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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

GC plynová chromatografie 

LC Kapalinová chromatografie 

TLC tenkovrstevná chromatografie 

PC papírová chromatografie 

RP reverzní fáze, systém obrácených fází 

CSPs chirální stacionární fáze 

BSA bovinní sérový albumin 

HSA lidský sérový albumin 

OMCHI kuřecí ovomukoid 

OMTKY krocaní ovomukoid 

AVI Avidin 

RfBP riboflavin vázající protein 

DSC N,N-disukcinimidyl karbonát 

CBH I celobiohydrolasa I 

CBH II celobiohydrolasa II 

EG I endoglucanasa I 

EG II endoglucanasa II 

RSD relativní směrodatná odchylka 

SD směrodatná odchylka 

AUC plocha píku 

LOD detekční limit (mez detekce) 

LOQ kvantitativní limit (mez stanovitelnosti) 
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1 ÚVOD 
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Většina farmakologicky aktivních látek obsahujících asymetrické centrum nebo 

rovinu asymetrie jsou v současnosti podávány pacientům především ve formě 

racemátů [1]. 

V achirálním prostředí mají izomery téměř identické fyzikální a chemické 

vlastnosti, ale v chirálním biologickém prostředí, jako je lidské tělo, jsou pozorovány 

rozdíly ve farmakologických vlastnostech (farmakokinetice a farmakodynamice). 

Enantiomery léčivých látek mohou vykazovat významné rozdíly v toxicitě. 

Příkladem tohoto fenoménu je tragédie talidomidu počátkem 60. let, kdy inaktivní 

forma hypnotického přípravku s účinkem proti nevolnosti byla zodpovědná za 

teratogenitu [2]. 

Proto je významné, ţe jednotlivé izomery mohou být odděleny a vyuţity 

k terapeutickým účelům samostatně, nejen ve formě racemátu. Kapalinová 

chromatografie s vyuţitím chirálních stacionárních fází je metoda, kterou lze 

k tomuto účelu vyuţít [1]. 
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2 CÍL PRÁCE 
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Cílem této diplomové práce je: 

• nalezení vhodných podmínek pro chirální separaci omeprazolu  

• hodnocení stability omeprazolu ve formě racemátu a S-izomeru pomocí HPLC v 

některých rozpouštědlech a za různých reţimů uchovávání 

• zhodnocení některých validačních parametrů  a parametrů pouţívaných pro 

testování účinnosti HPLC kolon (přesnost nástřiku, selektivita, poměr signálu 

k šumu, detekční limit - mez detekce, kvantitativní limit - mez stanovitelnosti, 

linearita) 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
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3.1. CHIRÁLNÍ LÁTKY A CHIRALITA 

Optická izomerie je jev, který se vyskytuje u molekul, které jsou tvořeny stejnými 

atomy ve stejném počtu, pořadí i vzdálenosti, ale které se mezi sebou liší jako 

předmět od svého zrcadlového obrazu, resp. pravá ruka od levé. Takovéto molekuly 

vykazují optickou aktivitu, tj. schopnost stáčet rovinu lineárně polarizovaného světla, 

které jimi prochází, a to jedna doprava a druhá molekula o stejnou hodnotu doleva. 

Takovéto molekuly se nazývají optické antipody (enantiomery). Směs stejných 

mnoţství obou enantiomerů je opticky inaktivní a nazývá se racemická směs neboli 

racemát. Molekula mající schopnost stáčet rovinu lineárně polarizovaného světla je 

asymetrická a asymetrickými molekulami jsou všechny, které obsahují tzv. 

asymetrický atom, tj. atom, který má všechny valence obsazeny vţdy jiným 

substituentem. Avšak i molekuly, které neobsahují asymetrický atom, jsou opticky 

aktivní. Stačí, ţe je nelze přimět ani otočením kolem osy symetrie, ani zrcadlením 

v rovině symetrie ke krytí. Tato vlastnost se nazývá chiralita. [3]. 

Aţ na otáčivost mají optické antipody naprosto shodné vlastnosti fyzikální (teplotu 

tání, teplotu varu, rozpustnost, hustotu) a v nechirálním prostředí totoţné i vlastnosti 

chemické. Důleţitou vlastností enantiomerů je jejich rozdílná schopnost reagovat 

s jinými chirálními látkami. Rozdílný charakter enantiomerů se proto uplatňuje i při 

stereospecifických reakcích probíhajících v ţivých organismech jako podnět 

vlastního účinku léčiv. V důsledku toho se optické antipody často liší v biologické 

aktivitě. Tyto rozdíly v účinku antipodů mohou vyplývat z jejich odlišné dispozice 

k interakci s receptorem [4]. 

Rozdílný farmakodynamický účinek optických izomerů má nejrůznější příčiny. 

Vyplývá ze schopnosti jednotlivých izomerů rozdílně interagovat s chirálními 

systémy v organismu, např. s biologickými membránami, plazmatickými 

bílkovinami, enzymy a specifickými receptory cílové tkáně. Rozdíly v účinku jsou 

tedy důsledkem nejen rozdílné afinity k receptorům, ale i důsledkem rozdílů ve 

vstřebávání, transportu, metabolismu a vylučování [4]. 

V některých případech se optické izomery účinkem liší jen kvantitativně. Oba 

izomery jsou sice účinné, jeden z nich však v biologické aktivitě převyšuje druhý. 

Z adrenergik např. R-(-)-izomer epinefrinu je asi 15x účinnější neţ jeho pravotočivý 

antipod [4]. Stejný jev se vyskytuje u omeprazolu, který je látkou studovanou v této 

práci. Z obou izomerů je účinnějším izomerem S-(-)-izomer. 



 10 

Účinek můţe být v některých případech přísně stereospecifický, tedy vázaný pouze 

na jeden izomer. Příkladem je β-lytikum propranolol a antiflogistikum naproxen. 

V prvém případě je účinek vázán na S-(-)-izomer, v druhém případě na S-(+)-izomer, 

jejich antipody jsou v obou případech prakticky inaktivní [4]. 

Prostorové uspořádání můţe mít za následek i kvalitativní rozdíly v účinku. 

Příkladem je propoxyfen, jehoţ pravotočivý antipod dextropropoxyfen je analgeticky 

účinný, zatímco jeho levotočivý antipod levopropoxyfen analgeticky nepůsobí, je 

však silným antitusikem [4]. 

Vliv stereoizomerie se můţe projevit i při toxickém působení léčiva, které je kromě 

terapeutického účinku dalším důsledkem interakce léčivo – organismus. Jako příklad 

lze uvést penicilamin, který slouţí jako antiartrotikum a detoxikans ve formě S-(-)-

enantiomeru; jeho R-(+)-antipod je pro vysokou toxicitu nepouţitelný. V případě 

nechvalně proslulého hypnotika thalidomidu, v minulosti pouţívaného ve formě 

racemátu, je za teratogenitu zodpovědný S-izomer[4]. 

Je nutné mít na paměti, ţe ţádné steroizomery nejsou konfiguračně stálé. 

V závislosti na podmínkách, zejména vlivem pH, teploty a přítomnosti enzymů, 

podléhají přeměně, která se označuje jako chirální interkonverze [4]. 

 

 

3.2. METODY VYUŢÍVANÉ PRO CHIRÁLNÍ SEPARACE 

1) Krystalizační metody (pouze pro separaci enantiomerů vyskytujících se jako 

konglomeráty) 

2) Chromatografické metody 

- Kapalinová chromatografie – HPLC 

- Superkritická fluidní chromatografie 

- Plynová chromatografie 

- Tenkovrstevná chromatografie 

3) Enantioselektivní membrány 

4) Ostatní metody 

- Chirální extrakce 

- Preparativní gelová elektroforéza 

- Enantioselektiní destilace [5] 
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Z těchto metod vyuţívaných pro chirální separace látek je nejpouţívanější 

vysokoúčinná kapalinová chromatografie. 

 

3.3. CHROMATOGRAFICKÉ METODY 

Chromatografické metody jsou vysoce účinné separační metody, slouţící 

k oddělení analyzovaných sloţek ze směsi a zároveň k jejich kvalitativní 

i kvantitativní analýze. Jejich přednosti vyniknou především při analýzách směsí 

látek, kdy ostatní analytické metody nelze principiálně pouţít. 

 

3.3.1. PRINCIP CHROMATOGRAFICKÉHO DĚLENÍ 

Při všech chromatografických metodách se mnohonásobně ustavuje rovnováha 

součástí analyzované směsi mezi dvěma vzájemně nemísitelnými fázemi. 

Nepohyblivá (stacionární) fáze má schopnost různou měrou zadrţovat jednotlivé 

součásti analyzované směsi, pohyblivá (mobilní) fáze pak vymývá (eluuje) jednotlivé 

součásti směsi z nepohyblivé fáze a odnáší je ve směru toku různou rychlostí, čímţ 

dojde k jejich oddělení [6]. 

Při styku stacionární i mobilní fáze s dělenými látkami dochází k vzájemným 

interakcím, které jsou základním předpokladem pro jejich separaci. K separaci tedy 

dochází na základě různé afinity dělených látek ke stacionární a mobilní fázi [7]. 

Stacionární fáze přitom můţe být tuhá (sorbent) nebo kapalná, mobilní fáze 

kapalná (eluční činidlo) nebo plynná (nosný plyn) [6]. 

 

3.3.2. ROZČLENĚNÍ CHROMATOGRAFICKÝCH METOD 

Podle charakteru mobilní fáze 

- plynová chromatografie (GC), kde mobilní fází je inertní plyn  

- kapalinová chromatografie (LC), kde je mobilní fází kapalina 

Podle typu uspořádání 

- v plošném uspořádání (tenkovrstevná chromatografie-TLC a papírová-PC) 

- v kolonovém uspořádání (vysokoúčinná kapalinová chromatografie-HPLC) 

Podle podstaty separačního procesu 

- adsorpční chromatografie – podstatou separace je rozdílná adsorbovatelnost 

dělených látek 
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- rozdělovací chromatografie – podstatou separace je rozdílná rozpustnost 

dělených látek ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách 

- iontově výměnná chromatografie – stacionární fází jsou iontoměniče 

- gelová chromatografie – analyzované látky jsou separovány na základě 

velikosti molekul 

- afinitní chromatografie – podstatou separace je schopnost molekuly 

reagovat specificky a reverzibilně s jinou molekulou (např. protilátka – 

antigen, enzym – kofaktor, hormon či léčivo – bílkovinný receptor nebo 

přenašeč)[7] 

 

 

3.4. VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC – z anglického High 

Performance Liquid Chromatography) je v současné době jedna 

z nejprogresivnějších analytických metodik, která nachází stále větší uplatnění ve 

všech oblastech analýzy léčiv [6]. 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, jejíţ vývoj začal v sedmdesátých letech 

umoţňuje analýzu tepelně nestálých nebo netěkavých látek a polymerů a odstraňuje 

tak hlavní nedostatek plynové chromatografie. Rychlý rozvoj HPLC byl umoţněn 

nalezením vhodných vysoce účinných stacionárních fází a citlivých detektorů [6]. 

 

3.4.1. KAPALINOVÝ CHROMATOGRAF 

 

 

Obr 1: Schéma kapalinového chromatografu: Z1, Z2, Z3 – zásobníky mobilní fáze; 

Č – vysokotlaké čerpadlo; PG – programovací jednotka; DZ – dávkovací zařízení; 

K – chromatografická kolona; D – diferenciální detektor, který indikuje průtok 
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separované sloţky detekční celou přenáší vhodně upravený signál do počítače PC, 

který ho zpracuje, umoţní výstup na tiskárnu a mimoto řídí chod celého 

chromatografu [7]. 

