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Abstrakt 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy 

Kandidát: Kateřina Málková 

Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

Název diplomové práce: HPLC hodnocení L-tryptofanu a jeho metabolitů 

v biologickém materiálu 

Tématem diplomové práce bylo vyvinutí optimalizovaných podmínek 

pro stanovení L-tryptofanu a jeho metabolitů (L-kynurenin, kyselina kynurenová, 

serotonin, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, melatonin) pomocí vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie. 

Separace probíhala na silikagelové koloně Kinetex EVO C18 (100A, 

150 × 3 mm, 5 μm) s předkolonou OPTI-GUARD 1 mm C18 za použití 

spektrofotometrické a fluorimetrické detekce. Výchozí parametry detekce uvedené 

v metodě byly nastavené pro kynurenin (absorbance při 369 nm, 227 nm a fluorescenční 

detekce Ex: 369 Em: 475). Detekční a eluční parametry metody byly dále 

optimalizovány dle přidávaných analyzovaných látek na základě jejich individuálních 

UV a fluorescenčních spekter.   

Byly zkoušeny různé mobilní fáze, různá pH tlumivých roztoků. Výsledná 

mobilní fáze se skládala ze dvou složek: 

 mobilní fáze A: voda + octanový tlumivý roztok 0,1 M; pH 4,5; methanol 

v poměru 97:3 

 mobilní fáze B: methanol. 

Byla využita eluce gradientová. Průtoková rychlost mobilní fáze byla 

0,5 ml/min. Teplota na koloně byla nastavená na 30 °C. Objem nástřiku činil 100 μl. 

Celková doba analýzy byla 30 min.  

HPLC analýza byla validována dle FDA směrnic. Jako vnitřní standard byl 

použitý vanilin. Hodnocené validační parametry byly selektivita, stabilita, linearita, 

správnost, přesnost – opakovatelnost a robustnost. Všechny nalezené hodnoty byly 

v přijatelném rozsahu. 

Klíčová slova: L-tryptofan, L-kynurenin, kyselina kynurenová, serotonin, kyselina 

5-hydroxyindol-3-octová, melatonin, HPLC  



Abstract 

Charles University  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis 

Candidate: Kateřina Málková 

Supervisor: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 

Title of thesis: HPLC evaluation of L-tryptophan and its metabolites in biological 

material 

The purpose of this thesis was to develop optimized conditions for determination 

of L-tryptophan and its metabolites (L-kynurenine, kynurenic acid, serotonin, 

5-hydroxyindole-3-acetic acid, melatonin) using high performance liquid 

chromatography. 

Separation was achieved by a silica gel column Kinetex EVO C18 (100A, 

150 × 3 mm, 5 μm) with guard column OPTI-GUARD 1 mm C18 using 

spectrophotometric and fluorimetric detection. Initial parameters of detection mentioned 

in the method were for kynurenine (absorbance at 369 nm, 227 nm and fluorescence 

detection Ex: 369 Em: 475). Detection and elution parameters of the method were 

further optimized for subsequently added analysed substances on the basis of their 

individual UV and fluorescence spectra.  

Different types of mobile phase, different pH of buffer were examined. 

The finally mobile phase consisted of two components: 

 mobile phase A: water + acetate buffer 0,1 M; pH 4,5; methanol in a ratio 97:3 

 mobile phase B: methanol. 

The separation was performed by gradient elution. The flow rate was 

0,5 ml/min. The column temperature was set at 30 °C. The injection volume was 100 μl. 

Total runtime was 30 min.  

HPLC analysis was validated according to FDA guidelines. Vanillin was used as 

the internal standard. Selectivity, stability, linearity, accuracy, precision – repeatability, 

and robustness were measured validation parameters and all found values were within 

acceptable ranges. 

Keywords: L-tryptophan, L-kynurenine, kynurenic acid, serotonin, 

5-hydroxyindole-3-acetic acid, melatonin, HPLC  
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1 ÚVOD 

Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj a optimalizaci metody pomocí 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie. 

L-tryptofan patří mezi dvacet proteinogenních L-aminokyselin a je důležitým 

prekurzorem mnoha neuroaktivních látek (L-kynurenin, kyselina kynurenová, 

melatonin, serotonin, kyselina chinolinová). Jeho katabolity mohou působit 

neuroprotektivně, neurotoxicky, antioxidačně nebo naopak mohou oxidační stres 

vyvolat. Metabolismus L-tryptofanu je podrobněji popsán v teoretické části této 

diplomové práce.  

Teoretická část se věnuje základním poznatkům o vysokoúčinné kapalinové 

chromatografii. V současné době se jedná o zcela běžnou analytickou metodu, která 

vyniká svojí rychlostí, přesností a citlivostí. Umožňuje jak kvalitativní, 

tak i kvantitativní analýzu. Využití nalézá v nejrůznějších odvětvích nejenom 

farmaceutického výzkumu.  

V teoretické části jsou mimo jiné shrnuty poznatky z publikací věnující se vývoji 

a optimalizaci metod pro detekci L-tryptofanu a některých jeho metabolitů. 

Vyvinutá metoda využívá separaci na reverzní fázi s částicemi s pevným jádrem 

a kombinaci spektrofotometrické a fluorimetrické detekce. Je validována dle oficiálních 

směrnic a byla použita pro stanovení L-tryptofanu a jeho metabolitů ve vzorcích 

získaných z placentální perfúze krys.  
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2 CÍL 

Cílem této diplomové práce je vývoj, optimalizace a validace metody 

pro stanovení L-tryptofanu a jeho metabolitů (L-kynurenin, kyselina kynurenová, 

serotonin, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, melatonin) za použití vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie s využitím spektrofotometrické a fluorimetrické detekce. 

Nejprve bude třeba stanovit vhodné chromatografické podmínky – vhodné 

složení mobilní fáze, detekci, objem nástřiku, teplotu na koloně, rychlost průtoku a to 

tak, aby L-tryptofan a jeho metabolity byly separovány s dostatečnou citlivostí 

a dostatečným rozlišením. Metoda bude validována dle oficiálních směrnic a hodnocena 

pomocí validačních parametrů, kterými budou: selektivita, stabilita, linearita, správnost, 

přesnost – opakovatelnost a robustnost.  
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3 TEORETICKÁ ČÁST  
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3.1 L-tryptofan 

Systematický název: kyselina (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanová 
1
 

Sumární vzorec: C11H12N2O2 
1
 

Molekulová hmotnost: 204,23 
1
 

L-tryptofan (dále jen tryptofan), jedna z dvaceti 

proteinogenních L-aminokyselin, byl objeven 

anglickým chemikem F. Hopkinsem v roce 1901. Patří 

mezi esenciální aminokyseliny, což znamená, že si ji náš organismus nedokáže sám 

syntetizovat. Proto je nezbytné tryptofan přijímat exogenně. 
2, 3

 

Jedná se o bílý nebo téměř bílý krystalický či amorfní prášek, mírně rozpustný 

ve vodě, těžce v lihu 96%. Tryptofan se rozpouští ve zředěných roztocích alkalických 

hydroxidů a minerálních kyselin. 
1
 

Základem chemické struktury tryptofanu je kyselina propanová s navázaným 

indolem a amino skupinou. 
1
 

Kromě toho, že se jedná o proteinogenní L-aminokyselinu, je také důležitým 

prekurzorem mnoha neuroaktivních látek (L-kynurenin, kyselina kynurenová, 

melatonin, serotonin, kyselina chinolinová). Katabolity mají celou řadu účinků. Mohou 

působit neuroprotektivně, neurotoxicky, antioxidačně nebo naopak mohou oxidační 

stres způsobit či indukovat apoptózu. 
2, 4, 5

 

3.1.1 Potravinové zdroje tryptofanu 

Doporučená denní dávka tryptofanu je 3,5 – 6 mg/kg/den. 
2
 

Tryptofan najdeme v potravinách bohatých na proteiny ať už živočišného 

či rostlinného původu. 

 živočišný původ: mléko a mléčné výrobky, sýry, vejce, maso, plody moře 

 rostlinný původ: sójové boby, brambory, ořechy (vlašské, lískové, kešu) 
2, 5

 

Deficience tryptofanu může být způsobena nesprávnou životosprávou či stresem, 

což může způsobit celou řadu onemocnění (deprese, změny nálad, anxieta, spánková 

deprivace, anorexie, agitace, suicidální sklony, depersonalizace). 
2, 4, 6
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3.1.2 Metabolismus tryptofanu 

Tryptofan je katabolizován dvěma hlavními cestami (Obr. 1). Biotransformace 

na serotonin, melatonin, kyselinu 5-hydroxyindol-3-octovou tvoří celkově 3 – 10 %. 

Indolový kruh zde zůstává neporušený. Zbylých 90 – 97 % tvoří kynureninová cesta, 

kdy dochází k rozštěpení indolového kruhu. 
2
 

Syntéza serotoninu v CNS je závislá na hladině tryptofanu v plazmě a probíhá 

ve dvou krocích. Prvně dochází k hydroxylaci tryptofanu pomocí TPH (tryptofan 

hydroxylasa) za vzniku 5-hydroxytryptofanu. Následně je 5-hydroxytryptofan 

dekarboxylován za vzniku serotoninu. Reakce je katalyzována dekarboxylasou. 
2, 4

 

Serotonin je degradován na 5-hydroxyacetaldehyd za přítomnosti MAO-A 

a následně oxidován na kyselinu 5-hydroxyindol-3-octovou pomocí 

aldehyddehydrogenasy. Acetylací serotoninu transferasou vzniká N-acetyl-serotonin, 

který je následně konvertován na melatonin. Reakce je katalyzována transferasou.
 2

 

Druhá cesta biotransformace tryptofanu vede ke vzniku neuroprotektivní 

kyseliny kynurenové, neurotoxickému L-kynureninu (dále jen kynurenin) 

a neurotoxické kyselině chinolinové. Zde hrají roli dva klíčové enzymy – TDO 

(tryptofan 2,3-dioxygenasa) přítomná v játrech a IDO (indolamin 2,3-dioxygenasa) 

přítomná v extrahepatálních tkáních (CNS, plíce, placenta). 
2, 7

 

Metabolismus tryptofanu na serotonin vede k produkci NADH, zatímco 

metabolismus tryptofanu kynureninovou cestou vede k produkci NAD
+
. 

7
 

IDO je indukována faktory, které hrají roli v patofyziologii deprese (prozánětlivé 

cytokiny, lipopolysacharidy, oxidační stres). TDO je indukována glukokortikoidy, 

jejichž hladina bývá u deprese zvýšena. Deprese bývá doprovázena sníženou hladinou 

tryptofanu v plazmě, sníženou hladinou neuroprotektivních metabolitů nebo zvýšenou 

hladinou neurotoxických metabolitů tryptofanu. 
3, 4, 8

 

Na rozdíl od očekávání, některé studie uvádějí naopak zvýšené hladiny 

tryptofanu během depresivních epizod. Aktivita IDO je u žen signifikantně vyšší 

než u mužů, což vysvětluje zvýšenou prevalenci depresí u žen. 
4, 9

 

Zvýšené hladiny kyseliny chinolinové v mozku jsou často spojeny s patogenezí 

neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova choroba, Huntingtonova choroba). 
10, 

11
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Obr. 1 Zjednodušený metabolismus tryptofanu, zachycené jsou stanovované látky 
7
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3.2 Serotonin (5-hydroxytryptamin)  

Tento biogenní amin má v lidském těle význam zejména jako neurotransmiter. 

Serotoninergní neurony jsou distribuovány v různých regionech CNS (mozeček, 

hippocampus, hypotalamus). Nedostatek serotoninu v CNS je spojen s depresí, 

poruchou kognice, se změnami nálady, chování, libida. Serotonin působí i na periferii 

(gastrointestinální systém, imunitní systém). 
2, 12

 

3.3 Melatonin (5-methoxyacetyltryptamin)  

Melatonin, neboli 5-methoxyacetyltryptamin, byl poprvé izolovaný v roce 1958. 

Nejvyšší hladiny melatoninu jsou v noci. Melatonin je silný antioxidant, ale především 

ovlivňuje úroveň bdění prostřednictvím specifických receptorů. Je využíván jako 

hypnotikum. 
13

 

Hlavním místem tvorby melatoninu je epifýza. Melatonin je distribuován ale 

i v jiných orgánech (sítnice, ledviny, placenta, respirační a gastrointestinální trakt). 
14 

 

Nízké hladiny melatoninu jsou pozorovány u pacientů s Alzheimerovou 

chorobou, anorexií, depresí. 
3, 6
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3.4 Fyzikálně-chemické vlastnosti tryptofanu a jeho metabolitů 

Tab. 1 Fyzikálně-chemické vlastnosti tryptofanu a jeho metabolitů (hodnoty pKa a log P 

jsou vypočítány pomocí programu ChemDraw 18.0 s výjimkou pKa Melt) 
15, 16, 17, 18, 19, 20

 

 pKa log P Mr (g/mol) 

kynurenin 

 

2,087 

9,076 
-0,82 208,217 

kyselina kynurenová 

 

2,958 

7,659 
1,71 189,17 

serotonin 

 

10,456 

9,741 
0,51 176,219 

tryptofan 

 

10,012 

2,094 
0,32 204,229 

kyselina 5-hydroxyindol-3-octová 

 

4,135 

9,932 
0,69 191,186 

melatonin 

 

16,51 

- 0,69 

(v celém rozsahu 

pH bez náboje) 
20

 

0,59 232,283 
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3.5 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

3.5.1 Charakteristika HPLC 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, high performance liquid 

chromatography) je jedna z nejprogresivnějších analytických metod současnosti. 

