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ZOZNAM SKRATIEK 
 
Symbol Veličina / Objekt Rozmer 
A aktivita s-1= Bq;  Ci = 3.7x1010 Bq 
A                    plocha píku s-1 
α                     separačný faktor - 
ACN              acetonitril - 
am  merná aktivita Bq.kg-1    (s-1.kg-1) 
an  špecifická (mólová) aktivita Bq.mol-1 
Ar                   relatívna atómová hmotnosť - 
av  objemová aktivita Bq.dm-3 
Arab arabinóza - 
β                     bázicita - 
BA kyselina benzoová - 
BGO scintilátor na báze oxidu bizmutito-germaničitého 

(Bi12GeO20 ) 
- 

c  koncentrácia mol.dm-3 
cmax  koncentrácia látky v maxime piku mol.dm-3 
C1-C6            glukozyl- radikály - 
D dávka žiarenia Gy   (J.kg-1) 

.
D  dávková rýchlosť Gy.s-1 (W.kg-1) 
DAD UV-Vis detektor (“diode array detector“) - 
dc   (ID) vnútorný priemer kolóny m    
dp  veľkosť zŕn m 
ε0                    elučná sila - 
E(β+ max, 
priem.)  

maximálna resp. priemerná energia žiarenia β+ eV 

ED  absorbovaná energia eV     (1.60219x10-19 J) 
EI elektrónová ionizácia (“electron ionisation“) - 
ESI                 ionizácia elektrosprejom („electrospray ionisation“) - 
ESP                elektrónová spinová rezonancia - 
EuPharm Európsky liekopis  
2-[18F]FDG    2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukóza - 
2-[18F]FDM   2-deoxy-2-[18F]fluór-D-manóza - 
ClDG             2-deoxy-2-chlór-D-glukóza - 
F                    prietoková rýchlosť      mL.min-1 
f  koeficient úmernosti medzi G a D f = 1.06x10-7 G 
FAB               ostreľovanie rýchlymi atómami „fast atom 

bombardment“ 
- 

FDG 2-deoxy-2-fluór-D-glukóza - 
FIA                priamy nástrek látky - 
G  stredný výťažok radiačno-chemických reakcií eV-1 
Glc glukóza - 
H  výška teoretickej priehradky m 
H0  štandardná entalpia J.mol-1    (m2.kg.s-2.mol-1) 
h                     redukovaná výška teoretickej priehradky - 
h’  výška  piku s-1 
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HILIC“ „hydrophilic interaction liquid chromatography“ - 
HPLC              vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - 
HPTLC          “high pressure thin layer chromatography” - 
k                     retenčný faktor pri metóde HPLC - 
kr  rýchlostná konštanta dm-3.mol-1.s-1 
λ  premenová konštanta s-1 
L  dĺžka kolóny m 
LC/MS kvapalinová chromatografia s hmotnostno-

spektrometrickou detekciou 
- 

LET  lineárny prenos energie (linear energy transfer) eV.m-1 
LOD detekčný limit  (limit of detection) ng 
LOQ "limit of quantification" ng 
m  hmotnosť kg 
m/z  
 

pomer hmotnosti a náboja iónu - 

MALDI  „matrix- assisted laser desorption/ ionisation“ - 
Mr                  relatívna molekulová hmotnosť - 
MS  hmotnostná spektroskopia - 
MSD hmotnostno-spektrometrický detektor - 
n  látkové množstvo mol 
η                     koeficient účinnosti - 
η  viskozita Pa.s     (m-1.kg.s-1) 
HCOONH4 mravčan amónny - 
N počet teoretických priehradok - 
NA  Avogadrova konštanta NA = 6.022x1023 
Nč                   počet častíc - 
NMR              nukleárna magnetická rezonancia - 
P  tlak Pa = (m-1.kg.s-2) (MPa = 10 

bar = 142.85 p.s.i) 
π0                    dipól látky  
PET                pozitrónový emisný tomograf - 
R  plynová konštanta R = 8.3141 J.mol-1.K-1 
r2                    korelačný koeficient - 
R1-R6            peroxy-glukozyl radikály - 
RAD              rádiometrický detektor - 
Rd                   odozva rádiometrického detektora - 
RF retenčný faktor pri metóde TLC - 
RID                refraktometrický  detektor - 
Rm                   rozlíšenie MS detektora - 
RPC  “reverse-phase chromatography” - 
RŠO relatívna štandardná odchýlka - 
Rs                    rozlišovací faktor  - 
RTG               Röntgenové žiarenie - 
ρ                     hustota      kg.dm-3 
S0  štandardná entropia J.mol-1    (m2.kg.s-2.mol-1) 
SIM                režim merania jedného iónu (“single ion mode”) - 
SPECT  single photon emmission computed tomography - 
T1/2 doba polpremeny s 
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t0  mŕtvy retenčný čas s 
tR retenčný čas analytu s 
TIC                režim merania celkového iónového prúdu „total ion 

current“ 
- 

THF tetrahydrofurán - 
TLC tenkovrstvová chromatografia - 
TOF               analyzátor podľa doby preletu („time-of-flight“)  - 
TR zádržná doba rádiometrickej cely       s 
tR retenčný čas  s 
u prietoková rýchlosť     m.s-1 
u atómová hmotnostná jednotka  u = 1.66057x10-27 kg 
v/v objemový zlomok - 
V  objem  dm-3 
Vi,max maximálny nástrek  dm-3 
Vm mŕtvy objem kolóny      dm-3 
wmax maximálna koncentrácia vzorky v nástreku mol.L-1 
W šírka píku pri základni s 
W1/2 šírka píku v polovičnej výške s 

 
Zoznam rádiolytických produktov D-glukózy resp. FDG 

 
(1)       D-glukóza 
(2)       D-glukónová kyselina 
(3)       2-oxo-D-arabinoaldohexóza (glukozán) 
(4)       Glukurónová kyselina 
(5)       D-erytróza 
(6)       D-arabinóza 
(7)       Dihydroxyacetón 
(8)       D-xylóza 
(9)       Glyoxál 
(10)  Glyceraldehyd 
(11)  L-treo-tetradialdóza 
(12)  D-arabinohexulóza 
(13)  D-ribohex-3-ulóza 
(14)  D-gluko-1,5-laktón 
(15)  D-xylohex-4-ulóza 
(16)  D-xylohex-5-ulóza 
(17)  2-deoxy-D-arabinohex-1,4-laktón 
(18)  Hydroxymalón aldehyd 
(19)  Triulóza 
(20)  D-glukohexadialdóza 
(21)  D-arabinová kyselina 
(22)  Xylopentadialdóza 
(23)  D-erytrónová kyselina 
(24)  D-glycerová kyselina 
(25)  Glykolová kyselina 
(26)  Glyoxálová kyselina 
(27)  Erytrulóza 
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        1. ÚVOD 
  
          V súčasnosti sa v Slovenskej republike buduje Cyklotrónové centrum SR. Cyklotrón má v 

medicíne dôležitú úlohu: produkuje rádionuklidy na diagnostiku a liečbu viacerých druhov 

ochorení. Osobitne významné sú tzv. PET rádionuklidy (pozitrónové žiariče). Výroba týchto PET 

rádionuklidov viedla k rozvoju veľmi progresívnej a významnej diagnostickej metódy – 

pozitrónovej emisnej tomografie (PET). V súčasnosti je to najcitlivejšia a najselektívnejšia 

technika zobrazovania procesov a interakcií v ľudskom tele na molekulárnej úrovni  s úspechom 

včasného odhalenia onkologických, srdcovo-cievnych ochorení a v neurológii.   

           Rádiofarmaká1,2 obvykle nemajú žiadny farmakologický účinok, pretože sa používajú len 

v stopových koncentráciách. Rádiofarmaká musia spĺňať parametre vyžadované liekopisom a 

podrobujú sa kontrole kvality. Jednak sú to fyzikálno-chemické testy (meranie rádioaktivity, 

meranie rádionuklidovej a rádiochemickej čistoty a ďalšie parametre) a biologické testy 

zahrňujúce kontrolu sterility, pyrogenity a toxicity. Kombinácia systému vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie (HPLC) a hmotnostnej spektroskopie  (MS) má v poslednom 

desaťročí výrazné pôsobenie vo farmaceutickej3 a medicínskej chémii,4,5 vo výskume 

biologických látok,6 v rozvoji nových liečiv 7,8 v predklinických a klinických testoch, v analýze, 

kontrole kvality a v konečnom dôsledku vo výrobe farmák a rádiofarmák.9,10 

            Najvýznamnejším používaným PET rádiofarmakom je 2-[18F]fluór-2-deoxy-D-glukóza 

(2-[18F]FDG). Je to D-glukóza označená rádionuklidom 18F. Používa sa pre zobrazenia oblastí s 

vysokým metabolickým obratom glukózy. Vo vodnom roztoku 2-[18F]FDG môže prebiehať 

proces rozkladu označenej zlúčeniny pôsobením rádioaktívneho žiarenia – rádiolýza. 

                                                           
1 O.Lang, Nukleární medicína, Karolinium-nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha, 1998 
2 P.Schiller, J.Tölgyessy, E.Havránek, J.Majer, Nukleárna farmácia, Bratislava, 1980  
3 X.Z.Qui, D.P.Ip., K.H.Chang, P.M>Dradransky, M.A.Brooks, T.Sakuma,  J.Pharm. Biomed.Anal., 12 
    (1994) 221   
4 T.A.Baillie, Int.J.Mass Spectrom.Ion Proc., 118/119  (1992) 289 
5 A.P.Bruins,  J.Chromatogr., 554  (1991)  39 
6 B.Ardrey,  Liquid Chromatography-Mass Spectrometry,  J. Willey&Sons, N.Y., 2003 
7 M.S.Lee, LC/MS Applications in Drug Development, John Willey &Sons, N.Y., 2002 
8 M.S.Lee, E.H.Kerns,  Mass Spectrom. Rev., 18  (1999)  187  
9 F.Macášek, E.Búriová, P.Brúder, H.Vera-Ruiz, Czech. J.Phys., 53 (2003)  A783 
10 F.Macášek, P.Brúder, A.Patakyová, E.Búriová, Europ. J. Mass Spectrom., 9 (2003) 129  
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          Zvlášť podstatné je štúdium rádiolytických procesov počas exspiračnej doby rádiofarmaka.  

Napriek tomu, že počet prác o 2-[18F]FDG exponenciálne rastie1 o týchto procesoch v súčasnom 

období nie sú známe prakticky žiadne štúdie.  

Relatívne dobre preskúmanou 

oblasťou je však rádiolýza D- 

glukózy a D-ribózy, o ktoré je 

záujem tak z hľadiska 

vychytávačov voľných radikálov 

v živých organizmoch ako aj z 

hľadiska radiačného poškodenia 

DNA, taktiež z hľadiska  

radiačnej sterilizácie liečiv.2              

           Podkladom pre štúdiá 

autorádiolytických produktov 2-

[18F]FDG boli nami popísané 

oxidačné produkty (19F)FDG a glukózy Fentonovým činidlom.3  
 

                                                           
1 M.Glaser, S.K.Luthra, F.Brady,  Int.J.Oncology, 22 (2003) 253 
2 A.A.Supe, Yu.E.Tiliks, Khimiya Vysokikh Ehnergij, 26 (1992) 433 
3 E.Búriová, M.Medová, F.Macášek, P.Brúder, J.Chromatogr.A., 1034  (2004)  133 
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             1.1. CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE 
 

  Rádiofarmakum 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukóza (2-[18F]FDG) sa pre potreby PET 

tomografie v Bratislave musí dovážať na nezvyčajne veľkú vzdialenosť z Ústavu jaderné fyziky 

ČAV v Řeži.  

Z tohto hľadiska sa javilo potrebné, okrem štandardnej kontroly kvality, sledovať stabilitu 

2-[18F]FDG počas jej exspiračnej doby (8 hodín) i po nej citlivými analytickými metódami. O 

chemickej a radiačno-chemickej stabilite rádiofarmaka 2-[18F]FDG pritom chýbajú základné 

údaje okrem konštatovaní, že jeho stálosť je vysoká.  

Cyklotrónové centrum SR disponuje unikátnym analytickým komplexom vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie s rádiometrickým, UV spektrometrickým, refrakčným a 

hmotnostno-spektrometrickým detektorom (HPLC-RAD-DAD-RID-MSD systém), poskytnutým 

Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni pre riešenie úlohy technickej 

kooperácie SLR/2/002 a umiestneným na Katedre jadrovej chémie PriF UK. Cieľom mojej 

dizertačnej práce bolo  

 rozpracovať metodiku kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy nízkomolekulových produktov 

chemického a radiačno-chemického rozkladu FDG a 2-[18F]FDG pomocou vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie (HPLC) s hmotnostno-spektrometrickým detektorom 

s ionizáciou elektrorozprašovaním (ESI MS),  

 štúdium radiačnej a chemickej stability rádiofarmaka 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy a jeho 

porovnanie s glukózou pri oxidácii Fentonovým činidlom a pri autorádiolýze,  

 určenie dávkovej rýchlosti a radiačno-chemických výťažkov rádioaktívnych (fluórovaných), 

ako i ďalších produktov autorádiolýzy rádiofarmaka 2-[18F]FDG, 

  stanovenie mólovej aktivity prípravku 2-[18F]FDG. 
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2. LITERÁRNA ČASŤ 
 

2.1. FLUÓR-18 PRE POZITRÓNOVÚ EMISNÚ TOMOGRAFIU 
 

Fluór-18 má spomedzi všetkých bežnejšie prístupných PET (Positron Emission 

Tomography) rádionuklidov najdlhšiu dobu polpremeny (T1/2), takže ním označené zlúčeniny 

môžu dobre indikovať aj syntézu proteínov in vivo. Pritom má dostatočne veľkú špecifickú 

aktivitu (an) - Tabuľka 1 - čo je jedným z najžiadanejších parametrov pre PET tomografiu 

z hľadiska citlivosti. Pozitrónové žiarenie 18F má dosah iba 2.4 mm, čo umožňuje dobré 

priestorové rozlíšenie. Všeobecne, na lokalizáciu žiariča gama v ľudskom organizme v priestore 

7 mm voxelu (=0.35 cm3), neistote ±20% a dobe monitorovania 10 minút treba, aby tento 

objemový element obsahoval rádionuklid s aktivitou pre SPECT (Single Photon Emission 

Computed Tomography) asi 1000 Bq, a pre PET stačí iba 50 Bq rádionuklidu. Takúto aktivitu 

môžu zabezpečiť selektívne akumulované rádiofarmaká so špecifickou aktivitou približne nad 1 

kBq/fmol (30 Ci/µmol). 

 
Tabuľka 1 Fyzikálne vlastnosti najpoužívanejších β+ rádionuklidov 4,5 

 

Rádionuklid T1/2 [min] max. an 
[GBq.mol-1] 

mg.GBq-1 max. Eβ+ 

[MeV] 
max.dosah β+ 

[mm] 
11C 20.4 3.4x1011 3.5x10-8 0.96 4.1 
13N 9.96 6.9x1011 2.0x10-8 1.19 5.4 
15O 2.07 3.4x1012 4.7x10-9 1.70 8.0 
18F 109.7 6.3x1010 3.0x10-7 0.69 2.4 

 

Fluór-18 sa v praxi môže vyrábať rôznymi jadrovými reakciami:6,7 (Tab.2) 16O(α,pn)18F, 
16O(3He,p)18F, 16O(t,n)18F a 20Ne(p,2pn)18F, ale najvyužívanejšou je reakcia ožarovania 18O v 

                                                           
4 M.C.Lasne, C.Perrio, J.Rouden, L.Barré, D.Roeda, F.Dolle, Ch. Crouzel, Chemistry of β+ Emitting  
 Compounds Based on Fluorine-18, Topics in Current Chemistry, Vol.222, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  
 2002 p.200 
5 M.J.Welch, C.S.Redvanly, Handbook of Radiopharmaceuticals, Wiley, Chichester 2003, p.43  
6 T. Nozaki, M. Iwamoto, T. Ido, Int. J. Appl. Radiat. Isot., 25 (1974) 393 
7 T. J. Ruth, M. J. Adam, Z. Gelbart, B. D. Pate, J. Labelled Compd. Radiopharm., 21 (1984)1264 
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obohatenej vode protónmi 18O(p,n)18F, keďže poskytuje najväčší výťažok reakcie a veľkú 

špecifickú aktivitu. 8, 9 
 

Tabuľka 2 Používané metódy prípravy 18F 
 

Reakcia Terč Energia častíc 
[MeV] 

Produkt 
 

Nasýtená špecifická 
aktivita 

an 
20Ne(d,α)18F Ne/0.1% F2 18 až 23 [18F]F2 30-370 MBq.µmol-1 
20Ne(d,α)18F Ne/15% H2 14 [18F]HF 0.1-1 TBq.µmol-1 
18O(p,n)18F H2

18O 16 [18F]F- 0.01-7 TBq.µmol-1 
 

2.2    2-DEOXY-2-[18F]FLUÓR-D-GLUKÓZA 
  

2-deoxy-2-fluór-D-glukózu ako novú molekulu 

syntetizovali v roku 1968 J.Pacák a kol.10. 

Rádiochemickú syntézu 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-

glukózy (2-[18F]FDG) elektrofilnou substitúciou 

s molekulovým [18F]F2 prvý krát uskutočnil T.Ido 

v skupine A.P.Wolfa v Brookhaven National 

Laboratory v roku 1976. 11  

2-[18F]FDG sa používa ako sterilný roztok 2-deoxy2-[18F]fluór-D-glukopyranózy a je 

v súčasnosti najpoužívanejšie rádioaktívne liečivo (rádiofarmakum) pre pozitrónovú emisnú 

tomografiu. 12 Podáva sa intravenózne a používa sa na indikovanie metabolizmu glukózy na 

celulárnej úrovni, čo má široké diagnostické využitie v onkológii, kardiológii i neurológii.  

 

2.2.1 PRÍPRAVA A ČISTOTA 2-[18F]FDG  

2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukóza sa môže pripraviť rôznymi spôsobmi chemických syntéz, 

ktoré poskytujú produkty s rozdielnymi hodnotami mernej aktivity, vedľajších produktov a 

možných nečistôt.  

                                                           
8 T. J. Ruth, A. P. Wolf, Radiochim. Acta, 26 (1979) 21 
9 K.Hamacher, H.H.Coenen, G.Stöcklin, J.Nucl.Med., 27 (1986) 235 
10 J.Pacák, Z.Točík, M.Černý, Chem. Commun.. 1969, 77.  
11 T.Ido, C.N.Wan, V.Casella, J.S.Fowler, A.P.Wolf, M.Reivich, D.E.Kuhl, J.Labelled Compd.Radiopharm., 14  
    (1978) 175 
12 B.B.Baumann, K.Hamacher, F.Oberdorfer, J.Steinbach, Carbohydr. Res., 327 (2000) 107 
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Historicky najstarším spôsobom je elektrofilný spôsob prípravy 2-[18F]FDG. Zakladá sa 

na reakcii molekulárneho fluóru [18F]F2 alebo [18F]acetylhypofluoridu s 3,4,6-tri-O-acetyl-D-

glukálom ako prekurzorom. [18F]Acetylhypofluorid sa získa premenou [18F]fluóru na stály 

komplex s kyselinou octovou a octanom draselným. Príprava molekulárneho [18F]fluóru vyžaduje 

prídavok malého množstva fluóru na plynný neónový terč, obvykle 0.1 až 1%, čo má za následok 

zníženie mernej aktivity konečného produktu.  

Pretože jadrová reakcia 18O(p,n)18F poskytuje [18F]F- s podstatne vyšším výťažkom 

separácie HF v kvapalnej fáze ako umožňujú plynné terče (pozri tiež Tab.2), malo veľký význam 

zavedenie syntézy nukleofilnej substitúcie 2-[18F]FDG K.Hamacherom 13  

 
Obr.1 Schéma automatizovaného syntetizačného modulu fluórdeoxyglukózy firmy Nuclear 

Interface (teraz: GE Medical Systems) 
 

Najviac používanou metódou prípravy je katalyzovaná nukleofilná substitúcia 1,3,4,6-

tetra-O-acetyl-2-O-trifluormetánsulfonyl-β-D-mano-pyranózy [18F]fluoridom adsorbovaným na 

anexe. K zvýšeniu nukleofility [18F]fluoridu sa pridáva katalyzátor medzifázového prenosu, akým 

je aminopolyetér (4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,1-0-diazabicyklo-(8,8,8)-hexakozán s obchodným 

 13

                                                           
13 K.Hamacher, H.H.Coenen, G.Stöcklin, J.Nucl.Med., 27 (1986) 235 



E.Búriová, Radiačná a chemická stabilita rádiofarmaka 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy 

názvom Kryptofix™ 2.2.2) v suchom acetonitrile alebo tetraalkylamóniová soľ 

(tetrabutylammónium hydroxid, TBA).  

Následná hydrolýza medziproduktu v alkalickom alebo v bázickom prostredí poskytuje 

produkt 2-[18F]FDG. Hydrolýza s HCl môže viesť ku vzniku 2-deoxy-2-chlór-D-glukózy.14 

Naopak pri hydrolýze v alkalickom prostredí sa ako vedľajší produkt môže objaviť epimér 2-

[18F]FDG, 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-manóza.15,16, 17  

V súčasnosti sa pre syntézu 2-[18F]FDG používajú kompaktné automatizované moduly (Obr.1).  

 

2.2.2 KONTROLA KVALITY 2-DEOXY-2-[18F]FLUÓR-D-GLUKÓZY 

 

Hodnoty 2-[18F]FDG požadované Európskym liekopisom 18 (EuPharm.)zobrazuje Tabuľka 3:  

 

Tabuľka 3 Hodnoty rádiofarmaka 2-[18F]FDG požadované Európskym liekopisom 

Objemová aktivita  0.1 – 2.0 GBq.mL-1 

Merná aktivita  > 55 MBq.mg-1 FDG 

Rádionuklidová čistota  > 99.9 % 18F 

Rádiochemická čistota  > 92% 2-[18F]FDG, < 5% 18F- 

Chemická čistota  < 1000 mg.L-1 FDG, 

2-deoxy-2-chlór-D-glukóza  < 50 mg.L-1 

Acetonitril  < 410 ppm (mg.L-1) 

Aminopolyéter  < 220 ppm 

Tetraalkylamóniová soľ  < 275 ppm 

 pH  4.5 - 8.5 

 Bakteriálne endotoxíny  < 17.5 EU.mL-1 (~ 1.75 µg.mL-1) 

 Osmolarita  0.3 Osmol.kg-1 

                                                           
14 M.R.Chaar, P.Dufek, J.Favre-Bonvin, P.G.Landais, D.Le Bars, G.Galy, M.Porthault, Appl. Radiat. Isot. 45 (1994) 
267  
15 G.J.Meyer, K.H.Matzke, K.Hamacher, F.Füchtner, J.Steinbach, G.Notohamiprodjo, S.Zijlstra, Appl. Radiat.  
 Isot. 51 (1999) 37  
16 F.Füchtner, J.Steinbach, P.Mäding, B.Johannsen, Appl. Radiat. Isot. 47 (1996) 61  
17 P.Varelis, K.Barnes, Appl. Radiat. Isot. 47 (1996) 731 
18 European Pharmacopoeia 4, Fludeoxyglucose (18F) Injection 2002, p.2316 
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Skúšky na chemickú a rádiochemickú čistotu 

Kontrola čistoty a identity označených zlúčenín sa uskutočňuje chromatografickými 

metódami kombinovanými s hmotnostnou spektrometriou a NMR spektrometriou u stabilných 

iónov.19 Rozoznáva sa rádiochemická čistota, ktorá je definovaná ako pomer aktivity 

rádionuklidu prítomného v požadovanej chemickej forme k celkovej aktivite vzorky. 

Rádionuklidová čistota vyjadruje podiel aktivity rádionuklidu k celkovej aktivite vzorky. 