 

 

3.4.2.SYSTÉMY FÁZÍ PRO HPLC 

Pro účinné dělení látek hraje rozhodující roli náplň kolony, tj. kvalita sorbentu, 

jeho velikost a stejnoměrnost částic, ale i tvar, porozita, struktura. Pro většinu HPLC 

aplikací se pouţívají nemodifikované a nebo chemicky modifikované mikročástice 

silikagelu nebo oxid hlinitý [6]. 

•Pro separaci látek na základě adsorpce se vyuţívá nemodifikovaný silikagel 

na jehoţ volně přístupné skupiny Si-OH na povrchu se polární látky adsorbují 

prostřednictvím vodíkových vazeb. Sušením při zvýšené teplotě se silikagel 

dehydratuje a lze tak získat adsorbent s poţadovanou aktivitou [6]. 

•Při rozdělovací chromatografii je kapalná stacionární fáze zakotvena na 

vhodném nosiči. Mechanicky zakotvená kapalná fáze však není pro HPLC 

příliš vhodná, protoţe při vysokém tlaku dochází k jejímu narušení. Zde se 

velmi osvědčily chemicky modifikované stacionární fáze, u nichţ se ze 

silikagelu silylací připravují fáze s různými skupinami. Podle vázané skupiny 

mají chemicky modifikované fáze různou polaritu od nepolárních, vysoce 

hydrofobních, pouţívaných pro obrácený systém fází (reversed phase RP) aţ 

po polární [6]. 

•Pro dělení látek iontového charakteru, ve vodě rozpustných léčiv, vitamínů, 

aminokyselin jsou určeny stacionární fáze s vlastnostmi iontoměničů [6]. 

•K dělení výšemolekulárních sloučenin jako např. bílkovin a polysacharidů 

jsou vhodné polymerní gely jako je dextran (Sephadex) [6]. 

•V poslední době získávají zvláštní pozornost chirální stacionární fáze (CSPs) 

umoţňující separaci a stanovení optických izomerů [6]. 
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3.5. CHIRÁLNÍ SEPARACE LÉČIV S VYUŢITÍM HPLC 

Bylo navrţeno několik strategií pro rozlišení enantiomerů pomocí chromatografie: 

1) Nepřímé metody zahrnující deravatizaci vzorku pomocí chirálního činidla 

před nástřikem na achirální chromatografickou kolonu 

2) Přímé metody vyuţívající chirální eluenty a standardní stacionární fáze 

3) Přímé metody, kde chirální separace jsou zaloţeny na vyuţití chirálních 

stacionárních fází (CSPs) 

 

3.6. CHIRÁLNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE (CSPs) 

Separace racemických sloučenin na jednotlivé enantiomery pomocí HPLC je 

nejčastěji prováděna s vyuţitím chirálních stacionárních fází [2]. 

Rozvoj v oblasti nových chirálních stacionárních fází pro kapalinovou 

chromatografii enormně zvýšil nástroje pro separaci stereoizomerů v biologických 

analýzách. Zájem a poptávka po studiích v oblasti farmakokinetiky jednotlivých 

enantiomerů po jejich podání do organismu ve formě racemátu prudce vzrostl [8]. 

Tvorba přechodného diastereomerického komplexu mezi imobilizovaným 

selektorem a solutem obsahujícím chirální látku byla prvně provedena 

prostřednictvím chromatografické kolony v roce 1939 Hendersonem a Rulem. V této 

studii byla kolona obsahující laktózu jako adsorbent úspěšně vyuţita pro rozdělení 

racemického derivátu kafru [9]. 

V pozdějších letech, kdyţ byly CSPs více komerčně dostupné, bylo zřejmé, ţe by 

kolony měly být kategorizovány na základě obecného typu chirálního mechanismu 

probíhajícího na dané fází. V roce 1987 Wainer určil pět typů fází se kterými 

klasifikoval 35 komerčně dostupných HPLC-CSPs [9]: 

I.typ: Komplex solut-CSP tvořené přitaţlivými silami jako jsou vodíkové vazby, 

π-π interakce a dipólové interakce 

Např.(R)-N-(3,5-dinitrobenzoyl)fenylglycin 

(S)-N-(3,5-dinitrobenzoyl)leucin 

D-naftylalanin 

(R)-α-methlybenzylurea 

1-(α-naftyl)ethylaminové deriváty 

terc-butylaminokarbonylvalin 
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II.typ: Interakce solut-CSP tvořené přitaţlivými interakcemi a začleněním solutu 

do chirálních dutin a otvorů na CSP 

Např.celulosa triacetát 

celulosa tribenzoát 

celulosa trisfenylkarbamát 

celulosa tricinnamát 

celulosa tris(3,5-dimethylfenylkarbamát) 

 

III.typ: Základní mechanismus zahrnuje tvorbu inkluzních komplexů 

Např.poly(trifenyl methyl metakrylát) 

triacetát mikrokrystalické celulosy 

α, β, γ-cyclodextrin 

 

IV.typ: Solut je částí diastereomerického kovového komplexu, který vyuţívá 

aminokyselinovou vazbu stacionární fáze jako jednoho z ligandů 

Např.prolin 

hydroxyprolin 

valin 

 

V.typ: CSP je protein a komplexy solut-CSP jsou zaloţeny na kombinaci 

hydrofobních a polárních interakcí 

Např.α1-kyselý glykoprotein 

bovinní sérový albumin 

 

3.6.1. TYPY CSPs PODLE CHEMICKÉHO PŮVODU 

1) PROTEINY 

U proteinových CSPs je mechanismus chirálního rozpoznávání zaloţen 

na hydrofobních a elektrostatických interakcích mezi CSP a analytem [10]. Blíţe 

bude o těchto CSPs pojednáno v kapitole Proteinové chirální stacionární fáze. 

 

2) MODIFIKOVANÉ POLYSACHARIDY 

Do této skupiny řadíme zejména deriváty mikrokrystalické celulosy, estery 

a karbamáty celulosy a amylosy [5]. Mechanismus těchto CSPs je zaloţen 

na tvorbě inkluzních komplexů a na přitaţlivých silách mezi CSP a analytem [10]. 
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Obvykle tyto CSPs nevykazují velkou selektivitu, separují však velmi širokou 

oblast různých racemátů [5]. 

 

3) SYNTETICKÉ POLYMERY 

Do této skupiny patří zejména polyakrylamidy. Přestoţe tyto CSPs byly úspěšné 

při separaci různých racemátů, jejich relativní nedostatek chemické stability a vysoká 

cena je činí méně vhodnými pro širší pole aplikací [5]. 

 

4) MAKROCYKLICKÉ GLYKOPEPTIDY 

Do této skupiny CSPs se řadí především makrocyklická antibiotika vancomycin, 

teicoplanin a ristocetin A. Mechanismus chirálního rozpoznávání těchto CSPs je 

zaloţen na tvorbě vodíkových vazeb, π-π a dipólových interakcích, stérických 

vlivech a hydrofobních dutinách [10]. Tyto CSPs jsou docela stabilní a lze je pouţít 

jak pro normální model chromatografie, tak i pro systém reverzních fází. Pouze 

omezený počet takových CSPs je však upotřebitelný a jejich cena je docela 

vysoká [5]. 

 

5) CYKLICKÉ SLOUČENINY S NÍZKOU MOLEKULOVOU HMOTNOSTÍ 

Do této skupiny patří modifikované cyklické oligomery glukosy- cyklodextriny. 

Cyklodextriny α, β, γ jsou tvořené ze 6 (α), 7 (β), 8 (γ) glukopyranosových 

jednotek spojených (1,4)-glykosidickými vazbami [10]. 

Tyto CSPs mají strukturu, která umoţňuje uzavírání hydrofobních segmentů 

enantiomerů do dutiny cyklodextrinu. Jejich mechanismus chirálního rozpoznávání 

je tedy zaloţen na tvorbě inkluzních komplexů a na vodíkových vazbách mezi CSP 

a analytem [10]. Bylo prokázáno, ţe jsou velmi univerzálními CSPs jak 

pro chirální separace s vyuţitím elektroforézy, tak pro plynovou a kapalinovou 

chromatografii. Zároveň jsou selektivní pro velký počet racemátů [5]. 

 

6) KOMPLEXY KOVOVÝCH IONTŮ 

Příkladem takové CSPs je komplex mědi s L-prolinem. Mechanismus těchto CSPs 

je zaloţen na tvorbě koordinačních komplexů [10]. Tyto CSPs separují dobře 

pouze omezený počet racemátů, jako jsou aminokyseliny, aminoalkoholy 

a hydroxykyseliny [5]. 
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7) MALÉ CHIRÁLNÍ MOLEKULY (Donor-akceptorové CSPs; Pirklovy kolony; 

kartáčové CSPs = brush-type CSPs) 

Mechanismus chirálního rozpoznávání těchto CSPs je zaloţen na tvorbě 

vodíkových vazeb, π-π a dipólových interakcích a stérických interakcích mezi CSP 

a analytem [10]. 

Existují tři typy Pirklových kolon: 

a) První typ zahrnuje akceptory π elektronů. Příkladem je např. 

3,5-dinitrobenzoylfenylglycin. Jsou účinné zejména pro separaci aromatických 

enantiomerů, které jsou dobrými donory π elektronů. Vyuţívají se pro separace 

amidů, aminů, hydroxysloučenin [10]. 

b) Druhý typ zahrnuje donory  π elektronů. Příkladem je naftylalanin.Vyuţívají se 

pro separaci aminů, aminoalkoholů, aminokyselin, alkoholů, karboxylových 

kyselin a thiolů [10]. 

c) Třetí typ jsou tzv.hybridní CSPs s akceptory-donory π elektronů. Tento typ se 

vyuţívá například pro separaci naproxenu [10]. 

 

 

3.7. PROTEINOVÉ CHIRÁLNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE 

V roce 1973 bylo poprvé demonstrováno, ţe enantiomery D,L-tryptofanu mohou 

být rozděleny pomocí kapalinové chromatografie s vyuţitím bovinního sérového 

albuminu na agarosovém nosiči [2]. 

Protoţe bílkoviny jsou vysokomolekulární polymery sloţené z několika chirálních 

podjednotek, jejich stereoselektivita byla vyuţita k vývoji na bílkovině zaloţených 

(protein-based) CSPs. Všechny proteiny mají schopnost rozlišovat chirální molekuly, 

avšak jen omezený počet proteinů byl shledán jako vhodný pro přípravu chirálních 

stacionárních fází pro HPLC [2,12]. 

Proteiny běţně uţívané jako chirální selektory jsou makromolekuly s molekulovou 

hmotností pohybující se od 25 000 do 70 000. Zaujímají komplikovanou 

trojrozměrnou strukturu, takţe vykazují velký počet moţných interakčních míst, 

stereospecifických stejně tak jako nestereospecifických [2,11]. 

Na proteinech zaloţené chirální stacionární fáze se staly široce vyuţívanými 

pro přímou separaci chirálních léčiv bez derivatizace vzorku. Vzhledem k velkému 
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mnoţství moţných mezimolekulárních interakcí mezi chirálními sloučeninami 

a povrchem proteinů vykazují nejširší enantioselektivitu mezi CSPs [2,12]. 

Některé na proteinech zaloţené CSPs (HSA, AGP) mohou být vyuţity k určení 

způsobu navázání léčiv na protein, protoţe retence a enantioselektivita těchto léčiv 

na imobilizovaném proteinu odráţí způsob vazby těchto léčiv na přirozený 

protein (v plazmě) [2]. 

Chirální rozpoznávací místa proteinu a mechanismus chirálního rozpoznávání byly 

objasněny vyuţitím NMR měření, molekulovým modelováním a rentgenovou 

krystalografií. Bylo zjištěno, ţe hydrofobní, elektrostatické interakce a vodíkové 

vazby jsou zodpovědné za chirální rozlišení na proteinových CSPs [12]. 

