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Abstrakt
Byla

vytvořena

a

plně

validována

nová

metoda

pro

kvantitativní

stanovení

hydrochlorothiazidu a chlortalidonu, jako užívaných diuretik a antihypertensiv, v lidském
krevní séru. Tato tandemová metoda spojující kapalinovou chromatografii a hmotnostní
spektrometrii (LC/MS/MS) je jednoduchá, rychlá, přesná, správná a selektivní. Analyty a
vnitřní standard sulfadimethoxin byly extrahovány extrakcí kapalina-kapalina (LLE) směsí
ethylacetát-dichlormethan (80:20, v/v). Chromatografická separace probíhala na koloně
C8 s reverzní fází. Jako mobilní fáze byla použita směs acetonitrilu s 0,2 % kyselinou
mravenčí,

eluce

byla

gradientová.

Analyty

byly

kvantifikovány

hmotnostním

spektrometrem (MS) s lineární iontovou pastí a za použití ionizace elektrosprejem (ESI).
Ionizace diuretik proběhla negativním napětím, vnitřního standardu v pozitivním modu.
Metoda je lineární v rozsahu 0,5-200 ng/ml pro hydrochlorothiazid a 0,5-500 ng/ml pro
chlortalidon. Byla ověřena přijatelná přesnost a správnost u QC vzorků, jejichž
koncentrace byly v rozsahu kalibrační křivky. Optimalizovaná a validovaná technika,
popsaná v této diplomové práci, byla zavedena do klinické praxe na úseku toxikologie
v Ústavu klinické biochemie a diagnostiky ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Abstract
A new method was developed and fully validated for the quantification of
hydrochlorothoazide and chlorthalidone, both diuretic and anti-hypertensive agents, in
human

serum.

This

liquid

chromatography-tandem

mass

spectrometry

method

(LC/MS/MS) is rapid, simple, accurate and selective. The analytes and the internal
standard were extracted by liquid-liquid extraction (LLE) with ethylacetate-dichlormethane
(80:20, v/v). The chromatographic separation was performed on a reversed-phase column
C8 with a mobile phase acetonitrile-formic acid (0,2 %), the elution was gradient. The
analytes were quantitated by linear ion trap mass spectrometry with an electrospray
ionization interface (ESI). The diuretics were analysed in negative ion monitoring mode,
the internal standard in positive ion monitoring mode. The assay exhibited a linear
dynamic range of 0,5-200 ng/mL for hydrochlorothiazide and 0,5-500 ng/mL for
chlorthalidone in human serum.
Acceptable precision and accuracy were obtained for QC samples with concentration over
the standard curve ranges. This developed and validated method has been used in the
toxicological laboratory in the Institution of Clinical Biochemistry and Diagnosis in Hradec
Králové.
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1. ÚVOD
Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou nemocnosti a jsou
zodpovědná za jednu třetinu úmrtí. Rizikovými faktory jsou hypertenze,

diabetes, kouření, vysoká hladina lipidů v krvi, nedostatek pohybu
a obezita [1].
Hypertenze je převládajícím rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění
ve vyspělých zemích a stává se celosvětovým zdravotním problémem. Odhaduje
se, že vysoký krevní tlak je příčinou 7,1 miliónů předčasných úmrtí na světě.
Hypertenze

má

hlavní

podíl

na

etiologii

a rozvoji cerebrovaskulárních onemocnění, ischemické chorobě srdeční, srdečního
a renálního selhání. Podle údajů Světové zdravotnické organizace vede léčba
hypertenze

k poklesu

rizika

mozkové

mrtvice

až

o 40 % a poklesu rizika srdečního infarktu o 15 %. Hypertenze je chronické
onemocnění, které probíhá asymptomaticky a které pacient sám nepozoruje, ale
vyžaduje dlouhodobé pravidelné užívání léků. Vzhledem k charakteru onemocnění
je problémem compliance pacienta, tedy jeho spoluúčast na léčbě.
Některými studiemi byl prokázán ostrý pokles počtu pacientů, kteří užívali léky
podle pokynů lékaře, v průběhu 12 měsíců sledování. Vzhledem k tomu, jak
závažné dopady na organismus hypertenze má a jaký podíl pacientů léčbu
skutečně dodržuje, je nutné zaměřit se nejen na sledování stavu pacienta (měření
krevního tlaku v ordinaci lékaře), ale i na informovanost pacientů a monitorování
léčby. Laboratorním stanovením léčiv v tělesných tekutinách lze prokázat, zda
pacient léky užívá či nikoliv. Nabízí se tak možnost kvalitativního a kvantitativního
hodnocení léčiv v lidském krevním séru nebo moči.
V této práci jsme se zaměřili na průkaz a stanovení nejčastěji předepisovaných
diuretik

v lidském

séru

pomocí

tandemového

spojení

vysokoúčinného

kapalinového chromatografu a hmotnostního spektrometru. Využití této techniky
má

vzrůstající

význam

v klinických

a toxikologických laboratořích.
Spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie je užitečná a
robustní

technika

pro

analýzu

léčiv,

která

je

alternativní

metodou

k tandemu plynová chromatografie/hmotnostní spektrometrie, při které se některé
sloučeniny kvůli vysoké teplotě rozkládají. Detekce technikou hmotnostní
spektrometrie má vysokou senzitivitu a selektivitu a umožňuje analýzu
biologických vzorků se složitou matrix [2].

2. CÍL PRÁCE
Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací a validací
analytické metody používané pro průkaz a stanovení vybraných diuretik
v lidském krevním séru pomocí analýzy LC-MS-MS.
Záměrem této práce je získat rychlou, jednoduchou, přesnou, senzitivní
a selektivní metodu, kterou by bylo možné současně stanovit diuretika
hydrochlorothiazid, chlortalidon, furosemid a spironolakton. Před zavedením
analytické metody do běžné praxe je nutné prokázat její přesnost, vhodnost
a spolehlivost, tedy validovat novou analytickou metodu. Tyto statistické
parametry musí být experimentálně podložené.
Při vypracování této práce jsem postupovala následovně:
1) Výběr odborné literatury
2) Zhodnocení zjištěných literárních údajů
3) Seznámení se s laboratorním vybavením
4) Seznámení se s metodikou práce při stanovení léčiv v biologickém
materiálu
5) Experimentální práce na dané téma
6) Vyhodnocení získaných experimentálních výsledků
7) Zpracování diplomové práce

3. TEORETICKÁ ČÁST
3.1 Arteriální hypertenze
Hypertenze (hypertonie) je vysoký krevní tlak, což znamená
zvýšenou hodnotu arteriálního tlaku v krevním oběhu. Krevní tlak je síla,
která působí na stěnu cév a je výsledkem součinnosti srdeční aktivity
a periferního odporu. Můžeme ho charakterizovat hodnotou systolického,
diastolického a středního tlaku.
Podle

definice

Světové

zdravotnické

organizace

(WHO)

a International Society of Hypertension (ISH) je pacient nemocný
hypertenzí, pokud je mu alespoň při dvou ze tří měření krevního tlaku
v ordinaci lékaře naměřena hodnota vyšší než 140/90.
Krevní tlak je dynamická hodnota, mění se v závislosti na
metabolických

nárocích

organismu.

Stoupá

při

tělesné

námaze,

v těhotenství, vlivem hormonů a vegetativního nervstva. Hypertenze vzniká
na základě zvýšení minutového srdečního výdaje a celkového periferního
odporu.

Podle

příčiny

ji

můžeme

rozdělit

na

hyperdynamickou

a hyperrezistentní. Dalším způsobem rozdělení je dělení podle etiologie na
primární (esenciální) a sekundární.
3.1.1 Následky hypertenze
Následky

hypertenze

jsou

dány

především

aterosklerotickým

poškozením tepen. Jsou to ischemická choroba srdeční, malácie mozku,
aneurizma břišní aorty, ischemie dolních končetin, srdeční selhání
a krvácení do mozku z cévních mikroaneuryzmat. Vysoký systémový krevní
tlak zatěžuje srdce.

3.1.2 Léčba hypertenze
Cílem léčby je regulovat hladinu krevního tlaku (TK) pod hodnoty
140/90, v případě diabetiků pod hodnoty 130/85. Nefarmakologická léčba
zahrnuje redukci hmotnosti u obézních pacientů, omezení příjmu Na+
v potravě, omezení konzumace alkoholu, zákaz kouření a zvýšení
pohybové aktivity. K okamžité farmakologické léčbě se přistupuje, pokud je
diastolický tlak vyšší než 105 mmHg a dále pokud selhala režimová
opatření (nefarmakologická léčba) a při opakovaném naměření TK vyšším
než 140/90. Nejdříve je upřednostňována monoterapie, pokud se hodnoty
TK dostatečně nenormalizují, je nutné aplikovat kombinaci více léčiv.
Terapie je doživotní.

3.1.2.1 Farmakoterapie
TK je fyziologicky regulován na úrovni centrálního nervového
systému, rezistentních cév, srdce a ledvin. Léčiva jsou tedy zaměřená na
ovlivňování jednotlivých kroků regulace TK. Rozlišujeme čtyři skupiny léčiv:


léčiva, která tlumí aktivitu sympatického nervstva: beta-blokátory



léčiva, která tlumí osu renin – angiotenzin – aldosteron (RAA):

inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI)


vazodilatancia: blokátory kalciových kanálů



diuretika

Výběr vhodného léčiva je určen i dalšími faktory, jako je např. věk, stupeň
poškození ledvin, srdeční onemocnění a diabetes.

3.2 DIURETIKA
Významná role diuretik v léčbě srdečního selhání vyplývá z klíčové
úlohy

ledvin

jako

cílového

orgánu

řady

hemodynamických

a neurohumorálních změn, objevujících se jako důsledek selhávajícího
myokardu. Jde především o snížení průtoku krve a filtračního tlaku
v ledvinách při sníženém srdečním výdeji a aktivaci RAA systému

[3]

.

Diuretika působí převážně specificky v ledvinách. Zde zasahují v různých
úsecích nefronu, kde ovlivňují různé transportní mechanismy a iontové
kanály. Diuretika jsou základními léčivy srdečního selhání, různých
edémových stavů a arteriální hypertenze. Používají se též k navození
forsírované diurézy při léčbě intoxikací. Mimořádnou pozornost je třeba
věnovat jejich nežádoucím účinkům, k nimž patří poruchy elektrolytové
rovnováhy, ovlivnění diabetu, hyperurikémie a změny lipidového spektra

[4]

.

3.2.1 Farmakologické účinky diuretik
Diuretika snižují resorpci Na+

a vody v různých částech funkční

jednotky ledvin – od proximálního tubulu až po sběrné kanálky podle typu
léčiva. Tím je zvýšen odvod sodíku a vody z těla močí (vzniká negativní
sodíková a vodní bilance), klesá plazmatický objem, čímž se zvyšuje
koloidně – osmotický tlak v krevním řečišti a tekutina přechází z intersticia
do kapilár. Výsledkem je snížení plnících srdečních tlaků, vymizení plicního
městnání a odstranění otoků. Diuretika působí nejen na reabsorpci sodíku
a vody, ale také mají vazodilatační účinky. Při delším užívání totiž snižují
periferní cévní odpor a tím i krevní tlak.

3.2.2 Rozdělení diuretik
Diuretika dělíme do několika skupin podle chemického složení, místa
účinku a mechanismu působení:


inhibitory karboanhydrázy



kličková diuretika



thiazidová diuretika



kalium šetřící diuretika



osmotická diuretika

3.2.2.1 Kličková diuretika
Hlavními zástupci skupiny diuretik, která působí v Henleově kličce,
jsou furosemid, kyselina ethakrynová, muzolimin, torasemid, bumetanid
a etozolin. Mechanizmem jejich účinku je inhibice transportu iontů Na +, Cla K+. Dále snižují kladný potenciál v lumen tubulu a snižují reabsorbci
dvojmocných kationtů, což vede k hypokalcémii a hypomagnesémii. Tyto
účinky mají rychlý nástup, do 30 minut po i.v. podání, a přetrvávají krátce
(v případě furosemidu 2 – 3 hodiny). Po delším užívání (14 dní – 1 měsíc)
se projevují i extrarenální účinky: vazodilatace venózního řečiště, pokles
preloadu pravé a následně levé srdeční komory a snížení městnání krve
v plicním řečišti.
Kličková diuretika jsou indikována u akutních stavů, např. u plicního
edému, hypertonické krize, hyperkalémie, hyperkalcémie, městnavé srdeční
insuficience a renálním selhávání.
Mezi nežádoucí účinky těchto diuretik patří poruchy vodního
a elektrolytového hospodářství, klesá tak hladina draslíku, vápníku
a horčíku v krvi. Hypokalémie je nebezpečná zejména pro kardiaky, starší
nemocné, nemocné s jaterním poškozením apod. Dále se mohou objevit
hyperurikémie, gastrointestinální obtíže, exantémy, poruchy krvetvorby
a poruchy sluchu.

3.2.2.2 Thiazidová diuretika
Tato diuretika působí v korové části vzestupného raménka Henleovy
kličky a v distálním tubulu. Jsou poměrně heterogenní skupinou z hlediska
chemické struktury. Řadí se sem thiazidy, např. hydrochlorothiazid,
bendrofluazid,

cyklopenthiazid,

a

jim

podobné

sulfonamidy,

např.

chlortalidon, indapamid a metolazolon. Mechanismus působení není přesně
znám. Inhibují transportní mechanismus Na+/Cl-, dále způsobují ztráty
draslíku, vzestup kyseliny močové v séru a snižují exkreci vápníku do moči.
Extrarenálními účinky jsou snížený srdeční preload a afterload, snížená
glukózová tolerance a zvýšená hladina triacylglycerolů v krvi.
K

nežádoucím

účinkům

patří

hypokalémie,

zvýšení

hladiny

cholesterolu v krvi, impotence, vyšší hladina homocysteinu, ateroskleróza,
alergická reakce, parestézie a únava.