Chemická čistota určuje percentuálne zastúpenie danej zlúčeniny vo vzorke.  

a) Na stanovenie obsahu 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy a 2-deoxy-2-chlór-D-glukózy sa 

využíva kvapalinová chromatografia s anexovou kolónou. Ako mobilná fáza sa používa 0.1 

mol.L-1 NaOH chránený pred atmosferickým CO2 s prietokovou rýchlosťou 1 mL.min-1. 2-

deoxy-2-chlór-D-glukóza je za predpísaných podmienok eluovaná po 2-[18F]FDG, avšak ich 

píky nemožno rozdeliť úplne.  

b) aminopolyéter sa dokazuje tenkovrstvovou chromatografiou (TLC) alebo UV-VIS 

spektrometriou. U TLC metódy sa na silikagél nanáša skúšobný a porovnávací roztok a 

vyvíja sa zmesou amoniaku (17.5%) a metanolu v pomere 1:9 v/v, škvrny sa zviditeľnia 

parami jódu.  

c) tetraalkylamóniové soli sa skúmajú kvapalinovou chromatografiou s kolónou s 

oktadecylsilanizovaným silikagélom. Mobilnou fázou je roztok kyseliny toluénsulfónovej 

(0.95 g.L-1) a acetonitrilu v pomere 25:75 v/v, pri prietokovej rýchlosti 0.6 mL.min-1. 

Spektrofotometrická detekcia sa robí pri 254 nm.  

d) rádiochemická čistota sa najjednoduchšie určuje TLC chromatografiou a rádiometrickým 

detektorom. Chromatogram na silikagéle sa vyvíja eluentom voda: acetonitril v pomere 

5 : 95. 2-[18F]FDG má retenčný faktor RF ~ 0.45. Možné nečistoty sú [18F]fluorid (RF ~ 0.0) 

alebo čiastočne acetylované 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózové deriváty, ktorých RF je 

v rozmedzí 0.8 – 0.95. 

e) zvyšky rozpúšťadla (acetonitril), etanol a kyselina octová sa stanovujú plynovou 

chromatografiou. 20 

Ako HPLC chromatografické systémy na kontrolu kvality 2-[18F]FDG boli opísané 

viaceré systémy (Tabuľka 4). 

                                                           
19 J.Tölgyessy, Š.Varga, Nukleárna Analytická Chémia , Vydavateľstvo Alfa, Bratislava, 1976 
20 I.Benkovský, E.Havránek, I.Štefančíková, S.Skrašková, K.Aksamitová, XXXI Conference on Synthesis and 

Analysis of Drugs, Book of Abstracts, p.12, Faculty of Pharmacy, Comenius University, Bratislava 2002. 
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2-deoxy-2-[18F]fluór-D-manóza, ako možný vedľajší produkt alkalickej syntézy 2-

[18F]FDG, sa stanovuje HPLC analýzou na vymieňači aniónov Dionex PA a elúciou s 0.1 M 

NaOH 21 Retenčný čas pre 2-[18F]FDG je 9.1 ± 0.6 min a pre 2-[18F]FDM 8.1±0.5 min. 

(rozlíšenie R >1.2). Žiaľ, napriek použiteľnosti pre rozdelenie enantiomérov hexóz, eluant NaOH 

nie je vhodný pre hmotnostno-spektrometrický detektor (pozri ďalej).  

TLC analýza kvantifikácie 2-[18F]FDM a 2-[18F]FDG sa uskutočnila použitím silikagélu s 

roztokom acetonitrilu a vody (80:20 v/v) ako mobilnej fázy. Identifikovali sa fluorid (RF = 0.0), 

2-[18F]FDM / 2-[18F]FDG (RF = 0.45) a čiastočne hydrolyzovaná 1,3,4,6-tetraacetyl-2-

[18F]fluórdeoxy-D-glukóza (RF = 0.8 – 0.95)  

 

Tabuľka 4 HPLC systémy použité na chromatografiu FDG 

Stacionárna fáza Mobilná fáza Literatúra 

Carbohydrate (Bio-Rad HPLC) H2O 
Prietok mobilnej fázy = 0.6 mL.min-1 

22 

Lichrosorb-NH2 
30cm x 0.6cm 

CH3CN:H2O (95:5) 
Prietok mobilnej fázy = 2.5 mL.min-1 

23 

Lichrosorb-NH2 
25cm x 0.4cm (Merck, Darmstadt) 

CH3CN:H2O (95:5) 
Prietok mobilnej fázy = 1 mL.min-1 

21 

Partisil-10 PAC 
 

Etylacetát alebo CH3CN:H2O (95:5) 24 

µBondapack C18 Carbohydrate 
 (Waters) 

CH3CN:H2O (85:15) 25 

Carbohydrate analysis column 
30cm x 0,39cm (Waters) 

CH3CN: H2O (95:5) 
Prietok mobilnej fázy = 1.5 mL.min-1 

26 

Carbohydrate analysis column 
(Waters) 

CH3CN:H2O (85:15) 
Prietok mobilnej fázy = 1 mL.min-1 

27 

 
 

                                                           
21 G.J.Meyer, H.H.Coenen, S.L:Waters, B.Lanström, R.Cantineau, K.Strijkmans, W.Vaalburg, C.Halldin.  
 C.Crouzel, B.Maziere, A.Luxen, Quality Assurance and Quality Control of Short Lived  
 Radiopharmaceuticals for PET. In: G.Stöcklin, V.W.Pike (Eds.), Radiopharmaceuticals for Positron  
 Emission Tomography, . Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1993, p. 91-150  
22 C. Y. Shiue, P. A. Salvadori, A. P. Wolf, J. S. Fowler, R. R. MacGregor, J. Nucl. Med., 23 (1982) 899 
23 S. Levy, D. Elmaleh, E. Livni, J. Nucl. Med., 23 (1982) 918 
24 M. Diksic, D. Jolly, Int. J. Appl. Radiat. Isot., 34 (1980) 893 
25 R. Iwata, T. Ido, T. Takahashi, M. Monma, Int. J. Appl. Radiat. Isot., 35 (1984) 445 
26 R. Chirakal, B. McCarry, M. Lonergan, G. Firnau, S. Garnett, Int. J. Appl. Radiat. Isot, 46 (1995) 149 
27 T. Haradahira, M. Maeda, M. Kojima, J. Labelled Compd. Radiopharm., 25 (1988) 497 
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V ostatnom desaťročí sa na stanovenie čistoty PET rádiofarmák a detekciu nečistôt ako sú 

2-[18F]FDM, ClDG a 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-galaktóza aplikuje HPLC chromatografia 

v kombinácii s hmotnostno-spektrometrickým detektorom. 28,29,30,31 

 

2.3 RADIAČNO-CHEMICKÉ PROCESY A VÝŤAŽOK RADIAČNO-CHEMICKÝCH 

REAKCIÍ 32 
Absorpciou vysokoenergetického žiarenia v látke vznikajú rôzne medziprodukty (excitované 

ióny, ión-radikály a voľné radikály) a následne. Stredný výťažok radiačno-chemických reakcií sa 

definuje ako stredný počet Nč častíc (molekúl, iónov, radikálov), ktoré vzniknú po absorpcii 

100eV energie ionizujúceho žiarenia v látke a označuje sa symbolom G,  

 G = 100 ∆Nč / ∆ED                     (1)  

Hodnota G (eV-1) umožňuje porovnávať radiačnú stálosť a radiačno-chemickú reaktivitu 

rôznych látok. Pre vodné roztoky závisí táto hodnota najmä od pH roztoku a od hodnoty LET 

(lineárny prenos energie). 

V prípade, že sa vznikajúce produkty radiačno-chemických reakcií navzájom 

neovplyvňujú, je látkové množstvo ∆n určitej vznikajúcej látky úmerné absorbovanej energii ∆ED  

∆n = f. ∆ED           (2) 

Zo vzťahu (1) a (2) vyplýva, že prírastok koncentrácie produktu (∆c = ∆n / V [mol.dm-3]) 

je úmerný dávke žiarenia podľa vzťahu (3), 

D = ∆ED/ ∆m           (3)        

čiže 

∆c = f. ρ. D G          (4) 

kde f je koeficient úmernosti f = 1.06.10-7 eV.J-1 a ρ je merná hmotnosť (ρ =∆m / V). Súčin fG 

charakterizuje pomer množstva vytvorenej látky k absorbovanej energii, t.j. výťažok reakcie 

vzhľadom k dodanej energii (mol.J-1). Rýchlosť prírastku koncentrácie produktu radiačno-

chemickej reakcie je úmerná dávkovej rýchlosti (5), 

∆c/∆t = f. ρ .D                   (5) 
                                                           
28 D.L.Alexoff, R.Casati, J.S.Fowler, A.P.Wolf, C.Shea, D.J.Schlyer, C.Y.Shiue, Appl.Radiat.Isot., 43 (1992) 
29 F.Oberdorfer, K.Kemper, K.Gottschall, J. Labelled Compd. Radiopharm., 30 (1991) 192 
30 D.L.Alexoff, J.A.G. Russell, C.Y.Shiue, A.P.Wolf, J.S.Fowler, R.R.MacGregor, Appl.Radiat.Isot., 37 (1986)  
31 A.Luxen, J.R.Barrio, G.T.Bida, N.Satyamurthy, J.Nucl.Med., 26 (1985) 127  
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Pre autoabsorpciu ionizujúceho žiarenia v rádioaktívnych látkach sa dajú aplikovať 

rovnaké princípy, ako tie,ktoré boli rozpracované na výpočty v nukleárnej medicíne a radiačnej 

hygiene. 33 

2.3.1 Radiačná chémia vody 34, 35 
Primárne procesy spôsobené ionizujúcim žiarením vo vode sa dajú opísať reakciami (6) 

až (14): 

H2O → H2O+ + e-          (6)  
H2O → H2O*           (7) 

e- + (H2O)n → e-
aq          (8) 

H2O+ + H2O → H3O+ + ·OH (k = 5x1011 dm3.mol-1.s-1)     (9)  

Disociáciou vzbudených molekúl a solvatovaného elektrónu vznikajú radikály ·H a ·OH  

H2O* → ·H + ·OH          (10) 

e-
aq → ·H + OH-  (k = 9x102 s-1)       (11)  

Po prebehnutí fyzikálno-chemického štádia dochádza k rekombinančným reakciám za 

vzniku molekulárnych produktov  

 ·H + ·H → H2  (k = 2.6x1010 dm3.mol-1.s-1)       (12) 

 ·OH + ·OH → H2O2 (k = 1.2x1010 dm3.mol-1.s-1)     (13) 

 ·H + ·OH → H2O  (k = 7x109 dm3.mol-1.s-1)                (14) 

 

2.3.2 RÁDIOLÝZA VODNÝCH ROZTOKOV 

Organické látky sa vo vode pri ožiarení prevažne oxidujú, len v ojedinelých prípadoch sa 

pozoruje redukcia.  

Kyslík je dôležitý akceptor voľných radikálov, preto má mimoriadny vplyv na radiačno-

chemické reakcie prebiehajúce vo vode, ktorý sa prejavuje už aj pri jeho koncentráciách 10-6 

mol.dm-3. Kyslík rozpustený vo vode (približne 1.3x10-3 mol.dm-3 pri 20 oC 36) reaguje s 

vodíkovými atómami podľa rovnice (15), zabraňuje rekombinácii na molekuly vody podľa 

reakcie (16) a napomáha aj vzniku peroxidu vodíka (17) 

                                                                                                                                                                                            
32 Š.Varga, J.Tölgyessy, Rádiochémia a radiačná chémia, Základy a aplikácie, Vydavateľstvo Alfa, Bratislava, 1976, 

s.263 
33 V.Koprda, Vnútorná kontaminácia rádioaktívnymi látkami, Veda Bratislava 1986, s.221. 
34 V.Majer a kol., Základy jaderné chemie, SNTL Praha 1981, s.311 
35 O.Navrátil, J.Hála, R.Kopunec, L.Lešetický, F.Macášek, V.Mikulaj., Jaderná chemie, Vydavateľstvo Academia, 

Praha, 1985, s.145 
36 J.Gažo, J.Kohout, M.Serátor, T.Šramko, M.Zikmund, Všeobecná a anorganická chémia, 3.vyd., Alfa, Bratislava 

1981, s.252. 
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O2 + ·H → HO·2          (15)  

·H + H2O2 → H2O + ·OH         (16) 

HO·2 + HO·2 →H2O2 + O2         (17)  

Najsilnejším a súčasne najreaktívnejším oxidujúcim primárnym produktom rádiolýzy 

vody je radikál ·OH, ktorý vzniká rozpadom excitovaných molekúl vody a prenosovými 

reakciami (9),(10). Bilancia oxidujúcich a redukujúcich produktov rádiolýzy čistej vody je 

vyvážená avšak za prítomnosti kyslíka vzniká prebytok oxidujúcich radikálov v dôsledku reakcie 

(15). Radikál ·OH poskytuje s organickými molekulami väčšinou substitučné reakcie (s 

abstrakciou vodíka), aduje sa na dvojné väzby a s aromatickými systémami poskytuje elektrofilné 

substitučné reakcie. 

Ožiarením acyklických alkoholov vo vodnom roztoku vznikajú vodík, peroxid vodíka, 

glykoly a aldehydy. Z vodného roztoku metanolu vzniká ožiarením formaldehyd a etylénglykol, z 

vodného roztoku etanolu zase butándiol a acetaldehyd.  

Karboxylové kyseliny. Z roztoku kyseliny mravčej vzniká vodík a oxid uhličitý. 

Ožiarením vodného roztoku kyseliny octovej vznikajú ako hlavné produkty vodík, peroxid 

vodíka a kyselina jantárová.  

V halogénovaných uhľovodíkoch majú väzby C-halogén rôznu väzbovú energiu, preto sa 

vyznačujú rozličnou radiačnou citlivosťou. Ako produkt rádiolýzy najčastejšie vzniká z 

chlórovaných zlúčenín chlorovodík, z brómovaných zlúčenín bromovodík a málo brómu, z 

alkyljodidov elementárny jód. Prevažujúci dej je teda štiepenie väzby uhlík-halogén. Väzba C-F 

je proti žiareniu najodolnejšia. Pri ožarovaní fluórovaných uhľovodíkov a fluóropolymérov 

dominuje štiepenie C-C väzieb. 

Pri vodných roztokoch sacharidov sa monosacharidy a disacharidy oxidujú na aldehydy a 

kyseliny, polysacharidy sa všeobecne odbúravajú na monosacharidy.  

Zo skupiny sacharidov je najlepšie preštudovaná rádiolýza vodných roztokov D-glukózy 

s čím začali ako prví M.Chenoch 37 a G.O.Phillips.38 S glukózou reagujú predovšetkým radikály 

·OH a ·H za odtrhnutia vodíkového atómu z uhlíka C1, C2 alebo C6 (skupiny CH2OH). Ako 

molekulárny produkt vzniká kyselina glukónová, produkty otvorenia a štiepenia pyranózového 

kruhu. Za prítomnosti kyslíka je hlavným produktom kyselina glukurónová (pozri ďalej). 

                                                           
37 M.Chenoch, Ž. Organ.Chim., 20 (1950) 1560 
38 G.O.Phillips, Nature 173 (1954) 1044 

 19



E.Búriová, Radiačná a chemická stabilita rádiofarmaka 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy 

2.4. RADIAČNÁ CHÉMIA  D-GLUKÓZY A JEJ DERIVÁTOV 
 

Organické zlúčeniny označené rádioaktívnymi nuklidmi podliehajú samovoľnému 

rozkladu, autorádiolýze. Autorádiolýza je spôsobená týmito fyzikálno-chemickými dejmi:  

1) Rádioaktívna premena označenej molekuly (primárny vnútorný rozklad). U zlúčenín 

označených dlhožijúcimi rádionuklidmi tvorí zanedbateľný podiel. 

2) Štiepenie molekúl priamym pôsobením vlastného ionizujúceho žiarenia (primárny vonkajší 

rozklad). Veľkosť tohto príspevku závisí na mernej aktivite zlúčeniny, druhu a energie 

žiarenia, množstva energie, ktorá je zlúčeninou absorbovaná, od citlivosti zlúčeniny k 

rádiolytickým reakciám a od doby skladovania.  

3) Rozklad vyvolaný reakciami iónov a radikálov (vzniknutých rádiolýzou látky alebo 

rozpúšťadla) s molekulami označenej látky (sekundárny rozklad). 

4) Chemický rozklad prebieha u organických zlúčenín vo väčšej alebo menšej miere vždy. 

Okrem termodynamickej stability je chemický rozklad ovplyvnený prítomnosťou kyslíka, 

vlhkosti, svetla a pod. 

Primárny vnútorný rozklad nemôžeme ovplyvniť. Ostatné typy rozkladov sa dajú do 

určitej miery zmierniť alebo potlačiť napríklad znížením mernej alebo objemovej aktivity, to 

však v mnohých prípadoch nie je možné. Najlepším spôsobom je použitie vychytávačov 

(lapačov) voľných radikálov, ktoré veľmi rýchlo reagujú s voľnými radikálmi. Prvým použitým 

vychytávačom bol etanol, ďalšie známe sú benzylalkohol, merkaptoetanol, benzylalkohol a tioly, 

ale najväčší význam v medicíne a v potravinárstve majú netoxické vychytávače radikálov ako sú 

glycín, cysteín, kyselina askorbová (vitamín C), tokoferol (vitamín E) a ďalšie. 

O radiačnej stabilite 2-[18F]FDG, rovnako ako o jej metabolitoch nie sú známe žiadne 

zmienky v prístupnej literatúre a dá sa opierať len o poznatky získané z rádiolýzy glukózy.  

 

2.4.1 GAMA RÁDIOLÝZA VODNÉHO ROZTOKU D-GLUKÓZY  

V rovnovážnej zmesi vodných roztokov aldohexóz značne prevažujú pyranózne formy 

(šesťčlenný cyklus aldohexóz), kým furanózne formy (päťčlenný cyklus aldohexóz) sú zastúpené 

v pomerne menšej miere a acyklická forma je prítomná len v zanedbateľne malom množstve.39, 40  

                                                           
39 S.S. Zumdahl; Chemistry, D.C.Heath and Company, University of Illinois, USA, 1986, 957  
40 M.Černý, T.Trnka, Sacharidy I, Vydavateľstvo PDS, Praha 1995 
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Glukóza je známa ako dobrý vychytávač ·OH radikálov, ktoré sú vo všeobecnosti 

najreaktívnejšie. Študovala sa rádiolýza tuhej D-glukózy 41,42,43,44 , avšak väčšina štúdií sa 

zaoberá rádiolýzou jej vodného roztoku, a to v neprítomnosti kyslíka 45,46,47 ako aj za jej 

prítomnosti 48. Supe a Tiliks 49 sledovali optické vlastnosti D-glukózy a iných mono- a 

disacharidov v tuhej fáze aj vo vodnom roztoku; absorpcia ožiarenej D-glukózy pri vlnových 

dĺžkach 220 nm a 275 nm prislúcha skupinám –COOH a –C=O molekulových produktov 

rádiolýzy. 

Hlavným procesom u rádiolýzy glukózy, jej derivátov a príbuzných cukrov je atak ·OH 

radikálom a následné odtrhnutie atómu vodíka.50 Príslušné mechanizmy sú podrobnejšie opísané 

v projekte doktorskej práce. 51 Molekulové produkty nájdené G.O.Phillipsom uvádza Tabuľka 5. 

 

Tabuľka 5 Produkty rádiolýzy 5.10-2 M vodného roztoku D-glukózy 52 

Radiačno-chemický výťažok G Produkty rádiolýzy 
Bez prístupu O2 V prítomnosti O2 

Glukóza (1) - 3.5 -3.5 
Fragmenty C2 0.85 0.8 
Fragmenty C3 0.8 - 
Glukozán (2-oxo-D-arabinoaldo hexóza) (3) 0.4 0.0 
Glukónová kyselina (2) 0.35 0.4 - 0.5 
Erytróza (5) - 0.25 
Glukurónová kyselina (4) 0.0 0.9 

  
Najpodrobnejšie identifikovali a diskutovali produkty γ-rádiolýzy D-glukózy pomocou 

GC-MS Kawakishi a kolektív. 53 Zistili, že produktmi γ-rádiolýzy D-glukózy a D-fruktózy za 

                                                           
41 G.O.Phillips, P.J.Baugh, Nature, 198 (1963) 282  
42 G.O.Phillips, P.J.Baugh, G.Löfroth, J.Chem.Soc., A (1966 ) 377 
43 G. Löfroth, Acta Chem. Scand., 21 (1967) 1997 
44 M.Dizdaroglu, D.Henneberg, K.Neuwald, G.Schomburg, C. von Sonntag, Z. Naturforsch., 32b (1977) 213  
45 P.J.Baugh, K.Kershaw, G.O.Phillips, J.Chem.Soc., B (1970) 1482 
46 H.Scherz, G.Stehlik, Monatsh., 99 (1968) 1143  
47 M.Dizdaroglu, D.Henneberg, G.Schomburg, C. von Sonntag, Z. Naturforsch., 30b (1975) 416  
48 I.Gotlieb, P.Markakis, Radiation Research, 36 (1968) 55 
49 A.A.Supe, Yu.E.Tiliks, Khimiya Vysokikh Ehnergij, 28 (1994) 224 
50 A.J.Swallow, Radiacionnaja Chimija, Atomizdat, Moskva 1976, s.232 
51 E.Búriová, Rádiolýza vodných roztokov hexóz a pentóz, Projekt doktorandskej práce ku dizertačnej  
     skúške, Univerzita Komenského, Bratislava, 2002  
52 G.O.Philips, Radiation Res., 18 (1963) 446 
53 S.Kawakishi, Y.Kito, M.Namiki, Carbohydrate Research, 39 (1975) 263 
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neprístupu kyslíka sú deoxyhexosulózy a deoxyhexodiulózy54,55 a malé výťažky nižších aldóz, 

ktoré sú výsledkom štiepenia väzby v molekule hexóz. Pravdepodobnú následnosť prebiehajúcich 

radikálových reakcií zobrazujú ďalej Obr. 2 a Obr. 3. 

Za prístupu kyslíka sú majoritné produkty rádiolýzy D-glukózy a D-fruktózy glyoxal (9), 

D-glukurónová kyselina (4), D-arabinóza (6), D-glukónová kyselina (2), dihydroxyacetón (7) a 

D-erytróza (5), D-xylóza (8), formaldehyd ako minoritné produkty.  

Výťažky produktov vzniknutých štiepením väzby C-C (otváranie pyranózového kruhu) 

významne vzrástli za prítomnosti kyslíka. Identifikovali sa produkty ako: D-glyceraldehyd (10), 

dihydroxyacetón (7), triulóza, D-erytróza (5), L-treo-tetradialdóza (11). Triózy vznikli štiepením 

väzby C3-C4 v D-glukóze, produkty (5) a (11) štiepením väzieb C2-C3 a C4-C5. Všetky 

prítomné hexózy sú oxidačné produkty D-glukózy: D-arabinohexulóza (12), D-ribohex-3-ulóza 

(13) a D-gluko-1,5-laktón (14) ako majoritné produkty a D-xylohex-4-ulóza (15), D-xylohex-5-

ulóza (16) ako minoritné produkty. Produkt D-arabinohexulóza (12) sa identifikoval ako produkt 

rádiolýzy D-glukózy56, D-fruktózy57 a D-manózy.48 

Hlavné produkty rádiolýzy, ktoré sa pozorovali v podmienkach bez prístupu kyslíka a to 

2-deoxy-D-arabinohex-1,4-laktón (17) a 2-deoxy- a 3-deoxyhexo-deriváty sa nevyskytujú 

v prípade rádiolýzy zavzdušnených vzoriek, čo sa vysvetľuje rýchlou reakciou molekuly kyslíka 

s primárnymi radikálmi D-glukózy a vytváraním rozdielnych konečných produktov.  

Všeobecne, rádiolýza vodného roztoku hexóz prebieha atakom .OH a odtrhnutím vodíka z 

uhlíka s hydroxylovou skupinou a vytvorením primárnych radikálov hexóz.58 Vytváranie hexulóz 

za neprítomnosti kyslíka pravdepodobne prebieha disproporcionáciou radikálov primárnych 

hexóz, ale majoritnými produktmi týchto radikálov sú dehydratáciou vzniknuté 

deoxyhexulózy.59,60 Za prítomnosti kyslíka radikály vytvárajú peroxy radikály, z ktorých 

elimináciou hydroperoxy radikálu HO2 a štiepením väzieb C-C vznikajú nižšie aldózy. Naviac 

nemožno vylúčiť ani možnosť disproporcionácie peroxy radikálov. Celkovú reakciu opisuje 

schéma na Obr. 2.  