Byly připraveny i CSPs zaloţené na proteinových fragmentech nebo doménách 

proteinů, avšak ne vţdy byly chirální rozpoznávací schopnosti těchto CSPs lepší neţ 

u nativních proteinů. V budoucnu bude moţné připravit mutantní proteiny, které 

budou mít odlišnou chirální rozpoznávací schopnost a které budou více stabilní neţ 

původní protein. Také se pravděpodobně budou připravovat proteinové fragmenty 

nebo domény prostřednictvím genetické technologie. Bude tak tedy moţné vyrobit 

pro konkrétní molekulu nejvhodnější chirální selektor zaloţený na proteinech pomocí 

genetické technologie [12]. 

Výhody proteinových CSPs jsou enantioselektivita pro široké pole sloučenin 

a přímá analýza bez předchozí derivatizace vzorku. Výhodné je také to,ţe tyto CSPs 

lze pouţít i pro systém obrácených fází (RP) a tehdy, je-li mobilní fáze vodná [12]. 

Retence a enantioselektivita proteinových CSPs můţe být snadno ovlivněna 

parametry mobilní fáze (pH, iontová síla, organický modifikátor) a teplotou. Avšak 

u některých solutů mohou být pozorovány neočekávané a nevysvětlitelné jevy. 

Přestoţe jsou imobilizované proteiny stabilnější neţ přirozené, některé chirální 

stacionární fáze mohou trpět významným zkrácením doby ţivotnosti v přítomnosti 

organických rozpouštědel a při vysoké teplotě. Další nevýhodou proteinových CSPs 

je jejich nízká efektivita vyplývající z pomalé kinetiky adsorpce/desorpce analytu 

na/ze selektivních a neselektivních vazebných míst na povrchu proteinu. Účinnost 

však můţe být vylepšena úpravou sloţení mobilní fáze a teplotou na koloně. Hlavní 

nevýhodou proteinových CSPs je jejich velmi omezená kapacita ve srovnání 

s ostatními CSPs [2,12]. 
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Příprava chirálních stacionárních fází zaloţených na proteinu: 

Je známo, ţe mnoho faktorů, jako například fyzikální vlastnosti nosičů, prostorové 

uspořádání a metoda navázání má vliv na rozlišení forem enantiomerů 

na proteinových CSPs [12]. 

Pro získání účinné separace musí být mnoţství proteinu imobilizovaného na nosiči 

optimální. Proto musí být prováděn pozorný výběr porézních materiálů 

s adekvátními fyzikálními vlastnostmi, jako je například rozměr pórů a specifický 

povrch [2]. 

 

Existují dvě metody imobilizace (navázání proteinu) na nosič: 

V jednom je protein fyzikálně adsorbován na povrch nosiče, v druhém je protein 

vázán na nosič kovalentně [12]. 

Protoţe zachování přirozené konformace proteinů je pro chirální rozlišení hlavní, 

metody umoţňující imobilizaci proteinů musí být mírné a rychlé. Přednosti metod 

vyuţívajících fyzikální adsorpci leţí v jejich jednoduchosti, protoţe imobilizace 

proteinů je obecně prováděna pumpováním roztoku proteinu přes kolonu nebo 

kapiláru. Nevýhodou adsorpčních metod je vícevrstevná adsorpce proteinů na nosič 

a fakt, ţe adsorbovaný protein můţe být eluován [2,12]. 

Proto je lepší protein na nosič navázat kovalentně. Ve většině případů jsou proteiny 

k nosiči vázány prostřednictvím svých amino skupin. Existují ale i metody 

imobilizace, které vyuţívají karboxylové skupiny proteinů [2,12]. 

Výsledná stabilita proteinových CSPs závisí na typu proteinu a na pouţité technice 

imobilizace. U chirálních materiálů připravených kovalentním spojením proteinů 

a matrice mohou být retenční vlastnosti a enantioselektivita výsledných stacionárních 

fází silně ovlivněny hydrofobicitou a pohyblivostí spojovacího řetězce 

(spojovníku) [2,12]. 

Jako nosiče pro imobilizaci proteinů se pouţívají agarosa, silikagelové částice, 

zirkoniové částice a polymery. Z těchto je nejvíce pouţíván jako nosič silikagel. 

Nevýhodou stacionárních fází zaloţených na silikagelu je však omezení pH eluentu 

na rozsah hodnot 2 aţ 8. V silně kyselých nebo zásaditých roztocích dochází 

k denaturaci proteinu [12]. 

Chirální vlastnosti adsorbovaných nebo kovalentně vázaných proteinů mohou být 

odlišné od vlastností proteinů v roztoku, protoţe mají blokované některé skupiny 

a/nebo u nich dochází ke konformačním změnám. Vázané proteiny jsou často 
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stabilnější proti změnám pH eluentu a mají srovnatelné sloţení jako protein 

v roztoku [12]. 

 

3.7.1. CHIRÁLNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE ZALOŢENÉ NA ALBUMINECH 

• Bovinní sérový albumin - BSA 

V roce 1973 byla CSP s BSA pouţita pro chirální separaci tryptofanu, coţ je první 

záznam pouţití proteinové CSP pro potřeby chirální separace. BSA je globulární 

protein s molekulovou hmotností 66 466, který má víceméně hydrofobní charakter. 

Retence a enantioselektivita můţe být regulována prostřednictvím pH (4,5-8,0), 

koncentrací pufru (0,01-0,02 mol/l) a/nebo malým mnoţstvím 1-propanolu přidaného 

do mobilní fáze. Účinky pozorované při změně těchto parametrů ukazují 

na spoluúčast hydrofobních a elektrostatických interakcí na retenčním mechanismu 

chirální separace, i kdyţ vodíkové můstky a přesun náboje mají na retenci solutů 

pravděpodobně také vliv. [2]. 

BSA umoţňuje chirální separaci mnoha strukturálně odlišných racemických 

sloučenin včetně aromatických aminokyselin, N-derivatizovaných aminokyselin, 

arylpropionových kyselin, aromatických sulfoxidů a derivátů sulfoximinu, 

barbiturátů, benzodiazepinů, kumarinu a derivátů benzoinu [2,12]. 

 

• Lidský sérový albumin - HSA 

HSA je blízce příbuzný s BSA a proto jsou jejich stereoselektivní vazebné 

charakteristiky podobné. Někdy je eluční pořádek opačný např. na HSA CSPs se (S)-

warfarin eluuje před (R)-warfarinem, zatímco u BSA CSPs je pozorován opačný 

eluční pořádek [12]. 

Vazebné charakteristiky HSA byly důkladně prozkoumány a byla identifikována 

dvě hlavní místa HSA zodpovídající za schopnost chirální separace: warfarin-

azapropazonové a indol-benzodiazepinové místo (známá jako místa I a II). Existují 

i další menší vazebná místa jimiţ se vysvětlují vazby těch léčiv, jejichţ vazba 

nemůţe být vysvětlena jejich navázáním na dvě hlavní vazebná místa [2,12]. 

Lipofilita solutu byla shledána jako důleţitý faktor ovlivňující retenci 

enantiomerů [2]. 

Tyto CSPs se pouţívají pro separaci slabě kyselých a neutrálních sloučenin. 

Např. derivátů kyseliny 2-arylpropionové (naproxen, flurbiprofen, ibuprofen, 
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ketoprofen, fenoprofen), redukovaných folátů (leukovorin, 5-methyltetrahydrofolát) 

a benzodiazepinů (oxazepam, lorazepam, temazepam) [12]. 

 

 

3.7.2. CHIRÁLNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE ZALOŢENÉ 

 NA GLYKOPROTEINECH 

• α1-kyselý glykoprotein - AGP 

Tento typ CSP byl pouţit v experimentální části této práce. 

AGP se skládá z jednoduchého peptidového řetězce, který obsahuje 181 

aminokyselinových jednotek a 5 heteropolysacharidových jednotek, které zahrnují 14 

zbytků kyseliny sialové dávající proteinu velmi kyselý charakter s isoelektrickým 

bodem (pI) 2,7. Protoţe molekulová hmotnost AGP z lidské plazmy se pohybuje 

v rozmezí hodnot 38 800 aţ 48 000, je obecně jako molekulová hmotnost AGP brána 

hodnota 40 000 [12]. 

AGP je hlavní plazmatický protein, který je zodpovědný za vázání kationických 

léčiv, protoţe má niţší pI neţ BSA a HSA [12]. 

Různé faktory jako je pH eluentu, typ a koncentrace organického modifikátoru 

a nabitý modifikátor, iontová síla, teplota ovlivňují retenci a enantioselektivitu solutů 

na těchto kolonách [2,12]. 

Při pouţití AGP kolon byla pozorována závislost pořadí eluovaných enantiomerů 

na hodnotě pH. Například u mosapridu při pH od 4,2 do 6,0 byl R-enantiomer méně 

zadrţován neţ S-enantiomer, zatímco při vyšším pH byla pozorována změna 

elučního pořadí [2]. 

Tvorba vodíkových vazeb a hydrofobicita pouţitého nenabitého organického 

modifikátoru významně ovlivňuje enantioselektivitu solutu. Přídavek nabitých 

modifikátorů jako např. N,N-dimethyloktylamin, tetrapropylammonium bromid, 

tetrabutylammonium bromid a spartein ovlivňují retenci a enantioselektivitu 

nenabitých, anionických a kationických solutů. Tyto modifikátory soutěţí 

s enantiomery solutu o vazebné/á místo/a nebo se váţí na allosterické/á místo/a. 

Adsorpce těchto modifikátorů na protein vyvolává reversibilní změny v jejich 

konformaci. Uvádí se, ţe konformační změny imobilizovaného AGP se vyskytují 

mezi hodnotami pH 5 a 7 [12]. Waters nedávno zaznamenal konformační změny 

imobilizovaného AGP vlivem teploty [13]. 
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Předpokládá se, ţe hydrofobní, elektrostatické interakce a vodíkové vazby hrají 

důleţitou roli v retenci a enantioselektivitě solutů na AGP koloně [2,12]. 

CSPs zaloţené na AGP vyvinul Hermansson a od té doby bylo pomocí těchto 

kolon separováno velké mnoţství bazických, neutrálních a kyselých sloučenin. 

 

• ovomucoid a ovoglycoprotein 

Ovomucoid je glykoprotein sloţený ze tří stejných domén. Jako chirální selektory 

pro kapalinovou chromatografii se vyuţívá kuřecí a krocaní ovomucoid [2]. 

Ovomucoidy jako např. ovomucoid z krocaního vaječného bílku (OMTKY) 

a kuřecí ovomucoid (OMCHI) existují jako tři spřaţené nezávislé domény. 

Pro získání informace o mechanismu chirálního rozpoznávání ovomucoidu je 

důleţité vědět, zda je chirální rozpoznávání vyjádřeno všemi třemi doménami, nebo 

pouze jednou doménou, nebo kombinací domén. Bylo zjištěno, ţe kolony vyrobené 

z celého OMTKY a OMCHI neměli ţádnou schopnost chirální separace, ale třetí 

doména ano. Třetí doména OMTKY a OMCHI byla shledána jako enantioselektivní 

alespoň pro dva druhy sloučenin - benzodiazepiny a deriváty 2-arylpropionové 

kyseliny. Racemické soluty totiţ nemohou dosáhnout na chirální vazebná místa 

na celých OMTKY a OMCHI, protoţe je zde stérická překáţka, mohou však 

dosáhnout chirálních vazebných míst na třetí doméně po rozštěpení peptidové vazby 

mezi jednotlivými doménami [12]. 