Nachází uplatnění ve všech oblastech nejenom analýzy léčiv. Je s oblibou používána 

v moderních lékopisech (identita, obsah, čistota léčiva). 
26

 

Mezi hlavní přednosti této metody patří: 

• separační metoda umožňující kvalitativní i kvantitativní analýzu 

• možnost automatizace (autosampler, desítky analýz bez obsluhy operátora) 

• rychlost 

• vysoká citlivost (v závislosti na použitém detektoru) 

• malé množství vzorku. 
26

 

3.5.2 Princip HPLC 

Kapalinová chromatografie je založena na rozdílné distribuci dělených látek 

ve směsi mezi dvě různé nemísitelné fáze – mobilní (pohyblivou) a stacionární 

(nepohyblivou). Mobilní fází je v kapalinové chromatografii kapalina. Stacionární fází 

může být tuhá látka anebo kapalina na tuhém nosiči. Stacionární fáze se nachází 

v chromatografické koloně ve formě sorbentu, přes který protéká mobilní fáze. 

U vysokoúčinné kapalinové chromatografie je mobilní fáze přiváděna do systému 

pomocí čerpadla za vysokého tlaku.
 27

 

Aby docházelo k distribuci mezi mobilní a stacionární fází, musí existovat 

fázové rozhraní. Při dělení látek dochází k opakovanému ustalování rovnováhy mezi 

mobilní a stacionární fází.
 27

 

Separace a eluce jednotlivých analytů je tedy závislá na charakteru stacionární 

a mobilní fáze. Můžeme mluvit o eluci izokratické, kdy máme mobilní fázi 

o konstantním složení nebo o eluci gradientové, kdy máme mobilní fázi o zvyšující se 

eluční síle. Izokratická eluce je vhodná, pokud mají látky podobné fyzikálně-chemické 

vlastnosti. Zatímco gradientová eluce je vhodná, pokud mají látky odlišné 

fyzikálně-chemické vlastnosti a jejich izokratická eluce by byla časově náročná.
 27
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Po výstupu z kolony jsou jednotlivé separované zóny zaznamenány detektorem 

a signál je převeden do chromatografického záznamu, který se nazývá chromatogram. 

Křivky chromatografického záznamu nazýváme píky (eluční křivky). 
27

 

3.5.3 Popis kapalinového chromatografu 

Kapalinový chromatograf se skládá z následujících částí (Obr. 2): 

 zásobníky MF (uchovávání MF) 

 degasser (odplynění MF) 

 vysokotlaké čerpadlo (transport MF) 

 autosampler, manuální dávkovač (dávkování vzorku) 

 kolona (separace látek) 

 detektor (detekce látek) 

 PC, chromatografický software (záznam dat pro následné vyhodnocení).
 27

 

 

Obr. 2 Schéma kapalinového chromatografu 
28

 

Chromatograf může mít řadu obměn. Některé komponenty mohou být vyřazeny 

nebo naopak přidány. 
27

 

Zásobníky mobilní fáze jsou nejčastěji skleněné nádoby určitého objemu, 

vhodně zakryté z důvodu omezení vypařování rozpouštědla a také ochrany 

před vniknutím prachových částic do mobilní fáze. V zásobnících mobilní fáze jsou 

speciální filtry, které zachycují suspendované tuhé částice a zamezují tak vstupu 

do HPLC systému.
 27

 

Degasser slouží k odplynění mobilní fáze. Odplynění eliminuje celou řadu 

problémů (neopakovatelné retenční časy, špatná opakovatelnost objemu vzorku, snížená 

citlivost detekce, nestabilita provozu čerpadel). Používají se dva principy odplynění 

mobilní fáze – probublávání heliem nebo vakuový degasser.
 27

 



18 

 

Při izokratické eluci je mobilní fáze vedena jen z jednoho zásobníku MF 

do vysokotlakého čerpadla. Při gradientové eluci je mobilní fáze přiváděna ze dvou 

či více zásobníků a dle programu jsou fáze míseny ve směšovači, který se nachází 

před vysokotlakým čerpadlem. Někdy může být gradientová eluce uskutečněna pomocí 

dvou vysokotlakých čerpadel, kdy se směšovač nachází za čerpadlem. 
27

 

Dále je mobilní fáze vedena přes autosampler do chromatografické kolony. 

Vzorky jsou v autosampleru v malých skleněných lahvičkách zvaných vialky (2 ml).
 27

 

Plášť chromatografických kolon je nejčastěji z nerezové oceli. Vnitřní povrch 

kolony musí odolávat vysokých tlakům, chemickému působení MF a pokud možno, měl 

by být dokonale hladký. Pro analytické účely se používají kolony o vnitřním průměru 

2,1 až 5 mm, délce 10 až 300 mm a plněné náplněmi o velikosti částic 1 až 10 μm.
 27

 

Kolona je kapilárou spojena s detektorem, ze kterého je signál veden do datové 

stanice. Za detektorem může být ještě zařazen sběrač frakcí.
 27

 

3.5.4 Kvalitativní a kvantitativní analýza 

3.5.4.1 Kvalitativní analýza 

K identifikaci látek se nejčastěji využívají retenční časy, případně retenční 

objemy, získané vyhodnocením chromatogramu pomocí chromatografických softwarů. 

Další informaci o analytu mohou poskytnout specifické detektory například DAD, 

NMR, MS. Poslední dva jmenované poskytují detailní informace o molekulové 

hmotnosti a struktuře molekuly. 
29

 

Retenční čas, někdy také eluční čas, je definován jako čas od nástřiku vzorku 

na kolonu až po maximum chromatografického píku dané látky. 
26

 

V praxi se nejčastěji porovnává retenční čas píku analyzovaného vzorku 

s retenčním časem píku standardu za stejných chromatografických podmínek (složení 

MF, teplota). 
26, 29

 

3.5.4.2 Kvantitativní analýza 

Základem kvantitativní analýzy je nalezení vztahu mezi plochou, případně 

výškou píku, a množstvím eluované látky. Plochy píků lze opět vyhodnocovat pomocí 

chromatografických softwarů. Nejčastější chybou je nepřesné určení základní linie 

chromatogramu a nepřesné určení začátku a konce píku. 
29

 



19 

 

Při kvantitativním hodnocení jsou využívány tyto metody: metoda vnějšího 

standardu, metoda vnitřního standardu, metoda přídavku standardu, metoda 

normalizace. 
29

 

Metoda vnějšího standardu 

Metoda vnějšího standardu (external standard method, external standard 

calibration), někdy také metoda kalibrační křivky, je nejjednodušší. Koncentrace 

stanovované látky se určí porovnáním plochy jejího píku s píkem standardu 

za předpokladu, že plocha píku je přímo úměrná koncentraci látky jak u standardu, tak i 

u vzorku. 
29

 

Metoda vnitřního standardu 

Princip této metody je podobný metodě vnějšího standardu. Rozdíl spočívá 

v přidání stejného množství vnitřního standardu k roztoku vzorku i k roztoku standardu. 

Vnitřní standard je chemická látka, která musí být dobře oddělena od analyzovaného 

vzorku a zároveň by měla být eluována v blízkosti stanovované složky. Také by tato 

látka měla mít podobné fyzikálně-chemické vlastnosti a podobnou koncentraci jako 

stanovovaná složka. Výhodou metody je vyšší přesnost a eliminace chyb.
 29, 30

 

Metoda přídavku standardu 

Metoda přídavku standardu (standard addition method), někdy nesprávně 

označována jako metoda standardního přídavku, porovnává analytický signál vzorku se 

signálem získaným po přidání známých přídavků standardů stejného druhu jako je 

stanovovaná látka. 
29

 

Metoda normalizace  

Obsah stanovované látky se vyjádří jako procentuální podíl z ploch píků 

na chromatogramu. Zanedbány jsou píky, které náleží rozpouštědlům a píky 

pod limitem zanedbatelnosti. Základním nedostatkem této metody je předpoklad, že by 

všechny analyty měly vykazovat stejnou odezvu u daného detektoru. Pokud jsou plochy 

píků dvou analytů o stejné koncentraci odlišné, můžeme plochu korigovat za využití 

tzv. korekčních faktorů. Tato metoda je používána ve farmaceutické analýze 

při stanovení čistoty substancí. 
1, 29, 30
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3.5.5 Stacionární fáze 

Stacionární fáze je nepohyblivou částí HPLC systému. Touto fází může být tuhá 

látka nebo film kapaliny zakotvený či chemicky navázaný na tuhou matrici, která se 

nazývá nosič. Stacionární fáze je tedy složka HPLC systému, kde dochází 

k separačnímu procesu.
 27

 

Neexistuje jednoduché rozdělení stacionárních fází. Stacionární fáze můžeme 

členit na polární, nepolární a amfoterní. Dále mohou být fáze rozděleny 

dle chromatografického módu, který je použit pro separaci, na normální, reverzní, 

ionexy, HILIC, HIC, gely, afinitní, chirální. Další rozdělení stacionárních fází může být 

dle jejich chemického složení na anorganické oxidy, chemicky vázané fáze na bázi 

silikagelu, polymerní, hybridní, SF na bázi grafitového uhlíku. 
27

 

Stacionární fáze musí být chemicky a tepelně stabilní. Nesmí docházet 

k reakcím s mobilní fází. Kdyby docházelo k vymývání stacionární fáze z kolony, 

mohlo by se to projevit snížením citlivosti detekce nebo jejím úplným znemožněním. 
27

 

Silikagel 

Silikagel je nejrozšířenějším polárním anorganickým sorbentem. Má mnoho 

vlastností, díky kterým je takřka ideálním nosičem. Jeho vysoká mechanická odolnost 

umožňuje aplikaci při vysokých tlacích. V přítomnosti organických rozpouštědel se 

nesráží, ani nebobtná. Aktivními centry na povrchu silikagelu jsou silanolové 

skupiny. 
27

 

Stacionární fáze na bázi kovových oxidů 

Kovové oxidy patří mezi polární anorganické sorbenty. Mají daleko lepší 

chemickou a fyzikální stabilitu než silikagel. Ve vysokoúčinné kapalinové 

chromatografii nalezly uplatnění tyto oxidy: oxid zirkoničitý, oxid hlinitý a oxid 

titaničitý. Charakter povrchu kovových oxidů je složitější než u silikagelu. 
27

 

Polymerní stacionární fáze 

Polymery jsou většinou stabilní v celém rozsahu pH i při vysokých teplotách. 

Jsou tvořeny sítí mikrosfér, které vytváří porézní strukturu. Nevýhodou těchto fází je 

srážení či bobtnání při vysokém obsahu organické složky v mobilní fázi. Pro separace 

se využívá kopolymer styrenu a divinylbenzenu, polyvinylalkohol a metakryláty. 
27
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Stacionární fáze na bázi grafitového uhlíku 

Porézní grafitový uhlík poskytuje dobrou mechanickou stabilitu a 

chromatografickou účinnost. Patří mezi velmi silné adsorbenty. Přesný mechanismus 

retence na této fázi je komplikovaný a nebyl prozatím objasněn. 
27

 

3.5.6 Detektory 

Ideální HPLC detektor by měl mít tyto vlastnosti (ve skutečnosti žádný detektor 

nemá a nemůže mít všechny tyto vlastnosti): vysoká citlivost a předvídatelnost, 

univerzálnost, specificita, linearita, spolehlivost a snadnost použití, nedestruktivnost, 

signál nezávislý na složení MF, změně teploty a průtoku, nulový příspěvek 

k mimokolonovému rozmývání elučních zón, kvalitativní informace pro detekované 

píky. 
27

 

Mezi nejběžnější HPLC detektory řadíme spektofotometrický, fluorimetrický 

(fluorescenční), elektrochemický, hmotnostní, refraktometrický, radiometrický detektor, 

detektor rozptylu světla, detektor nabitých částic a další. 
27

 

V poslední době dochází k nárůstu využití hmotnostní spektrometrie na úkor 

UV-VIS a fluorescenční detekce. Výhodou hmotnostního spektrometru je univerzálnost 

a citlivost, a to i přes jeho vysokou cenu. 
27

 

Spektrofotometrické detektory  

Tyto detektory jsou založeny na principu absorpce záření v oblasti vlnových 

délek od 190 do 800 nm. Při kvantitativní analýze je využíván Lambert-Beerův zákon, 

který vyjadřuje vzájemný vztah mezi tloušťkou absorbující vrstvy, koncentrací 

absorbující složky a vlastní velikostí absorpce, vyjádřenou jako absorbance. 
27

 

Spektrofotometrické detektory mohou být dle konstrukčního uspořádání 

rozděleny na detektory s fixní vlnovou délkou, detektory s měnitelnou vlnovou délkou, 

detektory s programovatelnou vlnovou délkou a detektory s diodovým polem. 
27

 

Spektrofotometrické detektory jsou používány nejčastěji. Jejich výhodou je 

značná citlivost a fakt, že se mohou používat při gradientové eluci. 
26
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Fluorescenční detektory  

Fluorescenční detektor je založen na fluorescenci analytu a měření emisního 

záření, které látka vydá po absorpci excitačního elektromagnetického záření. 