                                                           
54 S.Kawakishi, M.Namiki, Carbohydrate Research, 26 (1973) 252 
55 S.Kawakishi, Y.Kito, M.Namiki, Carbohydrate Research, 30 (1973) 220 
56 G.O.Phillips, G.J.Moody, G.M.Mattok, J.Chem.Soc., (1958) 3522 
57 G.O.Phillips, G.J.Moody, J.Chem.Soc., (1960) 754 
58 G.O.Phillips, W.Griffiths, J.V.Davies, J.Chem.Soc., B (1966) 194 
59 H.Scherz, Radiation Research, 43 (1970) 12 
60 V.Hartmann, C.V.Sonntag, D.Schlte-Frohlinde, Z.Naturforsch., 25b (1970) 1394  
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 Obr. 2 Celková schéma reakcie .OH radikálu s molekulou hexózy za prítomnosti  
 kyslíka podľa Löfrotha 53  
 
 

Obr.3 zobrazuje ucelenú schému reakcií C1 až C6 glukozylových radikálov D-glukózy 

cez R1 – R6 peroxy glukozylové radikály na konečné produkty rádiolýzy D-glukózy za prístupu 

kyslíka. C1 radikál D-glukózy poskytuje s prispením kyslíka D-gluko-1,5-laktón (14) a D-

arabinózu (6). C2 glukozylový radikál poskytuje produkt D-arabinohexulózu (12) rozkladom 

peroxy radikálu R2 a D-arabinózu (6) a D-erytrózu (5) štiepením väzieb C1–C2 a C2–C3. 

Produktom C3 glukozyl radikálu je D-ribohex-3-ulóza (13), ktorá sa ďalej rozkladá na D-

erytrózu (5) štiepením väzby C2-C3 a glyceraldehyd (10) a hydroxymalónaldehyd (18) štiepením 

väzby C3-C4. Tieto triózy podliehajú intramolekulovým prešmykom na dihydroxyacetón (7) z 

(10) a triulózu (19) z (18). Minoritné produkty D-xylohex-4-ulóza (15) a –5-ulóza (16) a L-treo-

tetradialdóza (11) sú produktmi rozkladu glukozylových radikálov C4 a C5. Výťažky produktov 

(12) a (13) prevyšovali množstvá produktov (15) a (16), je teda predpoklad, že odtrhnutie 

vodíkového atómu atakom .OH radikálu prebieha ochotnejšie z C1,C2 a C3 uhlíkového atómu 

ako z atómov C4 a C5. 
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 Obr. 3 Mechanizmus rádiolýzy D-glukózy  v prítomnosti kyslíka podľa Kawakishiho 63 
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Schuchmann a Sonntag 61 študovali γ-rádiolýzu vo vodnom roztoku D-glukózy (5.10-3 M) 

saturovanom s N2O-O2 v pomere 4:1, kde solvatovaný elektrón môže konvertovať s N2O na 

radikál .OH. V systéme saturovanom N2O je potom prítomných približne 90 % .OH radikálov a 

10 % ·H. V roztoku saturovanom O2 alebo vzduchom je približne rovnaký výťažok ·OH a O2
. -. 

Už v prítomnosti kyslíka s koncentráciou 10-5 M sa pozoroval nárast týchto primárnych radikálov 

(G peroxy radikálov = 5.3) atakujúcich molekulu D-glukózy s následným odtrhnutím vodíkového 

atómu a vznikom glukozylových a peroxy glukozylových radikálov. 62  

Schuchman zisťoval radiačno-chemické výťažky produktov rádiolýzy vodného roztoku 

glukózy saturovaného s N2O – O2 pri ožarovaní s 60Co a s 1 µs-elektrónovými impulzmi van den 

Graaffovho generátora (2.5 Gy.pulz-1, frekvencia 4 Hz) - Tabuľka 6. 
 

Tabuľka 6 Porovnanie radiačno-chemických výťažkov produktov rádiolýzy glukózy  γ radiáciou 
60Co a elektrónovými impulzmi 64  

 

Radiačno-chemické výťažky 
G 

 Produkty 
γ 60Co pulzná 

rádiolýza 
Peroxid vodíka 3.00 1.60 

D-xylohex-5-ulóza (16) 1.55 0.20 
D-glukónová kyselina (2) 0.90 0.80 
D-xylohex-4-ulóza (15) 0.60 0.41 
D-arabinohexulóza (12) 0.57 0.61 
D-ribohex-3-ulóza (13) 0.50 0.40 
D-xylóza (8) 0.20 0.08 
D-glukohexodialdóza (20) 0.10 0.90 
D-arabinóza (6) 0.10 0.16 
D-arabinová kyselina (21) 0.08 0.16 
Xylo-pentadialdóza (22) 0.08 0.08 
L-treo-tetradialdóza (11) 0.02 0.28 
D-erytróza (5) 0.02 0.08 
D-erytrónová kyselina (23) 0.02 0.08 

 

                                                           
61 M.N.Schuchmann, C.von Sonntag, J.C.S.Perkin II, (1977) 1958 
62 K.D.Asmus, H.Möckel, A.Henglein, J.Phys.Chem., 77 (1973) 1218  
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Predpokladá sa, že v prítomnosti kyslíka molekula D-glukózy podlieha jednak 

monomolekulovému rozkladu glukozyl peroxy radikálov a jednak fragmentácii uhlíkového 

skeletu. Peroxy radikály jednoduchých alkoholov63, 64 sa rozkladajú na karbonylové zlúčeniny a 

HO2
. radikál.  

Predpokladá sa, že produkty (2),(12),(13),(15) a (20) vznikajú z glukozylových peroxy 

radikálov R1-R4 a R6 cez elimináciu HO2
.. Najvýznamnejší produkt gama rádiolýzy, (16) D-

xylohex-5-ulóza, vzniká očividne z glukozylového peroxy radikálu R5.  

Za prítomnosti kyslíka popri monomolekulovom rozklade peroxy radikálov sa pozoruje aj 

fragmentácia uhlíkového skeletu. Pri fragmentácii vznikajú produkty 

(6),(21),(22),(8),(11),(5),(23) a ďalšie, teda reakcii (18) konkuruje reakcia (19). Boli opísané 

jednoduché zlúčeniny vznikajúce touto reakciou.65,66,67,68  

RO2
. + RO2

. → produkty        (18) 

RO2
. + O2

.- (HO2
.) → produkty       (19) 

Najvýznamnejším produktom tejto fragmentácie je L-treo-tetradialdóza (11). Podobnými 

reakciami je možné objasniť vznik ďalších produktov rádiolýzy D-glukózy. Z radikálu (R2) 

vznikajú D-arabinová kyselina (21) a kyselina mravčia, podobne z radikálu (R6) vznikajú xylo-

pentadialdóza (22) a kyselina mravčia, z radikálu (R2) D-erytróza (5) a glyoxálová kyselina, z 

radikálu (R3) sú možnými produktmi D-erytrónová kyselina (23) a D-glyceraldehyd (10) a 

radikálovému prekurzoru (R4) prislúchajú molekulové produkty glyoxal (9) a D-glycerónová 

kyselina (24).  

D-arabinóza (6) pravdepodobne nevzniká ako produkt fragmentačného procesu (z 

radikálu R1), keďže ďalší očakávaný produkt oxid uhličitý nebol identifikovaný ako primárny 

produkt.  

Čím väčší je lineárny prenos energie (LET) a koncentrácia peroxy radikálov R1-R6, tým 

sa zvyšuje pravdepodobnosť fragmentačného procesu uhlíkového skeletu. Pozorovalo sa, že efekt 

dávkovej rýchlosti je najmenší pre D-glukónovú kyselinu (2) (prekurzorom je R1), nasledujú 

produkty (12),(13) a (15) (prekurzory R2-4). Tento efekt sa viac prejavuje u produktu (20) 

                                                           
63 Y.Ilan, J.Rabani, A.Henglein, J.Phys.Chem., 80 (1976) 1558 
64 E.Bothe, G.Behrens, D.Schulte-Frohlinde, Z.Naturforsch., 32b (1977) 886 
65 D.Lindsay, J.A.Howard, E.C.Horswill, L.Iton, K.U.Ingold, T.Cobbley, A.Li, Can. J.Chem., 51 (1973) 870 
66 C. von Sonntag, K.Neuwald, H.P.Schuchmann, F.Weeke, E.Janssen, J.C.S.Perkin II, (1975) 171 
67 L.Stelter, C. von Sonntag, D.Schulte-Frohlinde, Z. Naturforsch., 30b (1975) 609 
68 M.Dizdaroglu, D.Schulte-Frohlinde,C. von Sonntag, Z. Naturforsch., 30c (1975) 826 
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(prekurzor R6) a najvýraznejší efekt sa prejavuje u produktu (16) (prekurzor R5). Medzi 

pravdepodobnosťou ataku .OH radikálu na uhlíky C1-C6 a výťažkami a G(produktov). Z bilancie 

výťažkov sa vypočítali pre radikálové produkty rádiolýzy glukózy nasledovné hodnoty výťažkov 

: 

G(R1) = G(glukónová kyselina) = 0.9 
G(R2) = G[(D-arabinohexulóza) + (D-arabinová kyselina) + (D-erytróza)] = 0.94  
G(R3) = G[(D-ribohex-3-ulóza)+(D-erytrónová kyselina)+(D-glyceraldehyd) = 0.64 
G(R4) = G[(D-xylohex-4-ulóza) + (D-glycerónová kyselina)] = 0.57 
G(R5) = G[(D-xylohex-5-ulóza) + (L-treo-tetradialdóza)] = 0.8 
G(R6) = G[(D-glukohexadialdóza)+(D-glukurónová kyselina)+(Xylo pentadialdóza)] = 1.67 
 

Z týchto hodnôt vidieť, že atak .OH radikálu na C1 a C2 uhlíku (čo je dôležité z hľadiska 2-

substitutovanej glukózy) prebieha s pravdepodobnosťou 20 %, na C3 a C4 uhlíkoch s 

pravdepodobnosťou 10 %, na uhlíku C5 je to 15 %, a najviac (30%) na uhlíku C6.  

Rýchlostná konštanta radikálovej reakcie vodíkového radikálu s D-glukózou 

 Glukóza + .H → H2 + glukozylové radikály    (20) 
 

6.1.107 L.mol-1s-1 69 bola porovnaná s konštantami iných reakcií radikálu H 70, 71, glukóza je o dva 

rády lepším akceptorom H, ako kyselina benzoová alebo ferrikyanidový anión - Tabuľka 7 .  

 
Tabuľka 7 Rýchlostné konštanty pre referenčnú reakciu: Glukóza + .H → H2 + glukozylové   

radikály (20) 
 
Referenčná reakcia pH kr kref k/kref Typ žiarenia Analyt.metóda Lit. 

.H + C6H5COOH 1 ** 4.3x107 

L.mol-1s-1 
9.2x108 

L.mol-1s-1 0.046 Elektróny ESR 82 

.H + Fe(CN)6
3- 1.2 6x107 

L.mol-1s-1 
6.3x109 

L.mol-1s-1 0.010 RTG Chem.analýza 73 
.H + Fe(CN)6

3- 7 7.6x107 

L.mol-1s-1 
6.3x109 

L.mol-1s-1 
0.012 
 RTG Chem.analýza 74 

** T = 290 K 

2.4.2 PULZNÁ RÁDIOLÝZA D-GLUKÓZY A JEJ DERIVÁTOV 

                                                           
69 G.V.Buxton, C.L.Greenstock, W.P.Helman, A.B.Ross, J.Phys.Chem., 17 (1988) 513  
70 N.Motohashi, Y.Saito, Chem.Pharm.Bull., 41 (1993) 1842 
71 K.G.Kemsley, J.S.Moore, G.O.Phillips, Int.J.Radiat.Biol., 36 (1979) 429 
72 P.Neta, R.H.Schuler, Radiat.Res., 47 (1971) 612 
83J.Rabani, G.Stein, J.Chem.Phys., 37 (1962) 1865 
84 J.Rabani, J.Am.Chem.Soc., 84 (1962) 868 
85 V.Majer a kolektív, Základy jaderné chemie, Vyd.Alfa Bratislava, SNTL Praha, 1981, 309 
86 A.Gosman, Č.Jech, Jaderné metódy v chemickom výskumu, Academia Praha, 1989, 453 
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Elektrónová spinová (paramagnetická) rezonancia (ESR alebo EPR) môže sledovať 

primárne radikály a mechanizmus radikálových reakcií 75,76,77 a pozorovali sa ňou jednak 

produkty kyslo-katalyzovanej oxidácie monosacharidov 78,79 ako aj oxidácia hexóz v neutrálnom 

roztoku a za bázickej katalýzy.80,81  

West a kolektív 82 metódou ESR pozorovali radikálové reakcie .OH s vodnými roztokmi 

sacharidov 83 a iných látok pri pH>7. Rovnako Gilbert a kolektív84 študovali touto metódou 

selektivitu ataku radikálu .OH na D-α(β)-glukózu, kyslo-katalyzované radikálové reakcie a 

možnosť otvárania sa pyranózového kruhu. 

Rádiolýzou D-glukózy pri pH 4 vznikajú glukozylové radikály C1-C6, už opísané v 

predchádzajúcich častiach. Kyslá katalýza spôsobuje priešmyk týchto radikálov podľa schémy na 

Obr.4. 

 Obr. 4 Kyslo-katalyzovaný prešmyk primárnych glukozylových radikálov 
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Pri rádiolýze 2-amino-2deoxy-D-glukózy sa pri kyslej katalýze C1 radikál prešmykuje 

elimináciou –NH2 skupiny.85  

Pri rádiolýze D-manózy sa identifikovali všetky radikály C1-C6 až pri nižších pH. 

Podobné spektrá poskytovala aj D-galaktóza, ktorá však vytvára vodíkovú väzbu medzi axiálnou 

-OH skupinou na C4 a α-OH skupinou na C6. 86  

                                                           
87  V.Holba, Fyzikálno-chemické vlastnosti atómov a molekúl, SPN Bratislava, 1980, s.247 
 
 
78 R.C.O.Norman, R.J.Pritchett, J.Chem.Soc., B (1967) 1329 
79 M.Dizdaroglu, D.Henneberg, G.Schomburg, C.von Sonntag, Z.Naturforsch., 30b (1975) 416 
80 B.C.Gilbert, R.C.O.Norman, R.C.Sealy, J.C.S.Perkin II, (1973) 2174 
81 T.Foster, P.R.West, Can. J.Chem., 51 (1973 ) 4009 
82 P.R.West, G.Wayne Schnarr, L.Sitwell, Tetrahedron Letters, 44 (1977) 3869 
83 A.G.W.Bradbury, C von Sonntag, Carbohydr.Research, 62 (1978) 223 
84 B.C.Gilbert, D.M.King, C.B.Thomas, J.C.S.Perkin II, (1981) 1186 
85 A.Neuberger, A.P.Fletcher, Carbohydr.Res., 17 (1971) 79 
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Štúdium rádiolýzy fosfátov D-fosfátov87 je podstatné z hľadiska pôsobenia ionizujúceho 

žiarenia na molekulu DNA.88,89 Fosfátová skupina je relatívne málo reaktívna s radikálmi .OH a 
.H. 

2.4.3 AUTORÁDIOLÝZA A OXIDÁCIA [14C]GLUKÓZY FENTONOVÝM ČINIDLOM  
 
         E.J.Bourne a kol. študovali a porovnávali výťažky oxidačných produktov [14C]glukózy 

Fentonovým činidlom a produkty získané autorádiolýzou.90 (Tabuľka 8)  

 

Tabuľka 8 Výťažky autorádiolýzy a oxidácie [14C]glukózy Fentonovým činidlom  

VÝŤAŽKY [%] 

GLUKÓZA A JEJ 
PRODUKTY 

     
AUTORÁDIOLÝZ

A 

      OXIDÁCIA  
    FENTONOVÝM 

ČINIDLOM 
Glukóza 79.95        40.12 

Glukónová kyselina 0.62        11.68 

Arabinóza 0.43          0.49 

2-ketoglukónová kys 0.38          2.32 

Arabónová kys. 0.07          1.11 

Oxálová kys. 0.0005          1.02 

Glukozón -        12.60 

 
 
 
2.5 SEPARÁCIA VYSOKOÚČINNOU KVAPALINOVOU CHROMATOGRAFIOU (HPLC)  
 

2.5.1 VŠEOBECNÉ PRINCÍPY 

Kvalitu separácií vyjadruje v chromatografii hodnota rozlíšenia Rs 91 

 Rs = 2 (t2 – t1) / W1+W2        (21) 

resp. 

                                                                                                                                                                                            
86 S.J.Angyal, V.A.Pickles, Aust.J.Chem., 25 (1972) 1695 
87 M.Fitchett, B.C.Gilbert, R.L.Willson, J.C.S.Perkin II, (1988) 673 
88 G.Behrens, G.Koltzenburg, D.S-Frohlinde, Z.Naturforsch.,C (1982) 1205 
89 H.Zegota, C von Sonntag, Z.Naturforsch., B 36 (1981) 1331 
90 E.J.Bourne, D.H.Hudson, H.Weigel, J.Chem.Soc., (1960) 5153  
91 L.Snyder, J.J.Kirkland, J.L.Glajch, Practical HPLC Method Development, 2nd edition, J.Wiley and Sons, Ins., 

N.Y., 1997  
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 Rs = 1.18 (t2 – t1) / W0.5, 1 + W0.5,2       (22)  

t1 a t2 sú retenčné časy dvoch analytov a W1, W2 resp. W0.5, 1, W0.5,2  sú šírky ich píkov u základu 

resp. šírka píkov v polovičnej výške. Používa sa aj niekoľko ďalších rovníc pre rozlíšenie.92 

Ideálna hodnota Rs by mala byť v rozmedzí 0.8 – 1.5. 

Rozlíšenie vyjadrujú experimentálne tri parametre: k ako retenčný faktor, N ako počet 

teoretických priehradok kolóny a α ako separačný faktor: α = k2/k1. Vzťah zahrňujúci tieto 

parametre (selektivita) (účinnosť) (retencia) je :  

Rs = ¼ (α - 1) N1/2 k / (1+ k)                    (23) 

Retenčný faktor je daný vzťahom: k = (tR – t0) / t0, kde tR je retenčný čas príslušného analytu a t0 

je mŕtvy čas kolóny. Tento čas sa vzťahuje na mŕtvy objem kolóny Vm (objem mobilnej fázy v 

kolóne) a prietokovú rýchlosť F v ml.min-1: 

 t0 = Vm/F           (24) 

Mŕtvy objem kolóny je priamo úmerný dĺžke L a priemeru dc kolóny, približne 

 Vm = 0.5 L.dc
2           (25) 

Kolóny s vnútorným priemerom (ID) 2 až 5 mm sú bežné pre analytickú chromatografiu, 

naopak kolóny s ID > 10mm majú využitie v preparatívnej chromatografii. Kolóny s menším 

vnútorným priemerom disponujú niekoľkými výhodami:  

a) retenčný objem analytu VR je priamo úmerný k  podľa vzťahu:  

   VR = [(k+1) ε. dc
2 π L] / 4                                     (26) 

b) Maximálna koncentrácia vzorky v píku cmax je nepriamo úmerná štvorcu priemeru kolóny: 

 cmax = 1/dc
2          (27)  

Dĺžky kolón sú bežne od 5 do 25 cm, platí čím dlhšia kolóna s menšími čiastočkami, tým sa 

zvyšuje počet teoretických priehradok, teda účinnosť kolón. Parametrom určujúcim kvalitu 

kolóny je redukovaná výška teoretickej priehradky h.  

 h = L / N.dp                            (28) 

Vzťah medzi prietokovou rýchlosťou F a výškou teoretickej priehradky H opisuje Van 

Deemterova resp. Giddingsova krivka.93,94,95 U optimálnej prietokovej rýchlosti je výška 

teoretickej priehradky najmenšia, t.j. počet teoretických priehradok (N=L/H) je najväčší.  

                                                           
92 J.P.Foley, Analyst, 116 (1991) 1275 
93 M.Hutta, J.Crommen, Introduction to High Performance Liquid Chromatography, 1st Course on Chiral Chemistry, 

Tempus S-JEP-09101-95, Comenius University, Bratislava, 1996  
94 V.R.Meyer, Pitfalls and Errors of HPLC in Pictures, Hüthig, Switzerland, 1997  
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Oba parametre k aj α ovplyvňuje zloženie mobilnej resp. stacionárnej fázy a teplota. Hodnota 

k dosahuje ideálne hodnoty v rozmedzí hodnôt 0.5– 

20. Zvýšenie k sa dosiahne percentuálnym znížením organickej zložky vzhľadom k vode (u 

reverzno-fáznej chromatografie, keďže voda je v tomto prípade slabé elučné činidlo) alebo 

znížením percentuálneho objemu polárnej organickej zložky (u normálno-fáznej 

chromatografie).96  

Počet teoretických priehradok N je viac ovplyvnený prietokovou rýchlosťou, dĺžkou 

kolóny (dlhšia kolóna zlepšuje separáciu zvýšením N) a veľkosťou čiastočiek stacionárnej fázy 

(dobrá kvalita kolóny s menšími čiastočkami zvýši N). Priemer čiastočiek súčasne silne 

ovplyvňuje tlak potrebný na dosiahnutie prietoku F v kolóne, ktorý v jednotkách psi (=6.895 kPa) 

je:  

 P = (250 L F η) / (dp
2 .dc

2)        (29) 

kde η je viskozita mobilnej fázy, dp je priemer zŕn stacionárnej fázy v µm a dc je priemer kolóny 

v cm. 

Počet priehradok sa definuje vzťahom: 

 N = 16(tR/W)2         (30) 

resp. 

 N = 5.54 (tR / W1/2)2         (31) 

a dá sa odvodiť z hodnoty výšky píku h’ a jeho plochy A: 

 N = 2π [(tR. h’) /A] 2         (32) 

 

ANALÝZA CHROMATOGRAFICKÝCH PÍKOV  

 Za izokratických podmienok je koncentrácia vzorky v maxime píku cmax nižšia ako v 

koncentrácia v nástreku ci.97  

 cmax = (N/2π)1/2 ci.Vi / VR                  (33) 

kde Vi predstavuje objem nástreku, VR je retenčný objem (je súčinom retenčného času tR a 

prietokovej rýchlosti F v mL.min-1).  

 

MNOŽSTVO VZORKY  V NÁSTREKU 
                                                                                                                                                                                            
95 F.Macášek, J.D.Navratil, Separation Chemistry, E.Horwood, Chichester 1992, s.198 
96 L.R.Snyder, P.W.Carr, S.C.Rutan, J.Chromatogr.A, 656 (1993) 537 
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Príliš veľká koncentrácia resp. hmotnosť spôsobuje presýtenosť kolóny. Maximálnu 

koncentráciu resp. hmotnosť vyjadruje vzťah  

 wmax = 50 [(1+k)/k]2.dc
2        (34) 

Maximálny objem vzorky v nástreku vyjadruje vzťah 98   

  Vi, max = 0.6 tR F / N1/2        (35) 

resp. 

Vi, max = 0.48 (k+1) Lc dc
2 ε .N1/2       (36) 

kde ε udáva celkovú porozitu kolóny. 

 

KVANTITATÍVNA ANALÝZA 99,100  

Pri kvantitatívnej analýze sa bežne využíva metóda kalibračnej krivky, tj. pri účinnej 

separácii je výška píku ako aj plocha píku priamo úmerná množstvu analytu. Obyčajne určenie 

plochy píku na kalibráciu je presnejšie,101 v prípade nízkeho pomeru signálu vzorky a pozadia je 

výhodnejšie uskutočniť kvantitatívnu analýzu na základe výšky píku. Obe hodnoty píku závisia 

od prietokovej rýchlosti ako aj od kompozície mobilnej fázy, výška píku je viac ovplyvnená 

kompozíciou mobilnej fázy, obyčajne vzrastá s vyšším percentuálnym podielom organickej 

zložky v mobilnej fáze. Na zmenu plochy píku však nemá značný vplyv. Naopak plocha je 

značne ovplyvnená veľkosťou prietoku, logicky znižuje sa so zvyšujúcou sa rýchlosťou.  