Kirkland zjistil, ţe kolony s OMCHI vykazují delší stabilitu při opakovaném 

nástřiku ve srovnání s AGP kolonou a ţe stabilita kolony se ukázala být vyšší neţ 

u ostatních proteinových kolon [14,15]. 

Kolony s těmito chirálními separátory byly vyuţity k rozlišení kyselých, bazických 

a neutrálních enantiomerů velkého počtu léčiv a léčivých přípravků a ke zkoumání 

enantiomerů v biologických tekutinách [12]. 

 

• avidin - AVI 

AVI je bazický glykoprotein s hodnotou pI 10,0, získává se z vaječného bílku 

a silně váţe biotin. Byl zjišťován efekt biotinu vázaného na AVI na retenci 

a enantioselektivitu různých solutů. Nejen enantioselektivita, ale i interakce 

s racemáty byla výrazně ztracena tvorbou komplexu AVI – biotin. Existují dvě 

vysvětlení pro tento jev – 1. některé soluty mají vysokou afinitu k vazebným místům 



 23 

pro biotin, 2. silné vazby mezi AVI a biotinem mohou způsobit konformační změny 

[12]. 

 

• riboflavin vázající protein - RfBP 

RfBP z vaječného bílku a RfBP z vaječného ţloutku se zdají být produktem 

stejného genu, ale podléhají odlišným post-translačním úpravám. Jejich struktura je 

velmi podobná, ale byly zjištěny malé rozdíly v jejich terciární struktuře [2,12]. 

CSPs připravené z obou těchto RfBPs mají podobnou enantioselektivitu. 

Protoţe mechanismus rozdělování na imobilizovaných proteinech není 

jednoznačně pochopen je obtíţné předurčit retenci a selektivitu solutů při pouţití 

těchto kolon. Retence a selektivita  můţe být regulována změnou 

chromatografických podmínek, například hodnotou pH, iontovou silou, typem 

a koncentrací organického modifikátoru, teplotou [2]. 

 

 

3.7.3. CHIRÁLNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE ZALOŢENÉ NA ENZYMECH 

• trypsin a α-chymotrypsin 

Oba enzymy patří do skupiny serinových proteáz a katalyzují enantioselektivní 

hydrolýzu amidů a esterů. Na trypsinu zaloţené CSPs mohou rozdělovat O- a N,O- 

derivatizované aminokyseliny, které jsou substráty tohoto enzymu. To znamená, 

ţe chirální separace jsou výsledkem aktivity enzymu a ţe chirální rozpoznávací 

místo je v aktivním místě enzymu [12]. 

Felix a Descorps objevili mechanismus chirálního rozpoznávání na  

α-chymotripsinových CSPs a zjistili, ţe retence, účinnost a stereoselektivita solutů se 

jeví jako závislá na struktuře jejich molekuly, hydrofobicitě a elektrostatických 

interakcích [16]. 

Na chymotrypsinu zaloţené CSPs separují aminokyseliny, deriváty aminokyselin, 

dipeptidy a další sloučeniny jako je naproxen a aryloxypropionová kyselina [12]. 

 

• cellulasy 

Cellulasy jsou celulosu rozkládající enzymy. Termín cellulasy znamená, ţe existuje 

několik rodin enzymů s trochu odlišnou strukturou a se schopností hydrolyzovat ß-

1,4-glykosidické vazby [12]. 
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Celobiohydrolasa I produkovaná houbou Trichoderma reesei byla první cellulasa 

testovaná pro chirální separaci. Bylo zjištěno ţe je výborným chirálním selektorem 

pro skupinu ß-blokátorů. Houby Trichoderma reesei produkují čtyři hlavní cellulay, 

dvě cellobiohydrolasy CBH I (64 k , pI 3,9) a CBH II (55 k, pI 5,9) a dvě 

endoglucanasy  EG I (55 k, pI  4,5) a EG II (48 k, pI 5,5). Phanerochaete 

chrysosporium produkuje blízký homolog CBH I cellobiohydrolasu 58, která se 

rovněţ pouţívá k chirální separaci bazických léčiv [2,12]. 

Cellulasy jsou stabilní kyselé enzymy produkované ve velkých mnoţstvích. Jsou 

povaţovány za nejlepší volbu pro chirální separaci ß-blokátorů, protoţe mají vyšší 

enantioselektivitu při srovnání s ostatními proteinovými CSPs [2,12]. 

CBH I, CBH II a CBH 58 mohou vykazovat trochu odlišné chirální 

a chromatografické vlastnosti a mohou být komplementární pro chriální separaci 

bazických léčiv [2]. 

 

• lysozym 

CSPs zaloţené na lysozymu vynalezl Haginaka. Lysozym byl kovalentně vázán 

k aminopropyl silikagelu vyuţitím DSC-aktivační reakce. Jako eluent byla pouţita 

směs fosfátového pufru a organického modifikátoru. Pomocí lysozym-CSPs byly 

rozlišovány bazické a nenabité enantiomery, zatímco u kyselých enantiomerů nebylo 

pozorováno rozdělování [17]. 

 

• pepsin 

Na pepsinu zaloţené CSPs rozdělují bazické a neutální enantiomery, zatímco 

separace kyselých enantiomerů nebyla pozorována [12]. 

Studie ukázaly, ţe při pH > 7 je pepsin ireverzibilně denaturován a kolona tak 

ztrácí schopnost chirální separace [12]. 

Přestoţe jsou méně stabilní neţ jiné CSPs umoţňují separaci takových 

enantiomerů, které nemohou být kompletně rozděleny při pouţití jiných CSPs [2]. 

Pepsin-CSPs mají vhodné vlastnosti pro chirální separaci ß-blokátorů, 

antihistaminik, myorelaxancií a benzodiazepinů [2]. 

 

• amyloglukosidasa. 

Po ukotvení na nosič vykazuje glukoamylasa G1 chirální separační vlastnosti 

pro aminoalkoholy [2]. 
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3.7.4. CHIRÁLNÍ STACIONÁRNÍ FÁZE ZALOŢENÉ NA JINÝCH 

PROTEINECH 

CSPs zaloţené na ovotransferrinu byly pouţity k rozlišení bazických sloučenin, 

v mnoha léčivech a k určení enantiomerů v biologických tekutinách [12]. 

ß-Lactoglobulin má podobnou aminokyselinovou sekvenci a uspořádání 

disulfidových vazeb jako AGP. Byl pouţit pro separaci racemátů, ale s většinou 

testovaných látek byly pozorovány jen slabé interakce. Tyto výsledky testování 

ukazují, ţe specifické místo, které existuje na AGP není u ß-lactoglobulinu přítomno, 

nebo je velmi významně změněno [12]. 

 

 

3.8. OMEPRAZOL 

 

Obr 2: Omeprazol 

 

Omeprazol (Obr. 2) je léčivá látka, která se řadí do skupiny inhibitorů protonové 

pumpy (sniţují sekreci kyseliny chlorovodíkové v ţaludku). 

Přítomnost kyseliny chlorovodíkové je základní příčinou vzniku peptických vředů 

a dalších onemocnění podmíněných kyselinou chlorovodíkovou. První účinný 

inhibitor protonové pumpy (timoprazol) byl syntetizován v roce 1974, v roce 1977 

byl následován picoprazolem. Obě látky však nebyly vhodné pro klinické pouţití. 

Teprve v roce 1979 byl objeven omeprazol, trvalo však několik let, neţ byl 

ve Švédsku registrován (1988). Tak se zrodila nová léková skupina inhibitorů 

protonové pumpy, která zcela změnila terapii všech chorob s acidopeptickým 

mechanismem [18]. 
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3.8.1. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ VLASTNOSTI OMEPRAZOLU 

Je to 5-methoxy-2-{(RS)-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methyl]sulfinyl}-

1H-benzimidazol. 

Vlastnosti: 

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je velmi těţce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný 

v dichlormethanu, mírně rozpustný v lihu 96% a v methanolu. Rozpouští se 

ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů [19,20]. 

Omeprazol je lipofilní slabá báze s pKa1 = 4,2 a pKa2 = 9,0 a je rozkládán pokud 

není ochráněn před kyselými podmínkami [21]. 

 

3.8.2. FARMAKOKINETIKA 

Inhibitory protonové pumpy se podávají jako proléčiva buď parenterálně, nebo 

perorálně v obalech, které je chrání před kyselým ţaludečním prostředím, ve kterém 

se rozkládají. Ve střevě se látky dobře vstřebávají a systémovou cirkulací se 

dostávají do ţaludku, kde se vylučují do sekrečních kanálků parietální buňky. 

Absorpce po perorálním podání je rychlá, biologická dostupnost činí asi 70 %, vazba 

na proteiny je silná (95 %). Biotransformace látky v játrech probíhá s poločasem  

30-90 min[22]. 

Omeprazol je metabolizován enzymovým systémem cytochromu P450 CYP2C19 

(S-mefenytoin hydroxyláza) a CYP3A4 na dva hlavní metabolity,  

5-hydroxyomeprazol (CYP2C19) a omeprazol sulfon (CYP3A4). Metabolity 

omeprazolu nevykazují farmakologicky významnou aktivitu. Podobně jako u dalších 

klinicky významných léčiv existuje i u omeprazolu genetický polymorfismus 

enzymu CYP2C19 nezbytného pro oxidativní metabolismus omeprazolu. Asi 1-2% 

populace chybí funkční isoenzym CYP2C19 a jsou proto označováni jako pomalí 

metabolizátoři. U těchto jedinců probíhá metabolismus omeprazolu pravděpodobně 

cestou CYP3A4. U léčby chorob s acidopeptickým mechanismem by proto měl být 

genetický polymorfismus CYP2C19 v klinickém zájmu [23]. 

Omeprazol můţe potencionálně ovlivňovat účinek léčiv, která jsou v organismu 

metabolizována prostřednictvím CYP2C19 např. diazepam, warfarin, citalopram, 

imipramin, klomipramin, fenytoin. Plasmatické koncentrace těchto léčiv se 

při současném uţívání omeprazolu mohou zvyšovat, protoţe omeprazol je 

inhibitorem CYP2C19 [24]. 
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3.8.3. MECHANISMUS ÚČINKU 

Inhibitory protonové pumpy jsou proléčiva, která jsou systémovou cirkulací 

přinášena k buňkám ţaludeční sliznice. Vylučují se sekrečními kanálky parietální 

buňky, které jsou v bezprostřední blízkosti H
+
/K

+
-ATPázy (protonová pumpa). 

Vlivem secernovaných H
+
 se proléčivo mění na reaktivní metabolity, které reagují 

s SH-skupinami protonové pumpy. Ta je ireverzibilně blokována, a její funkce se 

obnoví aţ po syntéze nového enzymu (cca 17 h) a jeho inkorporaci do plazmatické 

membrány. Inhibicí protonové pumpy dochází k úplnému potlačení jak základní tak 

stimulované sekrece HCl. Proléčivo se stává účinným jen v kyselém prostředí, proto 

nejsou inhibovány jiné molekuly proteinů neţ protonová pumpa. V kyselém prostředí 

ţaludečních šťáv se látka rozloţí dříve, neţ by mohla reagovat s nějakými funkčními 

proteiny [22,25]. 

 

3.8.4. POUŢITÍ 

Omeprazol je stejně jako ostatní inhibitory protonové pumpy indikován jako 

součást eradikační léčby Helicobacter pylori. Dále jsou tyto látky nejdůleţitějšími 

léky u reflexní ezofagitidy a jsou lékem volby u Zollinger-Ellisonova syndromu, kde 

vznikají ulcerace v důsledku nádorové nadprodukce gastrinu. Aplikace inhibitorů 

protonové pumpy je namístě tehdy, jestliţe se při léčbě vředové choroby neuspělo 

jinými skupinami látek inhibujících ţaludeční sekreci (H2-antihistaminiky nebo  

M1-parasympatolytiky). Dále se omeprazol pouţívá k prevenci a terapii 

gastroduodenálních lézí spojených s uţíváním nesteroidních antirevmatik [22,24]. 

