokoafinitnú väzbu vápenatých iónov na plazmatickú membránu, čím zvýši 

afinitu, ale zníži možnosť viazania. Ďalej dokáže znížiť pasívnu difúziu vápenatých iónov cez 

plazmatickú membránu a dokáže stimulovať rýchlosť čerpania aktivovaného vápenatého iónu 

pomocou čerpadla ATP-ázy, kedy zvýšením obratu rýchlosti čerpania možno dosiahnúť 

sekundárnu modifikáciu membrány. V prítomnosti zrážacích aniónov dokáže taurín zvýšiť 

úložnú kapacitu vápenatých iónov v sarkoplazmatickom retikule, prípadne v mitochondriách 

[19]. 

V súčasnosti najviac skúmanou vlastnosťou taurínu je jeho schopnosť zlepšenia funkcie buniek 

po chemoterapii. Napríklad štúdia LeiWanga sa zamerala na skúmanie účinku taurínu na 

funkciu leukocytov po chemoterapii cyklofosfamidu u myší nesúcich pľúcny karcinóm Lewis. 

U týchto myší preukázateľne došlo k nárastu počtu jadier buniek kostnej drene, počtu bielych 

krviniek, k zlepšeniu indexu sleziny a indexu týmusu. Na základe tejto štúdie možno 

konštatovať, že taurín je naozaj schopný po chemoterapii cyklofosfamidu zvýšiť funkciu 

leukocytov [20]. 

Ďalšie potenciálne významné využitie taurínu predostrela v roku 2013 fínska štúdia autorov 

Simo S.Oja a Pirjo Saransaari, ktorá označila taurín ako potenciálny antiepileptický liek. Počas 

tejto štúdie bol taurín podávaný na modelové záchvaty u zvierat a u subpopulácie epileptických 

pacientov. V mnohých prípadoch u zvierat došlo k zmierneniu záchvatu po podaní taurínu, ale 

v niektorých iných prípadoch sa to neudialo. U ľudí, približne v tretine prípadov došlo 

k významnému zmierneniu záchvatov podaním taurínu. Problémom podania taurínu je, že jeho 

účinnosť má tendenciu časom sa vytratiť, nakoľko taurín nevstupuje ľahko do mozgu a telo sa 

zvýšenému zásobovaniu taurínu bráni zvýšením jeho vylučovania do moču [21]. 

3.1.3.3 Formaldehyd 

Formaldehyd je látkou, ktorá je často označovaná ako methanal, methylén, oxymethylén alebo 

oxomethán. Pri izbovej teplote sa jedná o horľavý bezfarebný plyn so štipľavým dusivým 

zápachom. Formaldehyd sa vyskytuje prirodzene v prostredí a je emitovaný do ovzdušia počas 

vegetácie, lesných požiarov a zo živočíšnych odpadov. Jedná sa o prirodzenú zložku ovocia a 

iných potravín a taktiež je nevyhnutným medziproduktom v ľudskom metabolizme. Hoci sa 
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v prírode bežne vyskytuje, tak formaldehyd vstupuje do životného prostredia aj z mnohých 

antropogénnych zdrojov. Najväčšími prispievateľmi formaldehydu emitovaného do životného 

prostredia sú v skutočnosti zdroje spaľovania akými sú elektrárne, spaľovne komunálneho 

odpadu, rafinérie, pece na drevo, ohrievače na kerozín a cigarety. Medzi ďalšie významné 

zdroje emisií formaldehydu patria motorové vozidlá, stavebné materiály, textil, papier, ba 

dokonca aj kozmetika [22]. 

Formaldehyd je elektrofilnou zlúčeninou, ktorá má schopnosť reagovať s makromolekulami 

akými sú napríklad proteiny, molekula DNA či RNA za vzniku reverzibilných aj 

ireverzibilných aduktov. Formaldehyd je možné vyprodukovať v organizme aj oxidačnou 

demetyláciou xenobiotík. Po vstupe do organizmu sa formaldehyd naviaže na glutathion 

a pôsobením enzymatických reakcií vzniká kyselina mravčia (viď.Obrázok 3), ktorá sa buď to 

zapojí do syntetických procesov alebo sa premení na vodu a oxid uhličitý. Expozícii 

formaldehydu v interiéri sa pripisujú mnohé zdravotné komplikácie akými sú zväčša astma, 

ochorenia priedušiek alebo pľúcna nedostatočnosť [23].  

 

Obrázok 3: Schématické znázornenie odbúrania formaldehydu v organizme [23]. 

Formladehyd možno vnímať čuchom pri koncentrácii 0,0875 – 1,5000 mg.m-3. Pri koncentrácii 

0,01 mg.m-3 pociťujú niketorí jedinci páľavu v tvári. Astmatici pociťujú symptómy pri 

koncentrácii 2,5 mg.m-3. Pri koncentrácii 0,1 mg.m-3 nastáva podráždenie hrdla, pri 

koncentrácii 1 mg.m-3 dochádza k podráždeniu očí, únave, bolestiam hlavy, nevoľnostiam a po 

určitom období k zápalu spojiviek. Vystavenie vyšším koncentráciám má za následok 

poškodenie dýchacích ciest, dusenie a smrť. Je preukázané, že vystavenie detí expozícii 

formaldehydu vyššej než 60 µg.m-3 vedie k preukázateľnému vzniku astmy [23]. Medzinárodná 

agentúra zameraná na výskum rakoviny označovaná IARC zaradila formaldehyd do skupiny 

látok označených ako karcinogénne pre človeka [24]. 
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3.1.4 Súčasný stav stanovenia taurolidínu a jeho degradačných produktov 

Počas štúdie realizovanej B.I.Knightom so spolupracovníkmi publikovanej v roku 1981 sa im 

podarilo stanoviť formladehyd vznikajúci z taurolidínu s využitím GC. Ďalšou podstatnou 

časťou štúdie bolo porovnanie NMR spektra taurolidínu v deuteriovom oxide so spektrami 

získanými z modelových experimentov s amínmi a formaldehydom. S využitím head-space 

techniky spolu s kapilárnou GC dokázali, že v 2 % roztokoch taurolidínu bolo prítomných 

menej než 0,004 % voľného formaldehydu. Táto hodnota je porovnateľná s koncentráciou 

formaldehydu vtedy, ak sa roztoky taurolidínu priamo vstrekli na kolónu GC. GC s head-space 

technikou vyžadovala úpravu vzorky a prípravu kalibračnej rady. Najskôr boli pripravené 

roztoky objemu 10 ml s koncentráciami formaldehydu v rozmedzí 0,006-0,01 %. K roztokom 

formaldehydu bolo pridaných 5 g chloridu sodného (využitie vysoľovacieho efektu) a celý 

objem bol preliaty do vialky objemu 100 ml. Uzavreté vialky (objemu 100 ml) boli umiestnené 

do termostatu a inkubované na cca 40 °C počas jednej hodiny. Po uplynutí tejto doby bol 

striekačkou odobratý objem 200 µl z plynnej fázy vzorky a strieknutý priamo cez septum na 

kolónu plynového chromatografu, kde prebehla analýza [25]. 

Vo vodnom roztoku sa taurolidín reverzibilne degraduje na taurultam, hydroxymetyltaurultam, 

taurinamid a formaldehyd. Cieľom výskumu Lee E. Kirscha a Young-Sinn Sinna bolo skúmať 

mechanizmus stabilizácie taurolidínu indukovanej polyvinylpyrolidínom (PVP) meraním 

účinku PVP na rýchlosť a rozsah uvoľňovania formaldehydu z taurolidínu a jeho rozkladných 

produktov, ionizácie taurinamidu a NMR a FT-IR spektier taurínamidu. Záverom štúdie bolo 

zistenie, že PVP zvyšuje rýchlostnú konštantu pre tvorbu taurultamu z taurinamidu a 

formaldehydu, znižuje zjavnú pKa taurínamidu a mení spektrá NMR a FT-IR taurínamidu. 

Účinok PVP na stabilitu taurolidínu je dosiahnutý zvýšením stability jeho primárneho produktu 

degradácie, taurultamu, ktorý zase zvýšil stabilitu taurolidínu, pretože taurultam bol 

reverzibilne vytvorený z taurolidínu. Okrem toho zvýšená stabilita taurultámu v kyslých 

vodných roztokoch PVP bola spôsobená zvýšenou rýchlosťou tvorby taurultámu z jeho 

primárnych degradačných produktov - taurinamidu a formaldehydu. Táto interakcia znížila 

koncentráciu nereaktívneho/protónovaného taurinamidu pri zvyšovaní koncentrácie 

neprotonovaného/pridruženého substrátu, o ktorom sa zistilo, že je päťnásobne menej reaktívny 

než voľný/neprotonovaný amín [26]. 

S cieľom pomôcť klinickým skúmaniam zameraným na metabolizmus antiseptického účinku 

taurolidínu realizoval tím v zostave F.Erb, M. Imbenotte, J.P. Huvenne, M. Vankemmel, P. 

Scherpereel a R.W. Pfirrmann pomerne rozsiahlu štúdiu. Túto štúdiu realizovali jako analýzu 

roztokov taurolidínu plynovou chromatografiou spojenou s hmotnostnou spektrometriou a s 

infračervenou spektrometriou s využitím Fourierovej transformácie. Zistilo sa, že aktívnym 

druhom je metylol-taurultam, ktorý bol pozorovaný ako N-aminomethyl-N-methylol-taurín po 

otvorení kruhu v dôsledku vysokých teplôt používaných pri GC analýze. Na minimalizáciu 

takéhoto nekontrolovaného tepelného rozkladu pri analýze biologických tekutín neskôr bola 

použitá vysokoúčinná kvapalinová chromatografia. Analýzy GC-MS sa uskutočnili na 

plynovom chromatografe Girdel 32 spojenom s kvadrupulovým hmotnostným spektrometrom 

Ribermag R 10-10B. Deriváty sa oddelili na náplňovej kolóne s adsorbentom Tenax (1,2 m x 

3 mm ID). Teploty injektora a kolóny boli 250 °C; rozhranie spektrometra a iónovy zdroj boli 
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nastavené na 300 °C a 180 °C. Hélium sa použilo ako nosný plyn v GC pri tlaku1 bar. Objem 

nastreknutých vzoriek bol 1 µl. Analýzy GC – FTIR sa uskutočnili na plynovom chromatografe 

Varian Aerograph 3700 v spojení s FT IR spektrometrom Nicolet 7199. Nové chromatografické 

podmienky boli: izotermická teplota 120 °C po dobu 2 min., po ktorej nasleduje zvýšenie na 

250 °C. Teplota injektora bola 250 °C, teplota prenosového potrubia a svetelného potrubia bola 

300 °C. Na získanie spoľahlivých výsledkov bolo potrebné injektovať až 20 μl vzoriek. Všetky 

analýzy HPLC sa uskutočnili na kvapalinovom chromatografe Varian 5000 s UV detekciou pri 

254 nm. Kolóna (25 cm, 6 mm ID) naplnená Micropackom MCH 10 bola eluovaná 

methanolom. Rozpúšťadlo sa dodávalo izokraticky pri prietokovej rýchlosti 1 ml.min-1, teplota 

bola 25 °C a tlak 68 barov. Vzhľadom k tomu, že DPT a taurinamid nemajú žiadnu znateľnú 

absorbanciu nad 200 nm, bolo nutné využiť deriváty absorbujúce UV žiarenie [27]. 

V júni 1982 bola publikovaná francúzska štúdia autorov F. Erb, N. Febvay a M. Imbenotte. 

Cieľom tejto štúdie bolo prispieť k výskumu rôznych chemických látok, ktoré sa nachádzajú v 

roztokoch taurolidínu so zámerom lepšie definovať jeho farmakodynamický model. Táto štúdia 

popisuje 1H a 13C NMR analýzu taurultamu, taurolidínových roztokov a tauroflexu a skutočne 

sa jej vo výsledku podarilo charakterizovať rôzne druhy látok v rovnováhe a potvrdiť 

prítomnosť derivátov metylolu, ktoré sú základom hypotézy faramkológov o antibakteriálnej 

aktivite Taurolidínu [28]. 