Detekčný limit sa určuje podľa vzťahu 102 

b
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                                                                                        (37) 

 

Vplyv teploty na separáciu je výrazný 103, pri zvýšení teploty o 1°C sa retenčný faktor 

k zníži približne o 1 až 2%. Tento jav sa kvantitatívne opisuje van`t Hoffovou rovnicou. Medzi 

                                                                                                                                                                                            
97 B.L.Karger, M.Martin, G.Guiochon, Anal. Chem., 46 (1974) 1640 
98 M.Martin, C.Eon, G.Guiochon, J.Chromatogr., 108 (1975) 229 
99 S.T.Balke, Quantitative Column Liquid Chromatography, Elsevier, Amsterdam, 1984, p.147 
100 N.Dyson, Chromatographic Integration Methods, Royal Society of Chemistry, London, 2nd ed., 1998, p.83 
101 R.E.Pauls, et al., J.Chromatogr. Sci., 24 (1986) 273  
102 (a) ISO/IEC 17025:1999.General Requirements for the Competence of Calibration and Testing  
      Laboratories.ISO, Geneva (1999);  (b) Guidance for Industry Validation of Analytical Procedures,  
      Methodology. Food and Drug Administration Center for Veterinary Medicine, p.10, July (1999)  
103 B.Ooms, LC GC Int., 9 (1994) 574 
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retenčným faktorom a Gibbsovou voľnou energiou rozpustenej látky distribuovanou medzi 

stacionárnu a mobilnú fázu je priama úmernosť.104,105 

 log k = - (∆H°/ RT) + (∆S°/ R) + log (Vs/Vm) = a + (b/T)    (38) 

kde ∆H° a ∆S° sú entalpia a entropia rozpustenej látky, R je plynová konštanta, T je teplota 

v Kelvinoch, Vs objem vzorky a a a b sú konštanty závislé od látky a chromatografického 

systému. 

Teplotný efekt v separačnom procese sa však nedá jednoznačne vyjadriť.106 Zvýšenie 

teploty vedie často k zníženiu viskozity mobilnej fázy a teda k vyššej separačnej účinnosti. 

Zvýšenie teploty má však aj niekoľko nevýhod: solvent alebo termicky labilná látka má väčšiu 

tendenciu k rozkladu, tenzia pár nad rozpúšťadlom sa zvyšuje a zvyšuje sa tým aj riziko 

vytvárania bubliniek v detektore. To môže vyvolávať zvýšenie pozadia, objavenie sa menšieho 

píku v chromatograme ako aj v spektrofotometrickom (DAD) zázname. Taktiež rovnováha medzi 

vodnou fázou a rozpúšťadlom je závislá od teploty.  

U chromatografie s normálnou fázou (NPC) je stacionárna fáza polárnejšia ako mobilná 

fáza, čo predstavuje hlavnú odlišnosť od reverzno-fáznej chromatografie (RPC). Obyčajne 

mobilnou fázou je zmes organických rozpúšťadiel polárnej a nepolárnej bez prítomnosti vody, 

napr. izopropanol-hexán. Stacionárnou fázou je anorganický sorbent (silikagél alebo oxid hlinitý) 

alebo polárna fáza s funkčnými skupinami zachytenými na silikagélovom sorbente (kyano-, 

amino-, diol). Elučná sila kolóny sa znižuje v poradí: silikagél ≅ Al2O3 >> amino > diol > 

kyano.107 Zvyčajne silikagélová kolóna je menej vhodná pre analytickú separáciu, skôr sa 

využíva v preparatívnej chromatografii.  

 Retencia vzorky sa zvyšuje so zvyšujúcou sa polaritou stacionárnej fázy a so znižujúcou 

sa polaritou mobilnej fázy (opačný proces sa pozoruje u RPC). Menej polárne (hydrofóbne) látky 

sa eluujú ako prvé, zatiaľ čo polárne (hydrofilné) látky sa eluujú s dlhším retenčným časom 

(opačný proces je u RPC).  

NPC sa využíva na separáciu predovšetkým neutrálnych látok, ale aj iónových látok 

prídavkom vody do mobilnej fázy, a tiež malým prídavkom trietylamínu pre látky s bázickým 

                                                           
104 R..Chloupek, W.S.Hancock, B.A.S.Marchylo, J.J.Kirkland, B.E.Boyes, L.R.Snyder, J.Chromatogr.A, 686      
      (1994) 45  
105 K.Valko, Handbook of Analytical Separations, Vol.1: Separation Methods in Drug Synthesis and Purification,   
      Elsevier (2000), p.40 
106 V.R.Mayer, Practical High-Performance Liquid Chromatography, 3th edition, J.Wiley&Sons, N.Y., 1999  
107 A.W.Salotto, E.L.Weiser, K.P.Caffey, R.L.Carty, S.C.Racine, L.R.Snyder, J.Chromatogr., 498 (1990) 55 
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charakterom resp. prídavkom kyseliny octovej alebo mravčej pre zlúčeniny kyslého 

charakteru.108,109,110,111  

 

 

2.5.2 CHROMATOGRAFIA HILIC (HYDROPHILIC INTERACTION CHROMATOGRAPHY)  

 

Na separáciu hydrofilných látok, ktoré sa nedajú deliť na reverznej fáze a sú nerozpustné 

v organických rozpúšťadlách používaných v klasickej NPC, sa využíva špeciálny typ NPC 

chromatografie, u ktorého sa ako mobilná fáza používa zmes organického rozpúšťadla a vody. 

HILIC separácia sa používa pre rôznorodé vzorky biologického pôvodu (peptidy, amino kyseliny, 

uhľohydráty)112,113,114 

VÝBER STACIONÁRNEJ FÁZY - U HILIC chromatografie sa účinnosť separácie zvyšuje so 

zvyšujúcou sa polaritou stacionárnej fázy. Najpolárnejšou skupinou viazanou na silikagélovej 

kolóne je amino skupina. Cukry sa klasicky separujú najideálnejšie práve na tejto kolóne. Amino 

skupina plní funkciu ako Brönstedova kyselina, aj ako báza v tvorbe vodíkovej väzby.  

Kolóna dobrej kvality má túto hodnotu medzi 2-5, čím nižšia hodnota tým vyššia kvalita.  

PH ROZTOKOV - Pre separáciu na silikagélovej kolóne s chemicky viazanou skupinou sa 

odporúča pH v rozpätí 3 - 12. Vyššie pH vedie ku korózii sorbentu a nízke pH spôsobuje 

hydrolýzu siloxánovej väzby Si-O-Si-R.115,116 

 VÝBER VHODNEJ KOMPOZÍCIE MOBILNEJ FÁZY - pre HILIC chromatografiu je elučným 

činidlom voda s spojení s organickou fázou. Najčastejšími používanými organickými 

rozpúšťadlami sú acetonitril (ACN), metanol alebo tetrahydrofurán (THF). Elučná sila solventov 

sa definuje parametrom ε°, ktorá predstavuje adsorpčnú energiu molekuly eluentu na jednotku 

plochy adsorbentu. Ďalším dôležitým parametrom, charakterizujúcim vhodnosť výberu 

mobilného eluentu, je viskozita η daná v mPa.s pri 20°C. Rozpúšťadlá s viskozitou prevyšujúcou 

                                                           
108 W.Golkiewicz, J.Kuczynski, W.Markowski, L.Jusiak, J.Chromatogr.A, 686 (1994) 85 
109 H. Lingeman, H.A.van Munster, J.H.Beynen, W.J.M.Underberg, A.Hulshoff, J.Chromatogr., 352 (1986) 261  
110 I.Jane, A.McKinnon, R.J.Flanagan, J.Chromatogr., 323 (1985) 191 
111 R.J.Flanagan, I.Jane, J.Chromatogr., 323 (1985) 173 
112 A.Alpert, J.Chromatogr., 499 (1990) 177 
113 A.Alpert, M.Shukla, A.K.Shukla, L.R.Zieske, S.W.Yuen, M.A.J.Ferguson, A.Mehlert, M.Pauly, R.Orlando,   

J.Chromatogr.A, 676 (1994) 191  
114 S.C.Churms, J.Chromatogr.A, 720 (1996) 75 
115 H:A. Claessens, M.A.van Straten, J.J.Kirkland, J.Chromatogr. A, 728 (1996) 259  
116 J.J.Kirkland, J.D.Martosella, J.W.Henderson, C.H.Dilks Jr., J.B.Adams Jr., J.Chromatogr. A, 762 (1997) 97 
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hodnotu viskozity vody, t.j. 1 mPa.s, sú nevyhovujúce pre HPLC merania kvôli značnému 

zvýšeniu tlaku v kolóne. Tabuľka 9 uvádza najzákladnejšie parametre pre najbežnejšie 

rozpúšťadlá.  
 

      Tabuľka 9  Solvatochromné parametre vybraných organických rozpúšťadiel 

Solvent elučná sila 
ε° 

viskozita 
η (mPa.s) 

dipól* 
π° 

acidita** 
α 
 

bázicita*** 
β 

acetonitril 0.50 0.37 0.60 0.15 0.25 
metanol 0.73 0.60 0.28 0.43 0.29 
THF 0.48 0.46 0.51 0.00 0.49 
voda vysoká 1.00 0.39 0.43 0.18 

*    dipólový charakter látky predstavuje schopnosť solventu interagovať s rozpúšťadlom dipólovými a  
       polarizačnými silami  
**   acidita predstavuje schopnosť solventu tvoriť vodíkovú väzbu ako donor  
*** bázicita je schopnosť tvoriť vodíkovú väzbu ako akceptor 

 

2.6. HMOTNOSTNO- SPEKTROMETRICKÉ DETEKTORY (MSD) 117,118 
Všeobecný problém kombinácie kvapalinovej chromatografie a hmotnostno-

spektrometrického detektora je prechod od kvapalnej matrice ku generovaniu iónov a formovania 

iónových zväzkov vo vákuu. Systém LC-MS sa zaviedol do praxe McLaffertym až v roku 1973 a 

prešiel za ostatné desaťročie búrlivým vývojom.  

Podstatou hmotnostnej spektrometrie je analýza iónov v elektromagnetických poliach, 

pričom na ionizácia analytu sa používajú najmä 4 ionizačné metódy:  

- ELEKTRÓNOVÁ IONIZÁCIA EI, kde sa ionizuje plyn elektrónmi z vyhrievanej 

katódy. Táto analýza hrá podstatnú rolu v rutinnej analýze s plynovou chromatografiou. 

Hlavnou nevýhodou je možnosť termického rozkladu látky namiesto vyparovania a prílišná 

fragmentácia.  

- FAB - (FAST ATOM BOMBARDMENT) - vyžaduje prúd vysoko-energetických 

atómov Xe alebo iónov Cs. Vzorka je rozpustená v kvapalnej matrici, ktorá znižuje 

deštrukciu látky a uľahčuje ionizáciu. Výhodou je šetriaca ionizačná technika a rýchlosť. 

Nedostatkami sú relatívne nízka citlivosť a vysoké pozadie matrice.  

                                                           
117 G.Siuzdak, Mass Spectrometry for Biotechnology, Academic Press, N.Y., 1996 
118 A.L.Burlingame, R.K.Boyd, S.J.Gaskell, Anal.Chem., 70 (1998) 647R 
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- MALDI- (MATRIX ASSISTED LASER DESORPTION/IONIZATION) - analýza 

podobná FAB s rozdielom, že pre MALDI sa používa tuhá matrica, z povrchu ktorej sa 

odparujú ióny vplyvom laserového lúča. Táto jemná ionizačná technika analyzuje látky až do 

300000 u (Da) s vysokou citlivosťou, preto je vhodnou metódou pre analýzy biologických 

makromolekúl 119,120 a peptidov121, predovšetkým v kombinácii s time-of-flight (TOF) 

analyzátorom122. Nevýhodou je nižšie rozlíšenie, pozadie matrice a možnosť fotodegradácie.  

- ESI - ELEKTROSPREJOVÁ IONIZÁCIA – je najvhodnejšia a najčastejšia kombinácia 

pre HPLC systém pre bežné analytické analýzy 123 v kombinácii s kvadrupólovým 

analyzátorom a aj pre generovanie iónov z eluantu s bežnou prietokovou rýchlosťou. 

IONIZÁCIA ELEKTROSPREJOM (ESI) 124,125  

Pri ionizácii elektrorozprašovaním sa roztok vzorky kontinuálne privádza do iónového 

zdroja kapilárou s vnútorným priemerom asi 100µm. Na ústí kapiláry je vložené napätie 3-5 kV, 

ktoré vytvára silné elektrostatické pole. Po rozprášení mobilnej fázy na výstupe z kapiláry  

                  Obr. 5 Princíp ESI ionizačnej techniky 

 

                                                           
119 C.N.McEwen, B.S.Larsen (Eds.), Mass Spectrometry of Biological Materials, Dekker, N.Y., 1990  
120 R.Caprioli, M.Sutter, In: Introduction to Biophysical Methods for Protein and Nucleic Acid Research (J.A.Glasel, 

M.P.Deutscher, Eds.) Chapter 4, Academic Press, New York 1995. 
121 D.M.Desiderio, (Ed.), Mass Spectrometry of Peptides, CRC Press, Boca Raton, FL, 1991 
122 A.Shevchenko, A.Loboda, A.Shevchenko, W.Ens, K.G.Standing, Anal.Chem., 72 (2000) 2132  
123 M.A.Strege, J.Chromatogr.B., 725 (1999) 67 
124 M.L. Aleksandrov et al., Dokl. Akad. Nauk.SSSR, 277 (1984) 379 
125 M. Yamashita, J.B. Fenn, J. Phys. Chem., 88 (1984) 4451 
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vznikajú malé kvapôčky s veľkým špecifickým nábojom. Kvapôčky z kapiláry vstupujú veľkou 

rýchlosťou do priestoru preplachovaného protiprúdom sušiaceho plynu (N2), kde dochádza 

k rýchlemu odpareniu mobilnej fázy z povrchu kvapôčok (Obr. 5). Vzniknuté jemné kvapôčky 

aerosólu nesú na svojom povrchu náboj, jeho hustota sa zvyšuje s ďalším odparovaním mobilnej 

fázy z povrchu kvapôčok vo vyhrievanom iónovom zdroji, až po prekročení určitej kritickej 

hodnoty povrchového náboja dôjde k rozpadu (tzv. Coulombická explózia) na ešte menšie 

kvapôčky.126,127 

Pri procese vlastnej ionizácie, nazývanej vyparovanie iónov (ion evaporation) dochádza 

k uvoľneniu kvazimolekulových iónov, protonizovaných [M+H+]+ alebo disociovaných [M-H+]-, 

prípadne iných iónových aduktov molekúl, napr. [M+Na]+, [M+NH4]+ alebo [M+Cl-]-. Ióny 

rozprášené do prúdu sušiaceho plynu sú vťahované systémom fokusačných a urýchľujúcich 

elektród s malými stredovými otvormi do analyzátora hmotnostného spektrometra s vysokým 

vákuom.  

Clona sušiaceho plynu zvyčajne rozrušuje van-der-Waalsove väzby v asociátoch 

molekulových iónov s rozpúšťadlom (solvatovaných iónov), ktorých prítomnosť komplikuje 

interpretáciu spektier. Použitím pneumatického rozprašovača s plynom, privádzaným kapilárou 

s väčším priemerom sa môže zvýšiť prietok privádzaných kvapalných vzoriek až na 1 ml.min-1, 

avšak optimálna účinnosť elektrospreja sa dosahuje u prietokoch 1-100µL.min-1. Ako sušiaci aj 

ako rozprašovací plyn sa používa dusík. 128,129 

Spektrá získané pri ionizácii elektrosprejom, na rozdiel od hmotnostných spektier s 

ionizáciou elektrónovým nárazom, obsahujú len málo píkov fragmentových iónov, prípadne 

vôbec žiadne. Vstupná kapilára nie je vyhrievaná, a preto nedochádza k tepelnému rozkladu 

labilných látok. Hmotnostné spektrá s väčším podielom fragmentových iónov sa získavajú 

zvýšením napätia vloženého na špeciálnu kónickú elektródu, čím dôjde k urýchleniu iónov a ich 

fragmentácii pri kolíznych zrážkach.  

Podľa polarity vloženého napätia sa môžu generovať spektrá kladne alebo záporne 

nabitých iónov. Zlúčeniny s molekulovými hmotnosťami do 1000 väčšinou poskytujú 

kvazimolekulové ióny [M+H+]+ alebo [M-H+]-, a neposkytujú mnohonásobne nabité ióny.  

                                                           
126 J. V. Iribarne, B. A. Thomson, J. Chem. Phys., 64 (1976) 2287 
127 B. A. Thomson, J. V. Iribarne, J. Chem. Phys., 71 (1979) 4451 
128 J. B. Fenn, M. Mann, C. K. Meng, S. F. Wong, C. M. Whitehouse, Mass Spectrom. Rev., 9 (1990) 37 
129 K. Hiraoka, I. Kudaka, Anal. Chem., 64 (1992) 75 

 37



E.Búriová, Radiačná a chemická stabilita rádiofarmaka 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy 

Pre priame spojenie s kapilárnou kvapalinovou chromatografiou treba použiť prídavný tok 

rozpúšťadla. Modifikácia elektrospreja pre veľmi nízke prietoky (pod 25 nL.min-1), „nanosprej“, 

nevyžaduje prídavný tok kvapaliny a vyznačuje sa nízkou spotrebou vzorky a extrémnou 

citlivosťou (od 500 atomólov pre meranie MS spektier). U týchto nízkych prietokoch sa môže 

použiť aj bežný iónový tlmivý roztok v mobilnej fáze.130,131 

Pre analýzu iónov sa používajú najmä kvadrupólové analyzátory.132,133,134 Na kvadrupól s 

vysokým napätím, ktorý fokusuje iónový zväzok, sa privedie prídavné rádiofrekvenčné napätie, 

ktoré pôsobí ako filter hmotností. Každá hodnota m/z sa vzťahuje k určitej frekvencii kvadrupólu 

a hmotnostné spektrum sa získa skenovaním rádiofrekvenčného poľa. Rozpätie hmotností je v 

prípade kvadrupólu do 3000 m/z. Rozlíšenie hmotnostno-spektrometrického detektora má 

hodnotu okolo 2000 a riadi sa vzťahom: Rm = M / ∆M, kde M je hmotnosť častice v atómových 

hmotnostných jednotkách a ∆M šírka hmotnostného píku u základne.  

Pre schopnosť ESI-MS analyzovať zlúčeniny priamo z vodných alebo z organicko-

vodných roztokov sa táto metóda považuje za najvhodnejšiu kombináciu so systémom HPLC. 

ESI môžu pracovať aj u vyšších prietokoch mobilnej fázy. Je to najvhodnejšia metóda pre 

analýzy uhľohydrátov.135,136,137,138  

Podrobnejšia HPLC-MS analýza sacharidov, a aj FDG, sa popisuje v projekte doktorskej 

práce Brúdera.139 V našich citovaných článkoch 9,10 sme ďalej rozvinuli HPLC-ESI analytickú 

metódu pre 2-[18F]FDG rádiofarmakum a detailne opísali jej ESI hmotnostné spektrá.  

 
2.7 RÁDIOMETRICKÝ DETEKTOR  
 

            Rádiometrická metóda je mimoriadne vhodná pre spojenie s HPLC 140 metódou na 

stanovenie a kvantifikáciu rádioaktívnych látok. V spojení s HPLC alebo s TLC je často 

                                                           
130 D. G. Schmid, B. Behnke, Ch. Kempter, J. W. Metzger, R. Kuhn, Mikrochim. Acta, 137 (2001) 111 
131 M. Karas, U. Bahr, T. Dulcks, Fresenius J. Anal. Chem., 366 (2000) 669 
132 B.N.Pramanik, A.K.Ganguly, M.L.Gross, (Eds) Applied Electrospray Mass Spectrometry, Marcel Dekker,   
      New York, 2001  
133 A.P.Bruins, J.Chromatogr.A., 794 (1998) 345 
134 R.King, R.Bonfiglio, C.F.Metzler, C.M.Stein, T.Olah, J.A..Soc.Mass Spectrom., 11 (2000) 942 
135 X.Shen, H.Perreault, J.Chromatogr.A., 811 (1998) 47 
136 E.Rajakylä, J.Chromatogr., 218 (1981) 695  
137 D.Carozzo, G.Impallomeni, E.Spina, B.N.Green, T.Hutton, Carbohydr.Res., 221 (1991) 253 
138 D.S.Lee, Ch.Wu, H.H.Hill Jr., J.Chromatogr.A., 822 (1998) 1 
139 P.Brúder, HPLC-MS Analýza fluórdeoxyglukózy (FDG) a sacharidov, Projekt doktorandskej práce ku       

dizertačnej skúške, Univerzita Komenského, Bratislava 2002  
140 J.Churáček, Analytická separace látek, SNTL Praha 1990 
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používaným systémom na analýzu označených zlúčenín a ich metabolitov.141,142 Predovšetkým 

radio-HPLC sa široko využíva pre svoje výhody akými sú: vysoká citlivosť, nízke pozadie, on-

line monitoring, jednoduchosť tienenia, malé rozmery, ľahká výmena prietokovej cely a vzorka 

sa neabsorbuje na celu.  

Pre pozitrónové žiariče sa využívajú citlivé detektory s koincidenčne zapojenými 

scintilátormi na detekciu opačne orientovaných anihilačných kvánt. 143 

Signál i (s-1) rádiometrického detektora (RAD) je úmerný aktivite látky ∆A (Bq) 

zadržiavanej v danom čase TR v meracej cele s daným objemom ∆V (cm3). Platia vzťahy: 

 i = η ∆A = η a ∆V         (39) 

 TR = ∆V/F          (40)  

kde η je koeficient účinnosti a F je prietoková rýchlosť. Celkový počet častíc Nč vyžiarených pri 

čiastkových aktivitách ∆A zadržaných v meracom objeme počas priemernej zádržnej doby TR je 

daný súčinom 

Nč = ∑ ∆A TR = A TR         (41) 

A je celkové množstvo rádionuklidu, vyjadrené jeho aktivitou, ktoré prešlo citlivým objemom 

detektora. Ak Rd je celková odozva detektora v celom časovom intervale, potom koeficient 

účinnosti rádiometrického detektora je pomerom zaregistrovaných častíc ku vyžiareným,  

 η = Rd /A = Rd / (TR.A) = F Rd / (∆V A)       (42) 

                                                           
141 M.Takei, T.Kida, K.Suzuki, Appl.Radiat.Isot., 55 (2001) 229 
142 W.C.Eckelman, Nucl.Med.Biol., 25 (1998) 169 
143 M.L´Annunziata, Handbook of Radioactivity Analysis, Ed. M.L´Annunziata, Academic Press, San Diego  
     1998 
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3. EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
 

3.1. POUŽITÉ MATERIÁLY A CHEMIKÁLIE 
  

2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukóza, C6H11O5
18F, Mr = 181.1 

injekčný roztok, ,  
ÚJF ČAV Řež Česká republika  

2-deoxy-2-fluór-D-glukóza, C6H11O5
19F, Mr = 182.1, Lot 

10312-049 
Sigma-Aldrich, Gillingham 
Anglicko 

Acetonitril, CH3CN, HPLC grade, 99,98%, Mr = 41.0  Sigma-Aldrich, Gillingham, 
Anglicko 

Galaktóza, C6H12O6, p.a., Mr = 180.1   Lachema, Brno, Česká republika 
Glukóza C6H12O6, p.a., Mr = 180.1  Lachema, Brno, Česká republika 
HPLC kolóna Shodex Asahipak NH2P-50 4D, No.N210146, 
4.6mm ID x 150 mm, N > 11 000,  

Showa Denko, Japonsko 

Katex Dowex 50 X-8  Fluka AG, Buchs, Nemecko 
Kyselina benzoová, C7H6O2, p.a., Mr = 121.9 Lachema, Brno, Česká republika 
Kyselina glukónová C6H12O7, p.a., Mr = 196.1   Lachema, Brno, Česká republika 
Kyselina glukurónová C6H10O7, 98%, Mr = 194.1 Acros Organics, New Jersey, USA 
Kyselina sírová, 98%  Merck, Darmstadt, Nemecko 
Mohrova soľ, FeSO4(NH4)2SO4.6H2O, p.a. Mr = 392.16 Lachema, Brno, Česká republika 
 L-(+)-arabinóza C5H10O5, > 99.0% HPLC, Mr = 150. 1 Fluka AG, Buchs, Nemecko 
Manóza C6H12O6, p.a. Mr = 180.1 Lachema, Brno, Česká republika 
Mikrofilter, Cellulose Nitrate Filter, 0.2 µm  Sartorius AG, Goettingen, 

Nemecko 
Mikropipety Finnpipette, Labsystems, Helsinki, Fínsko 
Mravčan amónny HCOONH4, Ammonium formate for 
spectroscopy, Mr = 63.1  

Sigma-Aldrich, Gillingham, 
Anglicko  

Peroxid vodíka , p.a.  Slavus, Bratislava, Slovensko 
Predkolóna SGXNH2 40x4 mm, No. 000002 Tessek, Česká republika 
Voda, Water for HPLC   Acros Organics, New Jersey, USA 

  

Roztoky cukrov a 2-[18F]FDG sa pripravili v rozmedzí koncentrácií 0.1 – 0.5 mg. mL-1 vo 

vodnom roztoku resp. v prostredí mobilnej fázy v pomere: mobilná fáza: vzorka = 4:1, pred 

nástrekom na kolónu sa prefiltrovali cez 0.2 µm mikrofilter.  