 

3.8.5. LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ OMEPRAZOL 

•Příklady léčivých přípravků obsahujících omeprazol ve formě racemátu: 

APO-OME, Gasec, Helicid, Lomac, Losec, Omepirex, Omeprazol AL, Omeprol, 

Ultop 

•Jediný léčivý přípravek obsahující S-enantiomer omeprazolu: 

Nexium - enterosolventní tablety a injekce 
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3.8.6. STABILITA OMEPRAZOLU 

Studie zkoumající stabilitu roztoků omeprazolu o rozdílných hodnotách pH 

v průběhu HPLC ukázala, ţe konstanta rozkladu omeprazolu měla přímý vztah 

ke koncentraci H
+
 v roztoku [26]. 

Léčivo bylo velmi citlivé na kyselé prostředí, protoţe po hydrolýze léčiva 

kyselinou sírovou (H2SO4) byla koncentrace léčiva nula. Na druhé straně, 

chromatogram získaný po hydrolýze hydroxidem sodným (NaOH) neukázal ţádné 

píky rozkladných produktů [26]. 

Při studování rozkladu bylo rovněţ pozorováno, ţe barva roztoku se po přidání 

kyseliny okamţitě změnila na světle ţlutou. Při zahřívání se barva dále měnila 

na tmavě ţlutou a pak na hnědý precipitát.Ve všech roztocích se precipitace objevila 

poté, co se léčivo rozloţilo na 25 % původní koncentrace. Roztoky o pH 2,2 a 4,7 se 

rozkládaly během několika mála hodin a vykazovaly precipitaci a kompletní 

degradaci omeprazolu po méně neţ 4 hodinách. Jestliţe bylo pH zvyšováno 

v rozmezí od 5,9 aţ po 7,0, roztoky byly nestále po prvním dni. V roztocích  

s pH od 7,8 do 11,0 byla stabilita omeprazolu vylepšena vzestupem hodnoty  

pH a omeprazol se tedy rozkládal pomaleji. Maximální stabilita byla pozorována  

při pH 11, coţ byla nejvyšší hodnota pH při této studii [26]. 

Omeprazol se tedy jeví jako sloučenina, která je velmi stabilní v zásaditém 

prostředí. Profil křivky závislosti rozkladu omeprazolu na pH ukazuje, ţe degradace 

je katalyzována kyselinami [26]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1. MATERIÁL A POMŮCKY 

4.1.1. CHEMIKÁLIE 

Omeprazol (racemát) – Zentiva, ČR 

Omeprazol (S-izomer) – Zentiva, ČR 

Acetonitril – Penta, ČR 

2-Propanol – Penta, ČR 

Methanol – Penta, ČR 

Tetrahydrofuran – Penta, ČR 

Kyselina fosforečná – Lach-Ner., ČR 

NaH2PO4 .2H2O – Lach-Ner., ČR 

Na2B4O7.10H2O – Lach-Ner., ČR 

Čištěná voda 

 

4.1.2. SESTAVA PRO HPLC 

Pro optimalizaci chromatografických podmínek 

Čerpadlo: SP 8700 Solvent Delivery Systém, Spektra Physics, Santa Clara, USA 

Dávkovací ventil: Rheodyne s 10 µl smyčkou, Rheodine Cotati, GA, USA 

Chromatografická kolona: CHIRAL-AGP (100 x 4,0 mm), ChromTech, Švédsko 

UV - Detektor: Spektra 100 s proměnnou vlnovou délkou, Hermo Separations 

Products, Santa Clara, USA 

PC program: chromatografický software CSW, ver. 1.7., Dataapex,ČR 

 

Pro sledování stability omeprazolu a určení validačních parametrů 

Chromatografický systém Schimadzu, Tokyo, Japonsko: 

Řídící jednotka: SCL-10ADVP 

Pumpa: LC-10ADVP 

Autoinjektor: SIL-10ADVP 

Kolonový termostat: CTO-10ASVP 

Degaser: DGU-14A 

Nízkotlaký směšovací modul: FCV-10ALVP 

UV-VIS detektor: SPD-10AVP 

PC program: chromatografický software Class-VP, ver. 6,12 
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4.1.3. PŘÍSTROJE 

Analytické váhy: AND, Japonsko  

Digitální pH metr: SCHOTT, Rakousko 

Ultrazvuková kompaktní čistička: K10, Krainek, Slovensko 

Elektromagnetická míchačka: MM 2A, Laboratorní přístroje Praha, ČR 

UV-VIS spektrofotometr: UV 2401, Shimadzu Europa GmbH, Duisburg, 

Německo 

 

4.1.4. DALŠÍ POMŮCKY 

dělené pipety, nedělené pipety, automatické pipety, balónek k pipetě 

kádinky, zkumavky, odsávací baňka, odměrné baňky, odměrné válce, nálevky, 

frita, střička, laboratorní lţička 

mikrostříkačka Hamilton 25µl 

svorky, drţáky 

 

4.2. PŘÍPRAVA MOBILNÍCH FÁZÍ A PRACOVNÍCH ROZTOKŮ 

Mobilní fáze byla připravena smícháním pufru a organického modifikátoru 

v poměru 90:10. 

Fosfátový pufr byl připraven rozpuštěním dihydrogenfosforečnanu sodného 

(dihydrát) ve vodě (10mmol/l) a následně byla upravena hodnota pH přídavkem 

kyseliny fosforečné (5% nebo 10%) na pH 7,0. 

Jako organický modifikátor byl pouţit acetonitril. 

 

Při pouţití chromatografické sestavy bez degaseru byla mobilní fáze před pouţitím 

odplyněna s vyuţitím ultrazvukové lázně a následným probubláváním heliem. 

Při pouţití chromatografického systému Shimadzu byla mobilní fáze před pouţitím 

filtrována přes fritu. 
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4.2.1. PRACOVNÍ ROZTOKY PRO NALEZENÍ VHODNÝCH PODMÍNEK 

SEPARACE 

Zásobní roztok omeprazolu o koncentraci 1mg/ml byl připraven rozpuštěním 

ve směsi ACN – voda 1:1. Nastřikované vzorky byly následně připraveny zředěním 

zásobního roztoku omeprazolu na koncentraci 0,1 mg/ml. 

 

4.2.2. PRACOVNÍ ROZTOKY PRO MĚŘENÍ STABILITY OMEPRAZOLU, 

PRO PŘESNOST NÁSTŘIKU A PRO SELEKTIVITU 

Zásobní roztok omeprazolu (racemát nebo S-izomer omeprazolu) o koncentraci 

1mg/ml byl připraven rozpuštěním ve směsi rozpouštědla (ACN, MeOH, IPA) 

a vody v poměru 1:1. Nastřikované vzorky byly následně připraveny zředěním 

zásobního roztoku na koncentraci 0,1mg/ml. 

 

4.2.3. PRACOVNÍ ROZTOKY PRO LINEARITU 

Zásobní roztok byl připraven naváţením 10 mg vzorku (racemát omeprazolu) 

a rozpuštěním ve směsi  IPA s vodou (1:1) do 10ml odměrné baňky. Koncentrace 

zásobního roztoku byla tedy 1mg/ml. 

Ředěním zásobního roztoku byly připraveny pracovní roztoky o různé 

koncentraci (Tab.1). 

 

Roztok č. 1 2 3 4 5 6 

Koncentrace 

[mg/ml] 

1,344 1,12 0,24 0,12 0,0121 0,0605 

 

Tab. 1: Tabulka koncentrací pracovních roztoků pro linearitu 

 

4.2.4. PRACOVNÍ ROZTOKY PRO POMĚR SIGNÁLU K ŠUMU, MEZ 

DETEKCE A MEZ STANOVITELNOSTI 

Pracovní roztok pro zjištění výšky píku obou izomerů byl připraven stejným 

postupem jako Pracovní roztok pro linearitu č. 6. 

Výška šumu byla odečtena ze záznamu slepého vzorku. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 
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5.1. HLEDÁNÍ VHODNÝCH PODMÍNEK SEPARACE 

Jedním z cílů této práce bylo nalézt vhodné podmínky pro chirální separaci 

omeprazolu pomocí HPLC. To zahrnuje nalezení vhodné chromatografické kolony, 

mobilní fáze, vlnové délky detektoru a průtoku mobilní fáze. 

 

5.1.1. CHROMATOGRAFICKÁ KOLONA 

Na základě literárních pramenů byla pro chirální separaci omeprazolu v této práci 

pouţita proteinová chirální kolona Chiral-AGP, kde chirálním separátorem je  

α1-kyselý glykoprotein. 

Teplota na koloně 25
o
C. 

 

5.1.2.MOBILNÍ FÁZE 

Cílem optimalizace sloţení mobilní fáze je získat takovou směs, která by 

umoţňovala dokonalou separaci všech látek obsaţených ve vzorku. Některé 

parametry mobilní fáze mohou výrazně ovlivnit enantioselektivitu a retenci 

analyzovaných látek. Těmito parametry je pH mobilní fáze, koncentrace pufru, typ 

a mnoţství přidaného organického modifikátoru. Obecně lze říci, ţe pokles pH vede 

k nárůstu enantioselektivity, nárůst koncentrace pufru vede k nárůstu 

enantioselektivity a nárůst mnoţství přidaného organického modifikátoru vede 

k poklesu retence a poklesu enantioselektivity. Na základě literárních pramenů 

a doporučení od výrobce kolony Chiral-AGP bylo testováno: 

Pufr 

- fosfátový pufr 

• koncentrace 5, 10, 25, 50 mmol/l 

• pH 6,0 (koncentrace 50 mmol/l), 6,5 (koncentrace 10 a 50 mmol/l)  

a 7,0 (koncentrace 5, 10, 25 a 50 mmol/l) 

- fosfoborátový pufr 

• koncentrace 10, 25, 50 mmol/l 

• pH 6,0 (koncentrace 50 mmol/l), 6,5 (koncentrace 10, 25 a 50 mmol/l)  

a 7,0 (10 a 50 mmol/l) 
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Organický modifikátor 

- acetonitril 

- tetrahydrofuran 

- ethanol 

- 1-propanol 

- 2-propanol 

Byly testovány různé poměry pufru a organického modifikátoru. Některé příklady 

viz Obr. 4-10. 

 

Jako optimální sloţení mobilní fáze bylo zvoleno: 

•Fosfátový pufr o koncentraci 10 mmol/l, protoţe oproti fosfoborátovému pufru  

měly výsledné píky lepší tvar (byly více symetrické) a jeho pouţití vede k lepší 

separaci píku (patří pravděpodobně rozkladnému produktu), který se objevuje 

na konci píku R-izomeru 

•Acetonitril jako organický modifikátor, protoţe ostatní testované organické 

modifikátory nevedly k dostatečné separaci enantiomerů a výsledné píky byly více 

asymetrické. 

•pH mobilní fáze bylo zvoleno jako nejvhodnější 7,0, protoţe kyselé prostředí 

katalyzuje rozklad omeprazolu, coţ vede k narůstání píku, který se objevoval 

na konci píku R-izomeru, a pH nad 7,0 zkracuje ţivotnost kolony 

•Jako nejoptimálnější poměr pufru - organický modifikátor byl na základě 

testování shledán poměr 90:10 (v/v), který zajišťuje dostatečnou sepraci izomerů 

s přijatelnou dobou analýzy (viz Obr.4). 