3.2.2.3 Kalium šetřící diuretika
Látky této skupiny jsou antagonisté aldosteronu na receptorech
v buňkách sběrných kanálků. Inhibicí účinků aldosteronu snižují reabsorpci
sodíku a vylučování draslíku. Omezení ztrát kalia, tedy jeho šetření, patří
společně s neovlivňováním spektra lipidů v plazmě k hlavním přednostem
těchto diuretik. Jako příklady bychom mohli uvést amilorid, triamteren
a spironolakton.
Nežádoucími účinky jsou metabolická acidóza, gynekomastie,
virilizace, mastodynie, poruchy menstračního cyklu a nevolnost. Vzhledem
k riziku navození hyperkalémie se nesmí kombinovat se suplementací
draslíku.

3.2.3 Vybraná diuretika

3.2.3.1 Hydrochlorothiazid
systematický

název

(IUPAC):

6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-

benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxin
vzorec:

C7H8ClN3O4S2
disociační konstanta pKa 7,0; 9,2
farmakokinetické údaje:
biologická dostupnost: po orálním podání se poměrně rychle vstřebává.
Diuretický účinek nastupuje asi za 2 hodiny, maxima účinku je dosaženo asi
po 4 hodinách, trvá asi 6-12 hodin. Vylučuje se nezměněn do moči.
Biologický poločas je 6-15 hodin. Prochází placentární bariérou a vylučuje
se do mateřského mléka [5].
terapeutická koncentrace: v době 2-4 hodiny po podání 50 mg léčiva orálně
8 subjektům byla plazmatická koncetrace v rozmezí 0,18 až 0,43 mg/l. Při
každodenním podání dávky 75 mg 8 subjektům

dosáhla hladina léčiva

v plazmě 0,05 až 0,16 mg/l [6].
aktivita: hydrochlorothiazid patří mezi thiazidová diuretika, v ledvinách
snižuje reabsorpci sodíku v distálním tubulu. Snižuje osmotický tlak a tím
reabsorpci vody ve sběrném kanálku.
indikace: hydrochlorothiazid je používán k léčbě hypertenze, městnavých
srdečních poruch a edémů, jako prevence při ledvinných lithiázách.
nežádoucí

účinky:

hypochloremická

hypokalémie,

alkalóza,

hyponatrémie,

hyperkalcémie,

hypomagnezémie,

hyperurikémie,

glykosurie,

manifestace latentního diabetu, gastrointestinální obtíže (anorexie, bolest
v epigastriu, nauzea, zvracení, průjem nebo zácpa), alergické kožní reakce,
fotosenzibilita, bolest hlavy, závratě.

3.2.3.2 Chlortalidon
systematický

název

(IUPAC):

2-chloro-5-(1-hydroxy-3-oxo-1,2-

dihydroisoindol-1-yl)-benzensulfonamid
vzorec:
Cl

O
S O
NH 2

HO
NH
O

C14H11ClN2O4S

disociační konstanta pKa 9,4
farmakokinetické údaje:
biologická dostupnost: po orálním podání se vstřebává poměrně pomalu
a nekompletně (přes 60 %). V krvi se téměř úplně váže na erytrocyty
a plazmatické bílkoviny. Diuretický účinek nastupuje asi po dvou hodinách,
maxima dosahuje po 12 hodinách, v terapeutických dávkách působí až
72 hodin. V nezměněné podobě se vylučuje 25 – 40 % močí, 1 % žlučí, při
denní terapii odchází 50 % denní dávky v průběhu 24 hodin močí, 25 %
stolicí. Přechází placentární bariérou a přestupuje do mateřského mléka.
terapeutická koncentrace: po jednorázové dávce 50-75 mg podané
7 subjektům dosáhla plazmatická koncentrace hodnot 0,14 až 0,26 mg/l za
1-3 hodiny. Při dlouhodobém podání 50 mg 50 subjektům byla
zaznamenána plazmatická koncentrace 0,2 až 1,4 mg/l

[6]

.

aktivita: chlortalidon je diuretikum thiazidového typu, tlumí zpětnou resorpci
natria, chloridů a vody, snižuje celkový objem extracelulární tekutiny a
objem plazmy.
nežádoucí účinky: mohou se objevit gastrointestinální obtíže, jako např.
nauzea, anorexie a zvracení, dále únava, svalová slabost, poruchy
elektrolytové rovnováhy (nejčastěji hypokalemie), dysforie, vzácně až
deprese, kožní poruchy [5].

3.2.3.3 Furosemid
systematický

název

(IUPAC):

5-(aminosulfonyl)-4-chloro-2-[(2-

furanylmethyl)amino] benzoová kyselina

vzorec:
Cl

O

O
N
H

S O
NH2

HO
O

C12H11ClN2O5S

disociační konstanta pKa 3,9
farmakokinetické údaje:
biologická dostupnost: po orálním podání se vstřebává poměrně rychle, ale
ne úplně. Až 90 % dávky podané intravenózně se vylučuje močí, z velké
části v nezměněné formě, 14 % jako konjugát kyseliny glukuronové. Po i.v.
podání je 6 až 18 % látky vyloučeno stolicí, tato hodnota může být až 60 %
při renální příhodě. Furosemid prochází placentou a vylučuje se do
mateřského mléka.
terapeutická koncentrace: 60 až 70 minut po podání orální dávky 80 mg
8 subjektům byla plazmatická koncentrace 1,8 až 4,9 mg/l. Intravenózní
dávka 40 mg, podaná 9 subjektům, měla po 10 minutách výsledek
plazmatické koncentrace 7,5 mg/l [6].
aktivita: furosemid se řadí mezi kličková diuretika a inhibuje Na-K-2Cl
symporter v tlusté části vzestupného raménka Henleovy kličky. Má také
inhibující účinek na karbonylanhydrázu a je non-kompetitivní specifický
blokátor GABA-A receptorů.
indikace: Při akutních stavech, které vyžadují rychlou a velkou diurézu, se
aplikuje parenterálně. Je to při akutním selhání levé komory srdeční
s plicním edémem, edémových stavech, oligurii, hyperkalémii při selhání
ledvin, při výrazném poklesu glomerulární filtrace a intoxikacích (forsírovaná
diuréza).

nežádoucí účinky: furosemid způsobuje rychlé ztráty tekutin a solí
z organismu, což znamená nutnost laboratorního monitoringu hodnot
elektrolytů. Vlivem silné diurézy se může objevit hypovolemie a cirkulační
kolaps.

Dalšími

nežádoucími

účinky

jsou

hyponatrémie,

apatie,

nechutenství, zvracení, únava, dezorientace, křeče, poruchy vědomí,
tetanie, poruchy srdečního rytmu, alergie a krevní poruchy.

3.2.3.4 Spironolakton
systematický název (IUPAC): 7α-acetylthio-3-oxo-17α-pregn-4-en-21,17karbolakton
vzorec:

O
H3C
CH3

O

H
O

O

S

CH3

C24H32O4S

farmakokinetické údaje:
biologická

dostupnost:

po

orálním

podání

je

rychle

vstřebán

a metabolizován na velké množství metabolitů, především na kanrenon
a thiomethylspironolakton. V plazmě se spironolakton i kanrenon váže
z 90 % na bílkoviny. 25 až 50 % léčiva je z těla vyloučeno močí, 40 %
stolicí, zbytek je vyloučen v podobě metabolitů (např. kanrenon, kyselina
kanrenonová a jejich glukuronidové konjugáty) močí.
terapeutická koncentrace: po podání 100 mg spironolaktonu 20 subjektům
bylo za 2,5 – 3 hodiny dosaženo plazmatické komcentrace kanrenonu
0,13 mg/l. Při denním podávání 100 mg byla koncentrace látky v plazmě
0,20 mg/l [6].

aktivita: spironolakton se řadí mezi kalium šetřící diuretika a je antagonistou
aldosteronu. Kompetitivně se váže na receptory aldosteronu v distálním
tubulu a zabraňuje zpětné resorpci sodíku výměnou za draslík, čímž zvýší
vylučování sodíku a vody. Také se váže na androgenní receptor, tím
zabraňuje vazbě dihydrotestosteronu a vykazuje tak antiandrogenní aktivitu.
indikace: používá se k léčbě ascitu u pacientů s jaterním onemocněním,
hypertenze, hypokalémie, Connova syndromu, nefrotického syndromu
a

pravostranného

městnavého

srdečního

selhání.

Vzhledem

k antiandrogennímu působení se indikuje v případech hirsutismu, jako
součást hormonální terapie při změně pohlaví a dále při léčbě ztráty vlasů
a akné u žen.
nežádoucí účinky: užívání spironolaktonu je spjaté se zvýšeným rizikem
krvácení do žaludku a duodena. U mužů vede dlouhodobé užívání
k hormonálním poruchám, objevují se např. gynekomastie a poruchy
potence, u žen vede k virilizaci, tedy k zhrubění hlasu, poruchám
menstruace a mastodynii. Dalšími nežádoucími projevy mohou být
alergické kožní změny, ospalost, únava, průjmy nebo zácpa, dyspepsie,
křeče a zmatenost. Většina těchto účinků vymizí po vysazení léku.

3.3 Izolace z biologického materiálu
První krok analytického procesu zahrnuje separaci látek, které nás
zajímají, z biologického materiálu, v němž jsou obsaženy. Moč a další
tekuté vzorky obvykle nevyžadují úpravu před extrakcí, narozdíl od
tělesných tkání používaných při analýzách léků a drog post mortem.
Extrakce je separační proces, při kterém dochází k selektivnímu až
specifickému oddělení analytu od ostatních složek směsi nebo naopak
oddělení rušících látek od analytu.
Pro extrakci látek z moči a krve je vhodná jak extrakce z kapaliny do
kapaliny (liquid-liquid extrakce, LLE), tak extrakce na pevné fázi (solid
phase extrakce, SPE). V laboratořích stále převládá způsob extrakce
kapalina-kapalina do nepolárního organického rozpouštědla, které lze
snadno odpařit, pro jeho rychlou a technicky nenáročnou přípravu.

3.3.1 Extrakce kapalina-kapalina
LLE je metoda rozdělení sloučenin na základě různé rozpustnosti
mezi dvěma vzájemně nemísitelnými kapalinami. Proces extrakce můžeme
rozdělit do tří po sobě jdoucích kroků: vytvoření extrahovatelné formy
sledované látky (úprava vzorku), ustavení rozdělovací rovnováhy (vlastní
extrakce) a případná izolace látky z organické fáze (reextrakce, odpaření
rozpouštědla).

Organické

látky

extrahujeme

pomocí

organického

rozpouštědla, které volíme tak, aby jeho polarita odpovídala přibližně
polaritě extrahované látky. Polarita je kvantitativně vyjádřena relativní
permitivitou rozpouštědla, nepolární látky mají nízkou relativní permitivitu,
polární rozpouštědla se blíží svou permitivitou vodě

[7]

. Podle hodnoty

relativní permitivity (tedy podle polarity) jsou rozpouštědla seřazená do
tzv. eluotropní řady (např. cyklohexan tetrachlormethan diethylether
aceton

ethylacetát

acetonitril

ethanol

methanol).

Rozpouštědla

s podobnou hodnotou relativní permitivity, tedy ta, která jsou v eluotropní
řadě blízko sebe, jsou mezi sebou dobře mísitelná.

Rozpouštědla s různou hodnotou (na vzdálených místech řady) jsou
vzájemně nemísitelná. Pokud extrahujeme polární organické látky, volíme
polární organické rozpouštědlo, které ovšem bývá mísitelné s vodou.
V takovém případě je extrakce obtížná, a proto je vhodnější vytvořit lépe
extrahovatelnou formu analytu, např. pomocí polymerace, dimerizace
a disociačních dějů, kterých dosáhneme změnou pH, iontové síly a teploty,
a nebo pomocí chemické reakce. V ideálním případě by rozpouštědlo mělo
extrahovat alespoň 50 % , pokud možno mnohem více, sledované látky. pH
vzorku ovlivňuje spektrum látek, které extrahujeme. Efektivnost extrakce
slabě bazických nebo téměř neutrálních látek můžeme zvýšit přídavkem
slabě bazického pufru, a podobně u slabě kyselých látek využíváme
přídavku kyselého pufru.
3.3.1.1 Způsob provedení LLE


vytvoření extrahovatelné formy sledovaného analytu: k určitému

množství (např. 1 ml) vodného roztoku obsahujícího analyt (v případě
biologického materiálu plazma, sérum, moč) je možné přidat pufr za účelem
vytvoření takového pH, které zlepší extrahovatelnost analytu (viz. dříve)


převrstvení vodné fáze organickou: k vodné fázi s analytem se přidává

vhodné množství organické fáze, většinou je to 4 až 5-násobné množství,
tzn. 1 ml vodné fáze se převrství 5 ml organického rozpouštědla


vytřepávání: kývavým pohybem se docílí neustálého promíchávání

dvou fází, dochází k ustavování rozdělovací rovnováhy. Ta je kvantitativně
popsána distribuční konstantou a rozdělovacím poměrem (viz. dále)


centrifugace s cílem co nejlepšího rozdělení obou vrstev



odebrání organické vrstvy: při volbě organické fáze je vhodné

přihlédnout k hustotě obou fází. Pokud má organická fáze větší hustotu než
vodná, nachází se tato fáze po centrifugaci pod vodnou a její odebrání je
technicky náročnější. Je tedy výhodnější zvolit organickou fázi s menší
hustotou, je totiž potom vrchní vrstvou a tedy snadno odebratelnou.

3.3.1.2 Parametry LLE


Distribuční (rozdělovací) poměr Dc,x je definovaný jako poměr

koncentrace analytu v organické fázi a koncentrace ve vodné fázi. Je mírou
toho, jak je látka extrahována. V literatuře můžeme v souvislosti
s distribučním poměrem narazit i na pojem rozdělovací koeficient, který je
vyjádřen jako logaritmus.