A.D. Woolfson, D.F. McCafferty, S.P. Gorman a D.S. Jones sa úspešne pokúsili na univerzite 

v Belfaste v roku 1988 analyzovať taurolidín s využitím polarografie. Polarografické 

stanovenia realizovali na dvoch zariadeniach. Prvým bol polarograf PAR 174A a druhým bol 

konvenčný trojelektródový systém s kvapkajúcou elektrodou (DME) vybavený časovačom, 

referenčnou elektródou Ag/AgCl a pomocnými platinovými elektródami. Kapacita 

polarografickej bunky bola 20 ml a všetky roztoky boli odplyňované dusíkom počas piatich 

minút. Polarogramy boli zaznamenávané na plotri EW-11 x-y. Cyklická voltametria bola 

realizovaná s polarografom Metrohm E506 a generátorom funkcie E 612. Stanovenie pH sa 

uskutočnilo gélom naplnenou sklenenou elektródou. Počas polarografie boli použité tieto 

nastavenia: počiatočný potenciál -0,5 V vs Ag/AgCl (pre formaldehyd je to -1,0 V vs 

Ag/AgCl), čas odkvapnutia 1s, citlivosť 2 až 5, rýchlosť skenovania 5 mV.s-1, amplitúda 

modulácie 50 mV. Pre cyklickú skenovaciu voltametriu bola použitá rýchlosť snímania 0,5 V.s-

1 medzi -1,5 a +1,5 V. Záverom možno konštatovať, že správanie taurolidínu, ktorý má výrazne 

antiadhezívne vlastnosti, možno spoľahlivo skúmať diferenčnou pulznou polarografiou, 

nakoľko taurolidín poskytoval dobre definované diferenčné pulzné polarogramy pri pH 4,2 

s maximálnym potenciálom -0,83 V vs Ag/AgCl. Porovnanie špičkových pomerov prúdu a 

cyklických voltagramov potvrdilo, že taurolidínový signál je spôsobený redukciou taurultamu 

a jeho hydroxymetylového derivátu. Následne bol navrhnutý mechanizmus katódovej redukcie 

taurultamu, ktorý zahŕňa prenos dvoch elektrónov. Signál pri -0,83 V bol analyticky 

použiteľný, ale stratil sa pri alkalickom pH. Druhý vrchol sa objavil v polarograme roztokov 

taurolidínu pri alkalickom pH a bol identifikovaný ako formaldehyd – toto bolo kvantifikované 

rýchlou metódou DPP. V komerčných taurolidínových roztokoch sa zistili len stopové 

množstvá formaldehydu, ktoré nemajú klinický význam [29]. 
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V roku 1996 sa na univerzite v Iowa zaoberal tím v zložení Young-Sihn Sihn, J.K. Guillory, 

Lee E. Kirsch skúmaním degradačnej kinetiky taurolidínu. Cieľom ich štúdie bolo zhodnotiť 

účinok kyseliny chromotropovej, prípadne iných derivátov formaldehydu alebo amínov pri 

vývoji dostatočne citlivej, selektívnej a špecifickej skúšky, ktorá by pomohla čo 

najjednoduchšie analyzovať taurolidín. Ich postupy ukázali, že kyselina chromotropová je 

dostatočne selektívna a má pomerne vysokú mieru citlivosti a reprodukovateľnosti 

a okrem toho dokáže potlačiť rozklad taurultamu [11].  

V roku 2007 publikoval nemecký tím v zložení Ruediger Stendel, Louis Scheurer, Kathrin 

Schlatterer, Urs Stalder, Rolf. W. Pfirrmann, Ingo Fiss, Hans Möhler a Laurent Bigler štúdiu  

zameranú na farmakokinetiku taurolidínu pomocou novej metódy HPLC-ESI-MS/MS z jeho 

derivátov taurultamu a taurinamidu u pacientov s glioblastómom. Cieľom tejto štúdie bolo 

preskúmať farmakokinetiku taurolidínu in vivo po opakovanej intravenóznej infúzii v rozvrhu 

štandardne používanom počas liečby glioblastómu. Ako prerekvizita bola využitá ľudská krvná 

plazma a celá krv od mužského darcu in vitro.  Počas opakovanej intravenóznej infúznej terapie 

s taurolidínom sa vzorky plazmy odoberali každú hodinu počas 13 hodín denne u siedmich 

pacientov s glioblastómom. Pri použitých experimentálnych podmienkach sa taurolidín 

nepodarilo určiť priamo a tak sa spätne vypočítal z hodnôt taurultamu a taurinamidu.  

Koncentrácie taurultamu a taurinamidu boli stanovené použitím metódy založenej na 

vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografii online spojenej s elektrosprejovou ionizaciou a 

tandemovou hmotnostnou spektrometriou v režime monitorovania viacerých reakcií. Počas 

HPLC analýzy bola použitá kolóna Waters Symetry C18, mobilná fáza bola zmesou 

karboxylovej kyseliny vo vode (0,05 %) – složka A a karboxylovej kyseliny v acetonitrile 

(0,05 %) – složka B, rýchlosť prietoku mobilnej fázy bola 200 µl.min-1. Gradient bol nastavený 

tak, aby počas štyroch minú narástol podiel složky B z 10  % na 65 % a aby následne počas 

ďalších štyroch minút ostal konštantne na 65 %. Látky z HPLC išli priamo do iónového zdroja 

– elektrospreja. Použité nastavenia pre elektrosprej -  zmlžovací plyn (dusík) 40 psi, sušiaci 

plyn (dusík) 9 l/min, sušiaca teplota 300 °C, HV kapiláry - 4500 V, kapilárny výstup 104 V, 

skimmer 1 30 V. Záverom štúdie bolo konštantovanie, že nová metóda HPLC-ESI-MS/MS 

preukázala vysokú presnosť a reprodukovateľnosť. Ďalej, že taurolidín vykazoval stabilnú 

štruktúru derivátov v plazme in vitro, zatiaľ čo v plnej krvi bola zjavne konverzia závislá od 

času a koncentrácie. A následne bol vyslovený predpoklad, že koncentrácie taurolidínu a 

taurultamu v tkanivách budú vyššie ako koncentrácie v plazme [30]. 

V roku 2013 bola publikovaná zaujímavá štúdia autorov Kevin Marley, Stuart C. Helfand a ich 

spolupracovníkov zameraná na účinok taurolidínu u psov. Cieľom tejto štúdie bolo určiť 

farmakokinetiku a bezpečnosť taurolidínu u zdravých psov a bezpečnosť taurolidínu 

v kombinácii s doxorubicínom alebo karboplatinou u psov s osteosarkómom. Dvojpercentný 

taurolidín (vyrábaný spoločnosťou TauroPharmGmbH) bol infundovaný do šiestich zdravých 

psov s dávkou 150 mg.kg-1 počas dvoch hodín a pravidelne sa odoberali krvné vzorky. Časť 

psov dostala taurolidín s PVP a časť psov len čistý taurolidín. U siedmich psov 

s osteosarkómom bola podaná rovnaká dávka taurolidínu, ale k nemu aj deoxorubicín alebo 

karboplatina. Koncentrácie taurolidínu v sére sa hodnotili pomocou vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie online pripojenej k  tandemovej hmotnostnej spektrometrii 

s ionizáciou elektrosprejom (ESI-MS/MS) v režime monitorovania viacerých reakcií. Na 
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základe predpokladu, že taurolidín vo vodnom roztoku rýchlo konvertuje na jeho aktívne 

metabolity – taurultam a taurinamid, tak sérum psov ošetrených taurolidínom bolo hodnotené 

ako zmeny v hladinách taurultamu a taurinamidu pred ošetrením a po ošetrení infúziou 

taurolidínu. Záverom tejto štúdie bolo tvrdenie, že taurolidín nevykazuje toxické pôsobenie na 

kostnú dreň a ani gastrointestinálnu toxicitu nezvyšuje, avšak možno predpokladať, že 

taurolidín zvyšuje toxicitu doxorubicínu a karboplatiny [31]. 

Z degradačných metabolitov taurolidínu je pre život človeka najnebezpečnejším formaldehyd. 

V posledných dvoch desaťročiach 20. storočia bolo popísané viacero analytických metód na 

stanovenie formaldehydu. Tieto metódy zahŕňajú spektrofotometriu, plynovú chromatografiu, 

vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu, iónovú chromatografiu a polarografiu. Tieto 

metódy sú pomerne komplikované a vyžadujú vyškoleného operátora [32]. 

Zaujímavou metódou stanovenia formaldehydu priamo zo vzduchu v reálnom čase, ale 

s pomerne nízkou citlivosťou je chemiluminiscenčná metóda. Chemiluminiscenčné stanovenie 

formaldehydu je založené na takzvanej Trautz-Schoriginovej reakcii, pri ktorej spolu reagujú 

kyselina gallová s formaldehydom a s peroxidom vodíka v alkalickom prostredí. Výsledkom 

tejto reakcie je chemiluminiscenčné žiarenie s výraznými emisnými pásmi pri vlnových 

dĺžkach – 643 nm, 702 nm a 762 nm. Žiarenie je emitované excitovanými singletovými 

atómami kyslíka prechádzajúcimi do základného stavu. Táto reakcia bola použitá k stanoveniu 

formaldehydu vo vzduchu, kedy reakcia plynného formaldehydu s roztokom činidiel prebiehala 

v špeciálnej reakčnej cele na rozhraní dvoch fází – kvapaliny a vzduchu s medzou detekcie 

12,3 µg.m-3. Počas stanovenia formaldehydu vo vzduchu boli zistené taktiež kladné 

interferencie acetaldehydu a propionaldehydu vyskytujúcich sa vo vzduchu obecne 

s formaldehydom, ale oveľa nižšej bezvýznamnej koncentrácii [33]. 

Bežnou metódou stanovenia formaldehydu je spektrofotometrické stanovenie. Základom je 

reakcia formaldehydu s kyselinou chromotropovou (4,5-dihydroxynaftalen-2,7-disulfonovou) 

prebiehajúca vo vodnom 1 % roztoku okyslenom prídavkom kyseliny sírovej. Výsledkom 

reakcie je produkt fialovej farby, ktorý možno spektrofotometricky stanoviť pri vlnovej dĺžke 

570−580 nm. Medz detekcie pri tejto metóde sa najčastejšie udáva hodnotou 81 µg.m−3. Ďalšou 

reakciou využívanou v spektrofotometrii je reakcia para-rosanilínu, siričitanu a formaldehydu. 

Výsledkom tejto reakcie je purpurovo sfarbený produkt, ktorý výrazne absorbuje pri vlnovej 

dĺžke 570 nm a medz detekcie je v tomto prípade udávaná v rádoch desiatok µg.m−3 [23]. 

V súčasnosti sa čoraz viac pozornosti pri výbere metódy stanovenia formladehydu sústreďuje 

na senzory. Vo všeobecnosti senzory funkčných receptorov transformujú chemickú informáciu 

na nejakú formu energie, ktorú je možné merať snímačom. Najbežnejšími typmi senzorov 

formaldehydu sú spektrometrické alebo kolorimetrické senzory, ale samozrejme existujú aj 

mnohé ďalšie. Pri spektrofotometrickom type formaldehydových senzorov dochádza k detekcii 

rýchlych farebných zmien od bezfarebných po farebné, čo je spôsobené skutočnosťou, že 

enaminonová štruktúra v činidle reaguje s formaldehydom za vzniku derivátu lutidínu. Prístroj 

zachytí zmenu povrchovej farby detekčnej tablety, ktorá bola monitorovaná ako funkcia 

intenzity odrazeného svetla osvetleného zdrojom typu LED. Odozva je úmerná koncentrácii 

formaldehydu. Ďalším zaujímavým typom formaldehydových senzorov sú konduktometrické. 

Transdukčný mechanizmus konduktometrického formaldehydového plynového senzora zahŕňa 
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zmeny vodivosti spôsobené adsorpciou plynného formaldehydu. V poslednom desaťročí boli 

vyvinuté zariadneia pre zistenie informácií o expozícii formaldehydu v reálnom čase. Kovovo-

oxidačné polovodiče sú lacné a celkom bežné katalyzátory, ktoré sa využívajú k indikácii 

oxidácie formaldehydu. V týchto senzoroch sú donory aj akceptory elektrónov v plynnej fáze 

adsorbované na oxid kovu. Pri teplotách vyšších než 200 °C si adsorbované druhy môžu 

vymeniť elektróny s oxidom kovu. Elektrónový donor vodivosť zvýši, zatiaľ čo akceptor 

elektróny zachytáva a vodivosť znižuje [32].  