Po absorpci záření přecházejí molekuly látek ze základního do excitovaného 

elektronového stavu. 
27

 

Fluorescenční detektory jsou v porovnání se spektrofotometrickými detektory 

méně univerzální, ale za to jsou citlivější, selektivnější a jsou rovněž použitelné 

pro gradientovou eluci. 
26

 

Elektrochemické detektory  

Elektrochemické detektory se používají u látek, které jsou schopné 

elektrochemické reakce probíhající na fázovém rozhraní roztok (MF) – elektroda. Tyto 

detektory měří určitou elektrickou veličinu (potenciál, proud), která se mění v důsledku 

přítomnosti analytu v mobilní fázi po průchodu průtokovou celou detektoru. Buď 

můžeme mít detektory amperometrické, které měří proud vyvolaný průchodem 

redukované/oxidované látky celou detektoru nebo detektory coulometrické, které měří 

náboj potřebný k oxidaci či redukci látky při jejím průtoku celou. 
27

 

Elektrochemické detektory dosahují vysoké citlivosti, ovšem většinu z nich 

nelze použít při gradientové eluci. Další nevýhodou těchto detektorů jsou vysoké 

požadavky na mobilní fázi (čistota, dokonalé odplynění). 
26, 27

 

Refraktometrické detektory  

Refraktometrické detektory jsou používané nejdéle a mají celou řadu nevýhod 

(nízká citlivost detekce, teplotní závislost odezvy, nemožnost použití při gradientové 

eluci, nutnost konstantního průtoku MF bez pulzů). Tyto univerzální detektory měří 

rozdíl indexu lomu čisté mobilní fáze a mobilní fáze s analyzovanou látkou. 
26, 27

 

Hmotnostně spektrometrické detektory 

Proces detekce hmotnostní spektrometrií se odehrává ve třech krocích. Nejprve 

musí být vzorek ionizován (ionizace elektrosprejem, chemická ionizace, fotoionizace). 

Poté následuje rozdělení iontů podle poměru hmotnost/náboj a jejich urychlení 

v analyzátoru. Nakonec dochází k detekci iontů a zesílení signálu v detektoru. 
26, 27

 

Hmotnostní spektrometry jsou velmi specifické a staly se standardními detektory 

v bioanalytice, potravinové analýze, proteomice, při výzkumu a vývoji nových lékových 

struktur. 
27
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Chemiluminiscenční detektory 

U chemiluminiscenčních detektorů je využívána fluorescence, která je vyvolána 

chemickou reakcí. Existují tři typy chemiluminiscenčních HPLC detektorů, a to 

detektor specifický pro dusík, pro síru a univerzální detektor. 
27

 

3.5.7 Chromatografické systémy 

Chromatografie s normálním uspořádáním 

Separace na normálních fázích patří mezi historicky nejstarší separace, ovšem 

v současné době ustupuje do pozadí. Pro separaci látek jsou používány polární 

stacionární fáze, zatímco mobilní fáze má polaritu v porovnání se stacionární nižší. 

Obecně můžeme říci, že retence látek na koloně se zvyšuje s rostoucí polaritou analytů 

a s rostoucí koncentrací polárního rozpouštědla v mobilní fázi klesá. 
27

 

Chromatografie s reverzním uspořádáním  

U separací na reverzních fázích, někdy také na obrácených fázích, je polární fáze 

mobilní. Obvykle se jedná o směs vodné složky (voda, zředěné vodné roztoky kyseliny 

nebo bází, pufry) s polárními organickými rozpouštědly mísitelnými s vodou 

(acetonitril, alkoholy). Stacionární fáze je tedy nepolární a jedná se nejčastěji o dlouhé 

uhlíkaté řetězce navázané na povrch nosiče. Nejčastější používanou fází je C18. 
27

 

Retence látek na reverzních fázích roste s počtem a délkou alkylů 

v homologických řadách, s počtem aromatických jader či v přítomnosti objemných 

substituentů (halogenů). Silně polární a iontové skupiny (-NH2, -OH, -COOH, -SO3H) 

retenci látek snižují. Takové látky se eluují v mrtvém objemu kolony. Chromatografické 

chování těchto látek lze ovlivnit změnou pH mobilní fáze. Změnou pH se potlačí 

disociace slabých kyselin či bází, a tím dochází ke zvýšení retence na reverzní fázi. 

U organických kyselin dochází k potlačení disociace při snížení pH na hodnotu 2 – 5, 

u organických bází při zvýšení pH na hodnotu 7 – 8. Pozor, při překročení pH 8 dochází 

k rozpouštění silikagelu. Se stabilními sorbenty lze pracovat v širším rozmezí pH. 
27

 

Separace na reverzních fázích bývá často metodou první volby při vývoji 

a optimalizaci nové HPLC metody. 
27
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3.5.8 Úprava vzorku před analýzou 

Valná většina reálných vzorků není kompatibilní s chromatografickými 

technikami. Důvodů je hned několik: složitý vzorek, vysoký obsah proteinů a jiných 

balastních látek, které mohou interferovat se sledovanými analyty. Cílem úpravy vzorku 

před analýzou je izolace analytů, přečištění extraktů a odstranění balastních látek. 

Vlastní úprava vzorku je časově nejnáročnější krok a zároveň je i nejčastějším zdrojem 

chyb. 
29

 

Techniky úpravy vzorku můžeme rozdělit na dvě skupiny, a to na klasické 

konvenční metody úpravy (SPE – extrakce na tuhou fázi, LLE – extrakce z kapaliny 

do kapaliny, PP – srážení proteinů) a moderní přístupy a trendy v úpravě 

(mikroextrakce, ON-LINE techniky, techniky s vysokou selektivitou).
 29

 

Mezi hlavní požadavky moderní přípravy vzorků patří zkrácení doby přípravy 

vzorků, menší spotřeba rozpouštědel, menší spotřeba vzorku, automatizace. 
29

 

3.5.9 Validace 

V dnešní době je nezbytností, aby vyvíjené analytické metody byly validovány. 

Validace je proces, jehož cílem je určit, zda-li je vyvinutá metoda pro daný účel 

dostatečně vhodná a spolehlivá. 
26, 29

 

Mezi testované validační parametry patří správnost, přesnost, selektivita, 

linearita, detekční limit, kvantitativní limit, rozsah a robustnost. 
26, 29

 

Existuje několik směrnic různých organizací, podle kterých můžeme metody 

validovat – směrnice FDA (Guidance for Industry, Bioanalytical Method Validation), 

směrnice EMA (Guideline on Bioanalytical Method Validation), směrnice ICH 

(Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology). 
29, 31, 32, 33

 

Správnost (accuracy) 

Správnost je definována jako shoda mezi získaným výsledkem měření 

a správnou hodnotou (přijatou referenční hodnotou). Rozdíl mezi správnou hodnotou 

a hodnotou zjištěnou měřením se nazývá chyba výsledku. Rozdíl mezi správnou 

hodnotou a střední hodnotou výsledků zkoušek se nazývá odchylka. Odchylka dosahuje 

záporných i kladných hodnot. 
26, 29
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Správnost se nejčastěji zjišťuje analýzou pěti vzorků na třech úrovních 

koncentrace (nejnižší, střední, nejvyšší). Průměr získaných koncentrací musí být 

v rozmezí 15 % od správné hodnoty s výjimkou dolního limitu kvantifikace, kde je 

tolerováno rozmezí 20 %. 
26, 29, 31

 

Přesnost (precision) 

Přesnost vyjadřuje míru shody mezi výsledky metody získanými opakovaně 

u jednoho homogenního vzorku. Přesnost by se měla měřit minimálně u pěti vzorků 

na třech úrovních koncentrace (nejnižší, střední, nejvyšší). Vyjadřuje se jako RSD 

(relativní směrodatná odchylka) koncentrací naměřených u vzorků na stejné úrovni 

koncentrace v rozmezí 15 % s výjimkou dolního limitu kvantifikace, kde je tolerováno 

rozmezí 20 %. 
26, 31

 

Dle podmínek opakování rozlišujeme tři úrovně přesnosti:  

 opakovatelnost – metoda se opakuje stejným způsobem, se stejnými činidly, 

na stejném přístroji, jedním pracovníkem; 

 mezilehlá přesnost – metoda se vykonává s různými činidly, přístroji, 

pracovníky, v různý den, ovšem v jedné laboratoři a se stejným vzorkem; 

 reprodukovatelnost – provedení je totožné jako u mezilehlé přesnosti 

s výjimkou toho, že probíhá v různých laboratořích. 
26

 

Selektivita (selectivity) 

Selektivita analytické metody je schopnost poskytnout informaci o dané látce 

v přítomnosti jiných interferujících látek. Jinými látkami se rozumí další účinné látky, 

nečistoty, pomocné látky, rozkladné produkty či zbytková rozpouštědla. Selektivita je 

testována porovnáním výsledků analýzy standardů se vzorkem bez analyzované látky 

(blank). 
26, 29

 

Linearita (linearity) 

Linearita je schopnost metody poskytnout lineární korelaci mezi odezvou 

detektoru a koncentrací analytu ve vzorku. V praxi se hodnotí minimálně pět 

kalibračních roztoků různých koncentrací. Jestliže se jedná o metodu lineární, směrnici 

lze určit z jednoho kalibračního bodu. Pokud metoda lineární není, výsledky je třeba 

vyhodnocovat z celé kalibrační křivky. 
26, 29

 

Lineární závislost je matematicky popsána vztahem, rovnicí přímky: 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 

(a – úsek na ose y, b – směrnice kalibrační přímky). Těsnost vzájemné závislosti 
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proměnných popisuje korelační koeficient R, který při lineární závislosti nabývá 

hodnoty ± 1. Platí, čím více se blíží 1, tím je závislost těsnější.
 26, 29

 

Detekční limit (limit of detection, LOD) 

Limit detekce, někdy také detekční limit či mez detekce, je nejnižší 

detekovatelná koncentrace stanovované látky, která se nestanovuje kvantitativně. Limit 

detekce tedy vyjadřuje citlivost dané metody. Stanovuje se jako koncentrace 

analyzované látky, kdy se poměr signálu k šumu rovná 3. Detekční limit se poté ověřuje 

analýzou příslušné koncentrace vzorku.
 26, 29

 

Kvantitativní limit (limit of quantification, LOQ) 

Limit kvantifikace, někdy kvantitativní, kvantifikační limit či mez 

stanovitelnosti, také vyjadřuje citlivost dané metody. Odpovídá takové koncentraci, 

kdy přesnost a správnost stanovení umožňuje kvantitativní vyhodnocení. Nejčastěji se 

vyjadřuje jako koncentrace s poměrem signálu k šumu 10. Většinou je to první bod 

kalibrační přímky.
 26, 29

 

Rozsah (range) 

Rozsahem se rozumí koncentrační hranice, ve kterých může být metoda 

používána. Proto se tento parametr nejčastěji odvozuje z linearity. Dolní ohraničení 

nejčastěji tvoří limit kvantifikace. Horní ohraničení může být určeno maximální 

odezvou, při jehož překročení už přístroj nepracuje přesně.
 26, 29

 

Robustnost (robustness) 

Robustnost metody můžeme definovat jako: 

 míra vlivu kolísání hodnot parametrů metody na výsledek stanovení, 

 míra kapacity metody poskytovat totožné výsledky při jejím reprodukování 

za mírně pozměněných podmínek. 
26, 29

 

Cílem je upozornit na takové podmínky, které by mohly ovlivnit výsledky 

analýzy. U HPLC se sleduje například: změna složení mobilní fáze, rychlost průtoku, 

teplota na koloně a jiné. 
26, 29
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3.6 Publikované studie pro stanovení tryptofanu a jeho metabolitů 

Tab. 2 Studie č. 1 

HPLC; zdroj 
21

 

SF 
TSKGel ODS-80 Ts (250 × 4,6 mm ID, 5 μm) 

předkolona: TSKGel  

MF 
0,1% TFA v H2O:ACN (90:10) 

0,1% CH3COOH v H2O:ACN (90:10) 

Eluce izokratická 

Detektor 

spektrofotometrický: 220 nm, 280 nm, 300 nm (Trp, 

5-HT, 5-OHI3Ac), 364 nm (Kyn), 330 nm (KynAc)  

fluorimetrický:  

Trp, 5-HT, 5-OHI3Ac: Ex 297 nm, Em 344 nm 

KynAc: Ex 330 nm, Em 390 nm 

Kyn: Ex 364 nm, Em 480 nm 

hmotnostní spektrometrie 

Objem nástřiku (μl) 100 

Průtoková rychlost (ml/min) 0,8; 0,6 

Retenční čas (min) 
Trp 30,8; 5-HT 7,91; 5-OHI3Ac 17,6; Kyn 12,1; 

KynAc 21,6 

Doba analýzy (min) 35 

Stanovení Trp, 5-HT, 5-OHI3Ac, Kyn, KynAc 

Vzorek mozek plodu králíka, plodová voda (29. gestační den) 
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Tab. 3 Studie č. 2 

HPLC, úprava vzorku před analýzou: precipitace proteinů; zdroj 
22

 

SF 
BDS column (250 × 4,6 mm ID, 5 mm) 

předkolona: C18 security guard cartridge  

MF 
5% ACN, roztok pufru (25 mmol/l octan sodný a 

0,01 mmol/l EDTA, pH 4,5 CH3COOH 

Eluce izokratická  

Detektor 

spektrofotometrický: 280 (Trp), 360 (Kyn), 

333 nm (KynAc) 

elektrochemický: 700 mV (5-HT, 5-OHI3Ac) 

Teplota (°C) 25 

Objem nástřiku (μl) 20  

Průtoková rychlost (ml/min) 1 

Retenční čas (min) Trp 10,9; 5-HT 13; 5-OHI3Ac 8,2; Kyn 6,4; KynAc 9,9 

Doba analýzy (min) 14 

Stanovení Trp, 5-HT, 5-OHI3Ac, Kyn, KynAc 

Vzorek krysí plazma  
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Tab. 4 Studie č. 3 

HPLC, úprava vzorku před analýzou: precipitace proteinů; zdroj 
14

 

SF 
Supelco C18 (250 nm × 4,6 mm ID, 5 μm) 

předkolona: Phenomenex 4 × 3 mm ID 

MF A voda/0,1% TFA 

MF B methanol/0,1% TFA 

Eluce gradientová 

Detektor 

spektrofotometrický: 360 nm, 280 nm (Trp, Kyn) 

fluorimetrický:  

5-HT, 5-HTR: Ex 300 nm, Em 335 nm 

AAc: Ex 339 nm, Em 419 nm 

Trp: Ex 285 nm, Em 365 nm 

IAA: Ex 282 nm, Em 349 nm 

Melt: Ex 295 nm, Em 339 nm 

Objem nástřiku (μl) 40 

Průtoková rychlost (ml/min) 1 

Retenční čas (min) 
Trp 17,73; 5-HT 8,27; 5-HTR 9,97; Kyn 8,15; AAc 11,84; 