(cx)org.

Dc,x=

(cx)aq.

(cx)org. je koncentrace analytu v organické fázi
(cx)aq. je koncentrace analytu ve vodné fázi


Účinnost extrakce, výtěžnost se udává jako procentuální podíl látky

E (%), tzv. procentuální výtěžek extrakce, který se vyextrahoval do
organické fáze :

100·Dc,x
E (%) =
Dc,x +

Vaq
.

Vorg.


poměr objemů organické Vorg. a vodné Vaq. fáze označujeme jako

fázový poměr β.


separační faktor α udává schopnost systému separovat dvě látky a je

vyjádřen jako poměr distribučních poměrů látek.

Dc1
α=

Dc2

3.4 Kapalinová chromatografie
Kapalinová

chromatografie

(LC)

je

instrumentální

technika,

umožňující rychlou, účinnou a reprodukovatelnou separaci látek ve směsi.
Vysoká účinnost a separace analytů v úzkých zónách je dána použitím
sférického sorbentu s homogenními vlastnostmi povrchu (5 m silikagelové
kuličky v normálním módu, nebo modifikovaný silikagel v reversním módu
stacionární fáze) a definovaným složením mobilní fáze [8].

3.4.1 Princip
Principem chromatografie je neustálé mnohonásobné ustanování
rovnováhy

součástí

analyzované

směsi

mezi

dvěma

vzájemně

nemísitelnými fázemi. Jedna fáze je nepohyblivá (stacionární) a zadržuje
součásti směsi, druhá je pohyblivá (mobilní) a vymývá (eluuje) součásti
směsi ze stacionární fáze a odnáší je směrem k detektoru.
Malé množství analyzovaného vzorku je přidáno do proudu mobilní
fáze. Směs analytů prochází kolonou, která je naplněná stacionární fází
(sorbentem), poháněná mobilní fází pod tlakem. Při průchodu kolonou jsou
jednotlivé

analyty

zpomalovány

specifickými

fyzikálně-chemickými

interakcemi se stacionární fází. Míra zpomalení závisí na povaze analytu,
na stacionární fázi a na složení mobilní fáze. Doba, za kterou analyt opustí
kolonu od momentu nástřiku, se nazývá retenční čas tR . Tato veličina je
identifikující charakteristikou analytu.
Podle podstaty separačního procesu lze chromatografické metody
rozčlenit na: adsorpční, rozdělovací a iontově výměnnou.
Podstatou adsorpční chromatografie je rozdílná adsorbovatelnost dělených látek na
aktivní povrch sorbentu. Jako sorbenty se nejčastěji používají silikagel a oxid
hlinitý. Látky se sorbují zejména vlivem
polárních interakcí (vodíkových můstků, iontových interakcí).
Průběh adsorpce je charakterizován adsorpční rovnováhou, která určuje maximální
množství látky, které je za daných podmínek možné adsorbovat, a rychlostí
adsorpce (kinetikou). Při rozdělovací kapalinové chromatografii je podstatou
rozdílná rozpustnost dělených látek ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách,
přičemž kapalina použitá jako stacionární fáze je zakotvena na vhodném nosiči.

Podle složení mobilní fáze rozlišujeme isokratickou a gradientovou
eluci. Při isokratické eluci je složení mobilní fáze, tj. poměr jednotlivých
rozpouštědel, během celého průběhu analýzy neměnné. Při gradientové
eluci se složení mobilní fáze mění. Výběr rozpouštědel, přísad a gradientu
závisí na povaze stacionární fáze a analytu.

3.4.2 Typy kolon pro kapalinovou chromatografii
3.4.2.1 Kolony s normální (silikagelovou) fází
Tento typ LC byl používán nejdříve. Principem separace analytů je rozdílná
polarita. Stacionární fáze je polární, nejčastěji složená z kuliček o průměru
několika μm, na jejichž povrchu jsou silanolové a siloxanové skupiny.
Mobilní fáze je nepolární. Je to směs lipofilních rozpouštědel, jako např.
chloroform a ethylacetát, která může být modifikována přídavkem polárního
rozpouštědla (methanol, voda).
3.4.2.2 Kolony s obrácenou (revesní) fází
RP-LC se skládá z nepolární stacionární fáze a mírně polární mobilní fáze.
Stacionární fáze je tvořena silikagelovými kuličkami o průměru několika μm,
potaženými na povrchu sloučeninami s lipofilními organickými funkčními
skupinami. Většinou se jedná o nerozvětvené alkylové řetězce o délce
8 nebo 18 uhlíků (označení C8, resp. C18). Mobilní fáze je směsí polárních
rozpouštědel, kterými jsou např. methanol a acetonitril, a vody, případně
pufru. Rozdělení analytů probíhá na základě různě silných hydrofobních
interakcí jednotlivých analytů se stacionární a mobilní fází.
Hydrofobní interakce jsou výsledkem odpudivých sil mezi relativně polárním
rozpouštědlem, poměrně nepolárním analytem a nepolární stacionární fází.
Lipofilnější analyty jsou poutány větší silou k nepolární stacionární fázi, jsou
tedy více zadržovány a opouštějí kolonu později.
Na hodnotu retenčního času mají vliv, kromě hydrofobicity analytu
a mobilní fáze, také pH, jehož hodnotu ovlivňujeme pufry, dále přídavky

anorganických solí, které zvyšují povrchové napětí vodných roztoků, tím
ovlivňují rozhraní analyt-rozpouštědlo a zvyšují retenční čas. Anorganické
soli ovšem nejsou vhodné pro spojení LC-MS.
Dalšími typy kapalinové chromatografie jsou např. gelová permeační
chromatografie, LC s chirální kolonou, iontoměničová chromatografie.
3.4.3 Parametry kapalinové chromatografie
3.4.3.1 Vnitřní průměr kolony
Tento parametr je hlavním aspektem, který určuje množství analytu, které
můžeme vstříknout na kolonu, a také ovlivňuje citlivost. Kolony s nižším
vnitřním průměrem mají lepší citlivost a menší spotřebu roztoků. Nejčastěji
používané jsou analytické kolony s průměrem 4,6 mm k běžné kvantitativní
analýze vzorků. Úzké kolony (1 – 2 mm) se využívají tam, kde je nutná
vyšší citlivost, např. se speciální UV – vis detekcí, fluorescenční detekcí
nebo při LC-MS. Při alternativní detekci, jako MS, mají uplatnění téměř
výlučně kapilární kolony (průměr menší než 0,3 mm).
3.4.3.2 Velikost částic
Nejběžnější typ kolony je takový, že stacionární fází je potažen povrch
malých sférických silikonových částic (velmi malé kuličky). Velikost částic je
různá, nejvíce se používají částice o velikosti 5 μm. Menší částice mají jako
celek větší povrch a lepší separační vlastnosti, ovšem tlak vyžadovaný pro
optimální lineární rychlost vzrůstá nepřímo úměrně s třetí mocninou
průměru částic (d3).

3.4.3.3 Délka kolony

Základem chromatografie je nepřetržité ustalování rovnováhy mezi
pohyblivou a stacionární fází. Každá molekula dělené látky přechází
nepřetržitě z pohybující se fáze na povrch adsorbentu nebo do filmu
kapaliny a zase zpět do mobilní fáze. Tento nepřetržitý proces lze lépe
popsat rozdělením na elementární procesy- úseky, kde předpokládáme
dosažení úplné rovnováhy mezi fázemi. Každý takový úsek nazýváme
teoretické patro. Úsek na koloně, který odpovídá teoretickému patru, se
nazývá výškový ekvivalent teoretického patra. Účinnost separace můžeme
vyjádřit:


počtem teoretických pater N: čím více teoretických pater, tím je

separace lepší


jako výškový ekvivalent teoretického patra: čím je menší, tím je

separace účinnější

3.4.3.4. Tlak pumpy
Vzhledem k jemnozrnné náplni kolon a viskozitě kapalné mobilní fáze jsou
nároky na kvalitu a výkonnost čerpadla vysoké. Pístová čerpadla vytlačují
mobilní fázi přetlakem bez rázů a jsou schopná vyvíjet tlak až 40 MPa. Pro
detekci je nutný dokonale plynulý tok mobilní fáze.

Obr. č. 1

Blokové schéma HPLC

5
2
6
1

3
7

9
4

8

1-řízení složení mobilní fáze, 2-čerpadlo, 3-směšovací zařízení, 4-zásobníky mobilní fáze,
5-dávkovací zařízení, 6-vzorek, 7-kolona, 8-detektor, 9-vyhodnocovací zařízení, PC

3.4.4 Eluční parametry

od

Retenční čas tR udává dobu, po kterou byla látka zadržována v koloně
okamžiku

nástřiku.

Je

závislý

na

sorbovatelnosti

látky

v chromatografickém systému, tedy na její struktuře.


Grafickým znázorněním závislosti intenzity odezvy detektoru na čase

je chromatogram, ve kterém základní linie rovnoběžná s osou x znamená
průchod čisté mobilní fáze a průchod eluované látky se projeví nárůstem
a následně poklesem signálu, tedy píkem.


Retenční faktor k je poměr mrtvého retenčního času t0 a retenčního

času eluované látky tR. Mrtvý retenční čas je retenční čas takové látky,
která není kolonou zadržována a plyne tedy rychlostí mobilní fáze.
R = tR / t0



Plocha vymezená píkem nad základní linií, plocha píku, je úměrná

množství látky v zóně a je tedy parametrem kvantitativní analýzy.


Někdy bývá místo plochy píku jako údaj pro kvantitativní analýzu

uváděna výška píku, a to zejména pokud jsou píky ostré a úzké a není
k dispozici výpočet plochy počítačem.
3.4.4.1 Kvalitativní analýza
Parametrem kvalitativní analýzy je retenční čas, který je pro jednotlivé látky
charakteristický. Vzhledem k tomu, že je jeho hodnota závislá na
podmínkách chromatografie, např. na materiálu, pracovním postupu
a zařízení, využívá se způsob porovnávání se standardními látkami.
3.4.4.2 Kvantitativní analýza
Obsah látky je úměrný ploše píku na chromatogramu, ale i tato veličina je
závislá na podmínkách chromatografické analýzy, a proto při stanovení
analytu používáme metodu vnějšího standardu nebo metodu vnitřního
standardu.
3.4.4.2.1 Metoda vnitřního standardu
Dané množství vhodně zvolené látky se přidává ke vzorku již na začátku
analýzy a postupuje tak stejnou cestu jako stanovovaná látka. Vnitřní
standard volíme tak, aby to byla látka s podobnými vlastnostmi jako má
látka analyzovaná, tedy aby se extrahovala s obdobnou návratností, měla
podobné acidobazické chování. Ovšem při separaci je nutné, aby se
eluovala mimo koncentrační zóny sledované látky i balastů. Většinou jej
vybíráme ze skupiny homologů analyzované látky, tzn. že se v jeho
struktuře nachází o jeden methylen více nebo méně, nebo analogů, tzn.
látek, které mají ve své struktuře jinou funkční skupinu. U léčiv a drog je
důležité, aby se zvolený vnitřní standard běžně nevyskytoval v biologických
vzorcích.

3.4.5 Vybrané vnitřní standardy

3.4.5.1 Sulfadimethoxin
systematický

název:

4–amino–N-(2,6–dimethoxy–4-pyrimidinyl)

benzensulfonamid
vzorec:

C12H14N4O4S

3.4.5.2 Sulfamerazin
systematický

název:

4–amino–N–(4–methyl–2–pyrimidinyl)

benzensulfonamid
vzorec:

C11H12N4O2S

3.4.6 Detektory používané ve spojení s LC


detektory založené na absorpci ultrafialového nebo viditelného záření

molekulami analytu (UV – VIS detektory)


detektory založené na absorpci sekundárního UV nebo VIS záření

(např. fluorescenční detektory)


detektory

molekulami

založené

analytu

a

na

stáčení

cirkulárním

roviny

dichroismu

polarizovaného
(např.

světla

polarimetrické

detektory)


detektory

založené

na

měření

intenzity

rozptýleného

světla

(Evaporative Light Scattering Detector (ELSD), Refractive-Index-Detector
(RID)).


detektory

založené

na

redoxních

elektrochemický detektor)


hmotnostní spektrometry (MS)



nukleární magnetická resonance (NMR)

změnách

analytů

(např.

3.5 Hmotnostní spektrometrie
Definice říká, že hmotnostní spektrometrie je fyzikálně-chemická metoda, která
využívá separace urychlených ionizovaných částic (iontů) ve vakuu, a to podle
jejich hmotnosti při jejich průchodu magnetickými
a elektrickými poli [9].
3.5.1 Princip hmotnostní spektrometrie
MS je fyzikálně chemická metoda pro určování hmot volných molekul
a jejich částí po převedení původně neutrálních částic na kladné nebo
záporné ionty. Jsou studovány ionty m/z (efektivní hmota), kde m je
hmotnost částice a z je náboj částice. Detekce je selektivní, určují se buď
kladné ionty, nebo ionty záporné. Z neutrálních molekul vznikají ionty celých
molekul, jejich nabité i neutrální fragmenty [10].
3.5.2 Schéma hmotnostního spektrometru
Obr. č. 2 Blokové schéma MS
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1-dávkovací zařízení, 2-zdroj iontů, 3-hmotový analyzátor, 4-detektor, 5-zapisovač
části 2, 3, 4 jsou umístěné ve vakuu

3.5.2.1 Dávkovací zařízení
Některé látky je možné aplikovat do systému přímo, např. čisté látky nebo
jednoduché směsi. Při analýze látek ze složitých matric využíváme tzv.
tandemové (hyphenační) techniky, např. spojení GC-MS nebo LC-MS, při
kterých jsou chromatografické kolony připojené ke zdroji iontů. Směs
analytů vzorku je tedy nejprve separována chromatografickou metodou
a

poté

jsou

oddělené

komponenty

detekovány

hmotnostním

spektrometrem.