 

5.1.3.VLNOVÁ DÉLKA 

Při hledání optimální vlnové délky pro detekci omeprazolu se vycházelo  

z UV spektra omeprazolu (Obr. 3). Spektrum se vyznačuje přítomností tří maxim  

při vlnových délkách λ1 = 198 nm, λ2 = 276nm, λ3 = 302 nm. V literatuře je nejčastěji 

pouţívaná vlnová délka pro detekci omeprazolu při testování různých chirálních 

kolon 302nm. V případě, kdy je testována stabilita omeprazolu literatura uvádí 

hodnoty vlnové délky 210, 235, 280 nm. Při této studii zabývající se stabilitou 

omeprazolu byla vlnová délka na detektoru nastavena na 210 nm vzhledem k tomu, 

ţe při této vlnové délce má detektor největší citlivost. Na záznamu tak lze detekovat 
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nejen omeprazol, ale i jiné látky, jako například moţné rozkladné produkty 

omeprazolu.. 
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Obr. 3: Absorpční křivka omeprazolu. Osa x-vlnová délka [nm]), osa y-absorbance 

 

5.1.4. PRŮTOK MOBILNÍ FÁZE 

Obecně platí, ţe zvýšení rychlosti průtoku mobilní fáze zkrátí retenční čas. Průtok 

byl zvolen na základě informačních materiálů výrobce kolony Chiral-AGP 

a s ohledem na výslednou dobu trvání analýzy. Jako optimální byl zvolen průtok 

mobilní fáze 1,1 ml/min. 
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Příklady některých chromatografických záznamů: 
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Obr 4: Chromatografický záznam separace racemátu omeprazolu za podmínek, 

které byly na základě analýz vyhodnoceny jako optimální. První pík v pořadí náleţí 

R-omeprazolu, druhý pík S-omeprazolu. 
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Obr 5: Chromatogram získaný analýzou racemátu omeprazolu; mobilní fáze 

ACN - fosfoborátový pufr (50 mmol/l; pH 6,0) 90:10 (v/v); detekce 302 nm; průtok 

mobilní fáze 1,1 ml/min. První pík náleţí R-omeprazolu, dráhý S-omeprazolu. 
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Obr 6: Chromatogram získaný analýzou racemátu omeprazolu; mobilní fáze 

ACN - fosfoborátový pufr (50 mmol/l; pH 7,0) 90:10 (v/v); detekce 302 nm; průtok 

mobilní fáze 1,1 ml/min. První pík náleţí R-omeprazolu, druhý S-omeprazolu. 
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Obr 7: Chromatogram získaný analýzou racemátu omeprazolu; mobilní fáze 

IPA - fosfátový pufr (10 mmol/l; pH 7,0) 92:8 (v/v); detekce 302 nm; průtok 

mobilní fáze 1,1 ml/min. První pík náleţí R-omeprazolu, druhý S-omeprazolu. 
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Obr 8: Chromatogram získaný analýzou racemátu omeprazolu; mobilní fáze 

IPA - fosfátový pufr (10 mmol/l; pH 7,0) 96:4 (v/v); detekce 302 nm; průtok 

mobilní fáze 1,1 ml/min. První pík náleţí R-omeprazolu, druhý S-omeprazolu. 
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Obr 9: Chromatogram získaný analýzou racemátu omeprazolu; mobilní fáze 

ACN – fosfátový pufr (50 mmol/l; pH 7,0) 90:10 (v/v); detekce 302 nm; průtok 

mobilní fáze 1,1 ml/min. První pík náleţí R-izomeru, druhý S-izomeru. 
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Obr 10: Chromatogram získaný analýzou racemátu omeprazolu; mobilní fáze 

ACN – fosfátový pufr (25 mmol/l; pH 7,0) 90:10 (v/v); detekce 302 nm; průtok 

mobilní fáze 1,1 ml/min. První pík náleţí R-izomeru, druhý S-izomeru. 

 

 

5.2. HODNOCENÍ STABILITY OMEPRAZOLU 

5.2.1. RACEMÁT 

Vzorky omeprazolu v rozpouštědlech (ACN,  MeOH, IPA) byly v určitých 

časových intervalech (specifikováno viz níţe) nastříknuty na kolonu a analyzovány: 

Stabilita byla hodnocena při různých reţimech uchovávání vzorků (při 10
o
C, 

 při 25
o
C, za světla). 

 

5.2.1.1. Reţim uchovávání 25 
o
C v autosampleru 

Vzorky omeprazolu byly ihned po naředění vkládány do autosampleru 

s nastavenou teplotou 25
 o

C a následně analyzovány. Celková doba experimentu byla 

20 hodin. Vzorky byly na kolonu nastříknuty v časových intervalech  

- v 0.,1.,4.,8.,12. a 20. hodině. Teplota na koloně byla 25
o
C. Průměrná hodnota AUC 

byla vypočítána pro kaţdý interval ze tří nástřiků vzorku. 

Z grafického znázornění závislosti AUC na čase (graf 1-3) byly odečteny  

pro jednotlivé enantiomery počáteční a konečné hodnoty AUC. Jednotlivé 

experimenty byly hodnoceny na základě procentuálního mnoţství látky, které  

ve vzorku zbylo na konci příslušného experimentu. 
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  R-izomer     

Rozpouštědlo Počáteční AUC Konečná AUC % původního 

mnoţství na konci 

experimentu 

ACN 3394160 2017932 59,33 

IPA 3726921 2208851 59,27 

MeOH 3958263 2316786 58,53 

 

Tab 2: Počáteční a konečné hodnoty AUC a procenta původního mnoţství  

R-izomeru na konci experimentu v jednotlivých rozpouštědlech; reţim uchovávání 

25
o
C 

 

  S-izomer     

Rozpouštědlo Počáteční AUC Konečná 

AUCC 
% původního 

mnoţství na konci 

experimentu 

ACN 3361477 2083513 61,88 

IPA 3639115 2172403 59,70 

MeOH 3965790 1588843 40,06 

 

Tab 3: Počáteční a konečné hodnoty AUC a procenta původního mnoţství  

S-izomeru na konci experimentu v jednotlivých rozpouštědlech; reţim uchovávání 

25
o
C 

 

Při pouţití acetonitrilu a isopropylalkoholu došlo ke srovnatelnému poklesu u obou 

izomerů, viz Tab. 2, 3. V případě pouţití methanolu jako rozpouštědla, byl pokles  

u R-izomeru srovnatelný s předchozími rozpouštědly, ale v případě S-izomeru došlo 

k poklesu aţ na 40% jeho původního mnoţství, viz Tab. 2, 3. 

Z výsledků těchto experimentů tedy vyplývá, ţe nejvhodnějším rozpouštědlem  

pro chirální separaci omeprazolu ve formě racemátu je při teplotě uchovávání 25
o
C 

acetonitril nebo isopropylalkohol. 
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Graf 1: Závislost AUC na čase, racemát v ACN při teplotě uchovávání 25
o
C 
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Graf 2: Závislost AUC na čase, racemát v IPA při teplotě uchovávání 25
o
C 
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Graf 3: Závislost AUC na čase, racemát v MeOH při teplotě uchovávání 25
o
C 

 

5.2.1.2. Reţim uchovávání 10 
o
C v autosampleru 

Vzorky omeprazolu byly ihned po naředění vkládány do autosampleru 

s nastavenou teplotou 10
 o

C a následně analyzovány. Celková doba experimentu byla 

20 hodin. Vzorky byly na kolonu nastříknuty v časových intervalech  

- v 0.,1.,4.,8.,12. a 20. hodině. Teplota na koloně byla 25
o
C. Průměrná hodnota AUC 

byla vypočítána pro kaţdý interval ze tří nástřiků vzorku. 

Z grafického znázornění závislosti AUC na čase (graf 4-6) byly odečteny  

pro jednotlivé enantiomery počáteční a konečné hodnoty AUC. Jednotlivé 

experimenty pak byly hodnoceny na základě procentuálního mnoţství látky, které  

ve vzorku zbylo na konci příslušného experimentu. 

 

  R-izomer     

Rozpouštědlo Počáteční AUC Konečná AUC % původního 

mnoţství na konci 

experimentu 

ACN 3175709 2557048 80,52 

IPA 2993365 2412014 80,58 

MeOH 3351214 2640307 78,79 

 

Tab. 4: Počáteční a konečné hodnoty AUC a procenta původního mnoţství  

R-izomeru na konci experimentu v jednotlivých rozpouštědlech; reţim uchovávání 

10
o
C 
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  S-izomer     

Rozpouštědlo Počáteční AUC Konečná AUC % původního 

mnoţství na konci 

experimentu 

ACN 3110904 2553598 82,09 

IPA 3145618 2525168 80,28 

MeOH 3290026 2684149 81,58 

 

Tab. 5: Počáteční a konečné hodnoty AUC a procenta původního mnoţství  

S-izomeru na konci experimentu v jednotlivých rozpouštědlech; reţim uchovávání 

10
o
C 

 

Při pouţítí všech tří rozpouštědel došlo k přibliţně stejnému poklesu původního 

mnoţství obou izomerů, viz Tab. 4, 5. Z toho vyplývá, ţe pro chirální separaci 

omeprazolu ve formě racemátu by byla při reţimu uchovávání 10
o
C vhodná všechna 

pouţitá rozpouštědla. 

 

Z porovnání výsledků chirální separace omeprazolu ve formě racemátu  

při rozdílných teplotních reţimech uchovávání (25
o
C a 10

o
C) vyplývá, ţe při teplotě 

uchovávání 10
o
C dochází k významně niţšímu (cca o 20%) poklesu počáteční 

koncentrace analytu. Teplota uchovávání vzorků je tedy důleţitým parametrem, který 

významně ovlivňuje stabilitu omeprazolu ve formě racemátu. 
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Graf 4: Závislost AUC na čase, racemát v ACN při teplotě uchovávání 10
o
C 
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Graf 5: Závislost AUC na čase, racemát v ACN při teplotě uchovávání 10
o
C 
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Graf 6: Závislost AUC na čase, racemát v MeOH při teplotě uchovávání 10
o
C 

 

 

5.2.1.3. Uchovávání za světla 

Na rozdíl od předchozích experimentů (5.2.1.1. a 5.2.1.2.) byly v tomto 

experimentu vzorky mezi jednotlivými nástřiky ponechány na světle  

a do autosampleru, kde je temno, byly vkládány vţdy chvíli před nástřikem. Doba 

experimentu byla v tomto případě 4 hodiny a interval 1 hodina. Teplota na koloně 

25
o
C. Průměrná hodnota AUC byla vypočítána pro kaţdý interval ze tří nástřiků 

vzorku. 
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I v tomto experimentu byla jako rozpouštědla pouţita ACN, IPA, MeOH, teplota 

uchovávání vzorku 25
o
C. 

 

Pouze v případě pouţití ACETONITRILU probíhal rozklad přibliţně rovnoměrně  

a došlo k poklesu koncentrace u R-izomeru na 70,61 % a u S-izomeru na 81,80 % 

původního mnoţství, viz graf.7. 

 

Při pouţití ISOPROPYLALKOHOLU probíhal rozklad do třetí hodiny a od třetí 

hodiny dochází pravděpodobně vlivem paralelně probíhajících reakcí k nárůstu 

AUC, viz graf 8. 

 

Při pouţití METHANOLU docházelo podobně jako u isopropylalkoholu 

k rozkladu pouze do druhé hodiny. Od druhé hodiny pak opět došlo pravděpodobně 

vlivem paralelně probíhajících reakcí k nárůstu AUC, viz graf 9. 