3.2   Katetrizácia 

Použitie centrálného venózného prístupu je bežnou praxou pre pacientov s ochoreniami akými 

sú rakoviny, hematologické malignity a chronické zažívacie choroby. Použitie takéhoto 

prístupu umožňuje podávanie látok venotoxických zlúčenín, znižuje riziko infekcie, ale 

predovšetkým použitie dlhodobých centrálnych venóznych katétrov zvyšuje komfort pacienta 

a zlepšuje kvalitu jeho života [34]. U onkologických pacientov sa využíva centrálny venózny 

prístup kvôli aplikovaniu špecifickej infúznej liečby, dlhodobej chemoterapie alebo z dôvodu 

insuficientného periférneho venózneho systému. Indikáciami k zavedeniu dlhodobých 

centrálnych venóznych katétrov sú taktiež aj dlhodobá antibiotická liečba, transplantácia 

kostnej drene a kmeňových buniek alebo hemodialýza, plazmaforéza či zriedkavejšie liečba 

chronickej bolesti [35]. Cieľom je použiť biokompatibilný katéter vo veľkej žile, ktorý 

umožňuje adekvátne riedenie infúznych produktov, zníženie bolesti pri injekcii a oneskorenie 

vývoja trombózy či voľnú aspiráciu krvi [36]. Vedenie katétra podkožným tunelom z miest 

venepunkcie po miesto výstupu, prípadne vloženie rezervoára portu do podkožia, zamedzuje 

migrácii mikroorganizmov kožnej flóry pozdĺž katétra, zamedzuje následnú kolonizáciu, čím 

znižuje riziko katétrovej infekcie. Dlhodobé centrálne venózne katétre zabezpečujú venózny 

prístup na niekoľko mesiacov prípadne rokov. Určené sú pre pacientov, u ktorých sa 

predpokladá potreba centrálneho venózneho prístupu v trvaní viac než 30 dní [35]. 

Centrálne venózne katétre sú v súčasnoti dôležité zariadenia, ktoré od svojho objavu zachránili 

nespočetné množstvo životov. Tunelizované centrálne venózne katétre boli vyvinuté už pred 

päťdesiatimi rokmi a odvtedy niekoľko klinických vynálezcov vytvorilo rôzne katétre 

s rôznymi funkciami [37]. V súčasnosti existuje viacero typov dlhodobých centrálnych 

venóznych katétrov. Najčastejšie používanými sú tunelizované centrálne venózne katétre – tu 

patrí známy Hickmanov či Broviacov katéter, totálne implantované venózne porty typu Port-

A-cath (PAC), periférne zavádzané centrálne venózne katétre a dialyzačné katétre [35]. 

Periférne zavádzané centrálne venózne katétre označované ako PICCs sú preferované u detí 

a dojčiat, ktoré potrebujú dlhodobý – týždňový až mesačný žilový prístup na extrakciu krvi, 

parenterálnu výživu a podávanie liekov, akými sú zvyčajne antibiotiká na osteomyelitídu alebo 

chemoterapeutiká. Preferované sú z dôvodu ľahkého vkladania, bezpečnosti, spoľahlivosti 

a nízkeho procedurálneho stresu. Tieto výhody sú kontraindikované možnou infekciou kože 

v mieste vpichu alebo septikémiou. PICCs sú vložené cez kožu do periférnej žily, ale so špičkou 

v centrálnej žile bez ohľadu na miesto vpichu. Zvyčajne sú vložené v hornej končatine 

v bazilickej, cefalickej a brachiálnej žile alebo na skalpe hlavy [38]. 



20 

 

PAC zariadneia sú umiestnené v centrálnych venóznych katétroch vložených cez vnútornú 

jugulárnu alebo podkľúčnú žilu so subkutánnym portom pre ľahký prístup. Umiestnenie portov 

na hrudníku sa realizuje u pediatrických pacientov s rakovinou, ktorí podstupujú chemoterapiu, 

alebo u pacientov trpiacich syndrómom krátkeho čreva, čo vyžaduje chronickú parenterálnu 

výživu. Rovnako ako u ostatných centrálnych venóznych katétrov, tak aj v tomto prípade by 

mal hrot vychádzať z vnútornej jugulárnej žily alebo pravej predsiene. Možné komplikácie, 

ktoré pri PAC možno očakávať, sú hlboká žilová trombóza, oklúzia či malformácia katétra 

a hematóm [39]. 

Tunelizované dlhodobé katétre sú určené pre pacientov, ktorí vyžadujú frekventnú alebo 

kontinuálnu infúznu liečbu, opakované krvné odbery alebo podávanie venotoxických liečiv, 

ktoré by pri extravazácii mohli poškodiť podkožné tkanivo[36]. Nevýhodou je náročnejšia 

starostlivosť o katéter a obmedzenie pacientov v niektorých aktivitách, ako aj vyššia incidencia 

katétrových infekcií oproti portom [35]. 

Dialyzačné katétre na dlhodobé použitie, prípadne katétre určené na aferézu, existujú vo forme 

tunelizovaných katétrov s kotviacou manžetou. V porovnaní s bežnými tunelizovanými 

katétrami sú kratšie a širšie v priemere, čoho cieľom je dosiahnúť adekvátny prietok látok [36]. 

Pri výbere správneho typu katétra je nevyhnutné zvoliť čo najmenší počet lúmenov a čo 

najmenší priemer katétra, pretože väčší počet lúmenov a diameter zvyšujú riziko trombózy, 

následne venóznej stenózy, prípadne infekcie katétra. Výber vhodného typu katétra závisí 

taktiež od typu podávanej liečby, frekvencie krvných odberov, podpornej liečby 

a od schopnosti zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o katéter [35]. 

Životnosť katétra závisí od techniky vloženia a sterility, správnej starostlivosti o katéter, od 

infekcií, trombózy a mechanického opotrebovania pri opakovanom použití. Najdlhšiu 

bezpečnú „prevádzku“ majú Hickmanove katétri a je to približne doba osemnástich mesiacov 

[36]. 

Zavedenie katétra v súčasnosti prebieha dvomi cestami. Prvý spôsob je označený ako ,,cut-

down“ technika a jedná sa o otvorený chirurgický prístup. Druhým spôsobom je technika 

Seldingerovou metodou, ktorá sa v súčasnosti využíva pri zavádzaní dlhodobých centrálnych 

katetróv najčastejšie [35]. Zavedenie CVK pomocou Seldingerovej metódy prebieha 

nasledújudim spôsobom. Na začiatku je potrebné zaviesť vodič do hornej dutej žily a následne 

vytvoriť podkožný tunel zo vzdialeného miesta v hornej časti hrudnej steny. V ďalšom kroku 

je potrebné port prevliecť vytvoreným tunelom smerom k vodiču a následne ho po vodiči 

zaviesť kaudálne do hornej dutej žily [36]. Odporúča sa koniec katétra uložiť v centrálnej žile, 

najideálnejšie vo vstupnej časti pravej predsiene (viď.Obrázok 4) [35]. 
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Obrázok 4: Umiestnenie centrálneho venózneho katétra [40]. 

Pri procese katetrizácie existuje množstvo nežiadúceich komplikácii, ktoré môžu vzniknúť pri 

zavádzaní katétra alebo vznikajú bezprostredne po jeho zavedení a komplikácie vznikajúce 

v priebehu používania. Do prvej skupiny komplikácií patrí punkcia artérie, podkožný hematóm, 

vzduchová embólia, poškodenie nervu alebo vény, prípadne pneumotorax. V druhej skupine 

komplikácii sa vyskytujú najčastejšie trombózy ciev a katétra alebo dysfunkcie katétra. Medzi 

dysfunkcie katétra možno zaradiť chemickú oklúziu precipitátom, zalomenie katétra, 

embolizáciu katétra, inverziu portu alebo poškodenie vonkajšej časti tunelizovaného katétra 

[35]. S používaním dlhodobozavedených prístupov súvisí taktiež aj nežiadúca mikrobiálna 

kontaminácia, tvorba patogénnych biofilmov a infekcie vedúce k zvýšeným nákladom na 

zdravotnú starostlivosť a k mortalite. Lokálne a systémové komplikácie alebo infekcie 

súvisiace so špecifickými patogénmi vedú k odstráneniu pomôcky. Alternatívne sa zdá byť 

užitočnou konzervatívna liečba kombinovanými systémovými antibiotikami a antibiotickou 

zámkovou terapiou [34]. Na zámkovú terapiu je určený mimo iných prípravkov aj roztok 

TauroLockTM [1]. 

3.3   Analytické metódy 

V súčasnosti zohráva analytická chémia významnú úlohu v procesoch farmaceutického 

priemyslu, kde sa okrem zabezpečenia kvality vstupných a výstupných surovín pri výrobe liečív 

používa aj pri skúmaní nových liekov rovnako ako sa uplatňuje v klinických aplikáciách kde je 

pochopenie interakcie medzi liekom a pacientom kľúčové. 

3.3.1 Chromatografická analýza 

Chromatografia je fyzikálne – separačnou metódou, ktorá je určená pre kvalitatívne aj 

kvantitatívne analýzy. Podstatou chromatografickej analýzy je delenie zložiek zmesi vzorky 

medzi dve fázy, ktoré sa od seba odlišujú niektorou základnou fyzikálne – chemickou 
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vlastnosťou. Jedna fáza je pohybujúca sa (označovaná ako mobilná fáza) a druhá fáza je 

nepohyblivá (označená ako stacionárna). Vzorka je unášaná systémom spolu s mobilnou fázou. 

Zložky vzorky (označované ako analyty) interagujú v rôznej miere so stacionárnou a mobilnou 

fázou. Analyty, ktoré sa pútajú silnejšie k stacionárnej fáze sa systémom pohybujú pomalšie a 

sú zadržované dlhšie než analyty, ktoré sa pútajú k stacionárnej fáze menej. Na základe tohoto 

princípu dochádza k deleniu zložiek zmesi vzorky [41]. Zvyčajne sa pri separácii uplatňuje 

niekoľko fyzikálne – chemických dejov súčasne, ale jeden z nich prevláda. Podľa povahy deja, 

ktorý prevláda pri separácii rozlišujeme chromatografiu rozdeľovaciu, adsorpčnú, iónovú, 

gélovú a afinitnú. Podľa usporiadania stacionárnej fázy rozlišujeme plošné a kolónové 

separačné systémy. Podľa skupenstva mobilnej fázy rozlišujeme kvapalinovú, plynovú a 

superkritickú fluidnú chromatografiu [42]. 

Prístroje, na ktorých sa chromatografická separácia realizuje, sa nazývajú chromatografy. 

Dôležitou časťou chromatografu je detektor, ktorý deteguje zložku vychádzajúcu z kolóny. 

Signál z detektoru sa prenáša do počítača, kde je spracovaný a zobrazený vo forme 

chromatogramu. Na ose y sa vynáša odozva detektoru, ktorá je spravidla funkciou koncentrácie 

eluovanej zložky v mobilnej fáze, a na ose x sa vynáša čas.  Vzorový chromatogram znázorňuje 

Obrázok 5. Vlnám na chromatograme hovoríme retenčné krivky alebo najčastejšie píky. 

Nástrek predstavuje moment, kedy bola vzorka umiestnená na kolónu [43].  Charakteristickou 

veličinou každej separovanej látky v danom systéme je elučný (retenčný) čas tR alebo elučný 

(retenčný) objem VR. Retenčný čas je doba, ktorá uplynie od nástreku vzorky do dosiahnutia 

maxima elučnej krivky a retenčný objem je objem mobilnej fázy pretečený kolónou za túto 

dobu. Retenčný čas sa delí na čas, ktorý molekula pretrváva v mobilnej fáze (takzvaný mŕtvy 

retenčný čas tM) a čas strávený v stacionárnej fáze (nazývaný redukovaný retenčný čas t´R). Pre 

inert, ktorý sa nepúta na stacionárnu fázu a putuje rovnakou rýchlosťou ako mobilná fáza, je 

retenčný čas rovný mŕtvemu retenčnému času [42]. 

 

Obrázok 5: Vzorový chromatogram pri elučnom móde [42]. 
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Účinnosť chromatografickej kolóny možno vyjadriť bezrozmernou veličinou n, ktorá sa nazýva 

počet teoretických patier. Čím vyššiu hodnotu má n, tým menej sa zóna zložky rozšíri počas 

prechodu kolónou a tým je kolóna účinnejšia [43]. 