3.5.2.2 Zdroj iontů a ionizace
Iontový zdroj převádí analyzované látky do ionizovaného stavu. V prostoru
zdroje dochází k většině fragmentačních reakcí. Výtěžek ionizace je
obvykle velmi malý, většinou do 0,01 %, což výrazně ovlivňuje citlivost
a limit detekce metody.
Pro spojení s LC se používá ionizace za atmosférického tlaku (atmospheric
pressure ionization). Nejčastěji používané jsou dva typy této ionizace: ESI
a APCI:


ionizace elektrosprejem (electrospray ionization) ESI: kapičky

roztoku vzorku jsou rozprašované za atmosférického tlaku proti proudu
ohřátého dusíku. Mezi vstřikovací kapilárou a vstupem do MS analyzátoru
(tzv. vstupní elektroda) je vloženo napětí (3-5 kV). Malé nabité kapky
roztoku se zmenšují odpařováním rozpouštědla, vzrůstá na nich povrchové
napětí až na kritickou hodnotu a poté dojde k rozprášení iontů do prostoru
zdroje (tzv. coulombická exploze). Tato ionizace je vhodná pro polární až
iontové látky.


chemická ionizace za atmosférického tlaku (atmospheric pressure

chemical ionization) APCI: jedná se o měkkou ionizační techniku se
současnou desorpcí, která se používá při analýze nepolárních až lehce
polárních látek. Vyhřívanou vstupní kapilárou (teplota až 700 °C) proudí
mobilní fáze z chromatografického systému. Napětí 2,5 – 3 kV je vloženo

na jehlovou elektrodu, jejíž konec je u otvoru kruhové elektrody vedoucí do
MS analyzátoru.
Mobilní fáze s analyty je na konci vstupní kapiláry rozprašována na drobné
kapky. Proudem zahřátého dusíku jsou kapičky vysušovány, zmenšuje se
jejich objem odpařováním rozpouštědla, vzrůstá na nich povrchové napětí
a jsou z nich uvolňovány ionty. Když směs vstupní kapilárou postoupí
k vstupnímu otvoru elektrody s jehlou, generuje se na jehle koronový výboj
a vznikají ionty. Jde tedy o ionizaci plynné fáze narozdíl od ESI, která je
ionizací kapalné fáze.
3.5.2.3 Hmotový analyzátor
Hmotový analyzátor slouží k rozdělení a filtraci iontů podle poměru m/z,
případně podle kinetické energie. Ionty urychlené v iontovém zdroji mají
všechny stejnou kinetickou energii Ek :
Ek = m · v2 / 2 = z · U
m - hmotnost iontu, v - rychlost iontu, z – náboj iontu, U – akcelerační napětí iontového
zdroje

3.5.2.3.1 Kvadrupolové hmotové analyzátory
Kvadrupolové hmotové analyzátory využívají oscilující elektrické pole pro
selektivní

stabilizaci

nebo

destabilizaci

iontů,

které

procházejí

radiofrekvenčním kvadrupolovým polem. Má omezený hmotnostní rozsah
(m/z menší než 4 000). Ionty procházejí mezi čtyřmi tyčemi, na které je
vloženo napětí opačné polarity. Tyče mají na průřezu ideálně tvar hyperboly
a jsou připojené ke zdrojům stejnosměrného a střídavého proudu. Ionty
začnou ve střídavém elektrickém poli oscilovat, při nastavení vhodného
poměru stejnosměrného a střídavého napětí filtr vyselektuje pouze ionty o
určitém poměru m/z. Změnou napětí je možné dosáhnout toho, že postupně
projdou ionty v celém rozsahu hodnot m/z.

3.5.2.3.2 Iontová past (3D iontová past)
Iontová past (3D iontová past) je zařízení, které využívá elektrické pole
k uzavření iontů v ohraničeném prostoru. Skládá se ze tří elektrod: vstupní
a výstupní, které mají kruhový průřez, a středové, která je prstencová. Na
středovou elektrodu je vkládáno vysokofrekvenční napětí s proměnnou
amplitudou, vstupní a výstupní elektroda jsou uzemněné. Ionty se pohybují
uvnitř iontové pasti po kruhových trajektoriích. Když dosáhne napětí určité
hodnoty, tak se ionty o určitém poměru m/z dostanou na nestabilní
trajektorii a putují směrem k detektoru.


MS scan: při této variantě iontové pasti dochází k zachycení iontů

v prostoru pasti, jejich následnému vypuzování podle m/z a detekce iontů.


MS/MS scan probíhá tak, že nejprve jsou zachyceny všechny ionty

v iontové

pasti,

poté

jsou

vypuzeny

všechny

ionty

kromě

iontů

s požadovaným m/z. Izolované ionty, které nebyly odeslány k detektoru,
podléhají excitaci a fragmentaci, tzv. kolizi. Vznikají tak dceřinné ionty, které
jsou následně detekovány.

3.5.2.3.3 Lineární iontová past (2D iontová past)
Lineární iontová past (2D iontová past) je kombinací kvadrupolu a iontové
pasti. Využívá výhod obou typů detektorů.
porovnání efektivity záchytu iontů v 3D a 2D pasti: Při nástřiku iontů,
generovaných v externím zdroji, do 3D iontové pasti dochází k významné
ztrátě iontů a jejich diskriminaci podle hmotnosti. Ionty musí proniknout do
poměrně silného radiofrekvenčního pole a mají příliš málo nebo mnoho
kinetické energie na to, aby odpovídající množství kolizí s přítomným

heliem (buffer gas) snížilo tuto energii na hodnotu umožňující záchyt iontu
v iontové pasti (efektivita záchytu iontů je přibližně 5 %).
Ve 2D iontové pasti je radiofrekvenční pole ve směru letu iontů minimální,
efektivita záchytu v praxi dosahuje 50 – 70 % a diskriminace iontů
v závislosti na jejich m/z je minimální.
porovnání

rozlišení:

U

obou

typů

můžeme

zvýšit

rozlišení

zpomalením rychlosti skenu a amplitudy vypuzujícího napětí. To vede ke
snížení hodnoty spektrálního limitu prostorového náboje (ten závisí na
počtu zachycených iontů) a vyžaduje u 3D pastí průměrování několika
skenů. Zvýšená kapacita 2D pastí umožňuje akvizici kvalitního spektra
s vyšším rozlišením bez průměrování [11].
Lineární iontová past má vyšší dynamický rozsah, větší kvantifikační
schopnost a lepší citlivost.
Dalšími analyzátory jsou např. TOF (průletový analyzátor, time of flight),
iontový cyklotron s Fourierovou transformací, a hybridní systémy, jako např.
trojitý kvadrupol, orbitrap, apod.

3.5.2.4 Detektory
Elektronový násobič: tyto detektory mohou být dvojí konstrukce :


s diskrétním dynodovým polem, který sestává z kovových vhodně

tvarovaných destiček (dynod), elektricky propojených přes vhodné odpory
tak, že po vložení vysokého napětí mezi první a poslední řadu dynod jsou
elektrony urychlovány směrem k následující dynodě a nakonec zachyceny
kolektorem. Po dopadu iontu jsou z materiálu první konverzní dynody
vytaženy elektrony, jejichž počet se dopadem na další dynody násobí.
Běžné je žaluziové uspořádání zabraňující zpětné emisi náhodně vzniklých
kladných iontů do vstupního prostoru.



s kontinuální dynodou: tento typ je tvořen zakřivenou trubicí

z olovnatého skla s vysokým elektrickým odporem, pokrytou na vnitřní
straně vrstvou oxidu berylnatého, nebo hlinitého. Kontakty při ústí a na
konci trubice jsou připojeny ke zdroji vysokého napětí. Elektrony, které jsou
po dopadu vyraženy z materiálu trubice, jsou urychlovány směrem ke
kolektoru. Opakovanými nárazy na stěnu trubice spojenými s emisí dalších
elektronů jejich počet

lavinovitě roste. Zakřivení trubice brání průchodu

náhodně vzniklých kladných iontů do vstupního prostoru násobiče.
3.5.2.5 Hmotnostní spektrum
Hmotnostní spektrum je záznam závislosti intenzity iontového proudu na
poměru m/z. Většinou je počítačem převedené do procentuální podoby
(normalizovaný tvar), kde má nejintenzivnější pík hodnotu 100 %. Na
záznamu rozlišujeme molekulový, isotopový a fragmentový pík:


molekulový pík odpovídá molekulovému iontu. Molekulární ion má

nejvyšší hmotnost ve spektru a je to ion s nepárovým elektronem. Jeho
intenzita je závislá na struktuře stanovované látky – s rostoucím počtem
násobných vazeb a cyklů roste.


fragmentové píky odpovídají fragmentovým iontům. Množství daných

iontů ve spektru závisí na rozsahu fragmentace, na jeho stabilitě a množství
energie. Pokud mají ionty přebytek energie, dochází k fragmentaci ve větší
míře a k dalšímu rozpadání fragmentových iontů. K fragmentacím může
docházet

např.

štěpením

s-vazby,

štěpením

cyklických

struktur

s rozrušením většího množství vazeb, přesmyky inicovanými radikálovým
nebo nábojovým centrem apod.
Z hmotnostního spektra můžeme zjistit absolutní molekulovou hmotnost,
elementární složení sloučenin (tedy jejich sumární vzorce), identifikovat
sloučeniny ve směsi a zjistit strukturu sloučenin.

3.6 Validace analytické metody
Validace analytické metody je proces získávání a zpracovávání
analytických dat za účelem demonstrovat a dokumentovat kvalitu analytické
metody.
Validace se provádí při zavedení nové metody, při zavedení nového
analytického

prvku

do

metody

(přístroj,

diagnostická

sada,

druh

biologického materiálu), při převzetí metody z jiné laboratoře a pravidelně
po určité, přesně stanovené době.
Cílem validace je: a) zjistit důležité charakteristiky příslušné metody,
b)

vyšetřit

praktické

hranice,

ve

kterých

je

metoda

použitelná

s požadovanou přesností a správností, a c) zajistit, aby při opakovaném
použití v jedné nebo v různých laboratořích dávala srovnatelné a dále
stejně spolehlivé výsledky.

3.6.1 Validační parametry
3.6.1.1 Přesnost (precision)
Přesnost je definována jako míra shody mezi výsledky získanými
opakovanou analýzou téhož vzorku za předem stanovených podmínek

[12]

.

Je to náhodná chyba měření. Rozdíl výsledku od průměru velkého počtu
měření u téhož vzorku kolísá v čase a s vyšším počtem měření klesá.
Opakovatelnost (within-run precision) je definována jako těsnost shody
mezi navzájem nezávislými výsledky zkoušek získanými za podmínek
opakovatelnosti, tzn. získané opakovaným použitím téže zkušební metody
na identickém materiálu v téže laboratoři týmž pracovníkem za použití týchž
přístrojů a zařízení během krátkého časového rozmezí. Je to tedy
opakovatelnost v sérii.

Reprodukovatelnost (between-run precision) je těsnost shody mezi
navzájem

nezávislými

výsledky

zkoušek

získanými

za

podmínek

opakovatelnosti, ovšem s tím rozdílem, že jednotlivá měření probíhají
v jiném časovém rozmezí: mezi sériemi, tedy v různé dny.
Mezilaboratorní přesnost je těsnost shody mezi výsledky získanými
měřením téhož vzorku v různých laboratořích za různých podmínek různými
metodami.
Ke statistickému hodnocení přesnosti využíváme výpočtu těchto hodnot:


průměr: součet všech hodnot vydělený jejich počtem



směrodatná odchylka je míra rozptylu výsledků (nepřesnost měření)

xi jsou výsledky jednotlivých měření,



je aritmetický průměr, N je počet měření

variační koeficient, neboli relativní směrodatná odchylka RSD, je

poměr směrodatné odchylky a aritmetického průměru a je udáván
v procentech.

RSD=

SD
100
x

3.6.1.2 Správnost (accuracy)

Správnost je definována jako shoda mezi výsledkem měření a skutečnou
hodnotou. Odhaluje nám systematickou chybu měření. Statisticky ji
vyjadřujeme hodnotou bias (absolutní chyba) nebo jako relativní chybu,
která je vztažená ke správné hodnotě.

Bias: tuto hodnotu získáme z výsledků měření referenčního nebo vhodného
kontrolního materiálu. Je ovšem nutné provést dostatečné množství analýz,
abychom minimalizovali vliv náhodné chyby.
BIAS=

x

- X0
X0

100

xo je naměřená hodnota referenčního materiálu

Výtěžnost (recovery) R: udává poměr množství analytu získaného danou
analytickou metodou k přijaté referenční hodnotě.
R=

xi
100
x0

3.6.1.3 Linearita (linearity)

Linearita je přímková závislost mezi koncentrací analytu(ů) a odezvou
detektoru (zpravidla vyjádřenou jako plocha pod píkem nebo výška píku).
Výsledek je kvantifikován směrnicí přímky, korelačním koeficientem
a koeficientem determinace. Metoda je lineární v daném rozsahu, pokud je
odezva detektoru analyzátoru přímo úměrná koncentraci analytu.
Kalibrační křivka je grafické znázornění linearity a je určena regresní
rovnicí:

area = k · concentration + q

k je směrnice přímky, q je úsek na ose y(area) vyťatý přímkou

c (A)
area (A)
=k c (i.s.) +q
area (i.s.)

Matematicky je linearita vyjádřena korelačním koeficientem, směrnicí
kalibrační přímky a koeficientem determinace.