Komerčne dodávané rádiofarmakum 2-[18F]FDG z Ústavu jadrovej fyziky v Řeži bolo 

pripravované nukleofilnou substitúciou [18F]F- získaného na U-120M cyklotróne (detailný opis 
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pozri 144). Ako fázovo-prenosný katalyzátor sa použil komplex aminopolyéteru draselného na 

báze  Kryptofix™ 2.2.2, 4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo(8,8,8)-hexakozánu. 

 Ako stacionárna fáza pre TLC a HPTLC analýzy sa použila 

a) reverzno-fázna sklená HPTLC 100x100 mm platňa na báze silikagélu UV254 s NH2 viazanou 

skupinou (Merck),  

b)  silikagélová TLC platňa Polygram SIL G/UV254 40x80 mm (Macherey Nagel), používaná  

bežne pre kontrolu kvality rádiofarmák. 

Vzorky sa nanášali na chromatografické platne v množstve 5 - 10 µL po dĺžke 1 cm.        

           Ako elučné roztoky sa použili: 

a) acetonitril:4 mM HCOONH4 = 80: 20 v/v 

b) acetonitril: H2O = 95:5 v/v 

Na detekciu škvŕn sa použil NaI detektor (Raytest Minigita) s kolimátorom 27x42 mm.  

 

3.2. EXPERIMENTÁLNE ZARIADENIE LC/MS 
Zapojenie systému HPLC-DAD-RAD-MS (resp. RID) zobrazuje Obr.6 

Súčasti prístroja sú:  

• HPLC systém (Agilent LC/MSD SL ESI System Bundle G2708DA) 

• Kompresor (ABAC Air Compressor B5000/SIL) 

• Generátor dusíka (Hewlett-Packard Nitrogen Generator 5183-2003) 

• PC počítač KAYAK.XM600 s programom ChemStation 

 

ŠPECIFIKÁCIA PRÍSTROJOV 

 BINÁRNA PUMPA G1312A 

– rozpätie prietokovej rýchlosti: 0.1 až 5 mL.min-1 ± 0.001 mL.min-1,   

                  presnosť < 0.3 % relatívnej štandardnej odchýlky 

– rozpätie tlaku: 0 až 40 MPa  

 

 

                                                           
144 http://www.ujf.cas.cz/orf/Melichar.html,   25. 5. 2004 
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Obr. 6 Schéma zapojenia systému HPLC-DAD-RAD-MS (-RID) 

  

VZORKOVAČ (AUTOSAMPLER G1329A) 

 - maximálny počet vzoriek: 99 

- rozpätie objemu nástreku: 0.1 až 100 µL s prírastkom 0.1 µL a s presnosťou < 0.5 %  

   RŠO pre nástrek 5 až 100 µL resp. < 1 % RŠO pre nástrek 1 až 5 µL 

            -  injekčný cyklus: ~ 50 s v závislosti od objemu nástreku 

TERMOSTAT pre kolónu 

 - rozpätie pracovnej teploty: 15 až 80 °C ± 0.5 °C 

 - teplotná stabilita: ± 0.15 °C  

             - mŕtvy objem pre výmenníky tepla: 3 resp.6 µL 

             - ID: 0.17 mm  

SPEKTROFOTOMETRICKÝ DETEKTOR (DIODE-ARRAY DETECTOR G1315B,  DAD)  

 - zdroj svetla: deutériová a wolfrámová lampa  
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 - rozpätie vlnových dĺžok: 190 až 950 nm 

 - prietoková cela: dĺžka: 10 mm, objem 13 µL  

 - maximálny tlak : 12 MPa 

 HMOTNOSTNO-SPEKTROMETRICKÝ DETEKTOR (ESI-MS DETEKTOR G1946D)  

- kvadrupólový analyzátor  

- registračný fotonásobič  

- elektrosprejová ionizácia (ESI) 

- ortogonálny prietokový rozprašovač 

- sušiaci a rozprašovací plyn N2 (99.9 %) 

- rozpätie hmotností 50 až 3000 m/z 

- fragmentačné napätie 20 až 300 V 

- maximálny tlak 14 MPa 

 RÁDIOMETRICKÝ DETEKTOR (RAD, FLO-ONE™ 500 TR Packard Instrument Co,  

  Meriden, USA)  

- PET prietokový BGO scintilačný detektor  

- energetické rozpätie: 0 až 2048 keV 

- objem prietokovej cely: 35 µL 

- maximálny tlak 0.7 MPa  

 REFRAKTOMETRICKÝ DETEKTOR (RID, G1362A)  

- rozpätie teploty: 5 až 55 °C 

- objem cely : 8 µL 

- maximálny tlak: 0.5 MPa 

- maximálna prietoková rýchlosť: 5 mL.min-1 

 

 3.3 OXIDÁCIA (19F)FDG FENTONOVÝM ČINIDLOM  
  

K 400 µL vzorky (19F)FDG resp. Glc o koncentrácii 0.4 g.L-1 a pH 4-5 sa pridalo pri 

izbovej teplote 20 µL roztoku FeSO4(NH4)2SO4.6H2O o koncentrácii 2.77 g.L-1. Ďalej sa pridalo 

25 µL 20% v/v H2O2 a po 90 minútach rovnaké množstvo čerstvého reagentu. Po 3 hodinách sa  

reakčná zmes prepustila cez vymieňač katiónov Dowex 50-X8 v NH4
+ forme (300 mg v 2-

mililitrovej injekčnej striekačke) na odstránenie železnatých a železitých iónov a následne 
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premyla 400 µL H2O. Pripravený roztok sa zmiešal v pomere 1:4 s mobilnou fázou pre LC/MS 

separáciu.  

 

3.4 ŠTANDARDNÉ PRACOVNÉ PODMIENKY LC/MS: 
 

Na základe predbežných meraní a optimalizácie LC/MS (pozri časť 4.1 resp.4.2) na 

podmienky separácie analyzovaných látok (pozri ďalej) sa zvolili nasledovné štandardné 

parametre detekcie látok v priamom nástreku (FIA) a v chromatogramoch: 

 

Objem vzorky pre analýzu FIA  1µL 
Objem vzorky pre kvalitatívne analýzy sacharidov  1µL 
Objem vzorky pre kvantitatívne analýzy 2-[18F]FDG  4µL roztoku 2-[18F]FDG + 

16 µL mobilnej fázy 
Koncentrácia referenčných vzoriek pre FIA, kvalitatívne a 
kvantitatívne stanovenia 

0.1 mg.mL-1   - 0.5 mg.mL-1 

Mobilná fáza  ACN : 0.025 % HCOO-

NH4
+ (4mM) = 80:20 v/v 

Prietoková rýchlosť mobilnej fázy   0.2 mL.min-1 
Napätie na kapiláre      3000 V 
Prietok sušiaceho plynu   10 L.min-1 

Teplota sušiaceho plynu   250 oC 
Tlak rozprašovacieho plynu    0.25 MPa 
Fragmentačné napätie    80 V 

m/z 80 – 450 negatívne 
ióny (45%) 
m/z 80 – 450 pozitívne 
ióny (45%) 

Parametre skenovania  (Scan Cycle Time)   
   

SIM m/z 227 negatívny * 
(10%) 

Zosilnenie detekčného fotonásobiča 1 
Rozlíšenie hmotnostnej škály  0.2 u 

 

                                                           
* špecifický ión pre FDG 
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 4. VÝSLEDKY A DISKUSIA 
  

 4.1. OPTIMALIZÁCIA MSD METÓDOU FIA (PRIAMY NÁSTREK VZORKY) 

Metóda FIA sa využila na rýchlu analýzu referenčných látok (trvá asi 30 sek), ktorá si 

nevyžadovala chromatografickú separáciu pre dešifrovanie hmotnostných spektier a na štúdium 

vplyvu parametrov ionizačnej komôrky na intenzitu signálov v hmotnostných spektrách. 

Všeobecne sa nedá LC/MS s ESI považovať za robustnú metódu kvantitatívnej analýzy. 

Reprodukovateľnosť signálov hmotnostných spektier závisela od dodržania viacerých podmienok 

merania a parametrov LC/MS aparatúry.  

PRE VÝBER PODMIENOK PRE MS ANALÝZU sa použila FIA pre svoju výkonnosť a 

sledovali sa potrebné parametre MS detektora pre jeho vhodné nastavenie.145,146  

Charakteristický záznam hmotnostného spektra aktívnej vzorky rádiofarmaka 2-[18F]FDG 

je na Obr. 7. 

Obr. 7 FIA analýza vzorky 2-[18F]FDG 

                                                           
145 A.Patakyová, Hmotnostno spektrometrická detekcia fluórdeoxyglukózy v kvapalinovej chromatografii,  
     Diplomová práca, Bratislava, 2002 
146 P.Brúder, E.Búriová, F.Macášek, Liquid Chromatography/Mass Spectrometric analysis of FDG, 10th Intern.  
     Conf. Separation of Ionic Solutes (SIS'03) Podbanské 6-11.9.2003.  
  

 45



E.Búriová, Radiačná a chemická stabilita rádiofarmaka 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy 

MS spektrum 2-[18F]FDG je veľmi čisté a píky možno jednoznačne zaradiť k jednotlivým 

iónovým formám ako to uvádza Tabuľka 10. Najintenzívnejšia iónová forma má hodnotu 

efektívnej hmotnosti m/z 227- v negatívnom móde. Je to molekula (19F)FDG s mravčanovým 

aniónom HCO2
-. Práve táto iónová forma s HCO2

- sa potvrdila ako najstabilnejšia aj v spektrách 

ostatných analyzovaných látok. (pozri časť 4.3 Kvalitatívna analýza 2-[18F]FDG). Napriek tomu, 

že sa analyzovala aktívna 2-[18F]FDG, pozoroval sa predovšetkým jej neaktívny nosič s 19F, 

pretože pomer koncentrácie 19F a 18F vo vzorke 2-[18F]FDG sa pohybuje na úrovni 104 a citlivosť 

MS detektora dosahuje hodnoty stoviek pg  (pozri ďalej). 

 

 Tabuľka 10 Interpretácia MS spektra 2-[18F]FDG v negatívnom móde 

        m/z Iónová forma Relatívna intenzita [%] 

227 (19F)FDG.HCO2
- 98 ± 2 

295 (19F)FDG.113- * 29 ± 2 

181 ((19F)FDG-H+)- 10 ± 1 

228 (19F)FDG.H13CO2
- 8 ± 1 

368 ((19F)FDG-H+)- 5 ± 1 

* iónovému asociátu s m/z 113- sa priraďuje pravdepodobný asociát  
 vytvorený mobilnou fázou, keďže sa pozoroval v celom časovom rozsahu  
 spektier všetkých látok  

 

Referenčná vzorka (19F)fluórdeoxyglukózy sa použila na sledovanie parametrov MSD.   

• teplota sušiaceho plynu – Optimálna teplota sušiaceho plynu závisí od charakteru 

analyzovanej látky a tiež od prchavosti mobilnej fázy. Hodnota teploty N2 by mala byť medzi 

200 až 350 oC. Intenzita signálu iónu 227 (19F)FDG.HCO2
- bola pomerne stála (Obr.8A), z tohto 

dôvodu sa vybrala optimálna teplota N2 250 oC   

• prietok sušiaceho plynu, dusíka - Hodnota prietoku sušiaceho plynu závisí od 

hodnoty prietokovej rýchlosti mobilnej fázy. Prietok N2 sa menil v rozmedzí 6 až 12 L.min-1. 

Zmenou prietoku sušiaceho plynu sa intenzita signálu 227 (19F)FDG.HCO2
- menila len málo. 

Optimum sa stanovilo pri 10 L.min-1. (Obr.8B) 
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Obr. 8 Závislosti vplyvov rôznych parametrov MSD na intenzitu iónu 227 v negatívnom móde 
(19F)FDG.HCO2

-, A) a B) vplyv teploty a prietoku N2 ako sušiaceho plynu, C) vplyv 
napätia na kapiláre, D) vplyv tlaku rozprašovača (nebulizéra) (pozri Obr.5). 
  

• napätie na kapiláre - Napätie na kapiláre sa menilo v rozmedzí 2500 až 4500 V. 

Sledoval sa najintenzívnejší signál: ión 227 (19F)FDG.HCO2
- v negatívnom móde. V rozmedzí 

2500 až 4000 V sa intenzita výrazne nemenila. Nad 4000 V nastal prudký pokles intenzity 

signálov. Zvolilo sa pracovné napätie 3000 V. (Obr.8C) 

 

• tlak rozprašovacieho plynu - Tlak rozprašovacieho plynu závisí od hodnoty 

prietokovej rýchlosti mobilnej fázy. Menil sa v rozmedzí 25 až 45 p.s.i., (0.18 až 0.32 MPa). 

Preto6e sa nedoporučuje použiť veľmi veľký tlak z dôvodu zníženia citlivosti MS detektora, ako 

optimum sa zvolil tlak 35 p.s.i. (0.25 MPa) z intenzity iónu 227 (19F)FDG.HCO2
-. (Obr.8D) 
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• fragmentačné napätie - je jedným z najdôležitejších parametrov silne ovplyvňujúci 

výsledné spektrum, keďže elektrosprejová ionizácia je jemnou ionizačnou technikou. 

Fragmentačné napätie sa menilo v rozmedzí 40 až 200 V.  

 

Obr.9 FIA analýza (19F)FDG pri variabilnom nastavení hodnoty fragmentačného napätia, série 
meraní sa uskutočnili súčasne v pozitívnom aj v negatívnom móde, resp. v neg. SIM 
móde s iónom 227-.  
 

         V závislosti od hodnoty fragmentačného napätia sa najvýraznejšie menila intenzita signálov 

295 (19F)FDG.113- a 181 ((19F)FDG-H+)-. Najstabilnejší bol signál 227 (19F)FDG.HCO2
-.  

Výrazný pokles intenzít signálov jednotlivých iónových asociátov sa pozoroval už nad 100 

V fragmentačného napätia. Optimum sa stanovilo pri 80 V. (Obr.9) 

 

• parametre TIC (Total Ion Current) a FIA - merania sa uskutočnili aj v pozitívnom 

móde, a súčasne v negatívnom móde.. V prípade FDG boli spektrá v pozitívnom móde zaťažené 

väčším pozadím a spektrá boli komplexnejšie  s radom  menej intenzívnych iónov. Za vhodné sa 
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vybrali spektrá v negatívnom móde, respektívne spektrá extrahovaných signálov jednotlivých 

iónov (ďalej len: extrahovaných iónov) zo spektier TIC.  

            Obr.10 zobrazuje MS spektrum 2-[18F]FDG v pozitívnom móde metódou FIA. 

Porovnaním meraní v oboch módoch vidieť rádovo nižšiu intenzitu píkov v pozitívnom móde 

(radovo 104) oproti intenzite iónov v negatívnom móde (približne 2.8x105) (Obr.7). Taktiež 

signály kladných iónov FDG  v pozitívnom móde boli menej reprodukovateľné (Tabuľka 11).  

Štandardné rozpätie hmotnostnej škály sa stanovilo medzi m/z 100-450 vzhľadom na 

molekulové hmotnosti FDG a ostatných predpokladaných produktov, sacharidov a kyselín. 

  

• parametre SIM (registrácia jedného iónu, SIM - Single Ion Monitoring) - pretože 

FDG bola jednoznačne charakterizovaná podľa iónu m/z 227, vždy sa používala registrácia tohto 

iónu aj meraním v SIM móde (10% skenovacieho času).  

  

Obr. 10 FIA analýza MS spektra 2-[18F]FDG v pozitívnom móde 
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 Tabuľka 11 Interpretácia MS spektra rádiofarmaka 2-[18F]FDG v pozitívnom móde  

m/z Iónová 
forma 

Relatívna 
intenzita [%] 

200 (19F)FDG.NH4
+ 98 ± 2 

205 (19F)FDG.Na+ 70 ± 2 

246 (19F)FDG.ACN.Na+ 50 ± 2 

 

 Katión Na+ sa vyskytuje v roztoku 2-[18F]FDG  v dostatočných koncentráciach aj bez 

osobitného prídavku NaCl. Injekčný roztok môže byť fyziologickým roztokom (0.15 M NaCl). 

Študovali sa aj roztoky (19F)FDG v 0.15 M NaCl a taktiež roztok glukózy vo fyziologickom 

roztoku, keďže glukóza je zvyčajnou prímesou rádiofarmaka 2-[18F]FDG. Obr. 11A,B a 12A,B 

zobrazujú trojrozmerné MS spektrá najintenzívnejších iónov v závislosti od variabilného 

fragmentačného napätia v oboch módoch pre (19F)FDG a Glc.  

  

Obr.11A Spektrum fyziologického roztoku 
(19F)FDG v pozitívnom móde  

Obr.11B Spektrum fyziologického roztoku 
(19F)FDG v negatívnom móde 

 

  

 Najintenzívnejšou iónovou formou v roztoku (19F)FDG s prídavkom NaCl zostáva v 

pozitívnom móde pseudomolekulový ión (19F)FDG s katiónom NH4
+ s m/z 200 ale až pri vyšších 
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hodnotách fragmentačného napätia. Pri fragmentačnom napätí do 100V väčšiu intenzitu preberá 

dimér molekuly (19F)FDG s Na+ katiónom s m/z 387. V negatívnom móde sú intenzívnejšie 

iónové formy (19F)FDG s Cl- aniónom s m/z 217 a s m/z 113- než iónová forma (19F)FDG s 

HCO2
- s m/z 227-. 

  

 

 

 

Obr.12A Spektrum fyziologického roztoku 
Glc v pozitívnom móde 

Obr.12B Spektrum fyziologického roztoku Glc 
v negatívnom móde 

 

Aj v prípade Glc s prídavkom NaCl do roztoku je prevládajúcim iónom dimér Glc s Na+ 

katiónom v pozitívnom móde s m/z 383 a Glc s Cl- aniónom s m/z 215. 

 

4.2. OPTIMALIZÁCIA LC/MS S ESI ZDROJOM 
  

Optimalizácia HPLC metódy spočívala v dosiahnutí vysokej selektivity delenia α, 

účinnosti separácie (počet teoretických priehradok) a optimálneho retenčného faktora k.  

Pri optimalizácii podmienok pre LC/MS sa sledovali rôzne parametre a vplyvy : 

CHARAKTERISTIKA STACIONÁRNEJ FÁZY  

– silikagélová kolóna s amino skupinou je najpolárnejšia kolóna vhodná pre účinnú 

separáciu sacharidov.  

 -  mŕtvy (voľný) objem kolóny Vm  -podľa vzťahu (25)  - 1.6 mL 

 - redukovaná výška teoretickej priehradky h podľa vzťahu (28)  - 3.4 

  - maximálna hmotnosť vzorky v nástreku wmax pri k (0.5 až 20) podľa vzťahu (34) je  

12-95 µg. 
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SPÔSOB PRÍPRAVY VZORKY NA ANALÝZU - obyčajne sa pre HPLC merania odporúča 

nástrek vzorky na kolónu v prostredí mobilnej fázy použitej na samotnú detekciu. Aj našimi 

meraniami sa potvrdila táto skutočnosť a ak bola vzorka rozpustená iba vo vode, vo výsledných 

chromatogramoch sa pozorovala nesymetrickosť píkov resp. zvýšenie pozadia.  

 VÝBER MOBILNEJ FÁZY - Na základe známych vlastnosti (pozri Tabuľku 9) sa za 

najvhodnejšiu zložku eluentu vybral acetonitril, ktorý má dostatočne vysokú elučnú silu a s 

najnižšiu hodnotou viskozity.147 Toto rozpúšťadlo malo oproti ďalším (metanol a jeho zmesi s 

halogénuhľovodíkmi) taktiež podstatne nižšie pozadie v signáloch MSD. Ako najvhodnejší 

percentuálny pomer vodnej a organickej zložky (Tabuľka 12) sa zvolil pomer miešania 20:80 (% 

v/v)  0.025% vodného roztoku mravčanu amónneho a acetonitrilu. Ďalším zvýšením zastúpenia 

ACN rástol retenčný čas cukrov a navyše najvyšší odporúčaný obsah ACN pre kolónu 

 

Tabuľka 12  Retenčné časy [min] vybraných analytov v závislosti od pomeru ACN v eluente 13  

ACN: 4mM HCOONH4 FDG Glc Glukónová 
kyselina 

Glukurónová 
kyselina 

60:40 6.0 ± 0.1 6.9 ± 0.2 5.9 ± 0.2 4.4 ± 0.1 

70:30 6.2 ± 0.1 8.8 ± 0.2 6.2 ± 0.2 4.8 ± 0.1 

80:20 6.3 ± 0.1 9.5 ± 0.2 6.3 ± 0.2 5.1± 0.1 
 

PRIETOKOVÁ RÝCHLOSŤ MOBILNEJ FÁZY – sa volila podľa typu kolóny. Rýchlosť prietoku 

bola limitovaná maximálnym tlakom, odporúčaným pre daný typ kolóny. Ďalším faktorom bol 

charakter použitej mobilnej fázy, keďže viskozita zvyšuje tlak kolóny. V neposlednom rade sa 

vhodná prietoková rýchlosť mobilnej fázy volila podľa charakteru deliacich látok, t.j. ich 

retenčných časov. Zníženie prietokovej rýchlosti zvyšilo retenčný čas a teda rozlíšenie píkov ale 

súčasne sa predlžoval celkový čas separácie. Vhodnou rýchlosťou pre analýzu sacharidov na 

použitej kolóne sa stanovila na 0.2 mL.min-1.  

PH ROZTOKOV - Prípustné pH mobilnej fázy pre použitú kolónu je 3-12. Použitý eluent 

mal pH 7. Vzorky kyseliny glukónovej mal pH 3.5, roztok kyseliny glukurónovej 4 a roztoky 

sacharidov (glukóza, FDG, arabinóza, manóza, galaktóza) mali hodnotu pH 6 -7.  

 

                                                           
147 P.Brúder, F.Macášek, A.Patakyová, E.Búriová, Abstract of Papers, 9th Intern.Conf.Separation of Ionic Solutes,  
     (SIS'01), Foundation Curie, Bratislava 2001, p.39 
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Vplyv  teploty  na chromatografickú  separáciu   
 Sledoval sa vplyv teploty kolóny na zmenu retenčných časov vybraných látok, ťažšie 

deliteľných, predovšetkým kyselín glukónovej a glukurónovej. 148 Závislosť zmeny 

rozlišovacieho faktora vybraných látok od teploty kolóny v rozpätí teplôt 10 - 40°C vyjadruje 

Obr. 13. Výraznejší vplyv teploty kolóny sa prejavil v rozlíšení FDG a glukózy nad 25°C. V 

prípade kyseliny glukónovej a glukurónovej nenastali výraznejšie zmeny, čo sa však dalo 

predpokladať, keďže použitá kolóna pre HILIC chromatografiu je ideálna pre delenie sacharidov, 

menej pre delenie kyselín. Za najvhodnejšiu sa vybrala teplota kolóny 30°C.  

 Obr. 13 Vplyv teploty kolóny na rozlišovací faktor RS podľa vzťahu (21)  
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             4.3 KVALITATÍVNA ANALÝZA 2-[18F]FDG 
  

 Kvalitatívna analýza sa orientovala na prímesi a hlavné produkty autorádiolýzy 2-

[18F]FDG. HILIC chromatografiou sa analyzovali referenčné vzorky (19F)fluórdeoxyglukózy, 

glukózy a jej epimérov manózy a galaktózy, arabinózy a kyseliny glukónovej a glukurónovej. 

Posledné tri produkty opisuje literatúra za hlavné produkty rádiolýzy glukózy (pozri Tab.5 a 

Tab.8, resp. celkový mechanizmus rádiolýzy Glc na Obr.3). FIA analýzou sa určili 

najintenzívnejšie píky pre dané zlúčeniny a extrahovaním charakteristických iónov z 

chromatogramov sa určili retenčné časy. Analýzy sa uskutočnili za štandardných pracovných 

podmienok opísaných v experimentálnej časti. 