3.3.1.1 Plynová chromatografia 

Plynová chromatografia je fyzikálne chemická metóda delenia plynov a pár, ktorá využíva 

rozdelenie zložky medzi dve nestejnorodé fázy – nepohybllivú (stacionárnu) a pohyblivú 

(mobilnú) pričom mobilnou fázou je plyn. Plynová chromatografia je separačnou metódou, 

ktorú možno použiť na plyny, ale aj na všetky ostatné tekavé látky bez ohľadu na ich pôvod, 

ktoré sa môžu vyskytovať v plynnej fáze. Ak  je stacionárnou fázou tuhá látka, tak hovoríme o 

chromatografii plyn-tuhá látka (GSC). V tomto prípade závisí delenie látok na adsorpčných 

vlastnostiach stacionárnej fázy (náplne kolóny) k rozdeľovanej vzorke a na vlastnostiach 

nosného plynu. Ak je stacionárnou fázou kvapalina, tak ide o chromatografiu plyn-kvapalina 

(rozdelovacia chromatografia, GLC). Pri delení sú zložky unášané kolónou prostredníctvom 

nosného plynu. Zložky sa rozdelia medzi nosný plyn a netekavú kvapalnú fázu nanesenú na 

tuhom inertnom nosiči [44]. 

Základné časti plynové chromatografu popisuje Obrázok 6 a stručne sú popísané pod ním. 

 

Obrázok 6: Schéma plynového chromatografu [45]. 

Zdrojom nosného plynu je spravidla tlaková nádoba s regulátorom tlaku – redukčným ventilom. 

Nosný plyn býva najčastejšie dusík alebo hélium, ale používa sa aj vodík, argón, oxid uhličitý 

alebo zmes dusíka a metánu. Nosný plyn sa volí podľa použitého druhu kolóny a detektoru [44]. 

Pri výbere plynu hraje úlohu aj nižšia cena, potreba netoxicity a bezpečnost práce. Často 

používaný vodík má nevýhodu, že je horľavý a explozívny [42]. 
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Miesto, kadiaľ sa vnáša vzorka do kolóny, je konštruované ako komôrka nezávisle vyhrievaná 

na zvolenú teplotu s dokonalým preplachovaním nosným plynom. Kvapalné vzorky sa 

nastrekujú injekčnou mikrostriekačkou, ktorá prepichne pryžové septum uzatvárajúce 

komôrku. V injektore dochádza k velmi rýchlemu odpareniu vzorky a vzniklé pary sú nosným 

plynom transportované do kolóny. Teplota komôrky by mala byť o niekoľko desiatok stupňov 

vyššia než je teplota varu vzorky, aby došlo k jej okamžitému odpareniu. V niektorých 

zariadeniach je možné nastrieknúť vzorku priamo na kolónu. Kolóna je pripojená k injektoru 

tak, že ihla mikrodávkovača sa zasunie priamo do tejto kolóny, kam je následne dávkovaná 

vzorka. Kolóna je udržiavaná na určitej teplote prostredníctvom termostatu – možno pracovať 

aj s teplotami, ktoré sa programovo menia počas analýzy [44]. 

Kolóny možno použiť náplňové alebo kapilárne. Náplňové kolóny sú trubice naplnené 

sorbentom alebo nosičmi pokrytými kvapalnou fázou. Najčastejšie sú vyrobené z ocele alebo 

skla. Vnútorný priemer kolóny je 2 až 3 mm, dĺžka 1 až 3 m. Majú vyššiu kapacitu než kapilárne 

kolóny. Príkladmi náplne adsorbenov pre adsorpčnú chromatografiu sú silikagél, grafitizovaný 

uhlík alebo oxid hlinitý. Kapilárne kolóny využívajú jako nosiče stacionárne fázy svojej 

vnútornej steny. Vyrábajú sa obvykle z taveného kremeňa. Vnútorný priemer kolón je 0,1-

0,53 mm, hrúbka filmu stacionárnej fázy 0,1-5 µm, dĺžka 15-60 m [42]. 

Úlohou detektora je vo všeobecnosti zvýrazniť rozdiel signálov pri prechode samotného 

nosného plynu a pri prechode nosného plynu obsahujúceho eluovanú zložku na výstupe 

z kolóny. Charakteristikou dobrého detektoru je dobrá stabilita signálu, veľká citlivosť a 

dostatočne rýchla reakcia na zmenu zloženia prechádzajúceho eluátu. Najznámejšími 

detektormi sú tepelne vodivostný, plameňový ionizačný, plameňový fotometrický a detektor 

elektronového záchytu. Najrozšírenejším detektorom je tepelne vodivostný nakoľko dáva 

odozvu na všetky látky – je univerzálny. Podstatnou časťou tohoto detektora je tenké odporové 

vlákno umiestnené vnútri kovového bloku. Vláknom prechádza konštantný elektrický prúd, 

ktorý ho zahrieva na určitú teplotu. Teplota vlákna má byť vyššia aspoň o 100 °C než teplota 

bloku. Keď detektorom vyhriatým na konštantnú teplotu prechádza čistý nosný plyn so stálym 

prietokom, tak aj teplota odporového vlákna je konštantná. V prípade, že plyn obsahuje 

eluovanú látku, ktorá má inú tepelnú vodivosť, tak sa zmení teplota vlákna a tým aj jeho odpor. 

Okrem tepelne vodivostného detektora patrí k najpoužívanejším detektorom plameňový 

ionizačný detektor (FID). Jeho podstatnou časťou je horáčik s prívodom nosného plynu a 

vodíka v spodnej časti. Do spodnej časti býva privádzaný aj vzduch ako oxidovadlo, a u 

kappilárnych kolón tiež dusík jako pomocný plyn. Ióny a elektróny, ktoré sa vytvoria spálením 

komponent obsiahnutých v nosnom plyne umožňujú elektrický tok medzi elektródami, na ktoré 

je vložené stabilizované ednosmerné napätie. Jednotlivé konštrukcie FID sa líšia najmä úpravou 

a konštrukciou elektród, ktoré môžu byť umiestnené ako dve doštičky rovnobežné 

s plamienkom, alebo sa jako jedna elektroda používa elektricky odizolovaná kovová tryska 

horáku. Druhá elektróda má formu komínku a je umiestnená nad plameňom. Mechanizmus – 

predpokladá sa, že v redukčnej zóne plameňa dochádza k hydrogenácii a vytvoreniu radikálov, 

ktoré nasledujúcou reakciou s kyslíkom produkujú ióny schopné prenosu elektrického prúdu 

[44]. 
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3.3.1.2 Kvapalinová chromatografia 

Pre kvapalinovú chromatografiu je charakteristické použitie kvapaliny ako mobilnej fázy. 

V praxi sa možno stretnúť s dvomi podtypmi. Prvým typom je kvapalinová rozdeľovacia 

chromatografia označovaná ako LLC a druhým typom je kvapalinová adsorpčná 

chromatografia označovaná ako LSC [46]. Na rozdiel od plynovej chromatografie rozhodujú 

o separácii zložiek nielen interakcie so stacionárnou fázou, ale veľmi výrazne aj použitá 

mobilná fáza. Ak zrovnáme kvapalinovú a plynovú chromatografiu z hľadiska účinnosti, tak 

v kvapalinovej chromatografii je nižší príspevok molekulárnej difúzie zložky, pretože 

kvapalina má oveľa vyššiu viskozitu než plyn [42]. Technické vybavenie kvapalinového 

chromatografu pozostáva z častí, ktoré znázorňuje Obrázok 7 [48]. 

 

Obrázok 7: Schéma kvapalinového chromatografu [48]. 

Kvapalina sa do kolóny dostáva prostredníctvom čerpadla. Čerpadlo má za úlohu zabezpečiť 

konštantný prietok mobilnej fázy, ktorý musí byť regulovateľný. Najčastejšie používanými 

čerpadlami sú piestové čerpadlá vyrobené z nerezovej ocele, keramiky alebo plastu. Je 

nevyhnutné, aby materiál čerpadla nebol narušovaný mobilnou fázou a aby do nej neuvoľňoval 

žiadne látky. Zloženie mobilnej fázy môže ostávať konštantné alebo sa môže meniť počas 

separácie. Dávkovanie vzorky prebieha najčastejšie s využitím takzvanej dávkovacej „smyčky“ 

nakoľko dávkovanie injekčnou striekačkou je nevýhodné – okrem iného problém s tesnosťou a 

udržaním tlaku [42], [46], [48].  

Kolóny pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu sú rovné trubice s hladkým vnútorným 

povrchom. Materiál kolóny musí byť schopný odolať jednak vysokým pracovným tlakom a 

jednak chemickému pôsobeniu mobilních fází a separovaných látok, na ktoré nesmie pôsobiť 

katalyticky, aby nedošlo k rozkladu vzorky v priebehu analýzy. Ako materiál pre 
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chromatografické kolóny sa väčšinou používajú bezšvové trubice z kvalitnej antikoróznej ocele 

s lešteným vnútorným povrchom alebo hrubostenné trubice zo špeciálne 

tvrdeného borosilikátového skla, ktoré majú lepšiu chemickú než mechanickú odolnosť. 

V dnešnej dobe sa pre analytické separácie používajú prevažne kolóny plnené pórovitými 

náplňami s čiastočkami priemeru 3 – 10 µm. Dĺžky týchto kolón sú v rozmedzí 5 – 30 cm a 

vnútorný priemer je v rozmedzí 2 – 4 mm. S rastúcou dĺžkou kolóny sa úmerne zvyšuje 

účinnost separácie, doba analýzy a pracovný tlak [43]. 

Detektory v kvapalinovej chromatografii možno rozdeliť na selektívne a univerzálne. Signál zo 

selektívneho detektora je úmerný len koncentrácii určitej látky v eluáte. Univerzálne detektory 

zase poskytujú signál úmerný vlastnostiam eluátu ako celku. V súčasnosti sú používanejším 

typom selektívne. K najbežnejšie využívaným patria fotometrické detektory, ktorými sa meria 

absorbancia eluátu vychádzajúca z kolóny pri určitej hodnote vlnovej dĺžky. Ďalším pomerne 

obľúbeným detektorom je fluorescenčný detektor, ktorý je založený na schopnosti látok 

absorbovať a vysielať elektromagnetické žiarenie. Používajú sa taktiež elektrochemické, 

vodivostné a voltamperometrické detektory v prípadoch, kedy sa vskúmanej vzorke vyskytujú 

oxidovateľné alebo redukovatelné látky [42], [46], [48]. 

3.3.2 Hmotnostná spektrometria 

Hmotnostná spektrometria je podobne ako chromatografia svojou podstatou separačná 

technika. Hlavným rozdielom je prostredie, v ktorom dochádza k separácii. Hmotnostná 

spektrometria je založená na interakcii nabitých častíc s elektrickým alebo magnetickým poľom 

vo vákuu, zatiaľ čo chromatografia je typicky realizovaná v kvapaline alebo plyne [47]. MS je 

technika, ktorá prevádza vzorku na ionizovanú plynnú fázu a vzniknuté ióny separuje podľa 

hodnoty podielu hmotnosti a náboja (m/z). Základnými krokmi tejto techniky sú, ionizácia, 

separácia iónov hmotnostným analyzátorom a ich detekcia [42]. 

Všetky typy hmotnostných spektrometrov sa skladajú z rovnakých troch častí: iónového zdroja, 

analyzátora a detektora [47]. Obvyklé usporiadanie jednotlivých častí hmotnostného 

spektrometra znázorňuje Obrázok 8.  

Vzorka vstúpi do systému a takmer okamžite nastáva jej ionizácia v prostredí iónového zdroja. 

V súčasnosti medzi najpoužívanejšie ionizačné techniky patrí elektrónová ionizácia 

a elektrosprej. Elektrosprej je viacmenej technikou prevodu iónov z kvapalnej do plynnej fázy, 

umožňujúcou ionizáciu stredne polárnych molekúl až po ióny. Ióny vytvorené v iónovom zdroji 

putujú do hmotnostného analyzátora, kde na základe pomeru m/z dochádza k separácii iónov. 

Ióny, ktoré boli hmotnostným analyzátorom vybrané, sú zaznamenávané detektorom, ktorý 

zaznamenaný signál prevádza do digitálneho formátu. Získaný záznam sa nazýva hmotnostné 

spektrum. Na ose x je udávaný pomer m/z a na ose y relatívna intenzita [41]. 