3.6.1.4 Rozsah (range)

Dolní hranice rozsahu je dána dvěma hodnotami:
Mez detekce (LOD – limit of detection) udává nejmenší detekovatelné
množství analytu odlišitelné hodnotou signálu od detekčního šumu nebo
signálu blanku.

Mez stanovitelnosti (LOQ – limit of quantification) rozlišujeme dvojí: LLOQ,
tedy lower limit of quantification, který udává nejnižší množství analytu
číselně stanovené s přijatelnou hodnotou nejistoty odlišitelné hodnotou
signálu od detekčního šumu nebo signálu blanku.
ULOQ (upper limit of quantification) udává nejvyšší množství analytu, které
můžeme s přijatelnou hodnotou nejistoty kvantifikovat.
LOD=

3LLOQ
10

LLOQ=

10Sn
k

3.6.1.5 Selektivita

Selektivita SE je definována jako schopnost přesného a správného určení
analytu a jeho odlišení od interferujících látek (matrice). Je testována
porovnáním

chromatogramů

standardů

v matrici

s chromatogramem

samotné matrice. Vzorek obsahující samotnou matrici nazýváme blank
sample. Píky matrice nesmí interferovat se stanovovanou látkou. Vzorek
obsahující matrici a vnitřní standard označujeme jako zero sample. Vnitřní
standard nesmí interferovat se stanovovanou látkou .

SE ()= 100

x0 - x
x0

3.6.1.6 Citlivost (senzitivita)

Citlivost je rozdíl v koncentraci analytu, který odpovídá nejmenšímu rozdílu,
jenž může být ještě detekován při odezvě instrumentace metody.

3.6.1.7 Stabilita

Ověření tohoto parametru se provádí měřením vzorků, které byly
uchovávány v určitých podmínkách po určitou dobu, čímž získáme hodnoty,
které nám doloží dobu skladovatelnosti roztoků vzorků, a obdobně i roztoků
standardů.


long – term stabilita: zjišťujeme dobu skladovatelnosti vzorků při

jejich dlouhodobém uložení v mrazícím boxu při teplotě -70 °C


short – term stabilita: vzorky jsou uložené po dobu 24 hodin při

pokojové teplotě nebo v lednici


freeze and thaw stabilita: zjišťujeme, zda jsou vzorky stabilní i při

opakovaném rozmrazení a zamražení. Většinou se provádí 3 cykly, kdy
jsou vzorky nejdříve zamraženy na teplotu -20 °C (nebo při –25 °C, -50 °C,
-70 °C) a po určité době rozmraženy

a zahřáty na pokojovou teplotu

(25 °C) a znovu vloženy do mrazícího boxu.


stock solution stabilita: stabilita zásobních a pracovních roztoků.

Uchovávají se nejčastěji v chladničce při teplotě 2-8 °C.


post – preparative stabilita (autosampler stabilita): stabilita

připravených extraktů v dávkovači přístroje. Je vhodné ji zjišťovat vzhledem
k tomu, že se často měří série vzorků trvající několik hodin.

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

1.1.14.1 POUŽITÉ PŘÍSTROJE A CHEMIKÁLIE


analytické váhy Sartorius, Göttigen, Německo



ultrazvuková lázeň Transsonic 420, Ekmo, Rusko



koncentrátor vzorků Blockthermostat TCR 200, Roth, Německo



koncentrátor

vzorků

Techne

DRI-BLOCK

DB.3D,

Sample

concentrator, Techne, Německo


laboratorní kývačka HL-02, Hlávka, ČR



laboratorní třepačka IKA-VIBRAX-VXR, Junke&Kunkee, Německo



centrifuga BIOFUGE 22R, Heraeus Sepatech, Německo



LC-MS: a) pumpa binární Rheos 2200 a degasser
b) LC kolona Eclipse XDB-C8, Zorbax Agilent Technologies,
USA: 4,6 x 7,5 mm, velikost zrn 3,5 μm, C8-RP
c) Mass spectrometer systém LTQ XL, Linear quadrupole ion
trap mass spectrometer, Thermo, USA
d) ESI Probe for Ion Source
e) HTS PAL Autosampler

1..1..1.1.1.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE



Hydrochlorothiazide (C7H8ClN3O4S2, Mr=297,7), Sigma-Aldrich, Inc.,
St.Louis, USA



Chlorthalidone (C14H11ClN2O4S, Mr=338,8), Sigma-Aldrich, Inc., USA



Furosemide (C12H11ClN2O5S, Mr=330,75), Sigma-Aldrich, Inc., USA



Spironolactone, minimal 97 % (C24H32O4S, Mr=416,59), Sigma-Aldrich,
Inc., St. Louis, USA



Sulfadimethoxine (C12H14N4O4S, Mr=310,3), Sigma-Aldrich, Inc., USA



Sulfadiazine (C10H10N4O2S, Mr=250,3), Sigma-Aldrich, Inc., USA



Sulfamerazine (C6H8N2O2S, Mr=172,2), Sigma-Aldrich, Inc., USA



ethylacetát, Acros Organics



dichlormethan, Sigma-Aldrich



acetonitril, Riedel-de Häen, Merck



methanol, Riedel-de Häen



kyselina octová 0,5 %



kyselina mravenčí 0,2 %



kyselina mravenčí 0,3 %

1.1.24.2 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ

1.1.34.2.1.1 Zásobní roztok hydrochlorothiazidu
Zásobní roztok o koncentraci 1 mg/ml jsem připravila tak, že jsem
k navážce 9,86 mg hydrochlorothiazidu přidala 5 ml methanolu a vložila
odměrnou baňku do ultrazvukové lázně na 25 minut. Po vyjmutí z lázně
(úplném rozpuštění hydrochlorothiazidu) jsem roztok doplnila směsí
methanol-voda (50:50, v/v) do objemu 10 ml. Roztok byl uchováván
v lednici.

1.1.44.2.1.2 Zásobní roztok chlortalidonu
K navážce 11,00 mg chlortalidonu jsem přidala 5 ml methanolu, vložila do
ultrazvukové lázně a po úplném rozpuštění jsem odměrnou baňku
z lázmě vyjmula. Požadovaný objem 10 ml jsem doplnila roztokem
methanol-voda (50:50, v/v). Získala jsem tak roztok chlortalidonu
o koncentraci 1 mg/ml. Roztok byl uchováván v lednici.

1.1.54.2.1.3 Zásobní roztok furosemidu
K navážce 10,74 mg furosemidu v odměrné baňce jsem přidala 5 ml
methanolu a umístila do ultrazvukové lázně. Po úplném rozpuštění
furosemidu jsem baňku z lázně vyjmula a doplnila na objem 10 ml
roztokem methanol-voda (50:50, v/v). Vzniklý roztok měl koncentraci
1 mg/ml a byl uchováván v lednici.

1.1.64.2.1.4 Zásobní roztok spironolaktonu
K navážce 10,26 mg spironolaktonu v odměrné baňce jsem přidala 5 ml
methanolu a umístila do ultrazvukové lázně. Po úplném rozpuštění

furosemidu jsem baňku z lázně vyjmula a doplnila na objem 10 ml
roztokem methanol-voda (50:50, v/v). Vzniklý roztok měl koncentraci
1 mg/ml a byl uchováván v lednici.

4.2.1.5 Zásobní roztok sulfadimethoxinu
Zásobní roztok o koncentraci 1 mg/ml jsem připravila rozpuštěním
navážky 9,48 mg sulfadimethoxinu v 9 ml roztoku methanol-voda (50:50,
v/v) za použití ultrazvukové lázně a doplněním do objemu 10 ml roztokem
methanol-voda (50:50). Roztok byl uchováván v lednici.
Roztoky o nižších koncentracích jsem připravovala ředěním výše
uvedených zásobních roztoků směsí methanol-voda (50:50,v/v).
4.2.1.6 Zásobní roztok sulfadiazinu
Zásobní roztok o koncentraci 1 mg/ml jsem připravila rozpuštěním
navážky 9,56 mg sulfadiazinu v 9 ml roztoku methanol-voda (50:50, v/v)
za použití ultrazvukové lázně a doplněním do objemu 10 ml roztokem
methanol-voda (50:50). Roztok byl uchováván v lednici.
Roztoky o nižších koncentracích jsem připravovala ředěním výše
uvedených zásobních roztoků směsí methanol-voda (50:50,v/v).
4.2.1.7 Zásobní roztok sulfamerazinu
Zásobní roztok o koncentraci 1 mg/ml jsem připravila rozpuštěním
navážky 10,02 mg sulfamerazinu v 9 ml roztoku methanol-voda (50:50,
v/v) za použití ultrazvukové lázně a doplněním do objemu 10 ml roztokem
methanol-voda (50:50). Roztok byl uchováván v lednici.
Roztoky o nižších koncentracích jsem připravovala ředěním výše
uvedených zásobních roztoků směsí methanol-voda (50:50,v/v).

1.1.74.2.1.8 Organická fáze pro LLE
Jako organickou fázi jsem při LLE používala roztok, který jsem
připravovala smícháním ethylacetátu a dichlormethanu v poměru 80:20
(v/v). Roztok byl uchováván při pokojové teplotě v laboratorní digestoři.

1.1.7.1.1

4.2.1.9 Příprava roztoku pro rekonstituci vzorku

Odpařené vzorky jsem rozpouštěla v roztoku, který jsem připravila
smícháním acetonitrilu a zředěné kyseliny octové (0,5 % CH3COOH)
v poměru 20:80. Roztok byl uchováván v lednici.

4.3 PRACOVNÍ POSTUPY
4.3.1 Optimalizace parametrů měření
4.3.1.1 Optimalizace parametrů MS cíleně pro stanovované látky

1.2.VOLBA IONTOVÉHO ZDROJE
Detekci MS bylo možné provádět za použití iontového zdroje APCI nebo ESI. Pro tuto
metodu jsem zvolila iontový zdroj ESI.

1.3.OPTIMALIZACE ESI-MS
Při optimalizaci parametrů iontového zdroje jsem zkoušela použití různých
napětí na přívodní kapiláře a vstupní elektrodě a také volila mezi
pozitivním nebo negativním napětím, nebo použitím obou.

1.4.OPTIMALIZACE KOLIZNÍ ENERGIE PRO MS2
Při optimalizaci kolizní energie CID (collision induced dissociation) pro
MS2 byla zkoušená různá energie od 18 do 25 %.

4.3.1.2 Optimalizace separace, volba mobilní fáze a typu eluce
Při optimalizaci parametrů LC jsem nejprve rozhodla, že vhodnější bude
gradientová eluce. Při výběru mobilní fáze jsem vycházela z dostupných
literárních zdrojů, ve kterých je volen acetonitril ve směsi s vodou nebo
pufrem

[2],[13],[14],[15],[16],[17],[18]

.

Vyzkoušela

jsem

směs

acetonitrilu

s 0,5 % kyselinou octovou, směs acetonitrilu s 0,2 % kyselinou mravenčí,
směs acetonitrilu s 0,3 % kyselinou mravenčí a

směs methanolu

s 0,5 % kyselinou octovou, směs methanolu s 0,2 % kyselinou mravenčí,

směs methanolu s 0,3 % kyselinou mravenčí. Dalšími experimenty jsem
ověřovala optimální gradienty.

4.3.1.3 Extrakce
V literatuře jasem nalezla několik článků, které se zabývají detekci
a stanovení diuretik metodou LC-MS. Článků, ve kterých autoři používali extrakci SPE,
bylo přibližně stejné množství jako článků, ve kterých byla extrakce provedena pomocí
LLE. Já jsem při optimalizaci podmínek extrakce vycházela z článku „Sensitive liquid
chromatography-tandem mass spectrometry method for quantification of
hydrochlorothiazide in human plasma” [19]. Zvolila jsem LLE a na základě
experimentálních měření jsem určila optimální složení organické fáze a dobu třepání.
Při experimentálních měřeních jsem postupně vyzkoušela jako organickou fázi
ethylacetát a směs ethylacetát-dichlormethan v poměru 70:30 (v/v), 80:20 (v/v) a vše
s přídavkem hydroxidu sodného, nebo bez přídavku NaOH.

4.3.1.4 Příprava vzorků

K 1 ml séra (podle jednotlivých měření s přídavkem vnitřního standardu
a standardních roztoků léčiv) v toxikologické zkumavce s uzávěrem jsem přidala 5 ml
organické fáze ve složení ethylacetát-dichlormethan
v poměru 80:20 (v/v). Směs se vytřepávala na laboratorní třepačce
20 minut a poté byla centrifugována 5 minut při 3500 g. Odebrala jsem
4 ml organické fáze (horní vrstva) do čisté zkumavky a nechala odpařit na

koncentrátoru vzorků při teplotě 45 °C pod proudem dusíku. Odparek jsem
rekonstituovala v 200 μl rozpouštědla (acetonitril-acetátový pufr, 20:80). Na
chromatografický systém bylo injikováno 20 μl.

4.3.1.5 Výběr vnitřního standardu

Při volbě vnitřního standardu jsem vybírala mezi sulfadimethoxinem, sulfadiazinem a
sulfamerazinem.

1.4.1.1.1

4.3.2 Validace analytické metody

1..4..1.1.1.1.1 4.3.2.1 Stanovení rozsahu linearity
Měření jsem prováděla v tripletech a to následovně: k 1 ml séra jsem
přidala určité množství zásobních roztoků léčiv tak, abych docílila
požadované

koncentrace

a

100

μl

roztoku

sulfadimethoxinu

(o koncentraci 1 ng/μl). Výsledné koncentrace byly 0.5, 1, 5, 10, 50, 200,
500 a 1000 ng/ml. Extrakce a příprava vzorku pro LC-MS-MS analýzu viz.
postup dříve.
Měřením jsem získala hodnoty, které jsem použila pro grafické
znázornění závislosti poměru ploch píku léčiva a vnitřního standardu
(AL/Ais) na koncentraci. Matematicky jsem údaje zpracovala lineární
regresní analýzou.