 

Při porovnání jednotlivých rozpouštědel se v případě uchovávání vzorků za světla 

jeví jako vhodný pro omeprazol ve formě racemátu pouze ACN. 
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Graf 7: Závislost AUC na čase, racemát v ACN, reţim uchovávání za světla 
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Graf 8: Závislost AUC na čase, racemát v IPA, reţim uchovávání za světla 
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Graf 9: Závislost AUC na čase, racemát v MeOH, reţim uchovávání za světla 

 

Porovnání ACN za světla a za tmy:  

  R-izomer     

Rozpouštědlo 

ACN 

AUC počáteční AUC ve 4. hodině % původního 

mnoţství na konci 

experimentu 

světlo 2783828 1965592 70,61 

Tma 3394160 2935930 86,5 

 

Tab. 6: Počáteční a konečné hodnoty AUC a procenta původního mnoţství  

R-izomeru na konci experimentu v ACN za světla a za tmy; reţim uchovávání 

25
o
C 
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  S-izomer     

Rozpouštědlo 

ACN 

AUC počáteční AUC ve 4. hodině % původního 

mnoţství na konci 

experimentu 

světlo 2894661 2367976 81,8 

Tma 3361477 2891474 86,02 

 

Tab. 7: Počáteční a konečné hodnoty AUC a procenta původního mnoţství  

S-izomeru na konci experimentu v ACN za světla a za tmy; reţim uchovávání 25
o
C 

 

Z výsledků (Tab. 6, 7) vyplývá, ţe světlo urychluje rozklad omeprazolu ve formě 

racemátu, přičemţ S-izomer byl rozkládán méně v porovnání s R-izomerem. Světlo 

je tedy důleţitým parametrem, který má vliv na stabilitu omeprazolu. 

 

 

5.2.2. S-IZOMER 

Oproti průběhu rozkladu omeprazolu ve formě racemátu neprobíhal rozklad  

S-izomeru omeprazolu rovnoměrně. Křivky závislosti AUC na čase vykazují u všech 

experimentů jak úseky poklesu, tak úseky nárůstu AUC. Nelze je tedy hodnotit 

stejným způsobem jako omeprazol ve formě racemátu. 

 

5.2.2.1. Reţim uchovávání 25
o
C v autosampleru 

Vzorky omeprazolu byly ihned po naředění vkládány do autosampleru 

s nastavenou teplotou 25
o
C a při této teplotě analyzovány. Celková doba 

experimentu byla 20 hodin. Vzorky byly na kolonu nastříknuty v  časových 

intervalech - v 0.,1.,4.,8.,12. a 20. hodině. Teplota na koloně byla 25
o
C. Průměrná 

hodnota AUC byla vypočítána pro kaţdý interval ze tří nástřiků vzorku. 

 

Průběh křivky S-izomeru v ACETONITRILU vykazuje prodlevu od počátku  

do první hodiny. Od první hodiny je úsek strmého poklesu AUC aţ do čtvrté hodiny. 

Od čtvrté hodiny pak AUC klesala pozvolna aţ do dvanácté hodiny analýzy  

a od dvanácté hodiny do konce analýzy došlo k mírnému nárůstu AUC. Ve dvanácté 

hodině experimentu klesla počáteční koncentrace S-izomeru na 83,94 %, viz Graf 10. 
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Průběh křivky S-izomeru v METHANOLU vykazoval jiţ od počátku nárůst AUC 

aţ do osmé hodiny experimentu, coţ je pravděpodobně způsobeno paralelně 

probíhajícími rozkladnými reakcemi při nichţ vznikají meziprodukty. Od osmé 

hodiny následoval pozvolný pokles AUC související pravděpodobně s postupným 

rozkladem vzniklých meziproduktů, viz Graf 11. Methanol je tedy na základě této 

analýzy nevhodným rozpouštědlem pro S-izomer omeprazolu. 

 

Průběh křivky S-izomeru v ISOPROPYLALKOHOLU vykazoval pokles AUC  

do čtvrté hodiny a od čtvrté aţ do desáté hodiny došlo k nárůstu AUC 

pravděpodobně jako v případě methanolu vlivem paralelně probíhajících 

rozkladných reakcí při nichţ vznikají meziprodukty. Od desáté hodiny došlo opět 

k poklesu AUC, coţ pravděpodobně souvisí s postupným rozkladem vzniklých 

meziproduktů, viz Graf 12. Isopropylalkohol je tedy podobně jako methanol 

nevhodným rozpouštědlem pro S-izomer omeprazolu. 

 

Při porovnání všech tří rozpouštědel při teplotě uchovávání vzorku 25
o
C se jako 

nejvhodnější pro S-izomer omeprazolu jeví acetonitril. Jako nevhodná rozpouštědla 

pak methanol a isopropylalkohol. 
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Graf 10: Závislost AUC vydělená naváţkou na čase, S-izomer v ACN při teplotě 

uchovávání 25 
o
C 
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Graf 11: Závislost AUC na čase, S-izomer v MeOH při teplotě uchovávání 25 
o
C 
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Graf 12: Závislost AUC na čase, S-izomer v IPA při teplotě uchovávání 25 
o
C 

 

5.2.2.2. Reţim uchovávání 10
o
C v autosampleru 

Vzorky omeprazolu byly ihned po naředění vkládány do autosampleru 

s nastavenou teplotou 10
 o

C a při této teplotě analyzovány. Celková doba xperimentu 

byla 20 hodin. Vzorky byly na kolonu nastříknuty v  časových intervalech - 

v 0.,1.,4.,8.,12. a 20. hodině. Teplota na koloně byla 25
o
C. Průměrná hodnota AUC 

byla vypočítána pro kaţdý interval ze tří nástřiků vzorku. 

 

Průběh křivky S-izomeru v ACETONITRILU vykazuje pokles AUC aţ do osmé 

hodiny experimentu, kdy koncentrace S-izomeru poklesla na 96,99 % počáteční 
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koncentrace. Od osmé hodiny vykazuje křivka mírný nárůst AUC do dvanácté 

hodiny, kdy dochází opět k mírnému poklesu AUC, viz Graf. 13. 

 

Průběh křivky S-izomeru v METHANOLU vykazuje podobně jako v acetonitrilu 

pokles AUC aţ do osmé hodiny, kdy koncentrace S-izomeru poklesla na 95,90 % 

počáteční koncentrace. Od osmé hodiny vykazuje křivka mírný nárůst AUC  

do dvanácté hodiny, kdy dochází opět k mírnému poklesu AUC, viz Graf 14. 

 

Průběh křivky S-izomeru v ISOPROPYLALKOHOLU vykazuje na počátku mírný 

nárůst AUC do první hodiny, pak následuje pokles AUC do osmé hodiny, kdy 

koncentrace S-izomeru poklesla na 96,71 % počáteční koncentrace. Od osmé hodiny 

do konce experimentu dochází k mírnému nárůstu AUC, viz Graf 15. 

 

Při porovnání všech tří rozpouštědel při teplotě uchovávání vzorků 10
o
C se jako 

nejvhodnější pro S-izomer omeprazolu jeví acetonitril, v němţ je S-izomer 

nejstabilnější a rozklad probíhá rovnoměrně. 
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Graf 13: Závislost AUC na čase, S-izomer v ACN při teplotě uchovávání 10 
o
C 

 



 52 

MeOH při 10oC (S-izomer)
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Graf 14: Závislost AUC na čase, S-izomer v MeOH při teplotě uchovávání 10 
o
C 
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Graf 15: Závislost AUC na čase, S-izomer v IPA při teplotě uchovávání 10 
o
C 

 

5.2.2.3. Uchovávání za světla 

Při tomto experimentu byly vzorky mezi jednotlivými nástřiky ponechány na světle 

a do autosampleru, kde je temno, byly vkládány vţdy chvíli před nástřikem. Doba 

experimentu byla v tomto případě 4 hodiny a interval mezi jednotlivými nástříky 

1 hodina. Teplota na koloně byla 25
o
C. Průměrná hodnota AUC byla vypočítána  

pro kaţdý interval ze tří nástřiků vzorku. 

I v tomto experimentu byla jako rozpouštědla pouţita ACN, IPA, MeOH, teplota 

uchovávání vzorku 25
o
C. 
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Při pouţití ACETONITRILU probíhal rozklad do druhé hodiny a od druhé do třetí 

hodiny dochází pravděpodobně vlivem paralelně probíhajících reakcí, při kterých 

vznikají meziprodukty, k nárůstu AUC. Od třetí hodiny AUC opět klesá, coţ 

pravděpodobně souvisí s postupným rozkladem vzniklých meziproduktů,  

viz Graf 16. 

 

Při pouţití ISOPROPYLALKOHOLU došlo jiţ od počátku k nárůstu AUC aţ  

do třetí hodiny experimentu, pak opět následoval pokles AUC, viz Graf 17. 

 

Při pouţití METHANOLU docházelo střídavě po hodině k poklesu a nárůstu AUC, 

viz Graf 18. 

 

Všechna pouţitá rozpouštědla se v tomto případě jeví jako nevhodná. 
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Graf 16: Závislost AUC na čase, S-izomer v ACN, reţim uchovávání za světla 
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IPA za světla (S-izomer)
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Graf 17: Závislost AUC na čase, S-izomer v IPA, reţim uchovávání za světla 
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Graf 18: Závislost AUC na čase, S-izomer v MeOH, reţim uchovávání za světla 

 

Porovnání racemátu a samotného S-izomeru omeprazolu 

• Při teplotě uchovávání 25
o
C se jako vhodná rozpouštědla pro racemát jeví ACN  

a IPA, pro samotný S-izomer pouze ACN. 

v ACN: 

Ve dvanácté hodině experimentu klesla koncentrace samotného S-izomeru  

na 83,94 %, zatímco u racemátu došlo k poklesu S-izomeru na 69,29 % a R-izomeru 

na 71,11 % počáteční koncentrace. Při porovnání s racemátem je tedy samotný  

S-izomer v acetonitrilu při reţimu uchovávání 25
o
C stabilnější. 

 



 55 

• Při teplotě uchovávání 10
o
C se jako vhodná rozpouštědla pro racemát jeví ACN, 

IPA i MeOH, pro samotný S-izomer pouze ACN. 

v ACN: 

V osmé hodině experimentu klesla koncentrace samotného S-izomeru na 96,99 % 

počáteční koncentrace, zatímco u racemátu došlo k poklesu S-izomeru na 89,68 %  

a R-izomeru na 87,85 % počáteční koncentrace. Při porovnání s racemátem je tedy 

samotný S-izomer v acetonitrilu stabilnější. Toto zjištění koreluje i se změnou barvy 

roztoků při jejich uchovávání po dobu tří dnů v lednici, kdy racemát v ACN změnil 

zbarvení na nafialovělé, zatímco samotný S-izomer v ACN zůstal čirý. 

 

• Při reţimu uchovávání za světla se jako jediné vhodné rozpouštědlo pro racemát 

jeví ACN, pro samotný S-izomer jsou všechna pouţitá rozpouštědla nevhodná. 

Z experimentů vyplynulo, ţe v porovnání s racemátem je S-izomer na světle méně 

stabilní. 

 

 

5.2.3. ZMĚNY ZBARVENÍ ROZTOKŮ OMEPRAZOLU 

Zásobní roztoky omeprazolu (racemát a S-izomer) byly porovnávány s naředěnými 

roztoky omeprazolu (racemát a S-izomer) po třech dnech stání v lednici. Jako 

rozpouštědla byla v tomto případě pouţita ACN a MeOH. 

• Zásobní roztok byl připraven naváţením10 mg vzorku (racemát nebo S-izomer 

omeprazolu) do 10,0 ml odměrné baňky a doplněn rozpouštědlem (ACN, MeOH) 

s vodou v poměru 1:1. Koncentrace zásobního roztoku tedy byla 1 mg/ml. 