Hmotnotná spektrometria je dnes nenahraditeľnou metódou pri sledovaní kvality vo 

farmaceutickom priemysle, vodárenstve alebo potravinárstve. V oblasti toxikológie umožňuje 

komplexnú analýzu stoviek liekov a ich metabolitov, analýzu opiátov, amfetaminu, alkaloidu 

a podobne. O nič menej významné je jej uplatnenie pri analýze antidepresív, antihypertenzív 

a antibiotík [47]. 
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Obrázok 8: Schéma hmotnostného spektrometra [42]. 

3.3.2.1 Kvapalinová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou 

Spojenie vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie predstavuje 

atraktívnu a veľmi účinnú analytickú techniku, ktorá snáď najlepšie uspokojuje požadavky 

kladené na analýzu zmesí zložitých organických látok. Výhodami použitia spektrometra oproti 

ostatným detektorom dnes bežne používaným v kvapalinovej chromatografii sú jeho nízke 

medze detekcie, volitelná selektivita, prípadne univerzálnosť a v neposlednom rade množstvo 

informácii o štruktúre analyzovanej látky využitelných pre ich identifikáciu [51].  

Hlavným problémom tejto techniky je konštrukcie zariadenia. Problémom je spojenie. Previesť 

analyzované látky do plynnej fázy a odstránenie nadbytečného množstva mobilnej fázy sú 

hlavnými problémami, ktoré konštruktérii LC/MS prístroja museli vyriešiť. Existuje viacero 

špeciálnych ionizačních techník, kterým sa podarilo prepojiť LC s MS – sú to mäkké ionizačné 

techniky ako elektrosprej či chemická ionizácia za atmosférického tlaku. Pri ionizácii 

elektrosprejom, ktorá je dnes asi najpoužívanejšou technikou, prechádza eluát po výstupe 

z chromatografickej kolóny kapilárou, na ktorej je vložené vysoké napätie. Kvapôčky 

vznikajúce na výstupe z kapiláry nesú vplyvom vysokého gradientu elektrického poľa kladný 

prípadne záporný náboj podľa polarity vloženého napätia na kapiláre. Ďalším odparovaním 

rozpúšťadla dochádza k zmenšovaniu veľkosti kvapôčiek a k zvyšovaniu hustoty povrchového 

náboja, až dôjde k rozpadu na menšie kvapôčky až sa napokon uvoľní protónovaný 

molekulárny ión alebo sodný adukt molekuly pri snímaní kladných iónov, respektive 

deprotovaný molekulárny ión pri snímaní záporných iónov. Fragmentované ióny sú zväčša 

málo intenzívne alebo úplne chýbajú [50]. 
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4.  EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1 Použité chemikálie a prístroje 

4.1.1 Použité chemikálie 

− Roztok formaldehydu – 36-37 % (PENTA) 

− Deionizovaná voda (systém Milli-Q, MILLIPORE) 

− Chlorid sodný – p. a. (PENTA) 

− TauroLockTM – šarža 60317B s expiráciou 03/2019 (TauroPharm GmBH) 

− Acetonitril for HPLC  ≥ 99.9 % (CHROMASOLV™) 

4.1.2 Použité prístroje 

− Plynový chromatograf – HP 5890 A (Hewlett Packard) 

− Kvapalinový chromatograf – Agilent Series II (Agilent) 

− Hmotnostný spektrometer – Agilent Technologies 6320 Ion Trap (Agilent) 

− Termostat – UE 500 (Memmert) 

4.1.3 Použité programové vybavenie 

− Agilent ChemStation version A.10.0 – použitý k analýze vzoriek na plynovom 

chromatografe 

− Agilent ChemStation Rev. B.01.03 [204] – použitý k spracovaniu dát získaných 

plynovou chromatografiou 

− Agilent 6300 Series TrapControl – použitý k analýze vzoriek na kvapalinovom 

chromatografe v spojení s hmotnostným spektrometrom 

− Agilent 6300 Series Ion Trap LC/MS System Software Version 6.2 – použitý 

k spracovaniu dát získaných kvapalinovou chromatografiou v spojení s hmotnostnou 

spektrometriou 

4.2  Príprava vzoriek 

Celkovú prípravu vzoriek možno rozdeliť do troch častí. Prvá časť bola realizovaná na úplnom 

začiatku našich experimentov v sterilných priestoroch lekárne pavilónu Z v areáli Fakultnej 

Nemocnice Bohunice. Počas tejto časti došlo k naplneniu sedemdesiatichpiatich bezlatexových 

striekačiek prípravkom TauroLockTM. Každá jedna striekačka bola naplnená tromi mililitrami 

tohoto príravku. Použité boli polypropylénové striekačky so závitom značky B. BRAUN 

Omnifix s vnútorným objemom tri mililitre, ktoré sú konštruované s úsporným piestom a bez 

mŕtveho priestoru, čo zaistilo minimálnu stratu liečiva. Okrem naplnených striekačiek sme 

k našim experimentom zabezpečili aj vialky s ktorými sa v priestoroch lekárne nemanipulovalo 

– boli v originálnom nepoškodenom balení a zodpovedali rovnakej výrobnej šarži ako viálky, 

ktoré boli použité k rozplneniu do našich sedemdesiatichpiatich striekačiek. 

Druhú časť predstavuje skladovanie prípravkov v dvoch rozdielnych prostrediach. Polovica 

vialiek rovnako ako polovica naplnených striekačiek bola uskladnená v tmavom 

klimatizovanom priestore pri stálej teplote 21 °C a druhá polovica vialiek a taktiež striekačiek 

bola uskladnená na dennom svetle pri izbovej teplote. Výrobca doporučuje skladovanie pri 

teplotách 15-30 °C na tmavom mieste. So striekačkami naplnenými prípravkom TauroLockTM 
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a uvedenými doporučeniami skladovania je pacient prepustený do domácej starostlivosti. 

Pacient najčastejšie dostáva od lekárnika TauroLockTM na dobu dvoch až troch mesiacov 

a práve preto sa naša štúdia zamerala na sledovanie prípravku od momentu jeho naplnenia do 

striekačky až po uplynutie troch mesiacov počas jeho skladovania v dvoch rozdielnych 

prostrediach, ktoré však pacient môže na skladovanie bežne využiť. 

Tretiu časť predstavujú procesy úpravy vzorky do formy vhodnej pre použitie v jednotlivých 

analýzach. V prípade analýzy – stanovenia degradačných metabolitov s využitím tandemovej 

techniky kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou spektrometriou nebolo 

potrebné skladované vzorky – vialky ani striekačky – nejak špeciálne upravovať. Jediným 

krokom v tomto prípade bolo dať jeden mililiter skladovanej vzorky do dvojmililitrovej 

šrôbovacej svetluodolnej vialky a uzavrieť. Takto pripravené formy vzorky boli umiestnené do 

autosampleru a pripravené priamo na analýzu. 

V prípade analýzy zameranej na stanovenie prítomnosti a množstva formadehydu vo vzorkách 

bol postup o niečo časovo náročnejší. Do šrôbovacích vialiek s vnútorným objemom štyri 

mililitre boli dané dva mililitre skladovanej vzorky prípravku TauroLockTM ku ktorej bol 

pridaný jeden gram chloridu sodného s vysokou čistotou. Následne boli vialky uzavreté 

vrchnákom s prepichovacím septom a umiestnené na dobu dvoch hodín do termostatu 

vyhriateho na teplotu 60 °C. Takto pripravené a vyhriate formy vzorky boli pripravené na 

analýzu plynovým chromatografom. 

Každý týždeň boli pripravované vzorky z dvoch originálnych vialiek prípravku TauroLockTM 

a šiestich naplnených striekačiek pričom jedna originálna vialka a tri naplnené striekačky boli 

pred analýzou spoločne skladované v tmavom prostředí a ďalšia originálna vialka rovnako ako 

aj tri ďalšie striekačky boli skladované v svetlom prostredí. Príprava vzoriek postupmi tretej 

časti prebiehala od naplnenia striekačiek prípravkom TauroLockTM pravidelne každých sedem 

dní po dobu dvanástich týždňov. 

4.3  Realizácia metódy plynovej chromatografie 

Pomocou tejto metódy bol študovaný formaldehyd v prípravku TauroLockTM. Pozornosť bola 

zameraná na jeho prítomnosť, množstvo a jeho zmeny koncentrácie v závislosti na uplynulej 

dobe skladovania v rozličných prostrediach. 

Na začiatku realizácie experimentov bolo potrebné zistiť, či hodnota plochy píku odráža 

hmotnostnú koncentráciu formaldehydu prítomného v roztoku a tak bola zostavená kalibračná 

rada. Po vynesení grafickej závislosti nameraných hodnôt plôch píkov na hmotnostnej 

koncentrácii a zobrazení regresnej rovnice nadobudol koeficient determinácie vysokú hodnotu 

(viď.Obrázok 9) a tak možno považovať plochu píku za veličinu priamo úmernú hmotnostnej 

koncentrácii formaldehydu prítomného vo vzorke. 

Druhou podstatnou informáciou k tomu, aby sme mohli vôbec použiť túto techniku bolo zistiť 

jej spodnú medz detekcie. Spodná hranica detekcie bola určená na 0,009 9 g.l-1 nakoľko v tomto 

prípade nameraný pík s retenčným časom 2,68 minúty prevyšoval šum odozvy zariadenia 

presne trikrát. 
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Po overení predpokladov, že nameraná plocha píku je úmerná hmotnostnej koncentrácii, že 

medz detekcie je dostatočná a že nedochádza k úniku formaldehydu cez napichnuté septum 

vyhriatej vialky došlo k realizácii vlastných pilotných experimentov s využitím plynového 

chromatografu. 

 

 

Obrázok 9: Kalibračná rada. 

Základným prvkom experimentov bola príprava vzoriek vyššie popísaným postupom a využitie 

takzvanej ,head-space“ techniky. Z vyhriatych vialiek pripravených vzoriek – približne 

z polovice plynnej fázy nad roztokom – bolo vyhriatou plynotesnou striekačkou značky 

Hamilton odobratých 150 µl pary vzorky, ktoré bole následne nastreknuté do injektoru 
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Ďalším doležitým prvkom  experimentov bolo nastavenie jednotlivých častí zariadenia. Prvou 
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pomerom toku 1/25. Nutnou podmienkou bolo, aby teplota injektora bola vyššia než teplota 

vyhriatej vzorky kvôli tomu, aby sa zabránilo jej skondenzovaniu. Teplota injektoru bola 

nastavená na 150 °C. Plynná vzorka z injektoru spolu s nosným plynom prechádzala cez kolónu 

Zebron ZB 624 firmy Phenomenex, ktorej rozmery boli 60 m x 0,32 mm a ktorá obsahovala 

stacionárnu fázu hrúbky 1,8 µm so zložením – 6 % kyanopropylfenyl- a 94 % 

dimethylpolysiloxan. Nosným plynom bol v tomto prípade vodík, nakoľko je cenovo 

najlacnejší a umožňuje pracovať pri vyšších prietokoch. Prietok vodíka kolónou bol nastavený 

na 3,9 ml.min-1 a separácia jednotlivých látok vzoriek prebiehala izotermálne pri teplote 

120 °C. Poslednou súčiastkou, ktorá bola nastavovaná bol FID detektor vyhriaty na 200 °C. Do 

oblasti detektoru bol privádzaný vodík s prietokom 35 ml.min-1, dusík ako prídavný plyn 

s prietokom 25 ml.min-1 a ako oxidovadlo bol privádzaný vzduch s prietokom 300 ml.min-1. 
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Všetky stanovenia boli kvôli overeniu správnosti zopakované trikrát u všetkých vzoriek 

v oboch typoch prostredia. 

4.4  Realizácia kvapalinovej chromatografie v spojení s hmotnostnou 

spektrometriou 

Pomocou tejto metódy boli študované účinné látky a degradačné metabolity prítomné 

v prípravku TauroLockTM. Pozornosť bola zameraná na ich prítomnosť, množstvo a jednotlivé 

zmeny koncentrácie v závislosti na uplynulej dobe skladovania v reálnych podmienkach. 

Najdôležitejšou časťou práce s LC/MS bola optimalizácia tejto metódy, ktorá mala za cieľ 

vytvoriť čo najideálnejšie podmienky pre účinnú a pomerne rýchlu separáciu správnou voľbou 

viacerých faktorov. 

Prvým dôležitým faktorom, ktorým sme sa zaoberali bol výber chromatografickej kolóny. 