1..4..1.1.1.1.2 4.3.2.2 Kalibrace

Podle výsledků linearity jsem určila, že kalibrační křivka bude sestávat
z 6 vzorků o koncentracích (viz. tab. č. 1). Kalibrační křivku jsem měřila ve
třech dnech, spolu se vzorky pro opakovatelnost a stabilitu.

1.4.1.2Tab. č. 1 Koncentrační hladiny kalibrační křivky
vzorek č.

koncentrace

koncentrace

hydrochlorothiazidu

chlortalidonu c(CT)

c(HCTZ) (ng/ml)

(ng/ml)

1

0,5

1,25

2

2

5

3

8

20

4

20

50

5

80

200

6

200

500

Smícháním a vhodným ředěním zásobních roztoků hydrochlorothiazidu
a chlortalidonu jsem připravila standardní roztoky, které obsahovaly obě
léčiva v příslušných koncentracích.
Vzorky pro kalibraci jsem získala smícháním 1 ml séra, 100 μl roztoku
sulfadimethoxinu (o c=1 ng/μl), 100 μl odpovídajícího standardního
roztoku léčiv. Extrakci a přípravu vzorku jsem provedla podle postupu viz.
dříve.

1..4..1.2.1.1.1 4.3.2.3 Příprava QC vzorků
Kontrolní vzorky (quality control samples) obsahovaly sérum a léčiva
o koncentracích podle následující tabulky.

1.4.1.3Tab. č. 2 Koncentrace QC vzorků
QC vzorek

c (HCTZ) (ng/ml)

c (CT) (ng/ml)

low (low)

2

5

medium (med)

80

200

high (high)

200

500

dilution (dil)

400 ng/ 0,5 ml

1000 ng/ 0,5 ml

Koncentrace QC vzorků jsem zvolila tak, aby přibližně rovnoměrně
pokrývaly kalibrační křivku.
Vzorky jsem připravila smícháním 30 ml (pro QC med a dil 20 ml) séra
a vhodného objemu standardních

roztoků léčiv (tak, aby koncentrace

odpovídala tabulce). Z těchto jednotlivých směsí jsem odebírala objemy
1 ml pro jednotlivá měření tak, jak jsou popsána dále. Tím, že jsem
nejprve připravila větší objem vzorku s danou koncentrací, jsem docílila
toho, že všechny následně odebírané vzorky měly stejnou koncentraci.
Pro validaci analýzy jsem používala tyto vzorky, které jsem připravovala
podle validačního plánu výše popsaným extrakčním postupem.

1..4..1.3.1.1.1 4.3.2.4 Přesnost a správnost metody
Hodnoty pro výpočet přesnosti a správnosti jsem získala měřením QC
vzorků. Opakovatelnost, tedy přesnost měření v rámci jednoho dne, jsem
získala měřením 6 vzorků na 4 koncentračních hladinách (viz. tabulka
plánu validace) v jeden den. Reprodukovatelnost, tzn. přesnost měření
mezi dny, jsem vypočítala z hodnot měření, která probíhala 3 následující
dny. Koncentrace jsem vypočítala pomocí kalibračních křivek, které byly
měřeny ve stejný den jako jednotlivé QC vzorky.

1..4..1.3.1.1.2 4.3.2.5 Stabilita
Hodnoty pro ověření stability vzorků jsem získala měřením QC vzorků low
a high. Koncentraci jsem vypočítala pomocí kalibrační křivky měřené
v den analýzy QC vzorků a hodnoty vztahovala na údaje QC vzorků low
a high, které byly měřené hned po jejich přípravě.
Short-term stabilita: QC vzorky low a high jsem nechala stát 24 hodin
v lednici, poté jsem je vyjmula, k 1 ml QC vzorku přidala 100 μl
sulfadimethoxinu (i.s.) a extrahovala 5 ml ethylacetátu-dichlormethanu
(80:20). Další postup byl takový, jaký je uvedený již dříve.
Freeze and thaw stabilita: QC vzorky low a high byly nejdříve zamraženy
na 16 hodin, poté vyjmuty z mrazicího boxu a ponechány v pokojové
teplotě 2 hodiny. Cyklus jsem opakovala třikrát. Po posledním rozmražení
jsem vzorek extrahovala stejně jako u short-term stability.

1..4..1.3.1.1.3 4.3.2.6 Výtěžnost stanovení
Parametry nutné pro výpočet výtěžnosti stanovení jsem získala měřením
vzorků low a high a měřením standardních roztoků na příslušných
koncentračních hladinách.

4.3.2.7 Selektivita
Měřila jsem blank vzorek, tj. extrakt 1 ml séra bez stanovovaných látek
a bez vnitřního standardu, a zero vzorek, tj. 1 ml séra a 100 μl vnitřního
standardu. Dále jsem připravila a měřila výše popsaným postupem
6 vzorků séra od náhodných pacientů.
Ve výsledných chromatogramech by se neměly objevit píky, které by
mohly interferovat se stanovovanými diuretiky a vnitřním standardem.

4.3.2.8 Plán validace

1.4.1.4Tab. č. 3 Plán validace

1..4..1.4.1.1.1.1

5. VÝSLEDKY A DISKUZE

5.1 Optimalizace metody
Na základě experimentálních měření jsem stanovila optimální podmínky
přípravy vzorků, separace látek kapalinovou chromatografií a jejich
detekce hmotnostním spektrometrem.
5.1.1 Podmínky MS
5.1.1.1 Volba iontového zdroje
Detekci MS jsem prováděla za použití iontového zdroje ESI. Z vybraných
diuretik, pro které jsem zamýšlela optimalizovat a validovat metodu jejich
současného stanovení, je ovšem tento způsob ionizace vhodný pro
hydrochlorothiazid, chlortalidon a furosemid. Spironolakton nelze vhodně
ionizovat elektrosprejem kvůli jeho struktuře. Pro méně polární látky je
vhodné používat chemickou ionizaci APCI. Proto jsem se rozhodla pro
vyloučení spironolaktonu z dalšího měření.

5.1.1.2 Optimalizace ESI-MS
Při optimalizaci parametrů iontového zdroje jsem zvolila využití obou
napětí, tedy pozitivního i negativního. Pozitivní napětí je vhodné pro
fragmentaci vnitřního standardu, negativní pro všechna tři diuretika, tzn.
hydrochlorothiazid, chlortalidon a furosemid.

5.1.1.3 Optimalizované podmínky MS:


typ iontového zdroje

ESI
275,00 °C

a) teplota kapiláry
b) průtok sušícího plynu

45,00 a.j.

c) průtok pomocného plynu

8,00 a.j.



parametry pro pozitivně nabité ionty

a) sprejovací napětí

3,50 kV

b) napětí na přívodní kapiláře 49,00 V
c) napětí na vstupní elektrodě 85,00 V


parametry pro negativně nabité ionty

a) sprejovací napětí

3,50 kV

b) napětí na přívodní kapiláře -50,00 V
c) napětí na vstupní elektrodě -121,95 V
5.1.2 Optimalizace separace, volba mobilní fáze a typu eluce
Na základě výsledných chromatogramů, tedy podle kvality oddělení
jednotlivých diuretik a vnitřního standardu ze směsi a poměru s/n (signálu
a šumu), jsem jako mobilní fázi zvolila směs acetonitrilu a 0,2 % kyseliny
mravenčí. Výsledné optimální složení mobilní fáze pro gradientovou
eluční chromatografii shrnuje následující tabulka.

1.4.1.5Tab. č. 4 Gradient mobilní fáze
0,2 % kyselina

čas

acetonitril %

0.00

60

40

200

0.50

60

40

200

9.50

45

55

200

9.70

60

40

200

mravenčí %

průtok μl/min

11.00

60

40

200

5.1.3 Extrakce
Jako optimální extrakční směs se osvědčila směs ethylacetát-dichlormethan. Poměr
směsi ethylacetát-dichlormethan 70:30 (v/v) se ukázal jako nevhodný, protože
požadovaná organická vrstva obsahující extrakt byla ta spodní, což znamená obtížné
oddělení obou fází. Optimální organickou fází je tedy ethylacetát-dichlormethan 80:20
(v/v). Vzhledem k tomu, že hydrochlorothiazid a chlortalidon jsou látky slabě bazické
povahy, tak jsem vyzkoušela použití přídavku NaOH pro zlepšení extrakční výtěžnosti
léčiv. Experimentální měření ovšem ukázalo, že přídavek NaOH výrazně nezlepšuje
výtěžnost extrakce a naopak lehce snižuje výtěžnost vnitřního standardu, který je slabě
kyselý. Furosemid je kyselá látka, proto jeho extrakční výtěžnost byla nízká. Z toho
důvodu jsem se rozhodla, že pro validaci metody použiji pouze diuretika
hydrochlorothiazid a chlortalidon.

5.1.4 Optimalizace MS2

V příloze jsou zobrazena hmotová spektra MS2 (příloha č. 1-3). Také je zde znázorněna
separace sledovaných diuretik a vnitřního standardu (příloha č. 4).
V MS spektru stanovovaných diuretik jsou nejintenzivnější molekulové ionty [M-H]pro hydrochlorothiazid a chlortalidon a [M+H]+ pro vnitřní standard. Aby se zvýšila
citlivost stanovení a snížil vliv pozadí (matrice), bylo nutné použít detekci MS-MS.
Molekulární ionty proto byly použity jako prekurzory, aby se dosáhlo spektra

produktových iontů. Nejvhodnější produktový ion pro hydrochlorothiazid byl ion o m/z
205,0 ; pro chlortalidon ion 319,0 a pro vnitřní standard 156,0.
Jako optimální kolizní energie pro MS2 bylo zjištěno: 22 % pro hydrochlorothiazid, 21
% pro chlortalidon a 22 % pro vnitřní standard.

5.1.5 Volba vnitřního standardu

Při přípravě standardních roztoků vybraných diuretik jsem zjistila, že sulfamerazin není
možné dokonale rozpustit ve směsi methanol-voda (50:50, v/v). Chromatografické
chování sulfadiazinu nevyhovovalo retenci sledovaných diuretik. Proto jsem jako pro
tuto metodu zvolila jako vnitřní standard sulfadimethoxin.

5.2 Validace metody

1..4..1.5.1.1.1.1.1

5.2.1 Linearita

Měření bylo provedeno v tripletu na 8 koncentračních hladinách.
Koncentrace byly v rozsahu 0,5 – 1 000 ng/ml. Tato měření prokázala
linearitu kalibrační křivky pro hydrochlorothiazid v rozsahu 0,5 – 200 ng/ml
(jak dokládá graf č. 1) a pro chlortalidon v rozsahu 0,5 – 500 ng/ml (viz.
graf č. 2).

průměr A(hctz)/A(is)

Graf č. 1 Linearita kalibrační křivky hydrochlorothiazidu (0,5 – 200 ng/ml)
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Graf č. 2 Linearita kalibrační křivky chlortalidonu (0,5 – 500 ng/ml)
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5.2.2 Kalibrační křivka

1..4..1.5.1.1.1.1.2

Měření

5.2.2.1 Kalibrační křivka hydrochlorothiazidu

bylo

prováděno

za

optimalizovaných

podmínek

na

6 koncentračních úrovních 3 dny. Hodnoty měření a vypočítané parametry
kalibračních křivek jsou uvedené v tab. č. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.
Tab. č. 5 Hodnoty kalibračních křivek hydrochlorothiazidu

kalibrační křivka - hydrochlorothiazid
c (hctz) (ng/ml)

A (hctz) / A (is)
1.den

2.den

3.den

0,5

0,0053

0,0034

0,0047

2

0,0049

0,0070

0,0081

8

0,0163

0,0126

0,0168

20

0,289

0,0236

0,0275

80

0,1025

0,1125

0,0725

200

0,2223

0,2652

0,1949

1.5.KALIBRAČNÍ KŘIVKA HYDROCHLOROTHIAZIDU – 1.DEN

1.5.1.1Graf č. 3
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Tab. č. 6 Parametry kalibrační křivky hydrochlorothiazidu (1.den)

Statistické parametry pro regresi : y = k · x + q
počet bodů

n=

6

směrnice

k=

0,0011

absolutní člen

q=

0,0067

korelační koeficient

r=

0,9986

x – koncentrace hydrochlorothiazidu v ng/ml
y – poměr ploch píků hydrochlorothiazidu a sulfadimethoxinu(i.s.)

250

1.6.KALIBRAČNÍ KŘIVKA HYDROCHLOROTHIAZIDU – 2.DEN
Graf č. 4

kalibrační křivka hydrochlorothiazidu (2.den)
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Tab. č. 7 Parametry kalibrační křivky hydrochlorothiazidu (2.den)

Statistické parametry pro regresi : y = k · x + q
počet bodů

n=

6

směrnice

k=

0,0013

absolutní člen

q=

0,0024

korelační koeficient

r=

0,9995

1.7.KALIBRAČNÍ KŘIVKA HYDROCHLOROTHIAZIDU – 3.DEN
Graf č. 5
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Tab. č. 8 Parametry kalibrační křivky hydrochlorothiazidu (3.den)

Statistické parametry pro regresi : y = k · x + q
počet bodů

n=

6

směrnice

k=

0,0093

absolutní člen

q=

0,0059

korelační koeficient

r=

0,9982

5.2.2.2 Kalibrační křivka chlortalidonu

1..7..1.1.1.1.1.1.1

Měření

bylo

prováděno

za

optimalizovaných

podmínek

6 koncentračních úrovních 3 dny.
Tab. č. 9 Parametry kalibračních křivek chlortalidonu

kalibrační křivka - chlortalidon
c (ct) (ng/ml)

A (ct) / A (is)
1.den

2.den

3.den

1,25

0,0001

0,0048

0,0022

5

0,0044

0,0099

0,0075

20

0,0231

0,0262

0,0228

50

0,0491

0,0599

0,0512

200

0,1562

0,2218

0,1370

500

0,4031

0,4731

0,3456

na

Kalibrační křivka chlortalidonu – 1.den

1.7.1.2Graf č. 6
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Tab. č. 10 Parametry kalibrační křivky chlortalidonu (1.den)

Statistické parametry pro regresi : y = k · x + q
počet bodů

n=

6

směrnice

k=

0,0008

absolutní člen

q=

0,0029

korelační koeficient

r=

0,9995

x – koncentrace chlortalidonu v ng/ml
y – poměr ploch píků chlortalidonu a sulfadimethoxinu(i.s.)