• Naředěné vzorky byly následně připraveny z 0,5 ml zásobního roztoku doplněním 

vodou do 5,0 ml. Koncentrace vzorku byla 0,1 mg/ml. 

 

Zásobní roztoky po 3 dnech stání v lednici vykazovaly: 

Racemát v MeOH - ţlutooranţové zbarvení 

S-izomer v MeOH – zůstal čirý 

Racemát v ACN – světle ţluté zbarvení 

S-izomer v ACN – zůstal čirý 
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Naředěné roztoky po 3 dnech stání v lednici vykazovaly: 

Racemát v MeOH - přítomnost tmavě fialových částeček 

S-izomer v MeOH – zůstal čirý 

Racemát v ACN – nafialovělé zbarvení 

S-izomer v ACN – zůstal čirý 

 

Z výsledků je patrné, ţe S-izomer je za chladu v roztocích stabilnější neţli racemát. 

Naředěné roztoky mající větší obsah vody, vykazovaly výraznější změny vzhledu. 

Při porovnání obou testovaných rozpouštědel se ACN jeví jako vhodnější volba 

v porovnání s MeOH. 

 

 

5.3. HODNOCENÍ NĚKTERÝCH VALIDAČNÍCH PARAMETRŮ 

POUŢITÉ METODY A PARAMETRŮ TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI 

KOLON 

 

5.3.1. PŘESNOST NÁSTŘIKU 

Přesnost nástřiku se vyjadřuje jako relativní směrodatná odchylka a stanoví se 

minimálně ze 6 po sobě jdoucích nástřiků vzorku. Poţadavek je RSD < 1,5 %. 

Směrodatná odchylka se vypočítá podle vzorce: RSD = 100.SD/A 

SD – směrodatná odchylka 

A – průměrná hodnota AUC 

 

NÁSTŘIK 1 2 3 4 5 6 

AUC 10438983 10474225 10469060 10458301 10436338 10411623 

Průměr AUC 10448088      

SD 21517,17      

RSD % 0,205944      

 

Tab. 8: Přesnost nástřiku 

 

Přesnost nástřiku vyjádřená relativní směrodatnou odchylkou je 0,2 %, viz Tab. 8. 

Poţadavek RSD<1,5 % byl tedy splněn. 
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5.3.2. SELEKTIVITA 

Selektivita je schopnost metody změřit správně a specificky stanovovanou látku 

v přítomnosti jiných látek. To mohou být další účinné látky u kombinovaných 

přípravků, pomocné látky v placebu, nečistoty z výroby, rozkladné produkty, 

zbytková rozpouštědla nebo neznámé látky [27]. 

Selektivita byla ověřena porovnáním chromatografických záznamů vzorku 

racemátu a samotného S-izomeru omeprazolu, viz Obr. 11, 12. 

Z chromatografických záznamů vyplývá, ţe metoda má schopnost změřit správně  

a specificky S-izomer omeprazolu v přítomnosti jeho R-izomeru.  
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Obr 11: Chromatogram racemátu omeprazolu, první pík v pořadí náleţí R-izomeru, 

druhý S-izomeru omeprazolu 
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Obr 12: Chromatogram S-izomeru omeprazolu 

 

 

5.3.3. LINEARITA 

Linearita je schopnost metody dávat výsledky přímo úměrné koncentraci 

stanovované látky ve vzorku [27]. 

Bylo proměřeno šest kalibračních roztoků omeprazolu (racemátu) o koncentraci 

1,2; 1,0; 0,2; 0,1; 0,01; 0,05mg/ml, viz Tab. 9 a 11. Linearita metody byla doloţena 

grafickou závislostí průměrné plochy pod píkem zjištěné ze čtyř nástřiků  

na koncentraci omeprazolu v roztoku. Průměrná plocha pod píkem byla  

pro zpřesnění výsledků vydělena naváţkou, která byla pouţita pro daný roztok. 

Závislost byla statisticky vyhodnocena metodou lineární regresní analýzy,  

viz Graf 19 a 20, Tab. 10 a 12. 

 

koncentrac
e [mg/ml] 

AUC/navážk
a (R-izomer) 

1,3440 487851786 

1,1200 400651429 

0,2400 80246167 

0,1200 36726333 

0,0121 3560579 

0,0605 1748760 

 

Tab. 9: Hodnoty pro linearitu R-izomer 
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Graf 19: Závislost plochy pod píkem R-izomeru vydělené naváţkou na koncentraci 

racemátu ve vzorku. 

 

STATISTICKÉ PARAMETRY PRO REGRESY: y = kx + q 

Počet bodů 6 Odhad chyby 

Směrnice k = 368345792,4 ± 5529947,285 

Absolutní člen q = -9360894,715 ± 3998259,387 

Korelační koeficient r = 0,999099261   

Reziduální odchylka s = 2,12614E+14   

 

Tab. 10: Linearita, statistické parametry lineární regrese (R-izomer) 

Poţadavek na linearitu – korelační koeficient r › 0,9990 byl splněn. 

 

 

koncentrace 
[mg/ml] 

AUC/navážka 
(S-izomer) 

1,3440 490492946 

1,1200 408871696 

0,2400 81500583 

0,1200 37373750 

0,0121 4544380 

0,0605 2229091 

 

Tab. 11: Hodnoty pro linearitu S-izomer 
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Graf 20: Závislost plochy pod píkem S-izomeru vydělené naváţkou na koncentraci 

racemátu ve vzorku. 

 

STATISTICKÉ PARAMETRY PRO REGRESY: y = kx + q 

Počet bodů 6 Odhad chyby 

Směrnice k = 371974698,1 ± 5558579,621 

Absolutní člen q = -8741577,416 ± 4018961,123 

Korelační koeficient r = 0,999107572   

Reziduální odchylka s = 2,14821E+14   

 

Tab. 12: Linearita, statistické parametry lineární regrese (S-izomer) 

Poţadavek na linearitu – korelační koeficient r › 0,9990 byl splněn. 

 

5.3.4. POMĚR SIGNÁLU K ŠUMU 

Poměr signálu k šumu (S/N) je jedním z parametrů pouţívaných pro testování 

účinnosti HPLC kolon. Poměr S/N je parametr, který ovlivňuje přesnost stanovení 

obsahu sloţek.  

Vypočítá se podle vzorce: S/N = 2H/h 

H – výška píku odpovídající dané sloţce 

h – absolutní hodnota největší výchylky signálu šumu od základní linie  

na chromatogramu slepého roztoku, sledovaná v rozsahu dvacetinásobku šířky píku 

v polovině jeho výšky 
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Výška píku R-izomeru byla odečtena z chromatogramu roztoku obsahujícího 

0,03025 mg/ml R-izomeru, výška S-izomeru byla odečtena z chromatogramu 

roztoku obsahujícího 0,03025 mg/ml S-izomeru. Výška šumu byla odečtena 

z chromatogramu slepého vzorku. 

 

S/NR = 19,661 

S/NS =  7,997 

 

 

5.3.5. MEZ DETEKCE A MEZ STANOVITELNOSTI 

LOD (Limit of Detection) – detekční limit (mez detekce) je nejniţší detekovatelná 

koncentrace látky, nestanovovaná kvantitativně, za definovaných experimentálních 

podmínek; definuje se jako trojnásobek směrodatné odchylky odezvy slepého pokusu 

– šumu [28.]. 

LOQ (Limit of Quantification) – kvantitativní limit (mez stanovitelnosti) je nejniţší 

koncentrace látky stanovitelná s přijatelnou přesností a správností; definuje se jako 

desetinásobek směrodatné odchylky šumu [28]. 

Hodnoty LOD a LOQ lze vypočítat s vyuţizím hodnoty poměru signálu k šumu. 

Mez detekce odpovídá takové hodnotě koncentrace analytu ve vzorku, která 

poskytne hodnotu poměru signálu k šumu 3. Mez stanovitelnosti odpovídá takové 

hodnotě koncentrace analytu ve vzorku, která poskytne hodnotu poměru signálu 

k šumu 10. 

Z hodnot poměru signálu k šumu byla vypočítána mez detekce a mez 

stanovitelnosti pro jednotlivé izomery: 

LODR = 0,0046 mg/ml R-izomeru v roztoku 

LOQR = 0,0154 mg/ml R-izomeru v roztoku 

LODS = 0,0114 mg/ml S-izomeru v roztoku 

LOQS = 0,0378 mg/ml S-izomeru v roztoku 
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6 ZÁVĚR 
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Na základě informací z literatury a experimentální práce byly nalezeny optimální 

chromatografické podmínky. Byla vybrána kolona CHIRAL-AGP (100 x 4,0 mm), 

která v kombinaci se zvolenou mobilní fází od sebe dostatečně separuje oba izomery. 

Jako mobilní fáze byla zvolena směs 10 mmol/l fosfátového pufru, jehoţ pH bylo 

upraveno na 7, s acetonitrilem v poměru 90:10. Jako optimální rychlost průtoku 

mobilní fáze byla určena hodnota 1,1 ml/min. Na základě proměření UV spektra 

omeprazolu byla detekce provedena při vlnové délce 210 nm. 

 

Analýza stability omeprazolu (racemátu) ukázala, ţe: 

Pro zajištění stability omeprazolu (racemátu i S-izomeru) v průběhu chirální 

separace s vyuţitím HPLC je tedy nejvhodnější pouţít jako rozpouštědlo acetonitril, 

teplotu uchovávání vzorku při analýze sníţit na 10
o
C a vzorky chránit před světlem. 

 

 

• Byla prokázána selektivita pouţité metody pro separaci izomerů omeprazolu. 

 

• Byla ověřena přesnost nástřiku (RSD = 0,2%), linearita odezvy detektoru  

pro omeprazol (racemát) v koncentracích od 0,0605 do 1,12 mg/ml. Korelační 

koeficient je pro oba izomery roven 0,9991. 

 

• Byl vypočítán poměr signálu k šumu pro R-izomer 19,661 a pro S-izomer 7,997. 

 

• Byla vypočítána mez detekce pro R-izomer 0,0046 mg/ml a pro S-izomer 

0,0114 mg/ml, a mez stanovitelnosti pro R-izomer 0,0154 mg/ml a pro S-izomer 

0,0378 mg/ml. 
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7 ABSTRAKT 
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Práce se zabývá testováním vlivu rozpouštědla (acetonitril, isopropylalkhol, 

methanol), teploty uchovávání a světla na stabilitu omeprazolu (racemát a S-izomer) 

při chirální separaci na koloně CHIRAL-AGP s vyuţitím HPLC. 

Experimentální výsledky ukázaly, ţe nejvhodnějším rozpouštědlem je pro racemát 

i S-izomer omeprazolu acetonitril. Teplota na koloně a světlo jsou důleţitými 

parametry, které ovlivňují stabilitu omeprazolu v průběhu analýzy. Pokles teploty 

na koloně vede ke zvýšení stability omeprazolu, přičemţ S-izomer je stabilnější 

v porovnání s racemátem. Působení světla na roztoky sniţuje jejich stabilitu, přičemţ 

S-izomer je na světle méně stabilní v porovnání s racemátem. 
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8 ABSTRACT



 67 

This work reports on study of sample stability of omeprazole during chiral 

analysis. The attention has been paid to the influence of experimental conditions 

(sample solvent, storage temperature, influence of light) on the stability of  

(R,S)-omeprazole and (S)-omeprazole as well. . The experimental results have shown 

that the most suitable solvent is acetonitrile for both i.e. racemic mixture and  

S-enantiomer. Column temperature and light are important variables, which 

influence stability of omeprazole during analysis. A decrease of column temperature 

results in an increase of omeprazole stability. S-enantiomer is more stable in 

comparison with racemate. An action of light on the solutions results in an decrease 

of its stability, S-enantiomere is on the light less stable in comparison with racemate. 
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