Našou prvou voľbou bola kolóna Ascentis Express HILIC 53946 – U. Pre jej otestovanie sme 

sa rozhodli na základe poznatkov, že hydrofilná interakčná chromatografia je vhodná pre 

stanovenie polárnych a hydrofilných látok, a faktu, že analyzovaný TauroLockTM možno 

považovať za nízkopolárnu látku. Dĺžka tejto kolóny bola 15 cm a jej vnútorný priemer (ID) 

2,1 mm. Náplň tejto kolóny tvoria sférické častice veľkosti 2,7 μm s pevným inertným jadrom 

priemeru 1,7 μm a vrstvou stacionárnej fázy s hrúbkou 0,5 μm. Veľkosť pórov častíc je 100 Å. 

Stacionárna fáza je tvorená pentafluorofenylpropylom na silikageli. V porovnaní s úplne 

poréznymi časticami majú tieto náplne oveľa kratšiu cestu difúzie vďaka pevnému jadru. Táto 

čiastočná pórovitosť znižuje axiálnu disperziu rozpustených látok a minimalizuje rozšírenie 

píkov. Využívaným separačným mechanismom bola hydrofilná interakcia. 

Našou druhou voľbou bola kolóna Kinetex 2.6 µm C18 100 A. Jedná sa o najuniverzálnejšiu 

kolónu na svete používanú v oblasti vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Dĺžka kolóny 

bola 15 cm a jej vnútorný priemer (ID) 3 mm. Aj pri tejto kolóne sa uplatňujú sférické častice 

s pevným jadrom. Ich veľkosť – 2,6 μm je však o niečo menšia než u častíc predchádzajúcej 

kolóny. Veľkosť pórov častíc je 100 Å. Stacionárnu fázou kolóny je oktadecylsilikagel. 

Využívaným chromatografickým módom bola separácia v systému reverzných fází. 

U prvej použitej kolóny nedošlo k zadržaniu analytov a všetka vzorka prešla systémom bez 

akejkoľvek separácie. U druhej použitej kolóny už k zadržaniu analytu na stacionárnej fáze 

došlo, ale získané píky boli rozmazané, nesúmerné a široké a tak sme prešli na tretí typ 

chromatografickej kolóny.  

Poslednou kolónou, ktorú sme testovali, bola kolóna Ascentis Express – C18, ktorá je 

označovaná za ideálnu kolónu pre náročné LC/MS analýzy. Dĺžka kolóny bola 15 cm a jej 

vnútorný priemer (ID) 2,1 mm. Stacionárnu fázu predstavuje C18 – oktadecyl s poréznymi 

časticami zo silikagélu typu B. Veľkosť častíc je 2,7 μm a veľkosť ich pórov je 90 Å. 

Využívaným separačným mechanismom bola separácia v systému reverzných fází. Píky 

získané s použitím tejto kolóny boli krajšie – symetrické a nechvostujúce; preto sme kolónu 

Ascentis Express – C18 zvolili ako vhodnú pre našu analýzu. 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorému sme sa venovali, bol výber vhodnej mobilnej fázy. 

Hľadali sme mobilnú fázu, ktorá by bola použiteľná do systému obrátených fází čiže kvapalinu, 
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ktorá je polárna a ktorá by chemicky nenarušovala ani nevymývala stacionárnu fázu v našej 

kolóne. Ďalšou požiadavkou na mobilnú fázu bolo, aby nekládla odpor proti prevodu hmoty a 

pretekala kolónou pri určitom tlaku s dostatečnou rýchlosťou. Vo väčšine aplikácií tejto metódy 

sa ako mobilná fáza využíva zmes vody a organického rozpúšťadla – zväčša methanol, 

isopropanol alebo acetonitril. 

Prvou mobilnou fázou, ktorú sme vyskúšali, bola zmes vody a acetonitrilu v pomere 90:10. 

Látky sa pekne oddelili, ale na začiatku veľmi rýchlo, tesne pri sebe – napríklad pri retenčnom 

čase 1,3 minúty sme získali látku s monoizotopickou hmotnosťou 154,9 a pri čase 1,5 minúty 

látku s monoizotopickou hmotnosťou 159 a tak sme skúsili inú mobilnú fázu. 

Druhou mobilnou fázou, ktorú sme testovali bola zmes vody a methanolu v pomere 90:10. Ako 

organickú fázu sme zvolili methanol kvôli jeho menšej elučnej sile oproti acetonitrilu. 

Predpokladali sme lepšiu separáciu látok, ale to sa bohužiaľ nepodarilo – nefungovalo to, látky 

vzorky sa neroseparovali a tak sme sa vrátili k pôvodnej zmesi vody a acetonitrilu.  

Nami zvolenou mobilnou fázou sa stala napokon zmes vody a acetonitrilu v pomere 80:20. 

Oproti prvej testovanej mobilnej fáze sme v tejto výslednej mobilnej fáze znížili obsah 

organickej látky s cieľom spomaliť separáciu na začiatku a fungovalo to perfektne. 

Po výbere vhodnej zmesi mobilnej fázy sme prešli na nastavenie gradientu. Čím viac organickej 

látky je v mobilnej fáze, tak tým rýchlejšie sa jednotlivé látky vzorky separujú a podľa tohoto 

sme sa pokúšali dopracovať experimentálne k čo najúčinnejšiemu nastaveniu – aby sa 

jednotlivé analyty vzorky delili postupne počas celej doby separácie. 

Po zistení ideálneho zloženia mobilnej fázy – 80 % voda a 20 % acetonitril sme skúsili viaceré 

nastavenia gradientov.  

Prvý krát sme sa gradient pokúsili nastaviť nasledovne. Na začiatku sme mali 20 % acetonitrilu 

a 80 % vody a postupne sme pridávali acetonitril, ktorý pri desiatej minúte analýzy tvoril 50 % 

objemu zmesi. Až do dvadsiatejpiatej minúty analýzy tvoril acetonitril 50 % objemu zmesi a 

potom od tridsiatej minúty klesal na pôvodných 20 %. Separácia s použitím tohoto gradientu a 

zloženia mobilnej fáze nebola ideálna a tak sme museli hľadať ďalej. 

Počas ďalšieho pokusu sme pracovali s nastavením gradientu tak, že z počiatočných 

dvadsiatich percent, ktoré zastával v zmesi klesal do pätnástej minúty na 10 %. Na desiatich 

percentách v zmesi sa držal do osemnástej minúty a potom začal jeho obsah v zmesi postupne 

narastať až pokiaľ v tridsiatejštvrtej minúte netvoril deväťdesiat percent zmesi mobilnej fázy. 

V tomto prípade sa analyty vzorky opäť pekne nerozdelili postupne a tak bolo nevyhnutné 

hľadať správny gradient ďalej. 

Nasledujúcim pokusom bolo, že sme vychádzali z dvadsiatich percent acetonitrilu, ktorý 

v siemdej minúte separácie dosahoval v objeme zmesi mobilnej fázy už 50 %. Do dvadsiatej 

minúty sa udržiaval pomer acetonitrilu v zmesi na päťdesiatich percentách a potom postupne 

klesal až v čase 23 minút tvoril už len 20 % objemu zmesi. Táto separácia nevyzerala zle, ale 

chceli sme skúsiť niečo lepšie a tak sme hľadali ďalej a ďalej. 

Napokon sa nám podarilo dostať k takmer ideálnemu nastaveniu – na začiatku separácie bolo 

v zmesi mobilnej fázy 20 % acetonitrilu, kterého objem postupne narastal až tvoril v pätnástej 
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minúte prebiehajúcej separácie 90 % objemu zmesi. Na deväťdesiatich percentách sa objem 

acetonitrilu držal až do dvadsiatej minúty prebiehajúcej separácie. Po uplynutí dvadsiatej 

minúty začal podiel acetonitrilu v zmesi rapídne klesať až v čase dvadsaťjedna minút tvoril len 

pôvodných 20 % objemu mobilnej fázy. Záznam z analýzy s použitím mobilnej fázy so 

zložením 80 % voda a 20 % acetonitril a s použitým spomínaným gradientom (je to vlastne 

naše ideálne nastavenie, ktoré sme používali počas celej doby analýzy) zobrazuje Obrázok 10. 

Významnou časťou analýzy na LC/MS bolo nastavenie prístrojov prispôsobené našim 

podmienkam. Prvým zariadením, ktoré sme nastavovali bol kapalinový chromatograf. 

S prihliadnutím na použitú kolónu - Ascentis Express – C18, ktorej vnútorný priemer (ID) je 

2,1 mm, bol prietok mobilnej fázy kolónou nastavený na 0,250 ml.min-1 podľa odporúčania 

výrobcu. Analýza prebiehala pri maximálním tlaku 350 barov a teplote 26 °C kvôli tomu, že 

sme sa snažili vzorku ponechať v jej optimálnych skladovacích podmienkach aj počas 

stanovovania jednotlivých metabolitov. Ďalšími dôležitými údajmi, ktoré bolo nutné nastaviť 

bol kompresibilitný faktor – 80.10-6/bar a maximálny gradient prietoku – 1,0 ml.min-1. 

Analyty z kvapalinového chromatografu podstúpili v oblasti elektrospreja ionizáciu a odtiaľ 

boli následne transportované do analyzátora hmotnostného spektrometra.  

Parametre elektrospreja boli nastavené nasledujúcim spôsobom. Sušiacim plynom bol dusík 

získaný z generátora dusíka (Peak Scientific) a podľa doporučení výrobcu bol jeho prietok 

nastavený na 10 l.min-1 a teplota na 350 °C. Zmlžovací plyn (dusík) bol nastavený na tlak 

25 psi. Samotný program si podľa nami zvolených parametrov nastavil napätie na kapiláre na 

- 3,5 kV.  

Počas nastavenia hmotnostního spektrometra sme sa riadili doporučeniami výrobcu, ktoré 

súviseli s prietokom mobilnej fázy. Rozsah skenovania bol nastavený na m/z 50 – 600. Hodnota 

Smart target bola nastavená na 50.000 a target mass na 280. 

Po pripravení vzoriek a nastavení prístroja bolo v autosampleri odobratých z vialky vzorky 5 µl 

jej obsahu a po nastrieknutí na kolónu začala analýza prebiehajúca štyridsať minút. Všetky 

stanovenia účinných látok rovnako ako degradačných metabolitov boli opakované dvakrát 

kvôli overeniu správnosti. Vzorky skladované v oboch prostrediach boli premeriavané 

pravidelne každých sedem dní po dobu dvanástich týždňov. 
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Obrázok 10: Získané záznamy z LC/MS počas analýzy striekačky naplnenej prípravkom TauroLock, 

ktorá bola analyzovaná ako čerstvá vzorka. 
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5.  VÝSLEDKY A DISKUSIA 

5.1  Plynová chromatografia 

Metódu plynovej chromatografie sme využili k štúdiu formaldehydu, ktorý vzniká ako 

nežiadúci nebezpečný metabolit pri rozklade taurolidínu vo vodnom prostredí. Našu pozornosť 

sme zamerali na dôkaz jeho prítomnosti, stanovenie hmotnostnej koncentrácie vo vzorkách 

a následne na zmeny jeho koncentrácie v závislosti na čase a na podmienkach skladovania. 

Prvým krokom bolo zistiť či je GC vôbec vhodnou metódou na stanovenie prítomnosti 

a množstva formaldehydu a tak bola zostavená kalibračná rada (viď.), ktorej grafické 

znázornenie poukázalo na lineárnu závislosť plochy píku na hmotnostnej koncentrácii 

formaldehydu prítomného v roztoku. Po zobrazení regresnej rovnice nadobudol koeficient 

determinácie hodnotu 0,999 9; tím bolo potvrdené, že plocha píku je veličinou priamo úmernou 

koncentrácii formaldehydu prítomného vo vzorke. Vďaka tomu, že výška nameraného píku s 

retenčným časom 2,68 minúty pri koncentrácii formaldehydu v roztoku 0,009 9 g.l-1 presne 

trikrát prevyšovala šum prostredia, tak táto hodnota bola stanovená za  limit detekcie (LOD). 

Prvá analýza (označovaná t0) bola realizovaná deň po tom, ako boli naplnené striekačky. 

Analyzované vialky aj striekačky boli skladované v tme – v ideálnych podmienkach podľa 

pokynov výrobcu. Zistili sme, že už v týchto „čerstvých“ vzorkách sa nachádzal nežiadúci 

formaldehyd. V prípade striekačky to bolo množstvo 0,070 3 g.l-1 a v prípade vialky 0,029 7 g.l-

1. Vo vialke je viac než o polovicu nižšia koncentrácia formaldehydu v porovnaní so 

striekačkou.  