IAA 26,68; Melt 28,5 

Doba analýzy (min) 50 

Stanovení Trp, 5-HT, 5-HTR, Kyn, AAc, IAA, Melt 

Vzorek krysí sérum 
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Tab. 5 Studie č. 4 

HPLC, úprava vzorku před analýzou: precipitace proteinů; zdroj 
23

 

SF Agilent HC-C18 (250 mm × 4,6 mm ID, 5 μm) 

MF A 20 mmol/l NaAc, 30 mmol/l CH3COOH, 3% methanol 

MF B 20 mmol/l NaAc/CH3COOH, 10% methanol, 10% ACN 

Eluce gradientová 

Detektor 

spektrofotometrický:  

258 nm, 365 nm, 344 nm (Cr, Kyn, KynAc) 

fluorimetrický:  

Ex 295 nm, Em 340 nm (Trp, 5-OHI3Ac, 5-HT) 

Objem nástřiku (μl) 50 

Průtoková rychlost (ml/min) 1 

Retenční čas (min) 
Cr 4,18; Trp 16,18; Kyn 11,73; KynAc 16,47; 

5-OHI3Ac 18,22; 5-HT 13,37 

Doba analýzy (min) 30 

Stanovení Cr, Trp, Kyn, KynAc, 5-OHI3Ac, 5-HT 

Vzorek moč 
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Tab. 6 Studie č. 5 

LC-MS/MS, úprava vzorku před analýzou: precipitace proteinů; zdroj 
24

 

SF 
Kinetex C18 (100 mm × 2,1 mm ID, 5 μm) 

předkolona: Phenomenex 2,1 mm C18  

MF A voda/0,1% HCOOH 

MF B ACN/0,1% HCOOH 

Eluce gradientová 

Detektor hmotnostní spektrometrie 

Teplota (°C) 25 

Objem nástřiku (μl) 5 

Průtoková rychlost (ml/min) 0,35 – 2,5 

Retenční čas (min) 
Trp 5,29; Kyn 3,53; AAc 7,13; KynAc 6,72; 3HK 2,04; 

XA 6,58; 3HAc 3,98; 5-HT 3,61; 5-HTR 3,74 

Doba analýzy (min) 15 

Stanovení Trp, Kyn, AAc, KynAc, 3HK, XA, 3HAc, 5-HT, 5-HTR 

Vzorek plazma 

Tab. 7 Studie č. 6 

LC-MS/MS, úprava vzorku před analýzou: SPE; zdroj 
25

 

SF Restek C18 Aqueous column (100 mm × 2,1 mm) 

MF A mravenčan amonný ve vodě, pH 5,5 CH3COOH 

MF B ACN 

Eluce gradientová 

Detektor hmotnostní spektrometrie 

Teplota (°C) 25 

Objem nástřiku (μl) 10 

Průtoková rychlost (ml/min) 0,2 

Retenční čas (min) 
Trp 6,61; Kyn 5,6; KynAc 6,25; 3HAc 3,15; AAc 3,51; 

QA 2,05 

Doba analýzy (min) 12 

Stanovení Trp, Kyn, KynAc, 3HAc, AAc, QA 

Vzorek krysí plazma 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  
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4.1 Chemikálie, přístroje, pomůcky 

Chemikálie 

 4-chloro-DL-fenylalanin – Sigma, Německo 

 amoniak – 20 – 29% vodný roztok – Penta s.r.o., Česká republika 

 dichlormethan – Penta s.r.o., Česká republika 

 ethylacetát – Lach-Ner, Česká republika 

 hydroxid sodný koncentrovaný RS – ČL 2017 

 Krebsův živný roztok 

 kyselina 1-oktansulfonová sodná sůl – Sigma Aldrich, Německo 

 kyselina 2,3-pyridindikarboxylová (kyselina chinolinová) – Sigma Aldrich, 

Německo 

 kyselina 5-hydroxyindol-3-octová – Sigma Aldrich, Německo 

 kyselina homovanilová – Sigma Aldrich, Německo 

 kyselina kynurenová – Sigma Aldrich, Německo 

 kyselina mravenčí – Sigma Aldrich, Německo 

 kyselina octová 99% – Penta s.r.o., Česká republika 

 kyselina trifluoroctová – Fluorochem, UK 

 L-kynurenin – Sigma Aldrich, Německo 

 L-tryptofan – Sigma, Německo 

 melatonin – Sigma Aldrich, Německo 

 methanol – VWR Chemicals, USA 

 riboflavin – Lachema, Brno 

 serotonin – Sigma Aldrich, Německo 

 vanilin – Fluka, Čína 

 voda čištěná reverzní osmózou 

Krebsův živný roztok 

Krebsův živný roztok jsme dostávali již naředěný z Katedry farmakologie a toxikologie: 

Krebsův zásobní roztok (Tab. 8) – příprava do zásoby, uchováváno v lednici. 
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Tab. 8 Krebsův zásobní roztok 

LÁTKA na 100 ml ž. r. 

NaCl 6,90 g 

KCl 0,35 g 

NaHCO3 2,10 g 

Na2HPO4.12H2O 0,14 g 

Glukósa 1,00 g 

Zásobní roztok CaCl2.2H2O – příprava do zásoby, uchováváno v lednici: 

2,94 g CaCl2.2H2O do 100 ml destilované vody. 

Zásobní roztok MgCl2.6H2O – příprava do zásoby, uchováváno v lednici: 

2,44 g MgCl2.6H2O do 100 ml destilované vody. 

V čase potřeby se naředí Krebsův zásobní roztok (např. na množství 100 ml). 

 10 ml Krebsova zásobního roztoku + 90 ml destilované vody 

 přidat 0,7 ml zásobního roztoku CaCl2.2H2O + 0,5 ml zásobního roztoku 

MgCl2.6H2O 

 zamíchat, změřit/upravit pH 

 přidat 0,1 ml Heparinu a 1 g Dextranu 

 zamíchat, zfiltrovat, předehřát 

HPLC sestava 

 HPLC jednotka: Shimadzu, Japonsko 

 řídící jednotka: CBM-20A  

 degasser: DGU-20A3 

 čerpadlo: LC-20AD 

 autosampler: SIL-20AC 

 předkolona: OPTI-GUARD 1 mm C18 

 kolona: Kinetex EVO, C18, 100A, 150 × 3 mm 

 termostat kolony: CTO-20AC Shimadzu 

 detektory: UV-VIS SPD-20A, FLUORESCENCE RF-10AXL 

 PC program: Lab Solutions, version 5.85 
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Přístroje 

 analytické váhy – Sartorius CPA22D-0CE, Německo; Mettler AT21 

Comparator, Mettler Toledo, Belgie 

 ph metr – SCHOTT CG 843, Schott Instruments GmbH, Německo 

 magnetická míchačka – Color squid, Ika Werke, Německo 

 vodní vývěva 

 třepačka – Vortex, VELP Scientifica, Itálie 

 ultrazvuková lázeň – K 10, Kraintek, Slovensko 

 centrifuga – IEC CL31R Multispeed, Thermo electron corporation, USA 

 spektrofotometr – UV-2401PC Shimadzu, Japonsko 

 fluorimetr – FS5 Spectrofluorometer, Edinburgh Instruments, Velká Británie 

 manifold na SPE kolonky  

Laboratorní pomůcky 

Digestoř, Eppendorf zkumavky, Erlenmeyerovy baňky, filtrační baňka, filtry 

(OLIMPEAK certified filters by teknokroma – syringe filters 0,22 μm), frita, injekční 

stříkačky, kádinky, SPE kolonky (HyperSep Verify Cx, HyperSep Retain Cx, HyperSep 

Scx Spe, STRATA XC, STRATA X, STRATA Screen-C, STRATA Phenyl), kopistky, 

kyvety, laboratorní lžičky, míchadlo, odměrné válce, pipetík, pipety (automatické, 

dělené, nedělené) + špičky, stojan na zkumavky, střička, skleněné tyčinky, vialky, 

víčka, septa, zátky (skleněné, plastové), zkumavky. 

4.2 Obecné postupy 

4.2.1 Příprava roztoků 

Zásobní roztok tryptofanu a jeho metabolitů 

 Zásobní roztok tryptofanu byl připravený navážením 0,1 mg tryptofanu do 1 ml 

methanolu. Roztok byl uchovávaný v mrazničce. Výsledná koncentrace tryptofanu 

činila 0,1 mg/ml. 

 Zásobní roztoky metabolitů tryptofanu (kynurenin, kyselina kynurenová, 

serotonin, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, melatonin) byly připravené navážením 

0,1 mg příslušného metabolitu do 1 ml methanolu. Roztoky byly uchovávané 

v mrazničce. Výsledná koncentrace metabolitů tryptofanu činila 0,1 mg/ml. 
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Zásobní roztok šesti standardů 

Ze zásobních roztoků tryptofanu a metabolitů tryptofanu o koncentraci 

0,1 mg/ml bylo odebráno po 10 μl od každého (s výjimkou kynureninu) a doplněno 

do 1 ml methanolu. Ze zásobního roztoku kynureninu se odebralo 5× více, tedy 50 μl 

a doplněno do 1 ml methanolu. Roztok byl uchovávaný v mrazničce. Výsledná 

koncentrace zásobního roztoku šesti standardů činila 1 μg/ml (kynurenin 5 μg/ml). 

Tento zásobní roztok šesti standardů byl připraven stejným způsobem ještě 

jednou, ovšem místo methanolu se přidával Krebsův živný roztok. A to z toho důvodu, 

že při vyšších koncentracích, a tedy i větším množství methanolu, by mohlo dojít 

ke změnám separace. 

Roztok vnitřního standardu 

Jako vnitřní standard byl testován riboflavin, vanilin a kyselina homovanilová. 

Roztoky byly připraveny rozpuštěním 5 mg v 1 ml methanolu. Následně se z takto 

připraveného roztoku odebralo 10 μl a doplnilo do 1 ml methanolem. Vznikl zásobní 

roztok vnitřního standardu o koncentraci 50 μg/ml, ze kterého se ke každému vzorku 

odebíralo 20 μl na 1 ml celkového vzorku. Výsledná koncentrace vnitřního standardu 

ve vzorku činila 1 μg/ml. 

Vzorky standardů k analýze 

Ze zásobního roztoku šesti standardů o koncentraci 1 μg/ml (kynurenin 5 μg/ml) 

se odebralo 20 μl, doplnilo se do 1 ml Krebsova živného roztoku a důkladně se 

promíchalo na třepačce. Poté se přidalo 20 μl vanilinu IS 50 μg/ml MeOH a opět se 

promíchalo na třepačce. Nakonec se přidal 1 μl kyseliny octové a ještě jednou se vše 

promíchalo na třepačce. Výsledná koncentrace vzorku standardů k analýze činila 

20 ng/ml (kynurenin 100 ng/ml). 

Od koncentrace 50 ng/ml (kynurenin 250 ng/ml) a výše se používal zásobní 

roztok šesti standardů v Krebsově živném roztoku. 

4.2.2 Příprava mobilní fáze 

Ke 250 ml vody bylo přidáno 1422 μl kyseliny octové. Roztok se promíchal 

na magnetické míchačce. Následovně se do roztoku vložily elektrody pH metru a 

po ustálení se postupně přikapával hydroxid sodný až do dosáhnutí pH 4,5. Takto 
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připravený roztok se přefiltroval. K 194 ml přefiltrovaného roztoku se přidalo 6 ml 

methanolu a důkladně promíchalo. 

4.2.3 Příprava HPLC systému  

Při každé změně složení mobilní fáze byla kolona ekvilibrována po dobu 

20 minut. 

4.3 Vývoj metody 

Při vývoji chromatografické metody a hledání optimálního složení mobilní fáze 

se v původním zadání počítalo pouze s tryptofanem a hlavně serotoninem jakožto 

analyzovanými látkami. Dle údajů vyčtených z literatury se serotonin sledoval 

fluorimetricky a tryptofan spektrofotometricky. Postupně vyvstala potřeba hodnotit 

ostatní metabolity tryptofanu (kyselina kynurenová, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, 

melatonin, kynurenin, kyselina chinolinová) a 4-chloro-DL-fenylalanin, proto 

docházelo ke změnám ve vývoji metody a optimalizaci složení mobilní fáze. 

4-chloro-DL-fenylalanin byl obsažen v některých vzorcích, nebylo ale nutné jej 

kvantifikovat, nýbrž jen ověřit, zda nebude interferovat. Kyselina chinolinová byla 

ze série vyřazena kvůli minimální retenci. Na možnostech její analýzy se bude dále 

pracovat v rámci dalších prací na katedře Farmaceutické chemie a Farmaceutické 

analýzy FaF UK v HK. 

Pro separaci byla použita kolona Kinetex EVO C18 (100A, 150 × 3 mm, 5 μm) 

s předkolonou. Při vývoji metody byly postupně vyzkoušeny různé podmínky, které se 

přizpůsobovaly aktuálně analyzované sérii látek. Zpočátku byly testovány mobilní fáze 

s kyselinou mravenčí (pH 3,0) a methanolem (3 – 10 %). Kyselina mravenčí byla 

vystřídána octanovým pufrem. 

 Kvůli rozmanitosti acidobazických vlastností látek v sérii byly vyzkoušeny 

různá pH v limitu udávaným výrobcem pro danou kolonu (pH 1 – 12 
34

). Pro kyselé 

prostředí byla zkoušena též kyselina trifluoroctová a pro bazické prostředí amoniak. 