600

1.8.KALIBRAČNÍ KŘIVKA CHLORTALIDONU – 2.DEN
Graf č. 7
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Tab. č. 11 Parametry kalibrační křivky chlortalidonu (2.den)

Statistické parametry pro regresi : y = k · x + q

1.9.

počet bodů

n=

6

směrnice

k=

0,0009

absolutní člen

q=

0,0106

korelační koeficient

r=

0,9980

1.10.KALIBRAČNÍ KŘIVKA CHLORTALIDONU – 3.DEN
Graf č. 8
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Tab. č. 12 Parametry kalibrační křivky chlortalidonu (3.den)

Statistické parametry pro regresi : y = k · x + q
počet bodů

n=

6

směrnice

k=

0,0007

absolutní člen

q=

0,0070

korelační koeficient

r=

0,9989

Tato metoda byla optimalizována a validována pro nízké koncentrace
sledovaných látek. Pro případ, že by měřená koncentrace přesáhla
rozsah linearity, bylo v rámci validačního experimentu zařazeno ředění
vzorku (QC dil).

5.2.3 Ověření přesnosti a správnosti analýzy
Měření bylo prováděno za zjištěných optimálních podmínek. Přesnost
a správnost byla měřena pro obě léčiva na 4 koncentračních hladinách.
Výsledky měření shrnují tab. č. 13 - 20.

1.10.1.1.1 5.2.3.1 Hydrochlorothiazid

1.11.KONCENTRACE DIL
Tab. č. 13 QC vzorek dil (koncentrace hydrochlorothiazidu c(hctz)=400 ng / 0,5 ml,
tzn. c(hctz)=200 ng/ml)

číslo vzorku

1.den

2.den

3.den

1

172,5

163,8

177,9

2

163,7

172,6

138,7

3

184,4

174,4

155,1

4

194,3

5

178,1

6

193,1

průměr

181,0

170,3

157,2

SD

11,9

5,7

19,7

% RSD

6,6

3,3

12,5

bias

-9,5

-14,9

-21,4

opakovatelnosti

měření

Statistické

hodnocení

hydrochlorothiazidu

o koncentraci 200 ng/ml (dil):
průměrná hodnota c(hctz)

172,4 ng/ml

směrodatná odchylka sD

13,1

Statistické hodnocení reprodukovatelnosti měření hydrochlorothiazidu
o koncentraci 200 ng/ml (přesnost měření mezi dny):
relativní směrodatná odchylka RSD
Statistické

hodnocení

o koncentraci 200 ng/ml:

9,7 %

správnosti

měření

hydrochlorothiazidu

bias

-13,8 %

Koncentrace high
Tab. č. 14 QC vzorek high (c(hctz)=200 ng/ml)

číslo vzorku

1.den

2.den

3.den

1

192,0

196,9

199,3

2

178,8

183,8

188,9

3

172,7

171,2

164,1

4

183,2

5

185,3

6

168,6

průměr

180,1

183,9

184,1

SD

8,6

12,8

18,1

% RSD

4,8

6,9

9,8

bias

-9,9

-8,0

-7,9

Statistické hodnocení opakovatelnosti měření hydrochlorothiazidu
o koncentraci 200 ng/ml:
průměrná hodnota c(hctz)

182,1 ng/ml

směrodatná odchylka sD

12,3

Statistické hodnocení reprodukovatelnosti měření hydrochlorothiazidu
o koncentraci 200 ng/ml (přesnost měření mezi dny):
relativní směrodatná odchylka RSD
Statistické

hodnocení

6,7%

správnosti

měření

o koncentraci 200 ng/ml:
bias

-9,0 %

hydrochlorothiazidu

Koncentrace med
Tab. č. 15 QC vzorek med (c(hctz)=80 ng/ml)

číslo vzorku

1.den

2.den

3.den

1

65,1

69,3

87,7

2

69,2

59,7

74,5

3

60,4

65,7

81,4

4

56,9

5

67,5

6

60,2

průměr

63,2

64,9

81,2

SD

4,8

4,9

6,6

% RSD

7,5

7,5

8,1

bias

-20,9

-18,9

1,5

Statistické

hodnocení

opakovatelnosti

měření

hydrochlorothiazidu

o koncentraci 80 ng/ml:
průměrná hodnota c(hctz)

68,1 ng/ml

směrodatná odchylka sD

5,2

Statistické hodnocení reprodukovatelnosti měření hydrochlorothiazidu
o koncentraci 80 ng/ml (přesnost měření mezi dny):
relativní směrodatná odchylka RSD
Statistické

hodnocení

15,5 %

správnosti

měření

o koncentraci 80 ng/ml:
bias

-14,8 %

hydrochlorothiazidu

Koncentrace low
Tab. č. 16 QC vzorek low (c(hctz)=2 ng/ml)

číslo vzorku

1.den

2.den

3.den

1

2,5

1,9

2,3

2

2,4

2,1

2,4

3

2,4

2,3

2,0

4

2,1

5

2,3

6

2,1

průměr

2,3

2,1

2,3

SD

0,2

0,2

0,2

% RSD

7,2

7,4

8,0

bias

15,8

4,9

12,6

opakovatelnosti

měření

Statistické

hodnocení

hydrochlorothiazidu

o koncentraci 2 ng/ml:
průměrná hodnota c(hctz)

2,2 ng/ml

směrodatná odchylka sD

0,2

Statistické hodnocení reprodukovatelnosti měření hydrochlorothiazidu
o koncentraci 2 ng/ml (přesnost měření mezi dny):
relativní směrodatná odchylka RSD
Statistické

hodnocení

správnosti

8,1 %
měření

koncentraci 2 ng/ml:
bias

12,3 %

hydrochlorothiazidu

o

5.2.3.2 Chlortalidon

1.12.KONCENTRACE DIL
Tab. č. 17 QC vzorek dil (koncentrace chlortalidonu c(ct)=1000 ng/ 0,5ml,
tzn. 500 ng/ml)

číslo vzorku

1.den

2.den

3.den

1

373,7

386,7

350,2

2

376,0

444,6

370,1

3

470,9

379,5

359,2

4

482,8

5

478,1

6

485,0

průměr

444,4

403,6

359,8

SD

54,1

35,7

9,9

% RSD

12,2

8,8

2,8

bias

-11,1

-19,3

-28,0

Statistické hodnocení opakovatelnosti měření chlortalidonu o koncentraci 500 ng/ml:
průměrná hodnota c(ct)

413,1 ng/ml

směrodatná odchylka sD

43,9

Statistické

hodnocení

reprodukovatelnosti

měření

chlortalidonu

o koncentraci 500 ng/ml (přesnost měření mezi dny):
relativní směrodatná odchylka RSD

14,1 %

Statistické hodnocení správnosti měření chlortalidonu o koncentraci
500 ng/ml:
bias

-17,4 %

1.13.KONCENTRACE HIGH
Tab. č. 18 QC vzorek high (c(ct) =500 ng/ml)

číslo vzorku

1.den

2.den

3.den

1

584,0

436,1

488,7

2

547, 1

482,4

468,0

3

528,2

449,7

489,6

4

582, 4

5

430,4

6

488,1

průměr

526,7

456,1

482,1

SD

59,3

23,8

12,2

% RSD

11,3

5,2

2,5

bias

5,3

-8,8

-3,6

Statistické hodnocení opakovatelnosti měření chlortalidonu o koncentraci 500 ng/ml:
průměrná hodnota c(ct)

497, 9 ng/ml

směrodatná odchylka sD

45,9

Statistické

hodnocení

reprodukovatelnosti

měření

chlortalidonu

o koncentraci 500 ng/ml (přesnost měření mezi dny):
relativní směrodatná odchylka RSD

11,0 %

Statistické hodnocení správnosti měření chlortalidonu o koncentraci
500 ng/ml:
bias

-0,4 %

1.14.KONCENTRACE MED
Tab. č. 19 QC vzorek med (c(ct)=200 ng/ml)

číslo vzorku

1.den

2.den

3.den

1

161,1

158,1

218, 3

2

174,9

163,8

201,3

3

160,5

170,1

212,1

4

163,6

5

168,2

6

170,2

průměr

166,4

164,0

210,6

SD

5,7

6,0

8,6

% RSD

3,4

3,7

4,1

bias

-16,8

-18,0

5,3

Statistické hodnocení opakovatelnosti měření chlortalidonu o koncentraci 200 ng/ml:
průměrná hodnota c(ct)

176,9 ng/ml

směrodatná odchylka sD

6,5

Statistické

hodnocení

reprodukovatelnosti

měření

chlortalidonu

o koncentraci 200 ng/ml (přesnost měření mezi dny):
relativní směrodatná odchylka RSD

14,3 %

Statistické hodnocení správnosti měření chlortalidonu o koncentraci
200 ng/ml:
bias

-11,6 %

1.15.KONCENTRACE LOW
Tab. č. 20 QC vzorek low (c(ct)=5 ng/ml)

číslo vzorku

1.den

2.den

3.den

1

4,6

5,2

4,5

2

5,1

5,3

4,5

3

5,0

4,7

3,7

4

4,9

5

5,9

6

5,0

průměr

5,1

5,0

4,3

SD

0,5

0,3

0,5

% RSD

8,8

6,8

11,0

bias

1,8

1,00

-14,9

Statistické hodnocení opakovatelnosti měření chlortalidonu o koncentraci 5 ng/ml:
průměrná hodnota c(ct)

4,9 ng/ml

směrodatná odchylka sD

0,4

Statistické

hodnocení

reprodukovatelnosti

měření

chlortalidonu

o koncentraci 5 ng/ml (přesnost měření mezi dny):
relativní směrodatná odchylka RSD

11,9 %

Statistické hodnocení správnosti měření chlortalidonu o koncentraci
5 ng/ml:
bias

-2,6 %

5.2.3.3 Vyhodnocení přesnosti a správnosti analýzy
Pomocí statistického programu Valistat jsem vypočítala hodnoty přesnosti
měření v průběhu jednoho dne (opakovatelnost) a mezi měřeními
provedenými

v několika

dnech

(reprodukovatelnost).

Relativní

směrodatná odchylka (RSD) jako ukazatel opakovatelnosti se při
měřeních hydrochlorothiazidu pohybovala v rozmezí od 6,6 % do 12,5 %.
Pro měření chlortalidonu byla v rozmezí od 8,6 % do 12,2 %.
Reprodukovatelnost (matematicky vyjádřená také hodnotou RSD) byla
u měření hydrochlorothiazidu 6,7 – 15,5 %

a u chlortalidonu

11,0 – 14,3 %. Pro kvantitativní stanovení látek je za nejvyšší přípustnou
hodnotu RSD považována hranice 15 % (u koncentrací high a low 20 %).
Experimenty prováděnými v této diplomové práci jsem prokázala, že
optimalizovaná metoda je přesná. Jediným případem, kdy RSD překročila
15 %, byl výpočet reprodukovatelnosti měření vzorků hydrochlorothiazidu
o koncentraci med.
Ukazatelem správnosti metody je hodnota bias, tj. odchylka od správné
hodnoty.

Ta

byla

u

měření

hydrochlorothiazidu

v rozmezí

od –14,8 % do 12,3 %, u chlortalidonu od –17,9 % do –0,4 %. V případě
bias platí u kvantitativního stanovení kritická hodnota ±15 % (pro
koncentrace high a low ±20 %). Měření prokázala, že optimalizovaná
metoda je správná pro stanovení hydrochlorothiazidu. U chlortalidonu byla
kritická hodnota překročena při stanovení vzorku dil.

1.15.1.1.1
1.15.1.1.2
1.15.1.1.3 5.2.4 Ověření stability vzorků

Měření bylo prováděno za zjištěných optimálních podmínek. Stabilita byla
měřena na 2 koncentračních hladinách obou léčiv.
Výsledky měření shrnují tab. č. 21 – 28.

5.2.4.1 Short-term stabilita

5.2.4.1.1 Hydrochlorothiazid

1..15..1.1.3.1.1

Koncentrace high

Tab. č. 21 QC vzorek high (c(hctz)=200 ng/ml)

c(hctz) ng/ml
č. vzorku

1.den

po 24 hod.

1

192,0

165,4

2

148,8

159,8

3

172,7

167,4

4

185,1

164,2

5

170,1

159,2

Statistické

hodnocení

short-term

stability

hydrochlorothiazidu

o koncentraci 200 ng/ml:
průměrná hodnota c(hctz) při okamžitém měření

173,7 ng/ml

průměrná hodnota c(hctz) po 24 hodinách v lednici 163,2 ng/ml
úbytek

6,1 %

1.16.KONCENTRACE LOW
Tab. č. 22 QC vzorek low (c(hctz)=2 ng/ml)

c(hctz) ng/ml
č. vzorku

1.den

po 24 hod.

1

2,5

2,0

2

2,4

2,0

3

2,5

2,3

4

2,3

2,2

5

2,6

2,1

Statistické hodnocení short-term stability hydrochlorothiazidu
o koncentraci 2 ng/ml:
průměrná hodnota c(hctz) při okamžitém měření

2,5 ng/ml

průměrná hodnota c(hctz) po 24 hodinách v lednici 2,1 ng/ml
úbytek

14,3 %

5.2.4.1.2 Chlortalidon

1..16..1.1.1.1.1

Koncentrace high

Tab. č. 23 QC vzorek high (c(ct)=500 ng/ml)

c(ct) ng/ml
č. vzorku

1.den

po 24 hod.