 Podľa teoretických údajov prichádzajú do úvahy ako vedľajšie produkty pri syntéze 2-

[18F]FDG, glukóza, 2-deoxy-2-fluór-D-manóza a pri kyslej hydrolýze aj 2-deoxy-2-[35Cl]chlór-

D-glukóza (ClDG). Za možné produkty oxidácie a autorádiolýzy 2-[18F]FDG sa predpokladali 

zlúčeniny opísané v literárnych údajov ako oxidačné produkty, predovšetkým glukózy, keďže 

oxidácia fluórdeoxyglukózy nebola doposiaľ opísaná. Tabuľka 8 uvádza výťažky oxidačných 

produktov [14C]glukózy Fentonovým činidlom a produkty získané autorádiolýzou. Za ďalšie 

možné produkty autorádiolýzy sa uvažovali v podstate všetky základné sacharidy a kyseliny. 

Tabuľka týchto látok, s ich mólovými hmotnosťami najpredpokladanejších iónovým asociátov je 

uvedená ako Príloha 1.   

  

 

 

    4.3.1 URČENIE CHARAKTERISTICKÝCH IÓNOV RÁDIOLYTICKÝCH PRODUKTOV METÓDOU FIA  

 

 Spektrá FDG, s najintenzívnejšími iónovými formami, sú uvedené v časti 4.1. Ako 

najintenzívnejšia iónová forma v hmotnostnom spektre 2-[18F]FDG a (19F)FDG sa stanovil 

asociát molekuly fluórdeoxyglukózy s mravčanovým aniónom HCO2
-.  

 

Obr.14 zobrazuje FIA analýzou získané MS spektrum vzorky glukózy.  

 54



E.Búriová, Radiačná a chemická stabilita rádiofarmaka 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy 

 Obr.14 MS spektrum glukózy o koncentrácii 0.1 mg.mL-1, nástrek 1 µL 

  

 Glukóza s HCO2
- aniónom poskytuje pík s efektívnou hmotnosťou m/z 225 v negatívnom 

móde. Ako v prípade FDG, aj v spektre Glc vystupuje aj ďalšia iónová forma s intenzitou okolo 

30%, a to (Glc-H+)- s m/z 179.  

 Ďalšou analyzovanou látkou bola arabinóza. Najintenzívnejší ión s m/z 195- (Obr.15), 

prislúcha molekule arabinózy s HCO2
- aniónom, resp. m/z 149- deprotonizovanej molekule 

arabinózy (M-H+) .  -
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 Obr.15 MS spektrum vzorky arabinózy, 0.1 mg.mL-1, nástrek 1µL 

 

 V prípade kyselín glukónovej a glukurónovej najintenzívnejšie ióny patrili laktónom 

týchto kyselín (Obr.16 a 17). V prípade kyseliny glukónovej je charakteristickou iónovou formou 

asociát laktónu tejto kyseliny s HCO2
- aniónom, m/z 223-. Používaná stacionárna fáza - anexová 

kolóna, bola vhodná pre analýzy sacharidov avšak menej vhodná pre delenie kyselín, oproti 

analýzam sacharidov je zvýšené pozadie: iónová forma (M+113-)- s m/z 291- pre glukónovú 

kyselinu a 289- pre glukurónovú kyselinu. Výraznejším rozdielom sa fragmentovala kyselina 

glukurónová, ktorá poskytovala najintenzívnejší ión buď ión (M-H+)-  s  m/z 175-  alebo M.HCO2
- 

s m/z 221-. M predstavovalo v oboch prípadoch laktónovú formu kyselín. Podobne sa dajú 

očakávať iónové formy laktónov aj v prípade ďalších kyselín ako možných rádiolytických 

produktov FDG. 

 V spektre samotnej mobilnej fázy (CH3CN:HCOONH4 =80:20), sa objavuje silný pík 

s efektívnou hmotnosťou m/z 113-. Predpokladá sa, že to je asociát zložiek mobilnej fázy, ale 

jeho interpretácia je predmetom ďalších štúdií. 149  
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 Obr.16 MS spektrum kyseliny glukónovej, 0.1 mg.mL-1, nástrek 1µL 

 

 

  Obr. 17 MS spektrum kyseliny glukurónovej, 0.1 mg.mL-1, nástrek 1µL 
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 Charakteristické signály možných prímesí predpokladaných rádiolytických produktov, 

určených z experimentálnych analýz referenčných látok a/alebo z teoretických predpokladov, 

zobrazuje Tabuľka 13. 

 

 Tabuľka 13 Charakterizácia MS spektier možných prímesí a rádiolytických produktov  

Charakteristické iónové formy Analyt 
M.HCO2

- (M-H+)- M+113- 

Erytróza, treóza 165 119 233 
Araburónová kyselina 191 145 259 
Arabónová kyselina 193 147 261 
Arabinóza, ribóza, xylóza * 195 149 263 
Deoxyglukóza 209 163 277 
Glukurónová kyselina * 221 175 289 
Glukozón 223 177 291 
Glukónová kyselina * 223 177 291 
2-fluórglukurónová kyselina 223 177 291 
Glukóza, manóza, galaktóza * 225 179 293 
2-fluórglukónová kys. 225 179 293 
FDG * 227 181 295 
35ClDG 243 197 311 
 * Referenčné látky 

 

 Pre spresnenie identifikácie jednotlivých látok, s ohľadom na hmotnostné dublety s 

rovnakými hodnotami m/z v prípade niektorých zlúčenín, je potrebná chromatografická 

identifikácia. Analýza aktívnych zlúčenín sa uskutočnila rádiometrickým detektorom. 

 

               4.3.2 URČENIE RETENČNÝCH ČASOV  

 

 Retenčné časy jednotlivých analytov a ich zmesí sa určili HILIC chromatografiou, s 

polárnou chemicky viazanou NH2 skupinou. Objem nástreku bol 0.5 -10µL. Ostatné parametre 

merania sa zachované ako pri FIA analýze (pozri 3.4 Štandardné pracovné podmienky). Z 

chromatogramov signálov sa extrahovali charakteristické ióny. Obr.18 znázorňuje HPLC 

chromatogram (19F)fluórdeoxyglukózy s extrahovanými charakteristickými iónmi.  
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Obr.18 Chromatogram (19F)FDG s extrahovanými iónmi 

 

            Chromatogramy ostatných vzoriek s extrahovanými iónmi sú uvedené v Prílohe 2. 

Tabuľka 14 zhrňuje retenčné časy FDG a ďalších analytov pri štandardných podmienkach (časť 

3.4).  

 

 Tabuľka 14 Retenčné časy študovaných analytov 

Produkt Retenčný čas [min] 

2-[18F]FDG resp. (19F)FDG 5.1 ± 0.2 

glukóza 8.9 ± 0.9 

arabinóza 6.5 ± 0.8 

glukónová kyselina 6.2 ± 0.8 

glukurónová kyselina 4.3 ± 0.2 

manóza 16.5 ± 1.0 

 

 Uvedené neistoty retenčných časov sú zo širokého časového obdobia dvoch rokov, kedy 

je pravdepodobné znižovanie počtu teoretických priehradok. Z tohoto dôvodu sú väčšie aj 

relatívne štandartné odchýlky pre retenčné časy. Fluórdeoxyglukóza a kyselina glukurónová 

vykazovali najlepšiu reprodukovateľnosť výsledkov. Z tabuľky 14 je zrejmé, že retenčné časy 
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produktov sú veľmi blízke, samotná HPLC separácia bez MS analýzy signálov by bola účinná len 

pre zložky s väčšími rozdielmi v retenčných časoch (separácia FDG, Glc a Arab, pozri Obr.19).  

  

Obr.19 Separácia zmesi FDG, Glc a arabinózy 

  

 Pri deleniach látok s veľmi blízkymi resp. rovnakými retenčnými časmi je mimoriadne 

výhodné vyhodnocovanie chromatogramu s MS detektorom, osobitne s identifikáciou látok cez 

SIM mód alebo extrahovaním charakteristických iónov (pozri delenie FDG, glukónovej a 

glukurónovej kyseliny Obr.20).  
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Obr.20 Separácia zmesi FDG a kyselín glukónovej a glukurónovej 

                

              4.3.2.1 HPLC-RID ANALÝZA FDG A JEJ ZMESÍ  

 

 Refraktometrický detektor (RID) bol druhou možnou alternatívou zapojenia LC-MS 

systému (pozri Obr.6). Do systému ho však bolo možné zapojiť len ako posledný detektor, 

podobne ako hmotnostno-spektrometrický detektor, t.j. nebolo možné ich použiť súčasne. 

Merania s RID sa uskutočnili pre porovnanie citlivosti a hodnôt retenčných časov pri separácii. 

Referenčná cela bola naplnená mobilnou fázou, presné merania si vyžadovali dlhšie premývanie 

a ustálenie prietoku mobilnej fázy, t.j. tlaku. Obr.21 znázorňuje záznam refraktometrického 

detektora pre (19F)FDG, kde hmotnosť (19F)FDG v nástreku bola až 1.8 µg, pre MS je citlivosť 

1000 krát vyššia.  
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Obr. 21 Signál refraktometrického detektora pre FDG, vedľajšie píky sú signály DAD 

 

 Píky s menšou početnosťou v zázname RID zachytávajú záznamy DAD (UV/Vis) 

detektora., kde v oblasti 200 ± 10 nm absorbuje voda aj acetonitril. FDG neabsorbuje v tejto 

oblasti.  

Obr.22 zobrazuje refraktometrickú detekciu zmesi fluórdeoxyglukózy, glukózy a 

arabinózy. Krížikom označený pík prislúcha (19F)FDG s retenčným časom 5.5 min, nasleduje 

arabinóza, retenčný čas 6.7 min a glukóza s retenčným časom 8.6 min.  
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       Obr. 22 Chromatogram zmesi (19F)FDG, Glc a arabinózy získaný refraktometrickým     
                     detektorom 

  

 Nástrek bol 5 µL a koncentrácia (19F)FDG a Glc 0.1 mg.mL-1 a arabinózy 0.56 mg.mL-1. 

Reprodukovateľnosť meraní týmto detektorom je nižšia, v porovnaní s MS detektorom.  

 

 4.4 STANOVENIE PRODUKTOV OXIDÁCIE (19F)FDG FENTONOVÝM    

        ČINIDLOM 13  

  

 Stanovenie oxidačných produktov (19F)FDG a glukózy oxidáciou Fentonovým činidlom 

(zmes hexahydrátu síranu železnato-amónného a peroxidu vodíka), slúžilo na predbežné analýzy 

a separácie autorádiolytických produktov aktívnej 2-[18F]FDG. Experimentálna príprava vzoriek 

na analýzu je podrobne opísaná v stati 3.3). Na chromatografickú kolónu sa nanieslo po 5 µL 

oxidovanej vzorky (19F)FDG resp. Glc v mobilnej fáze.  

 Oxidácia sacharidu Fentonovým činidlom prebieha podľa schémy na Obr.23. Železnatý 

katión Fe2+ sa v prítomnosti peroxidu vodíka zoxiduje na trojmocný ión a vygenerujú sa anióny a 

radikály .OH. Autori Györgydeák a Pelyvás opísali oxidáciu hexónových kyselín s OH skupinou 

Fentonovým činidlom. Pre oxidáciu sacharidov predpokladajú podobný priebeh.  
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 Atakom silného oxidačného .OH radikálu sa eliminuje vodíkový atóm na β - uhlíku z 

molekuly sacharidu, vytvorí sa voda a radikál molekuly sacharidu, ktorý sa v prítomnosti Fe3+ 

katiónu stabilizuje zoxidovaním sa na kratší reťazec a uvolní molekulu CO2.  

CH
R

OH

O O

CH
R

O O

O  
R

OH

+  OH. H2O  +   
Fe3+

CO2 + Fe2+ + 

Fe2+  + H2O2  Fe3+ +  OH. + OH-

 

 Obr. 23 Schéma oxidácie α-hydroxy-kyseliny Fentonovým činidlom a následné  
 skracovanie reťazca150 

 

  Bežným procesom pri oxidácii hexóz je vytvárania hexónových kyselín a reakcie, pri 

ktorých sa otvára pyranózový kruh, a vytvárajú sa aldehydické fragmenty ako formaldehyd a 

arabinóza.151  

Oxidácia glukózy sa detailnejšie študovala Samuelssonom a Thedeom152 a identifikovali 

sériu oxidačných produktov glukózy: kyselina glukónová, glukurónová, 2-deoxyerytrónová, 

erytrónová, arabónová atď. Pri skúmaní našich vzoriek sme hľadali podobné produkty.  

Najintenzívnejšie signály sa získali v negatívnom móde a interpretovali sa ako iónové 

adukty  HCO2
-. Kyseliny poskytovali ióny vo forme laktónu.  

Na Obr.24 a 25 sú znázornené 3D chromatogramy zoxidovanej zmesi  (19F)FDG resp. 

Glc. Chromatogramy extrahovaných charakteristických iónov oxidačných produktov  (19F)FDG a 

Glc a ich identifikácia na základe retenčných časov sú uvedené v Prílohe 3.  

Registráciou charakteristických iónov pre  (19F)FDG a Glc v SIM móde, 227- a 225-, sa 

zostrojili ich kalibračné krivky ako závislosť plochy píku y a hmotnosť FDG resp.Glc x. (Obr.26)  

 

 

 

                                                           
150 Z. Györgydeák, I.Pelyvás, Monosaccharide-Sugars, Academic Press, New York, 1998  
151 W.Pigman, D.Horton, The Carbohydrates Chemistry and Biochemistry, vol.13, Academic Press, New York,  
      1980 
152 O.Samuelsson, L.Thede, Acta Chem. Scand., 22 (1986) 1913 
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Obr.24 Trojdimenzionálny chromatogram (retenčný čas / hmotnostné spektrum / signál MSD)  

oxidačných produktov  (19F)FDG 
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Obr.25 Trojdimenzionálny chromatogram (retenčný čas / hmotnostné spektrum / signál MSD)  
oxidačných produktov Glc 

 

 Produkty oxidácie (19F)FDG s charakteristickými iónovými formami a retenčnými časmi 

uvádza Tabuľka 15. 

 

       Tabuľka 15 Charakterizácia (19F)FDG a jej oxidačných produktov v ESI spektre 
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OXIDAČNÉ  PRODUKTY 

 

IÓNOVÁ FORMA RETENČNÝ ČAS 
[MIN] m/z 

Kyselina 2-(19F)fluórglukurónová (C6H9O6
19F -H2O+HCO2

-)- 4.6 ± 0.1 223 
Erytrulóza (C4H6O4+HCO2

-)- 4.9 ± 0.1 163 
Kyselina glukurónová (C6H10O7-H2O+HCO2

-)- 5.1 ± 0.1 221 
Kyselina 2-oxoerytrónová (C4H6O5-H2O+HCO2

-)- 5.1 ± 0.2 161 
Kyselina araburónová (C5H8O6-H2O+HCO2

-)- 5.2 ± 0.2 191 
Kyselina 2-(19F)fluórglukónová (C6H11O6

19F -H2O+HCO2
-)-  5.2 ± 0.3 165 

Erytróza (C4H8O4+HCO2
-)- 5.3 ± 0.2 193 

Kyselina arabónová (C6H10O6-H2O+HCO2
-)- 5.4 ± 0.2 225 

Kyselina glukónová (C6H12O7-H2O+HCO2
-)- 6.3 ± 0.3 223 

(19F)FDG (C6H11O5
19F +HCO2

-)- 6.3 ± 0.1 227 
Arabinóza (C5H10O5+HCO2

-)- 7.4 ± 0.2 195 
Glukóza (C6H12O6+HCO2

-)- 9.5 ± 0.2 225 
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        Tabuľka 16  Percentuálne výťažky oxidačných produktov (19F)FDG a Glc pri oxidácii  
          Fentonovým činidlom. 

 

(19F)FLUÓRDEOXYGLUKÓZA VÝŤAŽOK [%] 
 

GLUKÓZA 
 

VÝŤAŽOK [%] 

Kyselina arabónová 14.5 ± 2.5 Kyselina arabónová 23.0 ± 2.1 
Kyselina 2-(19F)fluórglukónová 3.9 ± 0.1 Kyselina glukónová 12.1 ± 2.3 
Arabinóza 3.4 ± 0.2 Arabinóza 7.1 ± 0.5 
Kyselina 2-(19F)fluórglukurónová 2.7 ± 0.2 Erytrulóza 5.9 ± 0.7 
Glukóza 2.7 ± 0.2 Kyselina glukurónová 5.5 ± 0.5 
Kyselina glukónová 1.8 ± 0.4 Kyselina 2-oxoerytrónová 3.3 ± 0.3 
Erytrulóza 1.8 ± 0.2 Kyselina araburónová 2.1 ± 0.4 
Kyselina araburónová 1.1 ± 0.2 Erytróza 1.2 ± 0.1 
Erytróza 1.0 ± 0.1   
Kyselina 2-oxoerytrónová 0.8 ± 0.1   

 

 Tabuľka 16 uvádza výťažky oxidačných produktov  (19F)fluórdeoxyglukózy a glukózy. 

Pre obe látky je prevládajúcim oxidačným produktov kyselina arabónová, ďalšími významnými 

produktmi sú kyselina glukónová a v prípade (19F)FDG kyselina 2-(19F)fluórglukónová a 

arabinóza. S 5 % výťažkom sú kyselina glukurónová pre Glc, a kyselina 2-(19F)fluórglukurónová 

pre (19F)FDG. Aktívna vzorka 2-[18F]FDG je zmesou neaktívneho nosiča (19F)FDG a glukózy, 

ktorá je vedľajším produktom pri syntéze. Očakávajú sa teda rovnaké oxidačné produkty, ale s 

nižšími výťažkami. Najpodstatnejšími produktmi z hľadiska aktívnej 2-[18F]FDG sú možné 

rádioaktívne produkty : 2-[18F]fluórglukónová a 2-[18F]fluórglukurónová kyselina. V zmesi 

(19F)FDG oxidovanej Fentonovým činidlom bol výťažok oboch neaktívnych produktov do 4%. 

Vo väčšom výťažku by mohli aktívne produkty skresľovať výstup PET tomografu. 

 Porovnaním s Tab.8, ktorá udáva produkty oxidácie glukózy Fentonovým činidlom a 

autorádiolýzy [14C]glukózy, sa ako spoločné produkty vyskytli kyselina glukónová, arabónová a 

arabinóza.  Tvorbu týchto látok silne predpokladáme aj pri autorádiolýze 2-[18F]FDG.  
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4.5 STANOVENIE AUTORÁDIOLYTICKÝCH PRODUKTOV 2-[18F]FDG METÓDOU 

 HPLC- MSD - RAD 
 

 Kombinácia HPLC-MSD-RAD umožňuje jednoznačnú identifikáciu autorádiolytických 

produktov rozkladu 2-[18F]FDG a kvantitatívnu analýzu produktov.  

Obr.27 zachytáva rádiometrický záznam 2-[18F]FDG s hlavným píkom pri retenčnom čase 5 min. 

 Obr.26 Rádiometrický záznam vzorky 2-[18F]FDG, 7 hod po syntéze 

 

Celkové energetické spektrum anihilačného žiarenia 2-[18F]FDG zobrazuje Príloha 4.  

 Obr.27 Extrahované signály produktov autorádiolytického rozkladu 2-[18F]FDG a aktívnych    
produktov 
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Obr.28 Extrahované signály ďalších produktov autorádiolytického rozkladu 2-[18F]FDG  

 

 Tabuľka 17 Kvalitatívna analýza 2-[18F]FDG metódou LC/MS 

 
OXIDAČNÉ PRODUKTY 

 

IÓNOVÁ FORMA RETENČNÝ ČAS 
[MIN] m/z 

Kyselina 2-[18F]fluórglukurónová (C6H9O6
18F -H2O+HCO2

-)- 3.8 ± 0.2 223 
Kyselina glukurónová (C6H10O7-H2O+HCO2

-)- 4.4 ± 0.2 221 
Kyselina 2-[18F]fluórglukónová  (C6H11O6

18F -H2O+HCO2
-)-  4.6 ± 0.2 191 

Kyselina araburónová (C5H8O6-H2O+HCO2
-)- 4.9 ± 0.3 193 

Kyselina arabónová (C6H10O6-H2O+HCO2
-)- 5.0 ± 0.2 225 

Kyselina glukónová (C6H12O7-H2O+HCO2
-)- 6.6 ± 0.3 223 

Arabinóza (C5H10O5+HCO2
-)- 7.1 ± 0.3 195 

Glukóza (C6H12O6+HCO2
-)- 9.8 ± 0.3 225 

 
 

 Z rádiometrického záznamu vzorky 2-[18F]FDG (6-7 hodín po skončení syntézy) možno 

pozorovať tri hlavné píky s retenčnými časmi okolo 4 min, 5 min a 10min. Tieto rádiometrické 

odozvy prislúchajú predpokladaným aktívnym produktom primárnej oxidácie 2-[18F]FDG: 2-

[18F]fluórglukónovej a 2-[18F]fluórglukurónovej kyseline. (Obr.29) Tomu zodpovedajú aj 

retenčné časy produktov. Ich charakteristické iónové formy boli extrahované z negatívneho sken 

módu. Bolo nutné použiť metódu extrahovania iónov, keďže tieto produkty sú v stopových 
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koncentráciách, samotná HPLC chromatografia nie je dostatočne citlivá na ich identifikáciu. 

Jedine kombinácia HPLC-MSD-RAD mohla jednoznačne identifikovať tieto produkty. Hlavným 

píkom rádiometrického záznamu je s retenčným časom 5 min 2-[18F]FDG.  

          Obr.29 HPLC-MS-RAD analýza 2-[18F]FDG 

 

  

 Obr.29 zobrazuje súčasne chromatografický výstup rádiometrického detektora, 

chromatogram v negatívnom móde a v móde SIM pre FDG a Glc (227, 225) a pozitívny sken, 

ktorý identifikuje Kryptofix.  

 Kryptofixu™2.2.2, katalyzátor fázového prenosu pri syntéze, sa stanovil 

chromatograficky s retenčným časom 3.1 ± 0.1 min. Identifikoval sa v pozitívnom MS spektre 

v protonizovanej forme s m/z 377+ a s NH4
+: m/z 394+. Hmotnostné spektrum Kryptofixu 

znázorňuje Obr.30.  
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Obr.30 Hmotnostné spektrum Kryptofixu 2.2.2, katalyzátora fázového prenosu  
 M.H+ = 377+, M.NH4

+ = 394+ 
 

 Záhadou bol pík v rádiometrickom zázname (29) v okolí retenčného času 10 min. 

Tomuto retenčnému času zodpovedá glukóza.  

 Chromatograficky sa analyzovala zmes (19F)FDG a Glc v rôznom pomere. Na Obr.31, z 

extrahovaných charakteristických iónových asociátov pre FDG a Glc je vidieť, určité 

ovplyvňovanie sa týchto dvoch látok s podobným charakterom a predpokladá sa vytvorenie 

diméru týchto látok.  

Obr.31 Chromatogram zmesi (19F)FDG a Glc v negatívnom móde a spektrá SIM módu pre FDG 
a Glc 
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 Z analýz separácie zmesi  (19F)FDG a Glc sa pozorovalo, že pri nástrekoch vyšších ako 1 

µL dochádza k tvorbe asociátu fluórdeoxyglukózy a glukózy. Na spektrách v SIM móde sa 

namerali spektrá charakteristických iónov pre  (19F)FDG: 227- a pre glukózu 225-. Zo spektra 

SIM pre FDG vidieť dva píky s m/z 227-.  Pík glukózy obsahuje vo svojom hmotnostnom spektre 

iónovú formu s m/z 361-, čomu prislúcha práve spomínaný iónový asociát ((19F)FDG.Glc - H+)-. 

Vznik tohoto asociátu teda vysvetľuje prítomnosť aktivity v píku pre glukózu, pri 10 min, v 

rádiometrickom zázname. (Obr.29) 

 

4.6 STANOVENIE AUTORÁDIOLYTICKÝCH PRODUKTOV 2-[18F]FDG METÓDAMI 

        TLC A HPTLC 
  

 Tenkovrstvová chromatografia sa bežne využíva na stanovenie rádiochemickej čistoty. 

Ide predovšetkým o stanovenie nezreagovaného fluoridového aniónu F-18, ktorý bežne zostane 

viazaný na propylamínovej kolóne.  

Touto metódou sa analyzovala vzorka 2-[18F]FDG, 5 až 10 hodín po syntéze.  Exspiračná 

doba je 8 hodín.  Ďalej sa stanovila vzorka  Kryptofixu, 18F- anión a ich zmes. 