Vývoj začal elucí izokratickou. Po přidání ostatních metabolitů tryptofanu, a to 

zejména melatoninu, se izokratická metoda ukázala jako nedostatečná, proto se přešlo 

k eluci gradientové. Gradientová eluce se postupně vyvíjela podle separace 
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analyzovaných látek. Průtoková rychlost mobilní fáze byla z 0,3 ml/min změněna 

na 0,5 ml/min. Teplota zůstala na 30 °C. 

Kvůli optimalizaci detekce použité ve finální metodě byly proměřeny UV 

a fluorescenční spektra tryptofanu a jeho metabolitů. 

4.4 LLE a SPE izolace 

Během vývoje chromatografické metody se zkoušela LLE a SPE izolace.  

V rámci LLE izolace se zkoušela extrakce s 10 mM kyselinou oktansulfonovou 

a ethylacetátem (pH méně než 2), s 10 mM kyselinou oktansulfonovou 

a dichlormethanem (pH méně než 2), dále izolace s kyselinou trifluoroctovou a 

ethylacetátem.  

SPE izolace se realizovala na základě návodu uvedeného u kolonky STRATA X 

(Tab. 9). Rychlost průtoku byla regulována na přibližně 1 ml/min (jedna kapka 

za 3 sekundy). 

Tab. 9 SPE izolace 

Stav (condition) 0,5 ml MeOH 

Ekvilibrace (equilibrate) 0,5 ml H2O 

Vzorek (sample) 
0,5 ml 25 ng 5-HT/ml promýt kolonku do odpadu, 

následovně 1,5 ml vzorek (nástřik 100 μl) 

Promytí (wash) 0,5 ml 5% MeOH (nástřik 10 μl) 

10 minut naplno vakuum  

Eluce (elute) 0,5 ml MeOH (nástřik 10 μl) 

Vzorek byl připraven ze zásobního roztoku serotoninu o koncentraci 0,1 mg/ml, 

ze kterého se odebralo 10 μl a doplnilo do 1 ml 990 μl Krebsovým živným roztokem. 

Vznikl roztok o koncentraci 1 μg/ml.  Z tohoto roztoku se odebralo 50 μl a doplnilo 

do 2 ml 1950 μl Krebsovým živným roztokem.  Vznikl roztok o koncentraci 25 ng/ml 

(tedy 50 ng/2 ml). 

Porovnávací roztok A o koncentraci 100 ng/ml MeOH představuje ideální eluci. 

Připraven byl odebráním 10 μl zásobního roztoku serotoninu o koncentraci 0,1 mg/ml 

a doplněn do 1 ml 990 μl MeOH. Z toho roztoku se odebralo 100 μl a doplnilo do 1 ml 

900 μl MeOH. Nastříknuto bylo 10 μl. 
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Porovnávací roztok B o koncentraci 25 ng/ml Krebsova živného roztoku byl 

připravený totožným způsobem jako vzorek. Nastříknuto bylo 100 μl. 

U kolonek STRATA XC, HyperSep Retain CX a HyperSep Scx Spe se zkoušel 

blank namísto vzorku. Důvodem byl test selektivity, tedy vyloučení případného píku se 

stejným tR jako serotonin, což bylo analýzami skutečně vyloučeno. Blank představoval 

čistý Krebsův živný roztok.  

Jelikož serotonin stále zůstával na kolonce, zkusila se po posledním kroku 

Tab. 9 eluce s přidaným NH3 (261 μl NH3 + 739 μl MeOH – z toho 0,5 ml na kolonku 

+ 114 μl 99% CH3COOH do vialky).  

SPE izolace byla zkoušena postupem shodným jako v Tab č. 9 u následujících 

kolonek: HyperSep Verify Cx, HyperSep Retain Cx, HyperSep Scx Spe, STRATA XC, 

STRATA X, STRATA Screen-C, STRATA Phenyl. 

4.5 Příprava roztoků pro validaci metody 

Selektivita  

Pro zjištění selektivity vyvinuté metody byly vyhodnoceny následující 

chromatogramy: 

1) Vzorek standardů o koncentraci 25 ng/ml (kyselina kynurenová, serotonin, tryptofan, 

kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, melatonin) a 125 ng/ml (kynurenin). K vzorku 

standardů bylo přidáno 20 μl vanilinu IS 50 μg/ml MeOH a 1 μl kyseliny octové.  

2) Blank, jenž představuje čistý Krebsův živný roztok. 

3) Vzorek z Katedry farmakologie a toxikologie FaF UK v HK o objemu 1 ml, 

ke kterému bylo přidáno 20 μl vanilinu IS 50 μg/ml MeOH a 1 μl kyseliny octové.  

Příprava vzorku standardů pro stanovení selektivity je uvedena v tabulce č. 10.  

Tab. 10 Příprava vzorku standardů ke stanovení selektivity 

Koncentrace 

(ng/ml) 

Zásobní roztok 

šesti standardů v 

MeOH 

Krebsův živný 

roztok 

Vanilin IS 

50 μg/ml 

MeOH 

Kyselina 

octová 

99% 

25 (125) 25 μl 975 μl 20 μl 1 μl 

Pozn. – v závorce uvedená koncentrace kynureninu 
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Stabilita 

Vzorky standardů pro testování stability byly o koncentraci 20 ng/ml (kyselina 

kynurenová, serotonin, tryptofan, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, melatonin) a 

100 ng/ml (kynurenin). Ke každému vzorku bylo přidáno 20 μl vanilinu IS 50 μg/ml 

MeOH a 1 μl kyseliny octové.  

Příprava vzorků standardů pro stanovení stability je uvedena v tabulce č. 11.  

Tab. 11 Příprava vzorků standardů ke stanovení stability 

Koncentrace 

(ng/ml) 

Zásobní roztok 

šesti standardů v 

MeOH 

Krebsův živný 

roztok 

Vanilin IS 

50 μg/ml 

MeOH 

Kyselina 

octová 

99% 

20 (100) 20 μl 980 μl 20 μl 1 μl 

Pozn. – v závorce uvedená koncentrace kynureninu 

Linearita 

Příprava vzorků standardů pro stanovení linearity je uvedena v tabulce č. 12.  

Tab. 12 Příprava vzorků standardů ke stanovení linearity 

Koncentrace 

(ng/ml) 

Zásobní roztok šesti standardů v 

MeOH 

Krebsův živný 

roztok 

Vanilin IS 

50 μg/ml 

MeOH 

Kyselina 

octová 99% 

0,1 (0,5) 
1 μl + 999 Krebsův ž. r. 

→ z toho 100 μl 
900 μl 

20 μl 1 μl 

0,5 (2,5) 
1 μl + 999 Krebsův ž. r. 

→ z toho 500 μl 
500 μl 

1 (5) 1 μl 999 μl 

5 (25) 5 μl 995 μl 

10 (50) 10 μl 990 μl 

25 (125) 25 μl 975 μl 

 Zásobní roztok šesti standardů 

v Krebsově ž. r. 

 

50 (250) 50 μl 950 μl 

20 μl 1 μl 100 (500) 100 μl 900 μl 

250 (1250) 250 μl 750 μl 

Pozn. – v závorkách uvedené koncentrace kynureninu 
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Správnost 

Správnost byla testována na vzorcích standardů o koncentraci 250 ng/ml, 

25 ng/ml, 5 ng/ml (kyselina kynurenová, tryptofan, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, 

melatonin); 250 ng/ml, 25 ng/ml, 0,5 ng/ml (serotonin) a 1250 ng/ml, 125 ng/ml, 

25 ng/ml (kynurenin). 

Od každé látky byl připraven zásobní roztok o koncentraci 0,1 mg/ml MeOH. 

Pro stanovení nejnižší správnosti, přesnosti a opakovatelnosti byl vytvořen speciální 

zásobní roztok šesti standardů, ve kterém má kyselina kynurenová, tryptofan, kyselina 

5-hydroxyindol-3-octová a melatonin koncentraci 5 ng/ml, serotonin 0,5 ng/ml 

a kynurenin 25 ng/ml. Podrobný způsob přípravy je uvedený v tabulce č. 13 a 14. 

Tab. 13 Příprava vzorků ke stanovení nejnižší správnosti, přesnosti a opakovatelnosti 

 

Cílové 

nejnižší 

koncentrace 

(ng/ml) 

Zásobní 

roztoky 

jednotlivých 

látek 

(0,1 mg/ml) 

 

Speciální 

zásobní 

roztok 

šesti 

standardů 

Krebsův 

živný 

roztok 

Vanilin IS 

50 μg/ml 

MeOH 

Kyselina 

octová 

99% 

Kyn 25 50 μl 

do 1 ml 

MeOH 

(vzniká 

speciální 

zásobní 

roztok šesti 

standardů) 

5 μl 995 μl 20 μl 1 μl 

Kyn

Ac 
5 10 μl 

5-HT 0,5 1 μl 

Trp 5 10 μl 

5-

OHI

3Ac 

5 10 μl 

Melt 5 10 μl 
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Tab. 14 Příprava vzorků ke stanovení střední a nejvyšší správnosti, přesnosti a 

opakovatelnosti 

Koncentrace 

(ng/ml) 

Zásobní roztok šesti 

standardů v MeOH 

Krebsův živný 

roztok 

Vanilin IS 

50 μg/ml 

MeOH 

Kyselina 

octová 99% 

25 (125) 25 μl 975 μl 20 μl 1 μl 

 

Zásobní roztok šesti 

standardů 

v Krebsově ž. r. 

 

250 (1250) 250 μl 750 μl 20 μl 1 μl 

Pozn. – v závorkách uvedené koncentrace kynureninu 

Přesnost 

Přesnost byla testována na vzorcích standardů o koncentraci 250 ng/ml, 

25 ng/ml, 5 ng/ml (kyselina kynurenová, tryptofan, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, 

melatonin); 250 ng/ml, 25 ng/ml, 0,5 ng/ml (serotonin) a 1250 ng/ml, 125 ng/ml, 

25 ng/ml (kynurenin). 

Příprava vzorků standardů k analýze probíhala totožným způsobem jako 

v kapitole 4.5 – Správnost. 

Opakovatelnost  

Opakovatelnost byla testována na vzorcích standardů o koncentraci 250 ng/ml, 

25 ng/ml, 5 ng/ml (kyselina kynurenová, tryptofan, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, 

melatonin); 250 ng/ml, 25 ng/ml, 0,5 ng/ml (serotonin) a 1250 ng/ml, 125 ng/ml, 

25 ng/ml (kynurenin). 

Příprava vzorků standardů k analýze probíhala totožným způsobem jako 

v kapitole 4.5 – Správnost. 

Robustnost 

Robustnost byla testována na vzorcích standardů o koncentraci 25 ng/ml 

(kyselina kynurenová, serotonin, tryptofan, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová, 

melatonin) a 125 ng/ml (kynurenin). K vzorkům bylo přidáno 20 μl vanilinu IS 

50 μg/ml MeOH a 1 μl kyseliny octové. Blank představoval Krebsův živný roztok. 

Příprava vzorků standardů pro stanovení robustnosti je uvedena v tabulce č. 15.  
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Tab. 15 Příprava vzorků standardů ke stanovení robustnosti   

Koncentrace 

(ng/ml) 

Zásobní roztok 

šesti standardů 

v MeOH 

Krebsův živný 

roztok 

Vanilin IS 

50 μg/ml 

MeOH 

Kyselina 

octová 

99% 

25 (125) 25 μl 975 μl 20 μl 1 μl 

Pozn. – v závorce uvedená koncentrace kynureninu  



44 

 

5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

Cílem práce bylo vyvinout optimalizované podmínky pro HPLC analýzu 

tryptofanu a jeho metabolitů v biologickém materiálu a následná validace této metody. 

Dle původního zadání byla v první části experimentální práce vyvíjena vhodná 

metoda pro stanovení serotoninu a tryptofanu (prekurzor serotoninu). Po prostudování 

literatury byla zvolena kolona s reverzní fází C18, konkrétně kolona Kinetex EVO C18 

(100A, 150 × 3 mm, 5 μm) s předkolonou OPTI-GUARD 1 mm C18.  

Jedná se o Core-Shell kolonu, tedy kolonu vyplněnou částicemi s pevným 

jádrem. Částice mají pevné neporézní jádro, které je nepropustné pro analyzované látky 

a vnější porézní obal. Díky této kombinaci mají Core-Shell kolony oproti plně porézním 

částicím mnoho výhod: zvýšené rozlišení, nízký zpětný tlak (Obr. 3). 
35, 36

 

 

Obr. 3 Porovnání Core-Shell a plně porézních částic 
37

 

Při vývoji metody byly vyzkoušeny různé chromatografické podmínky. V první 

fázi vývoje byla testována izokratická eluce s mobilní fází tvořenou kyselinou mravenčí 

(pH 3,0) a methanolem (10 %). Retence serotoninu byla minimální, eluoval se téměř 

v mrtvém čase. Množství methanolu bylo tedy sníženo na 5 %, ale retence byla stále 

slabá. Dále se zkusilo zvýšit pH kyseliny mravenčí na 4,0 a procento methanolu snížit 

na 3 %, ovšem retence byla pořád slabá. Výrazněji pomohla až náhrada kyseliny 

mravenčí octanovým pufrem (pH 4,0; MeOH 3 %). Retenční čas serotoninu se posunul 

na 4,6 minut. Při snížení pH pufru na 3,5 se retence zhoršila (3,9 minut). Při zvýšení pH 

na 4,5 se zlepšila na dostatečných 5 minut. Průtoková rychlost byla 0,3 ml/min. 

V této fázi vývoje došlo k rozšíření původního zadání o další sérii látek. 

K serotoninu a tryptofanu přibyl kynurenin, kyselina kynurenová, kyselina 

5-hydroxyindol-3-octová a kyselina chinolinová. Ve stávajících podmínkách 
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vykazovala kyselina chinolinová nulovou a kynurenin poměrně slabou retenci. Byly 

zkoušeny různé pH stávající mobilní fáze (od pH 2,0 až k pH 8,0), ale lepší separace se 

nepodařilo dosáhnout, proto jsme se vrátili zpátky k pH 4,5.  