Analýza vzoriek po mesiaci (označovaná t4) ukázala, že najviac formaldehydu obsahuje vzorka 

vialky skladovaná na svetle, a to v množstve 0,360 9 g/l. Hneď za ňou sa umiestnila vzorka 

striekačky skladovanej na svetle s formaldehydovou koncentráciou 0,301 4 g/l. Najmenej 

formaldehydu obsahovala vzorka vialky skladovanej v tmavom prostredí (viď.Tabuľka 1). 

Analýza vzoriek po druhom mesiaci (označovaná t8) opätovne ukázala, že najviac 

formaldehydu obsahuje vzorka vialky skladovanej na svetle a to až 0,504 7 g/l. Hneď za ňou sa 

umiestnila opäť vzorka striekačky skladovanej na svetle s formaldehydovou koncentráciou 

0,494 2 g/l. Najmenej formaldehydu obsahovala vzorka vialky skladovanej v tmavom 

prostredí. Počas tohoto obdobia došlo k výraznému zvýšeniu rozdielu medzi striekačkami. 

Zatiaľ čo po mesiaci bol rozdiel v koncentráciách formaldehydu 0,0095 g/l, tak po uplynutí 

ďalšieho mesiaca (druhý mesiac od naplnenia striekačky prípravkom) sa rozdiel hmotnostných 

koncentrácií formaldehydu zvýšil na 0,0355 g/l. 

Analýza vzoriek po treťom mesiaci (označovaná t12) ukázala, že najviac formaldehydu obsahuje 

vzorka striekačky skladovanej na svetle a to v množstve 0,687 g/l. Hneď za ňou sa umiestnila 

vzorka striekačky skladovanej v tme s formaldehydovou koncentráciou 0,625 5 g/l. Najmenej 

formaldehydu ako zvyčajne obsahovala vzorka vialky skladovanej v tmavom prostredí. 
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Tabuľka 1: Koncentrácie formaldehydu počas štúdie v obidvoch typoch prostredia u všetkých vzoriek. 

Doba skladovania 

[týždeň] 

Vialka skladovaná 

na svetle [g/l] 

Vialka skladovaná 

v tme [g/l] 

Striekačka 

skladovaná na 

svetle [g/l] 

Striekačka 

skladovaná v tme 

[g/l] 

0 0,029 7 0,070 3 

4 0,360 9 0,272 8 0,301 40 0,291 9 

8 0,504 7 0,407 6 0,494 20 0,458 7 

12 0,562 0 0,542 4 0,687 00 0,625 5 

 

Pri vyhodnocovaní dát nameraných u vialky skladovanej na svetle (viď. Obrázok 11) bolo 

potrebné hodnoty vyniesť do grafickej závislosti pomocou modelovania. Kinetiku tejto reakcie 

sme určili na kinetiku prvého rádu s tvarom exponenciály a po namodelovaní dát do grafu sme 

získali závislosť 𝑐 = 0,6. (1 − 𝑒−0,185𝑡). U ostatných nameraných dát nebolo počas 

vyhodnocovania potrebné modelovanie nakoľko ich závislosť hmotnostnej koncentrácie 

formaldehydu na dobe skladovania bola zrejmá – lineárna, o čom vypovedajú ich rovnice 

regresie a pomerne slušné hodnoty koeficientov determinácie (viď. Obrázok 12, Obrázok 13 

a Obrázok 14). 

 

Obrázok 11: Množstvo formaldehydu prítomné vo vialke skladovanej na svetle počas dvanástich 

týždňov. Modré bodky predstavujú experimentálne hodnoty a žlté bodky model. 
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Obrázok 12: Množstvo formaldehydu prítomné vo vialke skladovanej v tmavom prostredí počas 

dvanástich týždňov. 

 

 

 

 

Obrázok 13: Množstvo formaldehydu prítomné v striekačke skladovanej na svetle počas dvanástich 

týždňov. 
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Obrázok 14: Množstvo formaldehydu prítomné v striekačke skladovanej v tmavom prostredí počas 

dvanástich týždňov. 

Pri porovnaní vplyvu podmienok skladovania (prostredia svetlého alebo tmavého) na množstvo 

formaldehydu prítomného vo vzorkách možno konštatovať, že počas celej doby našej štúdie 

boli namerané vyššie hmotnostné koncentrácie formaldehydu u vzoriek, ktoré boli skladované 

na svetle. Namerané rozdiely hodnôt pri porovnávaní prostredí nie sú vysoké. Možno preto 

tvrdiť, že prostredie nie je markantným faktorom štúdie. Ďalej pri porovnaní nameraných 

hodnôt možno konštatovať, že výrazný vplyv na tvorbu formaldehydu má objekt (vialka alebo 

striekačka) v ktorom je vzorka naplnená. Dôležitejší je objekt v ktorom vzorku skladujeme než 

podmienky pri akých ju skladujeme. Najideálnejšími podmienkami vychádzajúcimi z našej 

štúdie je skladovanie prípravku TauroLockTM v sklenenej vialke umiestnenej v tmavom 

prostredí. 

5.2  Kvapalinová chromatografia v spojení s hmotnostnou spektrometriou 

S využitím metódy LC/MS sme sa zamerali na účinné látky v prípravku TauroLockTM a 

na degradačné metabolity taurolidínu. Rovnako ako pri formaldehyde analyzovanom GC, tak 

aj pri LC/MS sme našu pozornosť upriamili na prítomnosť týchto látok a následne na ich zmeny 

koncentrácie v závislosti na čase a na podmienkach skladovania. Podarilo sa nám identifikovať 

účinnú látku taurolidín a jeho degradačné metabolity – taurultam, N-hydroxymethyltaurinamid 

a N-hydroxymethyltaurultam, ktoré sú zodpovedné za jeho antimikrobiálne vlastnosti vďaka 

obsiahnutým metylolovým skupinám. Ďalej sa nám podarilo zanalyzovať aj kyselinu citrónovú.  

Jednotlivé správania metabolitov v čase sú znázornené na nasledujúcich grafoch, kde os x 

predstavuje dobu skladovania vzorky v určitých podmienkach a os y predstavuje plochy píkov, 

ktoré boli nami namerané. 

Prvou látkou, na ktorú sme sa zamerali bol taurolidín. Podarilo sa nám ho identifikovať ako 

molekulu taurolidínu obohatenú sodným katiónom s monoizotopickou hmotnosťou 307,0 pri 

retenčnom čase 1,8 minúty (viď.Obrázok 15, Obrázok 16, Obrázok 17, Obrázok 18). Po 
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vynesení nameraných hodnôt získaných pri analýze vialky skladovanej v svetlom prostredí 

(viď.Obrázok 15) sme získali po preložení dát trendovou spojnicou exponenciálu – klesajúcu, 

ktorá nám svojim tvarom potvrdila, že sa jedná o kinetiku 1. rádu. Vidíme, že spočiatku 

množstvo taurolidínu klesá pomerne rýchlo, no časom sa množstvo ustálilo okolo minimálnej 

hodnoty. U ostatných vzoriek dochádzalo k odbúravaniu taurolidínu podstatne lineárnejším 

poklesom. 

 

Obrázok 15: Množstvo taurolidínu prítomné vo vialke skladovanej na svetle počas dvanástich 

týždňov. 

 

 

Obrázok 16: Množstvo taurolidínu prítomné vo vialke skladovanej v tme počas dvanástich týždňov. 
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Obrázok 17: Množstvo taurolidínu prítomné v striekačke skladovanej v svetlom prostredí počas 

dvanástich týždňov. 

 

 

 

 

 

Obrázok 18: Množstvo taurolidínu prítomné v striekačke skladovanej v tmavom prostredí počas 

dvanástich týždňov. 
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Tabuľka 2: Plochy píkov taurolidínu počas štúdie v obidvoch typoch prostredia u všetkých vzoriek. 

Doba skladovania 

[týždeň] 

Vialka skladovaná 

na svetle 

Vialka skladovaná 

v tme  

Striekačka 

skladovaná na 

svetle 

Striekačke 

skladovaná v tme  

0 12760 7249 7732 7678 

4 4316 5135 6684 7079 

8 1460 3022 5637 6480 

12 494 909 4590 5881 

 

Najväčší obsah taurolidínu v čase t0 možno pozorovať vo vzorke vialky skladovanej na svetle. 

Na počiatku bolo množstvo taurolidínu v ostatných vzorkách okrem vzorky vialky skladovanej 

na svetle približne rovnaké (viď.Tabuľka 2). Počas analýzy dát z ukončeného prvého mesiaca 

označených t4 pozorujeme, že množstvo taurolidínu vo vzorke vialky skladovanej na svetle 

kleslo takmer na tretinu. Mnimálne sa zmenilo množstvo taurolidínu vo vzorke striekačky 

skladovanej v tme, ktorá v tomto období obsahovala najväčšie množstvo taurolidínu. 

Po uplynutí druhého aj tretieho mesiaca (t8 aj t12) pozorujeme rovnaké správanie u všetkých 

vzoriek. Opäť vidieť pokles množstva taurolidínu takmer na tretinu u vzorky vialky 

skladovanej na svetle a maximum taurolidínu opäť obsahuje vzorka striekačky skladovanej 

v tme. Je nutné podotknúť, že vo vzorke vialky skladovanej v tme dochádza k citeľným 

poklesom obsahu taurolidínu zvlášť počas tretieho mesiaca. Taurolidínu sa najlepšie darilo na 

počiatku vo vzorke vialky skladovanej na svetle a potom vo vzorke striekačky skladovanej 

v tme kde dochádzalo k minimálnemu poklesu oproti ostatným vzorkám. Najrýchlejšie 

dochádzalo k úbytku taurolidínu vo vzorke vialky skladovanej na svetle a hneď po nej vo vialke 

skladovanej v tme. 

Druhou látkou, ktorú sa nám podarilo identifikovať bola kyselina citrónová – konkrétne jej 

sodný adukt s monoizotopickou hmotnosťou 215,0 pri retenčnom čase 1,2 minúty. Kinetiku, 

odúŕavanie alebo vznik molekuly sa v prípade kyseliny citrónovej na základe našej analýzy 

nedarí určiť. U všetkých vzoriek sa zdá, že sa správa rovnako. Z nameraných hodnôt u všetkých 

vzoriek nie je patrná závislosť. Žiadna. Zistili sme, že kyselina citronová v prípravku 

TauroLockTM je prítomná, ale jej koncentrácia sa s časom značne nemení – konštatujeme, že 

táto kyselina je v nami testovaných podmienkach stabilná (viď.Obrázok 19). 
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Obrázok 19: Zmeny množstva kyseliny citrónovej v priebehu dvanástich týždňov. 

Z degradačných metabolitov sme ako prvý identifikovali taurultam, presnejšieho jeho sodný 

adukt s monoizotopickou hmotnosťou 159,0 a retenčným časom 1,6 minúty. Správanie sa 

taurultamu vo všetkých vzorkách v oboch typoch prostredia je popisuje Obrázok 20. Podobne 

ako kyselina citrónová, aj taurultam vykazuje vo všetkých štyroch prípadoch rovnaké alebo 

veľmi podobné koncentračné zmeny v závislosti na dobe skladovania. Nemožno s istotou 

tvrdiť, že by množstvo taurultamu v roztoku s narastajúcou dobou skladovania klesalo prípadne 

narastalo. Aj keď je možné vidieť malý nárast pri porovnaní prvého a posledného bodu 

závislosti, tak tieto závislosti pri preložení lineárnou regresiou vypadajú viacmenej ako priamky 

rovnobežné s osou x. Maximálnu hodnotu plochy píku, teda aj maximálnu hmotnostnú 

koncentráciu má taurultam vo vzorke vialky skladovanej na svetle siedmy týždeň. Počas celej 

doby analýzy bola celkovo minimálnu plochu píku, teda aj minimálne množstvo taurultamu 

pozorované počas štvrtého týždňa vo vzorke striekačky skladovanej v tmavom prostredí. 

Množstvo taurultamu (podobne ako množstvo kyseliny citrónovej) sa s narastajúcim časom 

nijak podstatne nemenilo (popísané zmeny vyššie sú len minimálne) čo znamená, že aj 

taurultam je látkou v nami sledovaných podmienkách stabilnou. 
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Obrázok 20: Zmeny koncentrácie taurultamu počas dvanástich týždňov. 