Obr. 32 Tenkovrstvová chromatografia vzorky 2-[18F]FDG na báze SiO2 s NH2 viazanou  
skupinou (mobilná fáza ACN:4mM HCOONH4 80:20 v/v) resp. na báze  samotného 
silikagélu (mobilná fáza ACN:H2O 95:5 v/v)  
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 Obr.32 znázorňuje porovnanie HPTLC a TLC chromatogramov rôznymi 

chromatografickými systémami. Vzorka 2-[18F]FDG vyvíjaná na báze silikagélu s NH2 skupinou, 

vyvíjaná systémom ANC:0.025% mravčan amónny = 80:20 v/v, má retenčný faktor 0.335 ± 

0.001. Druhým systémom bola klasická metóda vyvíjania TLC chromatogramov pre kontrolu 

kvality, ACN:voda=95:5 v/v. V tomto prípade bol retenčný faktor 0.632 ± 0.003. Oba 

chromatogramy však poskytujú 1 chromatografický pík pre vzorku 2-[18F]FDG. Rádiochemická 

čistota je nad 99%.  

Nezreagovaný fluoridový anión 18F- zostáva na štarte v oboch prípadoch. Rovnako aj 

prídavkom Kryptofixu 2.2.2 do vzorky fluoridu 18F-, táto zostáva na štarte. (pozri Obr.33).  

Obr.33 HPTLC chromatogram aniónu 18F- bez a s prídavkom Kryptofixu 

  

 Retenčný faktor 18F- s chromatografickým systémom SiO2 NH2 má hodnotu 0.046 ± 

0.001, teda zostáva na štarte. Prídavok Kryptofixu zvýši retenčný faktor nepatrne na 0.058 ± 

0.001. 

 Obr.34 zachytáva obtiažne vysvetliteľný posun retenčných faktorov RF (2-[18F]FDG) v 

závislosti od času pre 2-[18F]FDG na chromatografickej platni SiO2 s NH2.  
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 Obr.34 Porovnanie retenčných faktorov 2-[18F]FDG v závislosti od času po syntéze  
  

 Mierny posun v retenčnom čase 2-[18F]FDG môže byť spôsobený práve vznikom jej 

autorádiolytických produktov.  

 

 

 4.7 KVANTITATÍVNA ANALÝZA 
 

 Na kvantifikáciu 2-(18F)FDG sa určili jej charakteristické parametre. Mólovú 

koncentráciu 2-(18F)FDG možno vypočítať  

a) cez mólovú aktivitu rádionuklidu 18F,  

b) cez mernú aktivitu 18F  

a) mólovú aktivitu 2-(18F)FDG an vyjadruje vzťah   

 an = λ NA = ln2.NA /T1/2                                                                                                                                      (43) 

ak λ je premenová konštanta (pre 18F je to konštanta 1.05x10-4 s-1), T1/2 doba polpremeny (pre 18F 

109.7 min), a NA Avogadrova konštanta (6.22x1023 mol-1). Potom mólová aktivita pre 

pozitrónový 18F žiarič je 6.3x1019 Bq.mol-1.  

Objemová aktivita 2-[18F]FDG vzťahovaná na referenčný čas, uvedená v ateste prípravku, 

je 460 MBq.mL-1 (300 - 600 MBq.mL-1).  
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Pre túto hodnotu objemovej aktivity zodpovedá mólová koncentrácia 2-(18F)FDG 7x10-9 

mol.L-1
.  

Ak je mólová hmotnosť  (18F)FDG 181 g.mol-1 potom hmotnostná koncentrácia 2-

(18F)FDG je 1.3x10-6 g.L-1 (1.3 pg.µL-1).  

b) Merná aktivita 18F sa riadi vzťahom  

 am = λ / (Ar u)                                                                                                (44) 

 ak Ar je relatívna atómová hmotnosť 18F a u atómová hmotnostná jednotka (u = 1.66x10-24g) 

potom merná aktivita 18F je 3.5x109 GBq.g-1 (96 mCi.g-1), z pomeru hmotností 18F/18FDG = 1/10, 

merná aktivita prípravku je 0.35 GBq.ng-1.  

Pre objemovú aktivitu 460 MBq.mL-1 odpovedá teda hmotnostná koncentrácia prípravku 

1.3x10-6 g.L-1 (1.3 pg.µL-1).  

c) Hmotnosť rádioaktívnej látky prislúchajúcu aktivite 1 Bq možno určiť aj zo 

zjednodušeného vzťahu 153 

 m =2.396x10-24 T1/2 M                                                                                    (45)  

kde M je mólová hmotnosť látky v g.mol-1. Aktivite 1Bq prislúcha hmotnosť  (18F)FDG 2.8x10-18 

g. Mólová koncentrácia  (19F)FDG je teda rádovo 10-9 mol.L-1.  

 

Pri výpočte prípustnej mólovej koncentrácie neaktívneho nosiča  (19F)FDG možno 

vychádzať z požiadaviek Európskeho liekopisu:  

A) pre mernú aktivitu prípravku, ktorá musí byť väčšia ako 55 MBq.mg-1 a 

maximálna koncentrácia  (19F)FDG 1000 mg.L-1 

B) z hodnoty koncentrácie  (19F)FDG udané atestom prípravku pre danú syntézu (8 

mg.L-1).  

A) Ak vychádzame z maximálnej koncentrácie pre (19F)FDG 1000 mg.L-1 potom molarita  

(19F)FDG je 5.5x10-3 mol.L-1, rádovo 10-3 teda maximálny pomer 19F:18F, pri dodržaní 

odporúčaní EuPharm, je 106.  

B) Ak sa za smerodajné považovala experimentálne udaná hodnota v ateste prípravku, 

8mg.L-1, potom molová koncentrácia  (19F)FDG v prípravku je 4.4x10-5 mol.L-1 teda minimálny 

pomer 19F:18F je 104.  

Zhrnutie výpočtov uvádza Tabuľka 18 

                                                           
153 A.Vértes, I.Kiss, Nuclear Chemistry, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987, p.57 
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 Tabuľka 18 Analytické parametre 2-[18F]FDG  s ohľadom na množstvo nosiča 

Špecifická aktivita 18F 6.55x1019 Bq.mol-1 
Objemová aktivita 2-(18F)FDG k ref.času 460 MBq.mL-1 
Mólová koncentrácia 2-(18F)FDG 7x10-9 mol.L-1 
Hmotnostná koncentrácia 2-(18F)FDG 1.3 pg.µL-1 
Merná aktivita 18F 3.5x109 GBq.g-1 
Merná aktivita 2(18F)FDG 0.35 GBq.ng-1 
Mólová koncentrácia nosiča  (19F)9FDG 4.4x10-5 až 5.5x10-3 mol.L-1 
Pomer  (19F)FDG: (18F)FDG 104 až 106 

 

  4.7.1 KALIBRÁCIA LC/MS PRE FDG A REFERENČNÉ LÁTKY  

 

 Kvantitatívne stanovenie množstva neaktívnej fluórdeoxyglukózy a produktov 

autorádiolýzy sa uskutočnilo metódou kalibračnej krivky.  

 Pre  (19F)FDG a Glc sa zostrojili kalibračné priamky závislostí výšky signálov iónov 

v negatívnom SIM móde (227- pre FDG a 225- pre Glc) od množstva analytu. (Obr.35)  

            Obr.35 Kalibračné priamky (19F)fluórdeoxyglukózy a glukózy v SIM móde 
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 Zostrojili sa kalibračné priamky závislostí výšky signálov extrahovaných iónových 

asociátov od množstva  (19F)FDG (Obr.36), arabinózy, kyseliny glukónovej a glukurónovej 

(Obr.37) a Glc (Obr.38).  

 Obr. 36 Kalibračné priamky  (19F)FDG podľa extrahovaných iónových asociátov FDG 
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    Obr. 37 Kalibračné priamky arabinózy, kyseliny glukónovej a glukurónovej 
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 Obr.37 zobrazuje závislosť počtu impulzov extrahovaných iónov (arabinóza: 195-, 

kyselina glukónová: 223- a kyselina glukurónová: 221-) od množstva analytov.  
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                 Obr.38 Kalibračná priamka glukózy  

  

Obr.38 znázorňuje kalibračnú priamku pre glukózu (ión 225-). Parametre rovníc a 

korelácií kalibračných priamok (Obr.35-38) znázorňuje Tabuľka 18. 
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Tabuľka 18 Parametre kalibračných priamok, i (imp/s) = a + b m(analytu)  
Detekčný mód a b [ng-1] r2 

SIM FDG: 227- (41±12)x103 (118 ± 3.4)x101 0.998 

SIM Glc: 225- (18 ± 5)x103  (107 ± 1.5)x101 0.998 

Extrahovaný ión FDG 227- (19 ± 5)x102 (2544 ± 17)x10-1 0.998 

Extrahovaný ión FDG 181- (9 ± 3)x103 (1450 ± 8)x10-1 0.997 

Extrahovaný ión Glc 225- (6 ± 2)x102 (2370 ± 5)x10-2 0.999 

Extrahovaný ión arabinózy 195- (-27 ± 8)x101 (11790 ± 2)x10-1 0.999 

Extrahovaný ión kys.glukurónovej 221- (64 ± 18)x101 (15520 ± 5)x10-1 0.999 

Extrahovaný ión kys.glukónovej 223- (-52 ± 15)x101 (6820 ± 4)x10-1 0.997 
 

 

DETEKČNÝ LIMIT 154,155 - Detekčný limit (LOD) sa určil zo vzťahu (37). Za kvantifikačný 

limit (LOQ) sa určila hodnota 3x slabšia. (Tabuľka 19). Kalibračná krivka (Obr.39) pre LC/MS 

sa zostrojila ako závislosť veľkosti plochy píku FDG (A) v SIM móde negatívneho spektra (227-) 

a množstva FDG:  

A = a + b m(FDG) [ng]  

Detekčný limit sa stanovil na 20 ng (19F)FDG pre celkový scan mód a 7 ng pre SIM 

mód.10 SIM 227- predstavuje FDG.HCOO- anión, SIM 200+ FDG.NH4
+ katión. 

 

Tabuľka 19 Parametre kalibračných kriviek pre LC/MS analýzy FDG 

 

Detekčný mód 

 

a 

 

b (ng-1) 

Korelačný 
koeficient 

r2 

Detekčný 
limit LOD 

(ng) 

Kvantifikačný
limit LOQ 

(ng) 

Negatívny sken  
m/z 200-300  

(2.03±0.31)x107 (7.80±0.55)x105 0.962 19 58 

SIM 200+ (-8.25±2.35)x105 (1.81±0.04)x105 0.996 6.3 19 

SIM 227- (2.42±0.37)x107 (2.55±0.07)x106 0.995 6.9 21 
 

                                                           
154 J.Asshauer, H.Ullner, Practice of High Performance Liquid Chromatography, H.Engelhardt (ed.), Springer,  
       Berlin, 1986, p.65-108  
155 E.Katz (ed.), Quantitative Analysis Using Chromatographic Techniques, John Wiley&Sons, N.Y., 1987, p.31-98  
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   Obr.39 Kalibračná priamka pre LC/MS; závislosť plochy píku a hmotnosti (19F)FDG 
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Na základe experimentálnych hodnôt výšky signálov sa kalibráciou kvantitatívne stanovili 

produkty autorádiolýzy 2-[18F]FDG. Tabuľka 20 zobrazuje vypočítané koncentrácie resp. 

molarity produktov v oxidačnej zmesi.  Koncentrácia Kryptofixu sa určila polokvantitatívne 

kalibráciou signálu FDG.NH4
+ v pozitívnom móde, keďže Kryptofix poskytoval príslušné 

asociáty len v tomto móde.  Maximálna povolená koncentrácia Kryptofixu 2.2.2 v prípravku 

podľa EuPharm je 220 mg.L-1.  Polokvantitatívne určená koncentrácia je približne 68 mg.L-1 

(pozri Tabuľku 20). Kolektív autorov Y.Ma a kol.156 stanovili Kryptofix 2.2.2 v 2-[18F]FDG a v 

iných rádiofarmakách systémom LC/MS/MS. Koncentráciu Kryptofixu v 2-[18F]FDG určili na 

3.86 až 10.35 ng.mL-1. Neaktívna 2-(19F)fluórdeoxyglukóza, ako nosič, sa kvantitatívne stanovila 

kalibráciou extrahovaného iónu 227 v negatívnom móde. (Obr.36). Vypočítaná koncentrácia 

(19F)FDG v zmesi sa pohybovala v rozmedzí 6 ± 0.5 mg.L-1, čo zodpovedá hodnote udávanej 

výrobcom v ateste prípravku (hmotnostná koncentrácia (19F)FDG < 8 mg.L-1, Príloha 5).  
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Tabuľka 20 Nosič (19F)FDG, hlavné produkty a prímesi autorádiolýzy rádiofarmaka 2-[18F]FDG 

Produkty a prímesi 
autorádiolýzy 

 
m/z Iónová forma 

Vypoč. 
koncentrácia 

µg.mL-1 
(ppm) 

Molarita 
mol.L-1 

Kryptofix 2.2.2 394+ C18H36O6N2 + NH4
+ 68.5 ± 10.0 (1.8 ± 0.3)x10-4 

Glukóza 225- C6H12O6 + HCOO- 25.4 ± 5.5 (1.4 ± 0.3)x10-4 

(19F)FDG 227- C6H11O5
19F + HCOO- 6 ± 0.5  (3.3 ± 0.3)x10-5 

Arabinóza 195- C5H10O5 + HCOO- 0.43 ± 0.05 (2.8 ± 0.3)x10-6 

Glukónová kyselina 223- (C6H12O7 – H2O + HCOO-)- 0.36 ± 0.10 (1.8 ± 0.5)x10-6 

Glukurónová kyselina 221- (C6H10O7 – H2O + HCOO-)- 0.10 ± 0.04 (5.1 ± 2.0)x10-7 

2-fluórglukónová kys. 225- (C6H11O6
19F - H2O + HCOO-)- < 0.1 < 5.1x10-7 

2-fluórglukurónová kys. 223- (C6H9O6
19F - H2O + HCOO-)- < 0.1 < 5.1x10-7 

Arabónová kyselina 193- (C5H10O6 – H2O + HCOO-)- < 0.1 < 6.1x10-7 

Araburónová kyselina 191- (C5H8O6 - H2O + HCOO-)- < 0.1 < 6.1x10-7 

 

 Kvantitatívne chromatografické stanovenie látok je možné zlepšiť metódou vnútorného 

štandardu. Do zmesi (19F)fluórdeoxyglukózy a glukózy, s látkovým množstvom 0.24 – 0.6 nmol, 

sa ako vnútorný štandard pridávala kyselina benzoová (BA) s n = 0.9 nmol.  

 
Obr.40  Chromatogram kyseliny benzoovej (110 ng) v UV-Vis zázname v oblasti vlnových 

dĺžok 200-240 nm. 
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 Kyselina benzoová, silne absorbuje v oblasti 220±20 nm (Obr.40) a jej deprotonizovaná 

forma poskytuje v negatívnom ESI spektre intenzívny signál s m/z 121-.  

Sledovala sa závislosť pomeru odozvy detektora MS v SIM móde pre FDG (resp.Glc) a 

odozvy DAD detektora (SIM:121-) pre kyselinu benzoovú od pomeru látkových množstiev FDG 

resp Glc a BA. (Obr.41)  
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      Obr. 41 Pomer odozvy MS detektora pre FDG resp. Glc a DAD detektora pre BA, pri 
meniacom sa pomere látkového množstva FDG resp.Glc a BA 
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Obr.42 Odozvy MS detektora pre FDG resp. Glc a kyselinu benzoovú, pri meniacom sa pomere 
látkového množstva FDG resp. Glc a BA;  SIM 121- predstavuje MS signál 
deprotonizovanej kyseliny benzoovej  
 

Tabuľka 21 Parametre rovníc pre metódu vnútorného štandardu s kyselinou benzoovou 
(BA)(Obr.41,42), MSFDG,Glc / DAD,MSBA,Glc= a + b. nFDG ( nGlc) / nBA 

 

Pomer signálov a b r2 

MSFDG / DADBA (1.5 ± 0.1)x102 (5.3 ± 0.3)x103 0.993 

MSGlc / DADBA (13.3 ± 0.5)x102 (18.4 ± 1.0)x102 0.991 

MSFDG / MSBA (25.1 ± 0.8)x10-2 (67.0 ± 1.7)x10-2 0.997 

MSGlc / MSBA (32.1 ± 0.2)x10-2 (29.8 ± 0.4)x10-2 0.998 

 

 Koncentrácia glukózy, ako vedľajšieho produktu pri syntéze 2-[18F]FDG, sa kalibráciou 

stanovila na 1.4x10-4 M. Hlavnými produktmi autorádiolýzy sú ďalej arabinóza a kyselina 

glukónová, ktoré sú prítomné v mólových koncentráciách 1 až 3.10-6 M. Ďalšie produkty sa 
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stanovili s koncentráciou pod 100 ng.mL-1. Dva aktívne produkty rádiolýzy, kyselina 2-

[18F]fluórglukónová a 2-[18F]fluórglukurónová sa stanovili pomocou rádiometrického detektora 

(pozri kap.4.8).  

 Možno povedať, že stanovené aktívne produkty autorádiolýzy 2-[18F]FDG, sú 

primárnymi produktmi oxidácie 2-[18F]FDG radikálmi .OH. Aldehydová skupina aldóz sa 

bežnými oxidačnými činidlami oxiduje na skupinu karboxylovú, v bázickom aj alkalickom 

prostredí.157 Podobne, arabinóza a kyseliny glukónová, glukurónová, arabónová a araburónová sú 

primárne produkty oxidácie prímesnej glukózy (pozri schému na Obr.44).  

 Erytróza je produktom rozkladu R2 resp.R3 peroxy-radikálu D-glukózy (Obr.43), jej 

ďalšou oxidáciou vznikajú erytrulóza (glycero-2-tetrulóza) a kyselina 2-oxoerytrónová.  
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              Obr. 43 Mechanizmus vzniku oxidačných produktov glukózy 
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Obr.44 Predpokladaný proces vzniku primárnych produktov autorádiolýzy 2-[18F]FDG 

 

Väzba C-F je podstatne silnejšia ako väzba C-OH,  a vyznačuje sa najsilnejšou radiačnou 
odolnosťou zo všetkých halogénov.  Preto 2-[18F]fluórdeoxyglukóza poskytuje dva produkty 
autorádiolýzy, kyselinu  2-[18F]fluórglukurónovú a 2-[18F]fluórglukónovú so zachovaním C-F 
väzby.  Ostatné autorádiolytické produkty vznikajú z glukózy, ako prímesi, ktorej obsah 
v prípravku je približne 4x vyšší ako samotnej 2-[18F]fluórdeoxyglukózy.  
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 4.8 ANALÝZA 2-[18F]FDG A JEJ AUTORÁDIOLYTICKÝCH PRODUKTOV RAD  

         DETEKTOROM  
 

 2-[18F]FDG a jej aktívne autorádiolytické produkty, kyseliny 2-[18F]fluórglukónová a 2-

[18F]fluórglukurónová, sa kvantitatívne stanovili kalibráciou rádiometrického detektora.   

Účinnosť detektora sa určila podľa vzťahu (42). Ak objem cely ∆V je 35 µL a prietoková 

rýchlosť mobilnej fázy F 0.2 mL.min-1, potom zádržná doba detektora TR je 10.5 s. Účinnosť 

detektora je približne η = 95.5 ± 1.5 %. 

 Tabuľka 22 udáva hodnoty objemovej aktivity 2-(18F)FDG v časovej závislosti. Atest 

prípravku udáva objemovú aktivitu 460 MBq.mL-1 k referenčnému času.  Experimentálne sa 

určila aktivita resp. objemová aktivita 2-(18F)FDG v závislosti od času (Tab.22), ktorá je priamo 

úmerná odozve rádiometrického detektora Rd (vzťah 42).  Molarita 2-(18F)FDG sa stanovila cez 

známu špecifickú aktivitu rádionuklidu 18F: av = 6.3x1019 Bq.mol-1. - vzťah (43)  

 

     Tabuľka 22 Rádiometrické stanovenie 2-(18F)FDG 

t [min] 120 195 270 342 410 510 

Rd x107 7.6 4.7 2.9 1.8 1.2 0.6 

av (2-[18F]FDG) 

[MBq.mL-1] 

217 135 84 53 35 18.5 

molarita 2(18F)FDG 

[10-10mol.L-1] 

30 20 15 8 5.3 2.8 

t0 – referenčný čas udávaný v ateste prípravku na 7:30 (Príloha 5). 

 

Rovnako sa stanovila aj objemová aktivita aktívnych produktov autorádiolýzy 2-

[18F]FDG: 2-(18F)fluórglukónovej  a 2-(18F)fluórglukurónovej kyseliny (pozri Tabuľka 23)  
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Tabuľka 23 Rádiometrické stanovenie produktov 2-[18F]FDG 

t [min] 120 195 270 342 410 510 

Rd  2-(18F)fluórglukurónovej kyseliny 
[x104] 

39 20 16 9.3 6.3 5.8 

av 2-(18F)fluórglukurónovej kyseliny 
[kBq.mL-1] 

1120 586 455 269 181 167 

molarita 2-(18F)fluórglukurónovej 
kyseliny [10-12mol.L-1] 

15 8.7 8.1 4.1 2.7 2.5 

Rd  2-(18F)fluórglukónovej kyseliny 
[x104] 

26 15.6 11 8.3 4.4 3.6 

av 2-(18F)fluórglukónovej kyseliny 
[kBq.mL-1] 

750 448 315 240 126 104 

Molarita2-(18F)fluórglukónovej 
kyseliny [10-12mol.L-1] 

10 6.6 5.6 3.6 1.9 1.6 

t0 – referenčný čas udávaný v ateste prípravku 

      Obr.45 Premenová priamka 2-(18F)FDG určená rádiometricky, t0 predstavuje referenčný čas 
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Obr. 46 Premenová priamka 2-(18F)fluórglukónovej a 2-(18F)fluórglukurónovej kyseliny 

 určená rádiometricky, t0 predstavuje referenčný čas 
 

 Premenové priamky 2-(18F)FDG a jej aktívnych produktov charakterizujú rovnice v 

Tabuľke 24. Premenové priamky (Obr.45,46) sú tvaru: ln av = ln a0 - λ t, kde av je objemová 

aktivita v MBq.mL-1 a t je čas v min.  

  

Tabuľka 24 Parametre exponenciálnych premenových kriviek 2(18F)FDG a jej produktov 

Premenová krivka ln a0  [MBq.mL-1]   λ [min-1] r2 

2-(18F)FDG (613 ± 0.5)x10-2 (62.9 ± 0.1)x10-4 0.999 

2-(18F)glukónová kyselina (27.5 ± 5.5) x10-2 (56.1 ± 3.6)x10-4 0.989 

2-(18F)glukurónovú kyselina (5.5 ± 1.9)x10-1 (62.2 ± 6.3)x10-4 0.975 

Tabuľková hodnota - 62.9x10-4 - 

 

 Experimentálne určená premenová konštanta λ  zodpovedá tabuľkovej hodnote, naviac ak 

vychádzame z  2-(18F)FDG alebo z aktívnejšej kyseliny 2-(18F)fluórglukurónovej tieto hodnoty 

sú zhodné. Doba polpremeny je 110 min, resp.123 min ak vychádzame z kyseliny 2-
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(18F)fluórglukónovej. Kyseline 2-(18F)fluórglukurónovej prislúcha približne 0.50 ± 0.10 % 

aktivity 2-(18F)FDG a kyseline 2-(18F)fluórglukónovej 0.31 ± 0.04 % aktivity 2-(18F)FDG. 

Aktivita prislúchajúca nezreagovanému fluoridu (18F)F- je približne 0.20 ± 0.05%. 

Rádiochemická čistota rádiofarmaka 2-[18F]FDG sa stanovila na 99.0 ± 0.2%, ktorá zodpovedá 

hodnote požadovanej Európskym liekopisom (> 95 % 2-[18F]FDG). 1% aktivity prislúchajúcej 

nezreagovanému fluoridu a primárnym produktom autorádiolýzy nespôsobuje skreslenie 

tomografického zobrazenia. Taktiež produkty rádiochemického rozkladu 2-[18F]FDG sa zistili na 

koncentračnej úrovni pod 0.5 ppm. Kassis a kol.158 študovali toxicitu 2-[18F]FDG, žiadna sa 

nepotvrdila.  