Kyselina chinolinová se eluovala s mrtvým časem i při pH 2. Došli jsme 

k závěru, že se ji nepodaří analyzovat společně s ostatními analyty a bude muset být 

pro její stanovení vyvinuta odlišná metoda. 

Metoda vyvinutá pro serotonin (pH 4,5; MeOH 3 %) se tedy ukázala jako 

vhodná i pro celou sérii látek (tryptofan, kynurenin, kyselina kynurenová, kyselina 

5-hydroxyindol-3-octová), kdy i přes poměrně slabou retenci kynureninu byly všechny 

píky od sebe i od píků z blanku odděleny (blank představuje Krebsův živný roztok).  

V další fázi vývoje byla série látek doplněna ještě o melatonin. Melatonin je 

v porovnání s ostatními stanovovanými látkami lipofilnější a za podmínek izokratické 

eluce ho nelze rozumně eluovat. Bylo rozhodnuto o vyvinutí gradientu. Gradient bylo 

nutné nastavit tak, aby nedocházelo k interferencím s píky z blanku.  

Ve stávajících podmínkách s průtokovou rychlostí 0,3 ml/min trvala analýza 

příliš dlouho (45 minut), proto se průtoková rychlost zvýšila na 0,5 ml/min, přepočítal 

se gradient a celková doba analýzy se zkrátila na relativně přijatelných 30 minut.  

Gradient vyvinuté metody začíná v osmé minutě, po eluci všech ostatních 

stanovovaných látek (Tab. 16, 17). 

Tab. 16 Gradient vyvinuté metody 

Čas (min) MF A (%) MF B (%) 

0,00-8,40 100 0 

8,40-9,60 100 → 82 0 → 18 

9,60-21,60 82 18 

21,60-22,20 82 → 100 18 → 0 

22,20-30,00 100 0 

Tab. 17 Retenční časy jednotlivých analytů 

Analyt tR (min) Analyt tR (min) 

kynurenin (UV) 2,9 kyselina 5-hydroxyindol-3-octová 8,0 

kyselina kynurenová (UV) 6,8 melatonin 23,0 

serotonin 4,1 vanilin IS (UV) 14,5 

tryptofan 5,7  
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Jako vnitřní standard byl testován riboflavin, vanilin a kyselina homovanilová. 

Vanilin se ukázal jako nejvýhodnější vnitřní standard. Riboflavin nebyl stálý, proto se 

od něj upustilo. Kromě vanilinu by šla použít i kyselina homovanilová, ale bylo by 

nutné upravit parametry metody a gradient. 

Zpočátku nebylo známo, na jakých hladinách se analyzované látky budou 

pohybovat. Obvyklé hladiny serotoninu v biologickém materiálu se pohybují 

okolo 21 - 321 ng/ml v séru 
38

, 8,25 ± 2,24 ng/ml v plazmě 
39

. Po prvních pokusech bylo 

zřejmé, že hladiny serotoninu ve vzorcích budou velmi nízké (1 ng/ml). Byly 

vyzkoušeny izolační techniky, ale bez většího úspěchu (kapitola 5.2). Nakonec se 

ukázalo, že nejlépe povede k cíli zvýšení objemu nástřiku na 100 μl, ovšem to s sebou 

přineslo problém se štěpením píku kyseliny 5-hydroxyindol-3-octové. Tento problém se 

vyřešil přídavkem 1 μl 99 % kyseliny octové ke všem vzorkům. 

5.1 Parametry vyvinuté metody (Tab. 18) 

Rozměry kolony: délka 150 mm, ID 3 mm  

Stacionární fáze: silikagel C18 (velikost částic 5 μm, velikost pórů 100A) 

Předkolona: OPTI-GUARD C18, délka 1 mm 

MF A: voda + octanový tlumivý roztok 0,1 M pH 4,5 + MeOH 97+3 

MF B: čistý methanol 

Teplota: 30 °C 

Objem nástřiku: 100 μl  

Průtoková rychlost: 0,5 ml/min 

Detekce: spektrofotometrický a fluorimetrický detektor (na základě proměření UV a 

fluorescenčních spekter jednotlivých analyzovaných látek, Tab. 19) 

Eluce: gradientová 

Celková doba analýzy: 30 minut  
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Tab. 18 Vyvinutá metoda 

Čas (min)  Analyt 

0,00 UV: λ č. 1 369 nm Kyn 

0,00 UV: λ č. 2 227 nm Kyn 

0,00 Emise 475 nm Kyn 

0,00 Excitace 369 nm Kyn 

3,20 Emise 334 nm 5-HT + Trp 

3,20 Excitace 280 nm 5-HT + Trp 

4,50 UV: λ č. 1 300 nm Trp 

4,50 UV: λ č. 2 254 nm Trp + KynAc 

6,00 UV: λ č. 1 244 nm KynAc 

6,50 Emise 333 nm 5-OHI3Ac 

6,50 Excitace 276 nm 5-OHI3Ac 

8,40 MF B 0 %  

9,60 MF B 18 %  

11,00 Emise 395 nm Vanilin IS 

11,00 Excitace 307 nm Vanilin IS 

11,00 UV: λ č. 1 220 nm Vanilin IS 

11,00 UV: λ č. 2 254 nm Vanilin IS 

19,80 Emise 331 nm Melt 

19,80 Excitace 278 nm Melt 

21,60 MF B 18 %  

22,20 MF B 0 %  

Tab. 19 Naměřené hodnoty spekter 

Analyt UV (nm) Ex/Em 

kynurenin 369, 227 369/475 

kyselina kynurenová 244, 254  

serotonin  280/334 

tryptofan 300, 254 280/334 

kyselina 5-hydroxyindol-3-octová  276/333 

melatonin  278/331 

vanilin IS 220, 254 307/395 
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V UV spektru se sledoval kynurenin, kyselina kynurenová a vanilin IS (Obr. 4). 

Fluorimetricky se sledoval serotonin, tryptofan, kyselina 5-hydroxyindol-3-octová a 

melatonin (Obr. 5). Vanilin IS by šlo sledovat i fluorimetricky, ale v UV oblasti nám 

výsledky vycházely přesněji.  

 

Obr. 4 Chromatogram analyzovaných látek (50 ng/ml, Kyn 250 ng/ml), UV detekce 

 

Obr. 5 Chromatogram analyzovaných látek (50 ng/ml), fluorescenční detekce 

  

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 min

-2500

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

22500

25000

27500

30000

32500

35000

37500

40000

42500

45000

47500

50000

uV

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 min

0

25000

50000

75000

100000

125000

150000

175000

200000

225000

250000

275000

300000

325000

350000

375000

400000

425000
uV

Kyn 

 

KynAc 

 

IS 

 

5-HT 

 

5-OHI3Ac 

Trp 

 

Melt 

 

IS 

 



49 

 

5.2 LLE a SPE izolace 

Ze začátku byla snaha o získání lepší výtěžnosti pomocí LLE a SPE izolace. 

Bohužel jsme nedostávali takové výsledky, aby se extrakce vyplatila. Výtěžnost byla 

prakticky nulová. Po přidání amoniaku, a následně kyseliny octové 

z důvodu neutralizace, se sice pík serotoninu u některých kolonek (STRATA XC, 

HyperSep Retain Cx, HyperSep Scx Spe) ukázal, ale byl rozštěpený (Obr. 6). Vzorky 

z Katedry farmakologie a toxikologie byly řádově v jednotkách ml a bylo by třeba 

pro každou analyzovanou látku kvůli rozdílným podmínkám vlastní kolonku. To by 

bylo časově náročné a zejména velmi drahé. Z těchto důvodů se od LLE a SPE izolace 

upustilo. 

 

Obr. 6 SPE izolace s použitím kolonky Strata XC, ukázka rozštěpeného 5-HT 

(tR = 6,7 min) po eluci MeOH s přidaným NH3, průtok: 0,3 ml/min, fluorescenční 

detekce; shoda dolů: porovnávací roztok standardu 5-HT (25 ng/ml), izolát Strata XC, 

izolát Strata XC po eluci MeOH s přidaným NH3  
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5.3 Validace metody 

HPLC analýza byla validována dle FDA směrnic. Hodnocené validační 

parametry byly: selektivita, stabilita, linearita, správnost, přesnost – opakovatelnost a 

robustnost. 
26, 29, 31

 

5.3.1 Selektivita 

Závěr: Nepatrný pík v blanku, který má stejný retenční čas jako tryptofan (Obr. 8), je 

zanedbatelný, neboť tryptofan je ve vzorcích sledován ve velmi vysokých 

koncentracích. Vyvinutá metoda je dostatečně selektivní, neboť píky analyzovaných 

látek jsou dostatečně oddělené (Obr. 7, 8). Kdyby bylo nutno sledovat tryptofan 

při nižších koncentracích, pík se stejným retenčním časem jako tryptofan by mohl mít 

vliv na výsledky. Navržené jednoduché, nikoliv ideální řešení je, že by bylo možné 

odečíst plochu píku v blanku od plochy píku tryptofanu. 

 

Obr. 7 Shora dolů chromatogram standardů, blanku a vzorku; průtok: 0,5 ml/min; 

UV detekce; tR (Kyn) = 2,9 min; tR (KynAc) = 6,8 min 
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Obr. 8 Shora dolů chromatogram standardů, blanku a vzorku; průtok: 0,5 ml/min; 

fluorescenční detekce; tR (5-HT) = 4,1 min; tR (Trp) = 5,7 min; 

tR (5-OHI3Ac) = 8,0 min; tR (Melt) = 23,0 min 

5.3.2 Stabilita 

Stabilita vzorků standardů byla sledována v autosampleru při teplotě 30 °C a 

při zamražení a rozmražení.  

Závěr: Ani po zamražení a rozmražení, tak ani po 72 hodinách v autosampleru 

nedochází ke změnám analýzy. 
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5.3.3 Linearita 

Zobrazením linearity je kalibrační přímka, tedy závislost odezvy detektoru 

na koncentraci látky. 
26, 29

 Byla připravena série vzorků o známé koncentraci (Tab. 20 – 

25). Pro popis závislosti byla využita rovnice přímky (Obr. 9 – 14). 

Tab. 20 Hodnoty kalibrační přímky pro kynurenin 

Koncentrace 

Kyn (ng/ml) 

Poměr ploch 

Kyn/IS UV 

5 0,0064 

25 0,0366 

50 0,0953 

125 0,1937 

250 0,4643 

500 0,8507 

1250 2,1051 

 

Obr. 9 Graf závislosti poměru ploch Kyn/IS UV na koncentraci kynureninu 

regresní rovnice: y = 0,0017x + 0,0052 

koeficient determinace: R² = 0,9994; koeficient korelace: R = 0,9997 
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Tab. 21 Hodnoty kalibrační přímky pro kyselinu kynurenovou 

Koncentrace 

KynAc (ng/ml) 

Poměr ploch 

KynAc/IS UV 

1 0,0142 

5 0,0346 

10 0,1167 

25 0,2233 

50 0,4968 

100 0,9364 

250 2,2146 

 

Obr. 10 Graf závislosti poměru ploch KynAc/IS UV na koncentraci kyseliny kynurenové 

regresní rovnice: y = 0,0089x + 0,0188 

koeficient determinace: R² = 0,9989; koeficient korelace: R = 0,9994 
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Tab. 22 Hodnoty kalibrační přímky pro serotonin 

Koncentrace 

5-HT (ng/ml) 

Poměr ploch 

5-HT/IS UV 

0,1 0,1954 

0,5 0,3367 

1 0,8959 

5 3,7335 

10 8,7826 

25 21,7091 

50 55,2568 

100 105,9449 

250 195,6193 

 

Obr. 11 Graf závislosti poměru ploch 5-HT/IS UV na koncentraci serotoninu 

regresní rovnice: y = 0,8072x + 4,0026  

koeficient determinace: R² = 0,979; koeficient korelace: R = 0,9894 
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Tab. 23 Hodnoty kalibrační přímky pro tryptofan 

Koncentrace 

Trp (ng/ml) 

Poměr ploch 

Trp/IS UV 

5 2,9884 

10 4,6896 

25 7,7836 

50 18,5861 

100 29,6173 

250 69,0720 

 

Obr. 12 Graf závislosti poměru ploch Trp/IS UV na koncentraci tryptofanu 

regresní rovnice: y = 0,2686x + 2,4225 

koeficient determinace: R² = 0,9967; koeficient korelace: R = 0,9983 
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Tab. 24 Hodnoty kalibrační přímky pro kyselinu 5-hydroxyindol-3-octovou 

Koncentrace  

5-OHI3Ac (ng/ml) 

Poměr ploch 5-

OHI3Ac/IS UV 

1 1,1248 

5 2,1516 

10 3,9209 

25 9,6721 

50 23,4477 

100 43,5196 

250 104,0116 

 

Obr. 13 Graf závislosti poměru ploch 5-OHI3Ac/IS UV na koncentraci kyseliny 

5-hydroxyindol-3-octové 

regresní rovnice: y = 0,4166x + 0,5867 

koeficient determinace: R² = 0,9989; koeficient korelace: R = 0,9994 
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Tab. 25 Hodnoty kalibrační přímky pro melatonin 

Koncentrace 

Melt (ng/ml) 

Poměr ploch 

Melt/IS UV 

1 0,0309 

5 0,1997 

10 0,3596 

25 1,1537 

50 3,1952 

100 5,7891 

250 14,2441 

 