Ďalším degradačným produktom, ktorý sa nám podarilo úspešne detekovať bol sodíkový adukt 

N-hydroxymethyltaurultamu s monoizotopickou hmotnosťou 189,0 a retenčným časom 

1,5 minúty. Z našich hodnôt vynesených na Obrázok 21, Obrázok 22, Obrázok 23 a Obrázok 

24 je vidieť, že vo všetkých štyroch vzorkách dochádza k lineárnemu nárastu koncentrácie 

N- hydroxymetyltaurultamu v závislosti na čase - s narastajúcim časom nám v roztoku vzniká 

čoraz viac N-hydroxymethyltaurultamu obsahujúceho aktívnu metylolovú skupinu, ktorá má 

na svedomí unikátne vlastnosti taurolidínu s účinkom na bakteriálne bunky.  U striekačiek 

z obidvoch prostredí vidieť strmší počiatočný nárast priamky než u vialiek, čo znamená, že 

N- hydroxymethyltaurultam vzniká o niečo rýchlejšie v striekačkách než vo vialkách. Treba 

však podotknúť že stúpanie priamok je veľmi mierne čiže aj pribúdanie 

N- hydroxymethyltaurultamu bude veľmi opatrné. 
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Obrázok 21: Množstvo N-hydroxymethyltaurultamu prítomné vo vialke skladovanej na svetle počas 

dvanástich týždňov. 

 

 

 

 

Obrázok 22: Množstvo N-hydroxymethyltaurultamu prítomné v striekačke skladovanej na svetle 

počas dvanástich týždňov. 
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Obrázok 23: Množstvo N-hydroxymetyltaurultamu prítomné vo vialke skladovanej v tmavom 

prostredí počas dvanástich týždňov. 

 

 

Obrázok 24: Množstvo N-hydroxymethyltaurultamu prítomné v striekačke skladovanej v tmavom 

prostredí  počas dvanástich týždňov. 

Posledným metabolitom taurolidínu, ktorý sme dokázali identifikovať bol 

N- hydroxymethyltaurinamid, identifikovaný jako vodíkový adukt diméru s monoizotopickou 

hmotnosťou 309,0 a retenčným časom 1,8 minúty. U vzoriek prostredia tmavej fázy – 

striekačky aj vialky (viď.Obrázok 27 a Obrázok 28) možno konštatovať, že množstvo 

N- hydroxymethyltaurinamidu sa s narastajúcim časom nemení. Po preložení nameraných dát 
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lineárnou regresiou sme získali priamku, ktorá sa udržuje na takmer stabilnej hodnote plochy 

píku na ose y a mení sa len časová zložka na ose x. Výsledkom štúdie vzoriek tmavej fázy je na 

pohľad priamka rovnobežná s osou x. To isté množstvo N-hydroxymethyltaurinamidu je 

prítomné na začiatku rovnako ako aj na konci štúdie.  

V prípade vzorky striekačky skladovanej na svetle (viď.Obrázok 26) je zrejmá narastajúca 

lineárna závisloť množstva N-hydroxymethyltaurinamidu v závislosti na narastajúcom čase 

skladovania čo znamená že s narastajúcim časom dochádza postupne k zvýšeniu koncentrácie 

N-hydroxymethyltaurinamidu vo vzorke. V prípade vzorky vialky skladovanej na svetle je 

zrejmý jemný pokles lineárnej závislosti plochy píku prezentujúcej množstvo 

N- hydroxymetyltaurinamidu vo vzorke na narastajúcej dobe skladovania (viď.Obrázok 25), čo 

popisuje že s narastajúcim časom skladovania postupne dochádza k poklesu 

N- hydroxymethyltaurinamidu.  

 

 

 
Obrázok 25: Zmena množstva diméru N-hydroxymethyltaurinamidu počas dvanástich týždňov 

skladovania vo vozorke vialky skladovanej na svetle. 
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Obrázok 26: Zmena množstva diméru N-hydroxymethyltaurinamidu počas dvanástich týždňov 

skladovania vo vozorke striekačky skladovanej na svetle. 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 27: Zmena množstva diméru N-hydroxymetyltaurinamidu počas dvanástich týždňov 

skladovania vo vozorke vialky skladovanej v tme. 
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Obrázok 28: Zmena množstva diméru N-hydroxymethyltaurinamidu počas dvanástich týždňov 

skladovania vo vozorke striekačky skladovanej v tme. 
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6. ZÁVER 

Táto diplomová práca je zameraná na metódy stanovenia taurolidínu a jeho degradačných 

produktov v prípravku TauroLockTM. Na základe vypracovanej literárnej rešerše a dostupného 

vybavenia analytických laboratórii Ústavu chemie a technologie ochrany životního prostředí 

boli vybraté dve metódy, ktoré nám pomohli dopracovať sa k získaniu požadovaných 

výsledkov. Pri všetkých experimentoch boli použité vzorky prípravku TauroLock šarže 60317B 

s expiráciou 03/2019. 

Metódu plynovej chromatografie sme využili k štúdiu formaldehydu, ktorý vzniká ako 

nežiadúci nebezpečný metabolit pri rozklade taurolidínu vo vodnom prostredí. Našu pozornosť 

sme zamerali na dôkaz jeho prítomnosti, stanovenie jeho hmotnostnej koncentrácie vo vzorkách 

a následne na zmeny koncentrácie v závislosti na čase a na podmienkach skladovania. Medz 

detekcie tejto metódy bola stanovená na 9,9 mg.l-1. Pri porovnávaní vplyvu podmienok 

skladovania (prostredia) na množstvo formaldehydu prítomného vo vzorkách možno 

konštatovať, že počas celej doby našej štúdie boli namerané vyššie hodnoty plochy píkov u 

vzoriek, ktoré boli skladované na svetle. Namerané rozdiely hodnôt pri porovnávaní prostredí 

nie sú vysoké. Možno tvrdiť, že prostredie nie je markantným faktorom našej štúdie. Dôležitejší 

je objekt, v ktorom vzorku skladujeme, než podmienky, pri akých ju skladujeme. 

Najideálnejšími podmienkami vychádzajúcimi z našej štúdie je skladovanie prípravku 

TauroLockTM v sklenenej vialke umiestnenej v tmavom prostredí. 

S využitím metódy LC/MS sme sa zamerali na účinné látky v prípravku TauroLockTM a 

na degradačné metabolity taurolidínu. Podarilo sa nám stanoviť účinnú látku taurolidín a jeho 

degradačné metabolity – taurultam, N-hydroxymetyltaurinamid a N-hydroxymetyltaurultam, 

ktoré sú zodpovedné za jeho antimikrobiálne vlastnosti vďaka obsiahnutým metylolovým 

skupinám. Ďalej sa nám podarilo zanalyzovať aj kyselinu citrónovú.  

Prvou látkou, ktorú sa nám podarilo identifikovať, bol taurolidín. Podarilo sa nám ho 

identifikovať ako  sodný adukt s monoizotopickou hmotnosťou 307,0 pri retenčnom čase 

1,8 minúty. Najstabilnejšími podmienkami pre taurolidín, teda podmienkami skladovania kedy 

množstvo taurolidínu klesá najpomalšie v závislosti na narastajúcom čase skladovania, je 

skladovanie v striekačke v tmavom prostredí. K najrýchlejšiemu úbytku taurolidínu vo vozorke 

dochádzalo vo vialke skladovanej na svetle. 

Druhou látkou, ktorú sa nám podarilo identifikovať bola kyselina citrónová – konkrétne jej 

sodný adukt s monoizotopickou hmotnosťou 215,0 pri retenčnom čase 1,2 minúty. Počas našej 

štúdie sme pozorovali, že množstvo kyseliny citrónovej sa s narastajúcim časom skladovania 

nijak významne nemenilo – v nami testovaných reálnych podmienkach sa kyselina citrónová 

javí ako stabilná látka. 

Z degradačných produktov sa nám podarilo identifikovať taurultam, N-

hydroxymetyltaurinamid a N-hydroxymethyltaurultam. Taurultam sa nám podarilo detekovať 

ako sodný adukt s monoizotopickou hmotnosťou 159,0 s retenčným časom 1,6 minúty. 

Množstvo taurultamu (podobne ako množstvo kyseliny citrónovej) sa s narastajúcim časom 

nijak podstatne nemenilo čo znamená, že aj taurultam je látkou v nami sledovaných 

podmienkách stabilnou. Ďalším degradačným produktom, ktorý sa nám podarilo úspešne 
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detekovať bol N-hydroxymethyltaurultam   ako sodný adukt s monoizotopickou hmotnosťou 

189,0 a retenčným časom 1,5 minúty. Vo všetkých štyroch vzorkách došlo k lineárnemu 

nárastu koncentrácie N-hydroxymethyltaurultamu v závislosti na čase - s narastajúcim časom 

nám v roztoku vznikalo čoraz viac N-hydroxymethyltaurultamu obsahujúceho aktívnu 

methylolovú skupinu, ktorá má na svedomí unikátne vlastnosti použitia taurolidínu s účinkom 

na bakteriálne bunky. Posledným metabolitom taurolidínu, ktorý sme dokázali identifikovať, 

bol N-hydroxymethyltaurinamid, konkrétne jeho dimér obohatený vodíkom s monoizotopickou 

hmotnosťou 309,0 a retenčným časom 1,8 minúty. Pri tomto metabolite sa výrazne prejavili 

zmeny v koncentrácii súvisiace s podmienkami skladovania. U vzoriek prostredia tmavej fázy 

– striekačky aj vialky možno konštatovať, že množstvo N-hydroxymethyltaurinamidu sa 

s narastajúcim časom nemení. V prípade vzorky striekačky skladovanej na svetle 

s narastajúcim časom dochádzalo postupne k zvýšeniu koncentrácie 

N- hydroxymethyltaurinamidu vo vzorke. V prípade vzorky vialky skladovanej na svetle je 

zrejmé, že s narastajúcim časom skladovania postupne dochádza k poklesu 

N- hydroxymethyltaurinamidu vo vzorke. 

Stanovenie presných hmotnostných koncentrácii účinných látok a metabolitov (okrem 

formaldehydu) nebolo možné nakoľko nie sú dostupné ich  štandardy, ktoré by sme potrebovali 

pre zostavenie kalibračnej závislosti a následný výpočet presnej koncentrácie zlúčeniny vo 

vzorke.  

Na záver možno ešte podotknúť, že nami zvolené metódy sú pre analýzu metabolitov 

taurolidínu viac než vhodné. Prvá metóda, plynová chromatografia s využitím head-space je na 

stanovenie formaldehydu perfektná, citlivá a pohodová na realizáciu. Druhá metóda, spojenie 

kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou je použiteľné k stanoveniu 

metabolitov aj účinných látok počas jednej analýzy.  
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8.  ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

CoNS  negatívna koagulácia spôsobená Staphylococci rezistentnými na 

methicillin 

CVK       centrálne venózne (žilové) katétre 

DME       systém s odkvapkávajúcou ortuťovou elektródou 

DPP       diferenčná pulzná polarografia 

ESI       ionizačná technika elektrosprej 

ESI-MS/MS    elektrosprej spojený s tandemou hmotnostnou spektrometriou 

FID       plameňový ionizačný detektor 

FTIR      infračervená spektroskopia s Furiérovou transformáciou 

GC       plynová chromatografia 

GC-MS      plynová chromatografia spojená s hmotnostnou spektrometriou 

GLC       plynová chromatografia kedy je stacionárnou fázou kvapalina 

GSC        plynová chromatografia kedy je stacionárnou fázou tuhá látka 

HPLC      vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

HPLC-ESI-MS/MS vysokoúčinná kvapalinová chromatografia spojená s elektrosprejom 

a tandemovou hmotnostnou spektrometriou 

ID        vnútorný priemer kolóny 

IUPAC      Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu 

LC/MS      kvapalinová chromatografia spojená s hmotnostnou spektrometriou 

LLC       kvapalinová rozdeľovacia chromatografia 

LSC       kvapalinová adsorpčná chromatografia 

MRSE  negatívna koagulácia spôsobená Staphylococci rezistentnými na 

methicillin 

MS       hmotnostná spektrometria 

NMR      nukleárna magnetická rezonancia (spektroskopia) 

PAC       totálne implantované venózne porty typu Port-A-cath 

PICCsP      periférne zavádzané centrálne venózne katétre 

PVP       polyvinylpyrolidón 

 

 

 