1

416,1

359,0

2

362,4

369,8

3

419,7

389,3

4

409,3

377,2

5

418,4

380,5

Statistické hodnocení short-term stability chlortalidonu o koncentraci
500 ng/ml:
průměrná hodnota c(ct) při okamžitém měření

405,2 ng/ml

průměrná hodnota c(ct) po 24 hodinách v lednici

375,2 ng/ml

úbytek

7,4 %

1..16..1.1.1.1.2

Koncentrace low

Tab. č. 24 QC vzorek low (c(ct)=5 ng/ml)

c(ct) ng/ml
č. vzorku

1.den

po 24 hod.

1

6,6

5,3

2

4,1

4,4

3

4,0

5,0

4

6,2

4,0

5

5,2

4,1

Statistické hodnocení stock-solution stability chlortalidonu o koncentraci
5 ng/ml:

průměrná hodnota c(ct) při okamžitém měření

5,2ng/ml

průměrná hodnota c(ct) po 24 hodinách v lednici

4,5 ng/ml

úbytek

13,1 %

5.2.4.2 Freeze and thaw stabilita

5.2.4.2.1 Hydrochlorothiazid

1..16..1.1.1.1.3

Koncentrace high

Tab. č. 25 QC vzorek high (c(hctz)=200 ng/ml)

c(hctz) ng/ml
č. vzorku

1.den

po 3 cyklech

1

192,0

166,9

2

148,8

151,1

3

172,7

159,4

4

185,1

186,9

5

170,1

180,2

Statistické hodnocení freeze and thaw stability hydrochlorothiazidu
o koncentraci 200 ng/ml:
průměrná hodnota c(hctz) při okamžitém změření

173,7 ng/ml

průměrná hodnota c(hctz) po třech cyklech (zamražení a rozmražení)
168,9 ng/ml
úbytek

1..16..1.1.1.1.4

2,8 %

Koncentrace low

Tab. č. 26 QC vzorek low (c(hctz)=2 ng/ml)

c(hctz) ng/ml
č. vzorku

1.den

po 3 cyklech

1

2,5

2,0

2

2,4

1,9

3

2,5

2,2

4

2,3

2,8

5

2,6

1,9

Statistické hodnocení freeze and thaw stability hydrochlorothiazidu
o koncentraci 2 ng/ml:
průměrná hodnota c(hctz) při okamžitém změření

2,5 ng/ml

průměrná hodnota c(hctz) po třech cyklech (zamražení a rozmražení)
2,15 ng/ml
úbytek

14,4 %

5.2.4.2.2 Chlortalidon

1..16..1.1.1.1.5

Koncentrace high

Tab. č. 27 QC vzorek high (c(ct)=500 ng/ml)

c(ct) ng/ml
č. vzorku

1.den

po 3 cyklech

1

416,1

416,1

2

362,4

362,4

3

419,7

419,7

4

409,3

430,6

5

418,4

375,7

Statistické hodnocení freeze and thaw stability chlortalidonu o koncentraci
500 ng/ml:
průměrná hodnota c(hctz) při okamžitém změření

405,2 ng/ml

průměrná hodnota c(hctz) po třech cyklech (zamražení a rozmražení)
400,9 ng/ml
úbytek

1,1 %

1..16..1.1.1.1.6

Koncentrace low

Tab. č. 28 QC vzorek low (c(ct)=5 ng/ml)

c(ct) ng/ml
č. vzorku

1.den

po 3 cyklech

1

6,6

5,2

2

4,1

5,0

3

4,0

4,5

4

6,2

4,2

5

5,2

5,0

Statistické hodnocení freeze and thaw stability chlortalidonu o koncentraci
5 ng/ml:
průměrná hodnota c(hctz) při okamžitém změření

5,2 ng/ml

průměrná hodnota c(hctz) po třech cyklech (zamražení a rozmražení)
4,8 ng/ml
úbytek

8,4 %

5.4.2.3 Hodnocení stability
Při měřeních vzorků high u obou stanovovaných diuretik nedošlo
k výraznému snížení koncentrace. Úbytek se pohyboval v obou případech
do 10 %. Lze tedy říci, že hydrochlorothiazid i chlortalidon jsou při
koncentraci high stabilní jak při uchovávání v lednici 24 hodin, tak při
opakovaném zamražení a rozmražení.
Na koncentrační hladině low došlo k výraznějšímu poklesu koncentrace
u hydrochlorothiazidu i chlortalidonu. Úbytek se pohyboval od 8,4 % do
14,4 %. I přesto je tento úbytek v požadovaném rozmezí.

5.2.5 Zjištění výtěžnosti stanovení
Měření proběhla za zjištěných optimálních podmínek. Hodnotila jsem
výtěžnost na dvou koncentračních hladinách porovnáním se změřením
standardních roztoků léčiv, které nebyly extrahovány.
Výsledky jsou uvedené v tab. č. 29 – 31.
5.2.5.1 Výtěžnost hydrochlorothiazidu

1.16.1.2Tab. č. 29 Výtěžnost hydrochlorothiazidu
high

low

vzorek č. 1

72,0 %

86,0 %

vzorek č. 2

78,1 %

75,8 %

vzorek č. 3

70,5 %

74,1 %

vzorek č. 4

72,1 %

87,9 %

vzorek č. 5

75,1 %

83,7 %

průměr

73,6 %

81,5 %

SD

3,0 %

6,2 %

high

low

vzorek č. 1

75,2 %

84,7 %

vzorek č. 2

84,7 %

93,1 %

vzorek č. 3

80,9 %

82,8 %

vzorek č. 4

78,5 %

102,4 %

vzorek č. 5

81,7 %

85,1 %

průměr

80,2 %

89,6 %

SD

3,6 %

8,2 %

5.2.5.2 Výtěžnost chlortalidonu

1.16.1.3Tab. č. 30 Výtěžnost chlortalidonu

5.2.5.3 Výtěžnost vnitřního standardu

Tab. č. 31 Výtěžnost sulfadimethoxinu (is)

high

low

vzorek č. 1

41,2 %

43,5 %

vzorek č. 2

41,9 %

57,2 %

vzorek č. 3

46,7 %

49,6 %

vzorek č. 4

42,2 %

49,6 %

vzorek č. 5

55,9 %

51,7 %

průměr

45,6 %

50,3 %

SD

6,2 %

4,9 %

5.2.5.4 Hodnocení výtěžnosti stanovení
Měření provedená za účelem zjištění výtěžnosti extrakce kapalinakapalina poskytla hodnoty, ze kterých jsem vypočítala, že výtěžnost
hydrochlorothiazidu byla vyšší než 73 % a výtěžnost chlortalidonu vyšší
než 80 %. Výtěžnost sulfadimethoxinu (vnitřního standardu) byla
v rozmezí 45 – 50 %.

5.2.6 Selektivita
Pro zjištění parametru selektivita jsem měřila 6 vzorků séra od náhodných
pacientů a vzorky blank a zero. Jejich chromatogramy dokládají selektivitu
metody.

Pro

prokázaní

chromatogramy

selektivity

metody

blank,

zero

low

se

neobjevují

chromatogramech

a

píky

uvádím

vzorku.
v místech

Ve

pro

srovnání

výsledných

retenčních

časů

stanovovaných diuretik a vnitřního standardu. Metoda pro zamýšlené
použití je selektivní.
Selektivita je doložena chromatogramy (obr. č. 3, 4, 5).

5.2.6.1 Zero vzorek

1.16.1.4Obr. č. 3 Chromatogram zero vzorku

5.2.6.2 Blank vzorek

1.16.1.5Obr. č. 4 Chromatogram blank vzorku

1.16.1.6Obr. č. 5 Chromatogram QC vzorku low

Selektivitu lze zvýšit měřením v tzv. SRM (single reaction monitor) módu. Měření byla
prováděna MS2 při plném skenování v rozsahu m/z 90 – 400, ev. optimalizací pro jednu
konkrétní látku.

5.2.7 Měření vzorku pacienta
Po provedení optimalizace a validace metody jsem získala reálný vzorek
pacienta a mohla tak ověřit metodu v klinické praxi.

1.16.1.7Obr. č. 6 Chromatogram vzorku pacienta

5.3 Shrnutí
Aby se snížil vliv pozadí z matrice a také zvýšila citlivost metody, byla
použita detekce MS2.
Extrakce

kapalina-kapalina

se

jevila

jako

vhodná

pro

izolaci

stanovovaných látek pro svoji nenáročnost a rychlou přípravu vzorků pro
analýzu. Takto získané extrakty byly čisté.
Zvoleným gradientem mobilní fáze bylo dosaženo úplné separace obou
diuretik a vnitřního standardu. Eluce jednotlivých látek (tR)- viz. příloha
č.

4.

Retenční

čas

hydrochlorothiazidu

byl

5,33

min.,

chlortalidonu 5,80 min. a vnitřního standardu (sulfadimethoxinu) 8,47 min.
Linearita

metody

pro

stanovení

hydrochlorothiazidu

byla

od 0,5 do 200 ng/ml séra, stejně jako je uvedeno v publikaci
[19]

Ramakrishny

. Stanovení

chlortalidonu

bylo

lineární

v rozmezí

1,25 – 500 ng/ml séra. Pro obě látky byl korelační koeficient větší než
0,990.
Správnost a opakovatelnost: naše výsledky vs. Ramakrishna
a Vonaparti

[2]

[19]

– naše výsledky mají horší opakovatelnost i správnost, ale

vyšší výtěžnost. I přes vyšší hodnoty RSD a bias metoda splňuje
požadavky

kladené

na

validovanou

metodu,

tj.

RSD

(u koncentrace low RSD ≤ 20 %) a bias ±15 % (pro low ±20 %).

≤15

%

6. ZÁVĚR
Podle údajů Světové zdravotnické organizace (2002) se každoročně
vyvine srdeční infarkt nebo mrtvice u 32 miliónů lidí a u většiny z nich
můžeme pozorovat alespoň jeden z rizikových faktorů kardiovaskulárních
onemocnění. Těmito faktory jsou hypertenze, diabetes, kouření, vysoká
hladina lipidů v krvi, nedostatek pohybu a obezita.
Hypertenze má hlavní podíl na etiologii a rozvoji cerebrovaskulárních onemocnění,
ischemické chorobě srdeční, srdečního a renálního selhání. Pacienti nemocní hypertenzí
nemají žádné příznaky, ale protože se jedná o velmi závažné onemocnění, jsou většinou
odsouzeni k celoživotní medikamentózní terapii. Vzhledem k charakteru onemocnění je
problémem compliance pacienta, tedy jeho spoluúčast na léčbě. Absence příznaků
onemocnění vede k tomu, že pacienti nejsou motivovaní k dodržování farmakoterapie.
Závažné dopady hypertenze na organismus a nízký podíl pacientů, kteří léčbu skutečně
dodržují, vedou k tomu, že je nutné monitorovat léčbu průkazem a stanovením
podávaných léčiv v tělesných tekutinách.
V této diplomové práci jsem měla za cíl optimalizovat podmínky hyphenační
techniky LC-MS-MS a validovat optimalizovanou metodu tak, aby bylo možné tuto
metodu zavést do praxe jako přesnou a správnou. Metoda měla umožnit dokázat a
stanovit vybraná diuretika v lidském krevním séru. Těmito diuretiky byl
hydrochlorothiazid, chlortalidon, furosemid a spironolakton.
V průběhu optimalizování metody jsem musela skupinu vybraných diuretik zúžit o
spironolakton, který nebylo možné ionizovat pomocí ESI,
a o furosemid, jehož extrakční výtěžnost byla za daných podmínek nízká. Spironolakton
by bylo možné stanovit metodou LC-MS-MS, která využívá ionizace APCI. Při
vytváření způsobu analýzy furosemidu bych doporučila vycházet z faktu, že se jedná o

látku kyselé povahy, a tudíž je možné zvýšit jeho extrakční výtěžnost okyselením
extrakčního činidla či snížením pH séra.

Metoda vypracovaná v mojí diplomové práci umožňuje kvantitativní stanovení
diuretik hydrochlorothiazid a chlortalidon v lidském krevním séru. Vzorky jsou
připravovány extrakcí kapalina-kapalina, extrahované látky jsou separovány
kapalinovou chromatografií na koloně s reverzní fází. Při detekci hmotnostním
spektrometrem je využívána ionizace elektrosprejem v negativním modu pro obě
diuretika a pozitivním modu pro zvolený vnitřní standard, kterým je sulfadimethoxin.
Výsledná metoda má přijatelnou přesnost, správnost a adekvátní citlivost pro stanovení
hydrochlorothiazidu a chlortalidonu. Je jednoduchá, rychlá, selektivní
a vhodná pro klinické použití, vzhledem k rozsahu a linearitě kalibrační křivky. Její
vhodnost již byla ověřena pracovníky Úseku klinické a forensní toxikologie při
analýzách vzorků séra získaných od pacientů navštěvujících ambulanci pro léčbu
hypertenze ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Po dokončení validace optimalizované techniky podle validačního plánu
a zpracování výsledků, tj. statistického prokázání vhodnosti metody, byla zavedena do
klinické praxe na Ústavu klinické biochemie a diagnostiky ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové.
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9. SEZNAM ZKRATEK

LLE

extrakce kapalina-kapalina (liquid-liquid extraction)

SPE

extrakce na pevné fázi (solid phase extraction)

LC

kapalinová chromatografie

RP

kolona s reverzní fází

MS

hmotnostní spektrometrie

LC-MS

tandemové spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie

hctz

hydrochlorothiazid

ct

chlortalidon

is

vnitřní standard (internal standard)

RSD
SD

relativní směrodatná odchylka
směrodatná odchylka