Obr. 14 Graf závislosti poměru ploch Melt/IS UV na koncentraci melatoninu 

regresní rovnice: y = 0,0575x - 0,0573 

koeficient determinace: R² = 0,9985; koeficient korelace: R = 0,9992 

Závěr: Získané kalibrační křivky prokázaly linearitu metody. Hodnoty koeficientů 

korelace ukazují na téměř přímou úměrnost (R > 0,98). 
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5.3.4 Správnost 

Tab. 26 Stanovení správnosti pro kynurenin 

Koncentrace 

Kyn (ng/ml) 

Plocha píku 

Kyn 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

Kyn/IS UV 

Vypočítaná 

koncentrace 

(ng/ml) 

Odchylka 

(%) 

1250 

354753 180168 1,97 1357,35 

+ 9,02 

358110 178139 2,01 1385,80 

359922 183157 1,97 1354,65 

361047 180657 2,00 1377,69 

356935 183865 1,94 1338,24 

125 

33836 171311 0,20 136,16 

+ 4,15 

35043 186931 0,19 129,23 

33248 188563 0,18 121,55 

34360 190209 0,18 124,53 

34129 168698 0,20 139,46 

25 

6687 189761 0,04 24,29 

- 1,94 

6492 193388 0,03 23,14 

6946 192947 0,04 24,82 

6715 193539 0,03 23,92 

7243 189113 0,04 26,40 
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Tab. 27 Stanovení správnosti pro kyselinu kynurenovou 

Koncentrace 

KynAc (ng/ml) 

Plocha píku 

KynAc 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

KynAc/IS UV 

Vypočítaná 

koncentrace 

(ng/ml) 

Odchylka (%) 

250 

372108 180168 2,07 260,98 

+ 4,93 

375160 178139 2,11 266,12 

378159 183157 2,06 260,90 

377702 180657 2,09 264,19 

377552 183865 2,05 259,47 

25 

37354 171311 0,22 27,55 

+ 2,82 

37437 186931 0,20 25,31 

37655 188563 0,20 25,23 

37310 190209 0,20 24,79 

34239 168698 0,20 25,65 

5 

7319 189761 0,04 4,87 

- 2,67 

7229 193388 0,04 4,72 

7528 192947 0,04 4,93 

7363 193539 0,04 4,81 

7480 189113 0,04 5,00 
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Tab. 28 Stanovení správnosti pro serotonin 

Koncentrace 

5-HT (ng/ml) 

Plocha píku 5-

HT 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

5-HT/IS UV 

Vypočítaná 

koncentrace 

(ng/ml) 

Odchylka (%) 

250 

32054942 180168 177,92 239,61 

- 4,31 

32470470 178139 182,28 245,48 

31810974 183157 173,68 233,90 

32460287 180657 179,68 241,98 

32102477 183865 174,60 235,14 

25 

3388590 171311 19,78 26,64 

+ 3,85 

3487150 186931 18,65 25,12 

3621275 188563 19,20 25,86 

3587838 190209 18,86 25,40 

3354224 168698 19,88 26,78 

0,5 

57397 189761 0,30 0,41 

+ 7,98 

80187 193388 0,41 0,56 

78475 192947 0,41 0,55 

82351 193539 0,43 0,58 

83248 189113 0,44 0,60 
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Tab. 29 Stanovení správnosti pro tryptofan 

Koncentrace 

Trp (ng/ml) 

Plocha píku 

Trp 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

Trp/IS UV 

Vypočítaná 

koncentrace 

(ng/ml) 

Odchylka (%) 

250 

11209463 180168 62,22 224,49 

- 11,69 

11139098 178139 62,53 225,62 

11046029 183157 60,31 217,60 

11106982 180657 61,48 221,83 

10924499 183865 59,42 214,38 

25 

1264432 171311 7,38 26,63 

+ 4,42 

1287502 186931 6,89 24,85 

1331605 188563 7,06 25,48 

1321402 190209 6,95 25,07 

1332519 168698 7,90 28,50 

5 

243768 189761 1,28 6,13 

+ 16,35 

220219 193388 1,14 5,44 

220230 192947 1,14 5,45 

238830 193539 1,23 5,89 

244632 189113 1,29 6,18 
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Tab. 30 Stanovení správnosti pro kyselinu 5-hydroxyindol-3-octovou 

Koncentrace 

5-OHI3Ac 

(ng/ml) 

Plocha píku 

5-OHI3Ac 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

5-OHI3Ac/IS 

UV 

Vypočítaná 

koncentrace 

(ng/ml) 

Odchylka (%) 

250 

15807085 180168 87,74 267,95 

+ 5,97 

15831652 178139 88,87 271,42 

15696923 183157 85,70 261,74 

15754753 180657 87,21 266,34 

15482691 183865 84,21 257,18 

25 

1445264 171311 8,44 25,77 

+ 1,63 

1486355 186931 7,95 24,28 

1541952 188563 8,18 24,97 

1526190 190209 8,02 24,51 

1519445 168698 9,01 27,51 

5 

294157 189761 1,55 4,86 

+ 14,11 

351295 193388 1,82 5,70 

346262 192947 1,79 5,63 

376408 193539 1,94 6,10 

376424 189113 1,99 6,24 
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Tab. 31 Stanovení správnosti pro melatonin 

Koncentrace 

Melt (ng/ml) 

Plocha píku 

Melt 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

Melt/IS UV 

Vypočítaná 

koncentrace 

(ng/ml) 

Odchylka (%) 

250 

2180428 180168 12,10 285,55 

+ 14,66 

2210839 178139 12,41 292,83 

2211985 183157 12,08 284,96 

2231978 180657 12,35 291,51 

2169651 183865 11,80 278,43 

25 

194524 171311 1,14 26,79 

+ 5,13 

201819 186931 1,08 25,47 

208801 188563 1,11 26,13 

207424 190209 1,09 25,73 

195113 168698 1,16 27,29 

5 

38832 189761 0,20 4,83 

- 6,64 

37985 193388 0,20 4,63 

35979 192947 0,19 4,40 

40876 193539 0,21 4,98 

36027 189113 0,19 4,50 

Závěr: Odchylky získaných hodnot vyhovují limitům pro stanovení správnosti. 
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5.3.5 Přesnost 

Tab. 32 Stanovení přesnosti pro kynurenin 

Koncentrace 

Kyn (ng/ml) 

Plocha píku 

Kyn 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

Kyn/IS UV 

RSD 

(%) 

1250 

354753 180168 1,97 

1,40 

358110 178139 2,01 

359922 183157 1,97 

361047 180657 2,00 

356935 183865 1,94 

125 

33836 171311 0,20 

5,81 

35043 186931 0,19 

33248 188563 0,18 

34360 190209 0,18 

34129 168698 0,20 

25 

6687 189761 0,04 

4,97 

6492 193388 0,03 

6946 192947 0,04 

6715 193539 0,03 

7243 189113 0,04 
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Tab. 33 Stanovení přesnosti pro kyselinu kynurenovou  

Koncentrace 

KynAc (ng/ml) 

Plocha píku 

KynAc 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

KynAc/IS UV 

RSD 

(%) 

250 

372108 180168 2,07 

1,04 

375160 178139 2,11 

378159 183157 2,06 

377702 180657 2,09 

377552 183865 2,05 

25 

37354 171311 0,22 

4,19 

37437 186931 0,20 

37655 188563 0,20 

37310 190209 0,20 

34239 168698 0,20 

5 

7319 189761 0,04 

2,19 

7229 193388 0,04 

7528 192947 0,04 

7363 193539 0,04 

7480 189113 0,04 
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Tab. 34 Stanovení přesnosti pro serotonin 

Koncentrace 

5-HT (ng/ml) 

Plocha píku 

5-HT 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

5-HT/IS UV 

RSD 

(%) 

250 

32054942 180168 177,92 

2,00 

32470470 178139 182,28 

31810974 183157 173,68 

32460287 180657 179,68 

32102477 183865 174,60 

25 

3388590 171311 19,78 

2,82 

3487150 186931 18,65 

3621275 188563 19,20 

3587838 190209 18,86 

3354224 168698 19,88 

0,5 

57397 189761 0,30 

13,77 

80187 193388 0,41 

78475 192947 0,41 

82351 193539 0,43 

83248 189113 0,44 
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Tab. 35 Stanovení přesnosti pro tryptofan 

Koncentrace 

Trp (ng/ml) 

Plocha píku 

Trp 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

Trp/IS UV 

RSD 

(%) 

250 

11209463 180168 62,22 

2,14 

11139098 178139 62,53 

11046029 183157 60,31 

11106982 180657 61,48 

10924499 183865 59,42 

25 

1264432 171311 7,38 

5,76 

1287502 186931 6,89 

1331605 188563 7,06 

1321402 190209 6,95 

1332519 168698 7,90 

5 

243768 189761 1,28 

6,16 

220219 193388 1,14 

220230 192947 1,14 

238830 193539 1,23 

244632 189113 1,29 
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Tab. 36 Stanovení přesnosti pro kyselinu 5-hydroxyindol-3-octovou 

Koncentrace 

5-OHI3Ac 

(ng/ml) 

Plocha píku 

5-OHI3Ac 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

5-OHI3Ac/IS 

UV 

RSD 

(%) 

250 

15807085 180168 87,74 

2,10 

15831652 178139 88,87 

15696923 183157 85,70 

15754753 180657 87,21 

15482691 183865 84,21 

25 

1445264 171311 8,44 

5,13 

1486355 186931 7,95 

1541952 188563 8,18 

1526190 190209 8,02 

1519445 168698 9,01 

5 

294157 189761 1,55 

9,45 

351295 193388 1,82 

346262 192947 1,79 

376408 193539 1,94 

376424 189113 1,99 
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Tab. 37 Stanovení přesnosti pro melatonin 

Koncentrace 

Melt (ng/ml) 

Plocha píku 

Melt 

Plocha píku 

IS UV 

Poměr ploch 

Melt/IS UV 

RSD 

(%) 

250 

2180428 180168 12,10 

2,02 

2210839 178139 12,41 

2211985 183157 12,08 

2231978 180657 12,35 

2169651 183865 11,80 

25 

194524 171311 1,14 

2,86 

201819 186931 1,08 

208801 188563 1,11 

207424 190209 1,09 

195113 168698 1,16 

5 

38832 189761 0,20 

5,12 

37985 193388 0,20 

35979 192947 0,19 

40876 193539 0,21 

36027 189113 0,19 

5.3.6 Opakovatelnost  

Tab. 38 Stanovení opakovatelnosti pro kynurenin 

Koncentrace 

Kyn (ng/ml) 
Plocha píku Kyn 

RSD 

(%) 

1250 356935 359090 359814 356570 354705 0,57 

125 34360 36374 35448 33991 35100 2,67 

25 7243 6687 6861 6966 7090 3,05 

Tab. 39 Stanovení opakovatelnosti pro kyselinu kynurenovou 

Koncentrace 

KynAc (ng/ml) 
Plocha píku KynAc 

RSD 

(%) 

250 377552 376209 377991 375666 376374 0,26 

25 37310 37761 37680 37082 37328 0,75 

5 7480 7319 7379 7291 7245 1,24 
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Tab. 40 Stanovení opakovatelnosti pro serotonin 

Koncentrace 

5-HT (ng/ml) 
Plocha píku 5-HT 

RSD 

(%) 

250 32102477 32022617 32163616 32050034 31940853 0,26 

25 3587838 3586886 3590563 3581286 3569153 0,24 

0,5 83248 83382 80817 83512 80799 1,71 

Tab. 41 Stanovení opakovatelnosti pro tryptofan 

Koncentrace 

Trp (ng/ml) 
Plocha píku Trp 

RSD 

(%) 

250 10924499 10837731 10866718 10798891 10806203 0,47 

25 1321402 1318334 1328411 1324956 1319266 0,32 

5 244632 243768 208690 210876 211174 8,32 

Tab. 42 Stanovení opakovatelnosti pro kyselinu 5-hydroxyindol-3-octovou 

Koncentrace 

5-OHI3Ac 

(ng/ml) 

Plocha píku 5-OHI3Ac 
RSD 

(%) 

250 15482691 15418844 15458551 15357032 15360103 0,37 

25 1526190 1531869 1525424 1526149 1527059 0,17 

5 376424 334398 370185 374050 374267 4,85 

Tab. 43 Stanovení opakovatelnosti pro melatonin 

Koncentrace 

Melt (ng/ml) 
Plocha píku Melt 

RSD 

(%) 

250 2169651 2085160 2006821 2126722 2063178 2,96 

25 207424 207330 205237 206108 201940 1,09 

5 36027 38832 39057 38368 37548 3,24 

Závěr: Relativní směrodatné odchylky měření vyhovují limitům pro stanovení přesnosti 

a opakovatelnosti. 

  



71 

 

5.3.7 Robustnost 

Pro sledování robustnosti byly vybrány takové parametry, které by mohly 

významně ovlivnit výsledky analýzy. Parametry byly sledovány jak u standardů, tak 

u blanku.  

Byl sledovaný vliv změny teploty na koloně o ± 5 °C. Obecně platí, že při vyšší 

teplotě je analýza rychlejší, při nižší pomalejší. Ze záznamů je zřejmé, že při vyšší 

teplotě dochází ke snížené separaci píku kyseliny kynurenové (Obr. 15). Možným 

důvodem by mohla být i změna vlnové délky nastavená v metodě. Při nižší teplotě by 

bylo třeba prodloužit gradient kvůli separaci melatoninu (Obr. 16). 

 

Obr. 15 Shora dolů: standardní teplota 30 °C, teplota 35 °C, teplota 25 °C; 

průtok: 0,5 ml/min; UV detekce; tR (Kyn) = 2,9 min; tR (KynAc) = 6,8 min 
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Obr. 16 Shora dolů: standardní teplota 30 °C, teplota 35 °C, teplota 25 °C; 

průtok: 0,5 ml/min; fluorescenční detekce; tR (5-HT) = 4,1 min; tR (Trp) = 5,7 min; 

tR (5-OHI3Ac) = 8,0 min; tR (Melt) = 23,0 min 

Při posunu nástupu gradientu o ± 1 min dochází k posunutí píků, ale separace 

zůstává zachována. 