  

 V súčasnosti je tendenciou zvyšovať špecifickú aktivitu rádiofarmák, čo však má za 

následok zvýšenie rádiolytického rozkladu danej látky. Tento rozklad je možné znížiť prídavkom 

nosiča. MacGregor a kol.159 opísali rádiolytický rozklad rádiofarmaka [18F]-N-

metylspiroperidolu, s G = 0.17 mol/100eV. Pretože toto rádiofarmakum má o tri rády vyššiu 

špecifickú aktivitu než 2-[18F]FDG, autori predpokladajú 0.1 % rádiolytický rozklad 2-[18F]FDG 

po dvoch hodinách po syntéze. To však treba považovať za veľmi hrubý odhad vzhľadom na 

odlišnosti týchto molekúl.   

 

Pre výpočet dávkovej rýchlosti pre β+ žiarenie sa vychádzalo zo vzťahu  

  = (E/t) / m                                                                                             (46) 
.

D

Ak je prevodová konštanta energie v MeV na J 1.6x10-13 a pomer E/t možno vyjadriť ako súčin 

aktivity A a priemernej energie žiarenia β+     

 E/t = 1.6x10-13 A Eβ+         (J.s-1 = W)                                                           (47) 

potom pre dávkovú rýchlosť platí  

  = 1.6x10
.

D -13 av Eβ+       (W.kg-1 = Gy.s-1)                                                 (48) 

kde objemová aktivita av je vyjadrená v jednotkách Bq.dm-3  resp. 

  (Gy.s
.

D -1) = 0.16 av (GBq.cm-3) Eβ+ (MeV)                                              (49) 

                                                           
158 A.I.Kassis, S.J.Adelstein, A.P.Wolf, J.G.Fowler, C.Y.Shiue, J.Nucl.Med., 24 (1983) 1055 
159 R.R.MacGregor, D.J.Schlyer, J.S.Fowler, A.P.Wolf, C.Y.Shiue, J.Nucl.Med., 28 (1987) 60 
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Ak uvažujeme objemovú aktivitu 1 GBq.cm-3, potom dávková rýchlosť pre pozitrónové 

žiarenie Eβ+ = 0.25MeV, je = 0.04 Gy.s
.

D -1. Absorbovanú dávku v čase vyjadruje vzťah   

 D =  (1-e
.

D -λt) / λ                                                                                         (50)  

V čase t = 7 hod.  je absorbovaná dávka D = 368 Gy. 

Dávkovú rýchlosť pre γ žiarenie možno vyjadriť cez expozičnú gama konštantu Γ.  

 = A Γ / d
.

D 2                                                                                                                                                 (51) 

Ak vychádzame z Γ pre pozitrónový žiarič 22Na, Γ = 8.3x10-17 GyBqs-1m-2 a z dosahu 

pozitrónu pri anihilácii d 2 mm, potom dávková rýchlosť z anihilačného žiarenia (av = 1 

GBq.mL-1) je 0.021 Gy.s-1. Teda radiačný príspevok anihilačného žiarenia je približne 50% 

z celkovej radiačnej záťaži. Príspevok elektrónového záchytu rádionuklidu 18F (3%) možno 

zanedbať.  

 

4.8.1 VÝPOČET ŠPECIFICKEJ AKTIVITY 2-[18F]FDG A RADIAČNO-CHEMICKÝCH 

VÝŤAŽKOV  PRODUKTOV 

 

Kombinácia LC/MS systému s rádiometrickým detektorom umožňuje stanovenie 

špecifickej aktivity prípravku  2-[18F]FDG.  Pri výpočte sa vychádza zo vzťahu 160  

an [18F]FDG = A (18FDG) / [n (18FDG) + n (19FDG)]                                      (52) 

 

            Objemová aktivita [18F]FDG sa určila rádiometrickým detektorom. 7 hodín po syntéze 

bola objemová aktivita  217 MBq.mL-1, teda látkové množstvo n (18F)FDG v 1 cm3 je známe  zo 

vzťahu  (43).   

n (18FDG) = 217x106 s-1 / (1.05x10-4 s-1 . 6.22x1023 ) = 3.3x10-12 mólov 

 

            Koncentrácia  (19F)FDG, určená metódou kalibračnej krivky pre LC/MS je 6 µg.mL-1. 

Potom látkové množstvo n (19F)FDG v 1 cm3 je 3.3x10-8 molov.  

            Špecifická aktivita an 2-[18F]FDG podľa vzťahu (52) je  

 an [18F]FDG = 217x106 s-1 / (3.3x10-12 + 3.3x10-8 mol) =6.57x1015 Bq.mol-1 =6.57 GBq.µmol-1. 

 
                                                           
160 V.Mikulaj, F.Macášek, R.Kopunec,  Základy rádiochémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 1980, s.140  
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Radiačno-chemické výťažky produktov (Tabuľka 25) sa určili podľa zjednodušeného 

vzťahu  

  G = ∆c / 1.04x10-7 D                                                                                  (53) 

 (pozri vzťah 4) 

 

Tabuľka 25  Radiačno-chemické výťažky produktov autorádiolýzy 2-[18F]FDG pre odhadovanú 
dávku 368 Gy (vzťah 50)  

 
Produkt ∆c [mol.L-1] G  [100eV-1] 

2-[18F]fluórglukurónová kyselina 1.7x10-7 4.4x10-3 

2-[18F]fluórglukónová kyselina 1.1x10-7 2.9x10-3 

Arabinóza 2.8x10-6 7.3x10-2 

Kyselina glukónová 1.8x10-6 4.7x10-2 

Kyselina glukurónová 5.1x10-7 1.3x10-2 

Kyselina arabónová < 6.1x10-7 < 1.3x10-2 

Kyselina araburónová < 6.1x10-7 < 1.3x10-2 

 

Koncentrácie neaktívnych autorádiolytických produktov  2-[18F]FDG sa určili kalibráciou 

(časť 4.7.1, Tabuľka 20).  

Koncentrácia aktívnych produktov sa stanovila cez špecifickú aktivitu.  Ak vychádzame 

z rovnosti špecifických aktivít: 

  an (2-[18F]FDG)  = an  (kyseliny 2-[18F]fluórglukurónovej resp. 2-[18F]fluórglukónovej)  

 

Potom koncentrácia fluorovaných kyselín sa určí pomerom objemovej aktivity av, zistenej 

rádiometricky, a  špecifickej aktivity an (=6.57 GBq. µmol-1,  vzťah 50). 

∆c  (18F kyselín) = av / an                                                                             

 

Kombináciou LC/MS s rádiometrickým detektorom je teda možné určiť nielen špecifickú 

aktivitu rádiofarmaka 2-[18F]FDG ale aj radiačno-chemické výťažky aktívnych fluorovaných 

produktov  autorádiolýzy.   
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5. ZÁVERY 
 

1. Pre potreby rozšírenej kontroly kvality rádiofarmaka 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy, 2-

[18F]FDG, sa rozpracovala metodika kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy 

nízkomolekulových produktov jeho chemického a radiačno-chemického rozkladu pomocou 

vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) s hmotnostno-spektrometrickým 

detektorom s ionizáciou elektrorozprašovaním (ESI MS). Na analýzu produktov chemického 

a radiačno-chemického rozkladu 2-[18F]FDG sa použila  

- kvapalinová chromatografia na silikagélovej kolóne s chemicky viazanou NH2 

skupinou, v kombinácii s hmotnostno-spektrometrickým detektorom, UV-Vis, 

refraktometrickým  a rádiometrickým detektorom. 

- tenkovrstvová chromatografia (TLC) na báze silikagélu a vysokoúčinná TLC 

(HPTLC) na báze silikagélu s  viazanou skupinou NH2, podobne ako u LC kolóny. 

Podmienky analýzy, osobitne zloženie mobilnej fázy pri HPLC a režimu ESI MS sa 

optimalizovali z hľadiska intenzívnosti signálov analytov predpokladaných zložiek  

komerčného 2-[18F]FDG a produktov jeho rozkladu. 

Preukázalo sa, že moderný systém LC/MS (Agilent 1100) je vhodným systémom nielen na  

identifikáciu neznámych zložiek, ale i na komplexnú kvantitatívnu analýzu solutov, s 

výnimkou [18F]F-. Tieto prednosti vynikli pri zisťovaní produktov autorádiolýzy 2-[18F]FDG, 

o ktorej doposiaľ neboli žiadne publikované údaje.  

2. Porovnávacími metódami boli klasická tenkovrstvová chromatografia na báze silikagélu, 

s mobilnou fázou acetonitril: voda v pomere 95:5 v/v, a HPTLC chromatografia na báze 

silikagélu s NH2 viazanou skupinou, podobne ako LC kolóna. Mobilná fáza bola identická 

ako pri metóde LC/MS (acetonitril : 4mM vodný roztok mravčanu amónneho 80:20 v/v).  

Určili sa retenčné časy referenčných vzoriek fluórdeoxyglukózy, glukózy, manózy, 

arabinózy, deoxyglukózy, kyseliny glukónovej a glukurónovej pri HPLC. Ukázala sa 

dôležitosť rovnakého zloženia nastrekovanej vzorky a eluentu, ktorých odlišnosť spôsobuje 

zvýšenie pozadia MS detektora a odchýlky od symetrickosti chromatografických píkov.  
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3. Porovnávala sa účinnosť detektorov chromatografovaných solutov. ESI MS detektorom sa 

určili charakteristické ióny pre jednotlivé referenčné látky. Optimálnym pracovným módom 

MS detektora bolo meranie signálu negatívnych iónov (negatívny mód) resp. mód pre 

detekciu  jedného iónu (SIM). Najintenzívnejšou iónovou formou sa pre všetky látky javili 

asociáty s mravčanovým aniónom HCOO- a záporné ióny po deprotonizácii molekúl. Všetky 

kyseliny sa v MS spektrách vyskytovali vo forme laktónov. FDG a Glc mali tendenciu 

vytvárať pri väčšej koncentrácii zmiešaný asociát nabitý s HCOO- aniónom.  

Pri HPTLC na silikagélovej kolóne na báze NH2 sa FDG horšie separuje od fluoridu, ktorý   

aj v prítomnosti Kryptofixu zostáva na štarte, ako u TLC na silikagéli. Poslednú separáciu 

treba používať ako štandardnú metódu na zistenie obsahu [18F]F-. Naopak, Kryptofix™ 2.2.2  

dáva v podmienkach LC-MS veľmi dobre merateľný signál asociátu s NH4
+ ako aj s H+ 

v pozitívnom móde hmotnostného detektora.  

ESI MS detektor má na cukry citlivosť o tri rády vyššiu ako refraktometrický detektor, ktorý 

sa používa na rutinné analýzy a dovoľuje stanoviť mólovú aktivitu 2-[18F]FDG pri nízkom 

obsahu nosiča. 

Výsledky kvantitatívnej LC-MS analýzy s rádiometrickým detektorom vysokej účinnosti  sa 

použili na stanovenie špecifickej aktivity prípravku 2-[18F]FDG. 

Kalibráciou LC/MS sa určila koncentrácia nosiča (19F)FDG v prípravku 2-[18F]FDG. Zistená 

koncentrácia je 6 mg.L-1 a v kombinácii s rádiometrickým detektorom sa určila špecifická 

aktivita prípravku 2-[18F]FDG na 6.6 GBq.µmol-1. Beznosičová (18F)FDG má mólovú 

aktivitu 63000 GBq. µmol-1,  pre kvalitné zobrazovanie biošpecifických ligandov u PET sa 

považuje za minimálne potrebnú špecifická aktivita 1 kBq. fmol-1.    

4. Zistila sa radiačná a chemická stabilita rádiofarmaka 2-deoxy-2-[18F]fluór-D-glukózy a jej 

porovnanie s glukózou,  pri oxidácii Fentonovým činidlom a pri autorádiolýze.  

Stanovili sa produkty oxidácie (19F)FDG a glukózy Fentonovým činidlom. Hlavnými 

produktmi oboch látok boli kyselina arabónová s 14-23% výťažkom, kyselina glukónová 

12%, kyselina glukurónová a arabinóza s výťažkami 5%. V prípade (19F)FDG boli hlavnými 

produktmi aj kyseliny 2-fluórglukónová (4%) a 2-fluórglukurónová (2.7 %).  
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5.   Vyhodnotili sa dávkové rýchlosti v reálnych roztokoch 2-[18F]FDG a radiačno-chemické 

výťažky rádioaktívnych (fluórovaných), ako i ďalších produktov autorádiolýzy rádiofarmaka 

2-[18F]FDG. Dávková rýchlosť je približne 140 Gy.h-1, pričom radiačný príspevok 

anihilačného žiarenia je približne 50% dávky. 

       Ako hlavné autorádiolytické produkty 3.3x10-5  M roztoku 2-[18F]FDG sa stanovili: glukóza 

– 0.14 mM, arabinóza – 2.8 µM (G=0.07 /100eV), kyselina glukónová (G=0.05 /100eV) a 

glukurónová 1.8 – 0.5 µM (G=0.01/100eV). A 2-[19F]fluórglukónová, 2-

[19F]fluórglukurónová, arabónová a araburónová pod 0.5 µM.  

       Systémom LC/MS v kombinácii s rádiometrickým detektorom sa stanovili dva rádioaktívne 

produkty autorádiolytického rozkladu 2-[18F]FDG: kyselina 2-[18F]fluórglukónová a 2-

[18F]fluórglukurónová, ktoré sa kvantitatívne určili metódou kalibrácie. Podstatné bolo určiť 

prípadné rádioaktívne produkty radiačného rozkladu. Radiačno-chemický výťažok kyseliny 

2-[18F]glukurónovej je G= 0.004 /100eV a 2-[18F]glukónovej kyseliny 0.003 /100eV. 

Kyseline 2-(18F)fluórglukurónovej prislúcha približne 0.51 ± 0.10 % aktivity 2-(18F)FDG a 

kyseline 2-(18F)fluórglukónovej 0.30 ± 0.04 % aktivity 2-(18F)FDG. Aktivita prislúchajúca 

nezreagovanému fluoridu (18F)F- je približne 0.20 ± 0.05%. Rádiochemická čistota 

rádiofarmaka 2-[18F]FDG po uplynutí exspiračnej doby sa stanovila na 99.0 ± 0.2%, čo 

ďaleko prekračuje požiadavky liekopisu (> 95 % 2-[18F]FDG).  

1% rádiochemických prímesí, prislúchajúcich voľnému [18F]fluoridu a primárnym 

produktom autorádiolýzy by nemalo vplývať na skreslenie tomografického zobrazenia.  

6. Táto práca je prvou komplexnou kvantifikáciou chemickej a radiačnej stability 

fyziologických roztokov rádiofarmaka 2-[18F]FDG. Ukazuje, že 2-[18F]FDG získaná 

katalyzovanou nukleofilnou substitúciou triflátu manózy [18F]fluoridom adsorbovaným na 

anexe, s Kryptofixom ako katalyzátorom medzifázového prenosu a následnou hydrolýzou 

medziproduktu v alkalickom prostredí poskytuje rádiofarmakum s vysokou radiačnou a 

chemickou stabilitou počas exspiračnej doby i po nej. Ukazuje tiež na nové možnosti využitia 

systému LC/MS/RAD tak v oblasti rutínnej kontroly kvality rádiofarmák, ako i vo výskume 

nových.  
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1. A qualitative and quantitative analytical technique of low-molecular components of chemical 

and radiation-chemical decomposition of 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose, 2-[18F]FDG 

radiopharmaceutical was developed for its extended quality control by HPLC with mass-

spectrometric electrospray ionisation detector (ESI MS). The analysis constituted from the 

- liquid chromatography on silica gel NH2 bonded column combined with mass-

spectrometric, UV-VIS, refraction index and radiometric detectors, and  

- thin layer chromatography (TLC) on silica gel and high-performance TLC (HPTLC) 

on silica gel NH2 bonded as at the LC column. 

Condition of analysis, the composition of mobile phase at HPLC and the regime of ESI MS 

were optimised on the maximal intensity of the signals of analytes, which were predicted for 

commercial 2-[18F]FDG and its decomposition products.  

A modern LC/MS system (Agilent 1100) was demonstrated to be suitable not only for 

identification of unknown analytes, but also for complex analysis of solutes except [18F]F-. 

This was advantageous for the 2-[18F]FDG autoradiolysis assessment about which no data 

were published. 

2. For comparative purposes, were used a classic thin layer chromatography (TLC) on silica gel 

with mobile phase acetonitrile: water at 95:5 v/v, and HPTLC on NH2 modified silica gel like 

the LC column. Mobile phase was identical as by LC/MS method (acetonitrile: 4mM aqueous 

solution of ammonium formate 80:20 v/v).  
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Retention times of reference samples: fluorodeoxyglucose, glucose, mannose, arabinose, 

deoxyglucose, gluconic and glucuronic acids at HPLC were established. Equal composition 

of the inlet sample and mobile phase was found important to avoid increased background of 

the MS detector and asymmetry of the chromatographic peaks.   

3. Reference substance detectability was investigated for various detectors. Characteristic ions 

were established for the analytes under consideration. Optimal performance of the ESI MS 

detector was discovered in negative ions mode or single ion monitoring (SIM) regime. The 

most intensive signal was observed for all analyte molecules association with formate anion 

HCOO- and also for negative ions of deprotonised molecules. All acids appeared in the form 

of their lactones. FDG and Glc exhibited tendency for formation of a mixed associate charged 

by HCOO- anion.  

On the amine bond silica gel HPTLC column, FDG is poorly separated from fluoride, which 

even in presence of Kryptofix™ 2.2.2 remains on the start like on the silica gel layer. The last 

separation is to be used as a standard technique for [18F]F- assay. Vice-versa, at LC-MS 

Kryptofix provides a very well measurable signals of associates with NH4
+ a  H+ ions in 

positive mode of ESI MS.  

Sensitivity of the ESI MS detector towards sugars is for three orders of magnitude higher 

than the refraction index detector, which is used for routine analysis, and enables estimation 

of molar activity of non-carrier-added 2-[18F]FDG .  

       The results of quantitative LC-MS analysis and high-efficient radiometric detector were used 

for specific activity of 2-[18F]FDG assessment. 

    Concentration of (19F)FDG carrier in 2-[18F]FDG preparation was found to be 6 mg.L-1 and 

in combination with a radiometric detector the specific activity 6.6 GBq.µmol-1 of 2-[18F]FDG 

was found. The molar activity of carrier-free   (18F)FDG is 63000 GBq.µmol-1, and for good 

quality of biospecific ligands at PET it is supposed to be minimally 1 kBq.fmol-1. 

4. Radiation and chemical stability of 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose, and its comparison with 

glucose at oxidation by Fenton's reagent and autoradiolysis was found.  

The main oxidation products of (19F)FDG and glucose by Fenton's reagent were arabonic 

acid at 14-23% yield, gluconic acid 12%, both glucuronic acid and arabinose at 5%. In case 
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of (19F)FDG among the principal products 2-fluorgluconic acid and 2-fluorgluconic acid by 

2.7 % and 4% yields respectively were identified. 

5. The dose rates in real solutions of 2-[18F]FDG, as well as the radiation-chemical yields of 

radioactive (fluorinated), but also further products of autoradiolysis of 2-[18F]FDG 

radiopharmaceutical were assessed. Dose rate comprises about 140 Gy.h-1, the annihilation 

radiation contribution being about 50% of the dose. 

       As the main autoradiolysis products of 3.3x10-5 M solution of 2-[18F]FDG were established: 

glucose – 0.14 mM, arabinose – 2.8 µM (G=0.07 /100eV), gluconic (G=0.05 /100eV) and 

glucuronic acids 1.8–0.5µM (G=0.01/100eV). All 2-[19F]fluorogluconic, 2-

[19F]fluorogluconic, arabinose and araburonic acids occurred under 0.5 µM concentration.  

The LC/MS system combined with a radiometric detector discovered two radioactive 

products of autoradiolysis of 2-[18F]FDG: 2-[18F]fluorogluconic and 2-[18F]fluoroglucuronic 

acids, which were established by quantitative calibration. The radiation-chemical yield of 

glucuronic acid is G=0.004 /100eV and 2-gluconic acid is about 0.003 /100eV. 

2-(18F)fluoroglucuronic acid occurrence was about 0.51 ± 0.10 % of 2-(18F)FDG activity, and 

2-(18F)fluorogluconic acid 0.30 ± 0.04 %. Activity belonging to free (18F)F- was about 0.20 ± 

0.05%. Radiochemical purity of 2-[18F]FDG radiopharmaceutical after expiration time was 

established as 99.0 ± 0.2% what is much higher than that prescribed by pharmacopoeia (> 95 

% 2-[18F]FDG). The 1-% of radiochemical impurities belonging to free [18F]fluoride and 

autoradiolysis products should not influence the tomographic imaging.  

6. This thesis is the first attempt of a complex quantification of chemical and radiation-chemical 

stability of physiological solutions of 2-[18F]FDG. It appeared that the 2-[18F]FDG obtained 

by catalysed nucleophilic substitution of mannose triflate by  [18F]fluoride adsorbed on an 

anion exchanger and using Kryptofix as a transfer phase catalyst, with a subsequent alkaline 

hydrolysis of intermediate product, produces a radiopharmaceutical of high radiation and 

chemical stability during the whole expiration time and even after that. The thesis also 

illustrates possibilities of LC/MS/RAD system not only in routine quality control of 

radiopharmaceuticals but also in research of the new ones.  
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PRÍLOHA 1  
Hmotnostno-spektrálna analýza FDG  

Zlúčenina Vzorec M* (M-H+)- MCl- MH+ MNa+ MK+ 

Erytróza, Treóza C4H8O4 120.042 119.034 155.008 121.050 143.032 159.006 
Arabinóza, Ribóza  C5H10O5 150.053 149.046 185.019 151.060 173.042 189.016 
Deoxyglukóza C6H12O5 164.068 163.061 199.034 165.076 187.058 203.032 
Glukóza, Manóza, 
Fruktóza, Sorbóza, 
Galaktóza, 
Furanóza 

C6H12O6 180.063 179.056 215.029 181.071 203.053 219.027 

18F-FDG C6H11O5
18F 181.062 180.054 216.028 182.069 204.051 220.025 

19F-FDG C6H11O5
19F 182.059 181.052 217.025 183.066 205.048 221.022 

18O-Glukóza C6H12O5
18O 182.068 181.060 217.034 183.075 205.057 221.031 

Mannitol,  Sorbitol C6H14O6 182.079 181.072 217.045 183.086 205.068 221.042 
Citrónová kys. C6H9O7 193.035 192.028 228.001 194.042 216.024 231.998 
Glukurónová kys., 
Galakturónová kys. 

C6H10O7 194.043 193.035 229.009 195.050 217.032 233.006 

Glukónová kys., 
Galaktónová kys. 

C6H12O7 196.058 195.051 231.024 197.066 219.048 235.021 

ClDG C6H11O5
35Cl 198.029 197.022 232.995 199.037 221.019 236.993 

Sacharóz. kys.  C6H10O8 210.038 209.030 245.003 211.045 233.027 249.001 
Sukróza, Laktóza C12H22O11 342.116 341.109 377.082 343.123 365.105 381.079 
Tetraacetyl-FDG * C14H19O9

19F 350.101 349.093 385.067 351.109 373.091 389.065 
Manóza triflát ** C15H19O11SF3 464.060 463.054 499.031 465.061 487.051 505.011 
Kryptofix 222 *** C18H36O6N2 376.257 375.249 411.223 377.265 399.247 415.221 
*  1.3.4.6-tetra-O-acetyl-2-fluor-ß-D-glukopyranóza 
** 1.3.4.6-tetra-O-acetyl-2-O-trifluorometansulfonyl-ß-D-manopyranóza 
***4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo(8,8,8)-hexakozán 
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PRÍLOHA 2 

        Chromatogram glukózy a extrahovaných iónov: M.HCO2
-, M-H+, M+113- 

 
 

 
      Chromatogram arabinózy a extrahovaných iónov: M.HCO2

-, M-H+, M+113- 
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   Chromatogram kyseliny glukónovej a extrahovaných iónov:  
   M-H2O+HCO2

-, M-H2O-H+, M-H2O+113- 
 
 

 
    Chromatogram kyseliny glukurónovej a extrahovaných iónov: M-H2O-H+, M-H2O+113- 
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PRÍLOHA 3 
 

 
  

 
Chromatogramy produktov oxidácie (19F)FDG Fentonovým činidlom 
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 Chromatogramy produktov oxidácie Glc Fentonovým činidlom  
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PRÍLOHA 4  
 

Energetické spektrum 2-[18F]FDG 
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