Posunutí celkové doby analýzy o ± 2 min nemá vliv na separaci. 

Nástřik 50 μl či 150 μl nevadí, je použitelný, ovšem u většího nástřiku je potřeba 

počítat s případným štěpením píku kyseliny 5-hydroxyindol-3-octové (Obr. 17).  
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Obr. 17 Shora dolů: standardní nástřik 100 μl, nástřik 50 μl, nástřik 150 μl; 

průtok: 0,5 ml/min; fluorescenční detekce; tR (5-HT) = 4,1 min; tR (Trp) = 5,7 min; 

tR (5-OHI3Ac) = 8,0 min; tR (Melt) = 23,0 min 

Dalším sledovaným parametrem byla změna průtoku o ± 10 %, tedy 

na 0,45 ml/min a 0,55 ml/min. V případě, že se zohlední průtok v tvorbě gradientu a 

posunu vlnových délek v metodě, změna neovlivní výsledek. 

Dále se sledoval vliv složení mobilní fáze na analýzu. Změna pH mobilní fáze 

na 4,7 se nejvíce projevila posunutím separace kyseliny 5-hydroxyindol-3-octové, což 

by mohlo souviset s ionizací této látky (Obr. 18). Na ostatní látky má tato změna 

minimální vliv. Procentuální změna přidaného methanolu o + 10 % negativně ovlivní 

separaci kyseliny kynurenové. 
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Obr. 18 Shora dolů: standardní pH MF 4,5; pH MF 4,3; pH MF 4,7; 

průtok: 0,5 ml/min; fluorescenční detekce; tR (5-HT) = 4,1 min; tR (Trp) = 5,7 min; 

tR (5-OHI3Ac) = 8,0 min; tR (Melt) = 23,0 min 

Závěr: Na základě výsledků sledovaných parametrů není tato metoda příliš robustní, 

proto je nutné přesně dodržovat podmínky analýzy.  
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5.4 Shrnutí validace 

Tab. 44 Validační parametry pro kynurenin 

Selektivita prokázaná 

Stabilita stabilní 

Linearita 
y = 0,0017x + 0,0052 

R = 0,9997 

Správnost v rozmezí 98,06 – 109,02 % 

Přesnost RSD = 4,06 % 

opakovatelnost RSD = 2,10 % 

Robustnost kapitola 5.3.7  

Tab. 45 Validační parametry pro kyselinu kynurenovou 

Selektivita prokázaná 

Stabilita stabilní 

Linearita 
y = 0,0089x + 0,0188 

R = 0,9994 

Správnost v rozmezí 97,33 – 104,93 % 

Přesnost RSD = 2,47 % 

opakovatelnost RSD = 0,75% 

Robustnost kapitola 5.3.7 

Tab. 46 Validační parametry pro serotonin 

Selektivita prokázaná 

Stabilita stabilní 

Linearita 
y = 0,8072x + 4,0026 

R = 0,9894 

Správnost v rozmezí 95,69 – 107,98 % 

Přesnost RSD = 6,20 % 

opakovatelnost RSD = 0,74 % 

Robustnost kapitola 5.3.7 
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Tab. 47 Validační parametry pro tryptofan 

Selektivita prokázaná 

Stabilita stabilní 

Linearita 
y = 0,2686x + 2,4225 

R = 0,9983 

Správnost v rozmezí 88,31 – 116,35 % 

Přesnost RSD = 4,69 % 

opakovatelnost RSD = 3,04 % 

Robustnost kapitola 5.3.7 

Tab. 48 Validační parametry pro kyselinu 5-hydroxyindol-3-octovou 

Selektivita prokázaná 

Stabilita stabilní 

Linearita 
y = 0,4166x + 0,5867 

R = 0,9994 

Správnost v rozmezí 101,63 – 114,11 % 

Přesnost RSD = 5,56 % 

opakovatelnost RSD = 1,80 % 

Robustnost kapitola 5.3.7 

Tab. 49 Validační parametry pro melatonin 

Selektivita prokázaná 

Stabilita stabilní 

Linearita 
y = 0,0575x - 0,0573 

R = 0,9992 

Správnost v rozmezí 93,36 – 114,66 % 

Přesnost RSD = 3,33 % 

opakovatelnost RSD = 2,43 % 

Robustnost kapitola 5.3.7 

  



77 

 

6 ZÁVĚR 

V této diplomové práci byla vyvinuta a optimalizována metoda pro stanovení 

L-tryptofanu a jeho metabolitů: L-kynureninu, kyseliny kynurenové, serotoninu, 

kyseliny 5-hydroxyindol-3-octové a melatoninu, a následně bylo ověřeno, zda-li je 

metoda dostatečně spolehlivá a vhodná pro daný účel. 

V teoretické části byly shrnuty poznatky o tryptofanu, o jeho metabolismu 

a účincích metabolitů, o vysokoúčinné kapalinové chromatografii a také poznatky 

z publikací věnující se stanovení tryptofanu a některých jeho metabolitů. 

Experimentální část se věnovala přípravě roztoků, vývoji optimalizovaných 

podmínek pro HPLC analýzu vždy pro aktuální sérii analyzovaných látek. Finální 

podmínky analýzy jsou uvedené v kapitole 5.1. 

Po přidání melatoninu byla nakonec využita eluce gradientová (Tab. 16). Dobu 

analýzy se podařilo zkrátit v důsledku zvýšení průtokové rychlosti na 30 minut. Jako 

vnitřní standard byl zvolen vanilin. 

Od úpravy biologického materiálu se nakonec upustilo z důvodů uvedených 

v kapitole 5.2. 

Vyvinutá metoda byla validována dle oficiálních směrnic a je možné ji použít 

pro stanovení kynureninu, kyseliny kynurenové, serotoninu, tryptofanu, kyseliny 

5-hydroxyindol-3-octové a melatoninu. Sledované validační parametry vyhovovaly 

všem předepsaným požadavkům. Bylo prokázáno, že některé parametry sledované 

v rámci robustnosti mají významný dopad na výsledky analýzy (kapitola 5.3.7). Proto je 

nezbytné přesně dodržovat podmínky vyvinuté metody.   
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

3HAc Kyselina 3-hydroxyanthranilová (3-hydroxyanthranilic acid) 

3HK   3-hydroxykynurenin 

5-HT   Serotonin (5-hydroxytryptamin) 

5-HTR   5-hydroxytryptofan 

5-OHI3Ac  Kyselina 5-hydroxyindol-3-octová (5-hydroxyindole-3-acetic 

acid) 

AAc   Kyselina anthranilová (Anthranilic acid) 

ACN   Acetonitril 

CH3COOH  Kyselina octová 

CNS   Centrální nervová soustava 

Cr    Kreatinin (Creatinine) 

DAD   Detektor s diodovým polem (Diode-array detector)  

EDTA   Kyselina ethylendiamintetraoctová 

EMA    European Medicines Agency 

Em   Emise (Emission) 

Ex   Excitace (Excitation) 

FaF UK v HK  Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

FDA   Food and Drug Administration  

HCOOH  Kyselina mravenčí 

HIC Hydrofóbní interakční chromatografie (Hydrophobic interaction 

chromatography) 

HILIC Hydrofilní interakční chromatografie (Hydrophilic interaction 

chromatography) 

HPLC  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High performance 

liquid chromatography) 

IAA   Kyselina indol-3-octová (Indole-3-acetic acid) 

ICH  The International Council for Harmonisation of Technical 

Requirements for Pharmaceuticals for Human Use 

ID   Vnitřní průměr (Internal diameter) 

IDO   Indolamin 2,3-dioxygenasa 

IS   Vnitřní standard (Internal standard) 
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Kyn   L-kynurenin 

KynAc   Kyselina kynurenová  

LC-MS/MS Kapalinová chromatografie, tandemová hmotnostní spektrometrie 

LLE   Extrakce z kapaliny do kapaliny (Liquid-liquid extraction) 

LOD   Limit detekce (Limit of detection) 

LOQ   Limit kvantifikace (Limit of quantification) 

MAO-A  Monoaminooxidasa-A 

Melt   Melatonin 

MeOH   Methanol 

MF   Mobilní fáze 

MS   Hmotnostní spektrometrie (Mass spectrometry) 

NaAc   Octan sodný (Natrium acetate) 

NAD
+
   Nikotinamidadenindinukleotid, oxidovaná forma 

NADH   Nikotinamidadenindinukleotid, redukovaná forma 

NH3   Amoniak 

NMR   Nukleární magnetická rezonance (Nuclear magnetic resonance) 

Obr.   Obrázek 

Pozn.   Poznámka 

PP   Srážení proteinů (Protein precipitation) 

QA Kyselina chinolinová, Kyselina 2,3-pyridindikarboxylová 

(Quinolinic acid) 

RSD   Relativní směrodatná odchylka 

SF   Stacionární fáze 

SPE   Extrakce na tuhou fázi (Solid phase extraction) 

Tab.   Tabulka 

TDO   Tryptofan 2,3-dioxygenasa 

TFA   Kyselina trifluorooctová (Trifluoroacetic acid) 

TPH   Tryptofan hydroxylasa 

tR   Retenční čas 

Trp   L-tryptofan 

UV   Ultrafialový (Ultraviolet) 

VIS   Oblast viditelného spektra (Visible spectrum) 

XA   Kyselina xanthurenová (Xanthurenic acid) 

ž. r.   Živný roztok  



80 

 

8 POUŽITÁ LITERATURA 

1. Český lékopis 2017. 1. vyd., Grada Publishing, Praha 2017. ISBN 978-80-271-

0500-7 

2. PALEGO, L. et al. Tryptophan Biochemistry: Structural, Nutritional, Metabolic, 

and Medical Aspects in Humans. J. Amino Acids, 2016, 2016, 13. 

3. WIGNER, P. et al. Oxidative and nitrosative stress as well as the tryptophan 

catabolites pathway in depressive disorders. Psychiatr. Danubina, 2017, 29, 394–

400. 

4. MAES, M. et al. The new ‘5-HT’ hypothesis of depression: Cell-mediated immune 

activation induces indolamine 2,3-dioxygenase, which leads to lower plasma 

tryptophan and an increased synthesis of detrimental tryptophan catabolites 

(TRYCATs), both of which contribute to the onset of depression. 

Prog. Neuro-Psychopharmacol. Biol. Psychiatry, 2011, 35, 702–721. 

5. XU, K. et al. Redox Properties of Tryptophan Metabolism and the Concept 

of Tryptophan Use in Pregnancy. Int. J. Mol. Sci., 2017, 18, 1–28. 

6. WIGNER. P. et al. The molecular aspects of oxidative & nitrosative stress and 

the tryptophan catabolites pathway (TRYCATs) as potential causes of depression. 

Psychiatry Res., 2018, 262, 566–574. 

7. BOCCUTO, L. et al. Decreased tryptophan metabolism in patients with autism 

spectrum disorders. Mol. Autism, 2013, 4:16, 1–10. 

[Obr. 1 – staženo a modifikováno 6. 1. 2019] 

8. BADAWY, A. et al. The end of the road for the tryptophan depletion concept 

in pregnancy and infection. Clin. Sci., 2016, 130, 1327–1333. 

9. POMPILI, M. et al. Tryptophan and Kynurenine Metabolites: Are They Related to 

Depression?. Neuropsychobiology, 2018/2019, 77, 23–28. 



81 

 

10. SINGH, N. et al. Structure based mimicking of Phthalic acid esters (PAEs) and 

inhibition of hACMSD, an important enzyme of the tryptophan kynurenine 

metabolism pathway. Int. J. Biol. Macromol., 2018, 108, 214–224. 

11. MORONI, F. Tryptophan metabolism and brain function: focus on kynurenine and 

other indole metabolites. Eur. J. Pharmacol., 1999, 375, 87–100. 

12. CARNEIRO, I. B. C. et al. L-tryptophan administration and increase in cerebral 

serotonin levels. Eur. J. Pharmacol., 2018, 836, 129–135. 

13. DOLEŽAL, M. et al. Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový 

systém. 1. vyd., Karolinum, Praha 2013. ISBN 978-80-246-2382-5 

14. ZAGAJEWSKI, J. et al. Conversion L-tryptophan to melatonin in the 

gastrointestinal tract: the new high performance liquid chromatography method 

enabling simultaneous determination of six metabolites of L-tryptophan by native 

fluorescence and UV-VIS detection. J. Physiol. Pharmacol., 2012, 63(6), 613–621. 

15. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/846 [staženo 13. 4. 2019] 

16. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3845 [staženo 13. 4. 2019] 

17. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5202 [staženo 13. 4. 2019] 

18. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6305 [staženo 13. 4. 2019] 

19. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1826 [staženo 13. 4. 2019] 

20. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/896 [staženo 13. 4. 2019] 

21. LESNIAK, W. G. et al. Concurrent quantification of tryptophan and its major 

metabolites. Anal. Biochem., 2013, 443(2), 222–231. 

22. DU, T. et al. Simultaneous determination of tryptophan, kynurenin, kynurenic acid 

and two monoamines in rat plasma by HPLC-ECD/DAD. J. Pharm. Biomed. Anal., 

2018, 158, 8–14. 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/846
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3845
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5202
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6305
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1826
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/896


82 

 

23. ZHAO, J. et al. Simultaneous determination of urinary tryptophan, 

tryptophan-related metabolites and creatinine by high performance liquid 

chromatography with ultraviolet and fluorimetric detection. J. Chromatogr. B, 

2011, 879, 2720–2725. 

24. BOULET, L. et al. Simultaneous determination of tryptophan and 8 metabolites 

in human plasma by liquid chromatography/tandem mass spectrometry. 

J. Chromatogr. B, 2017, 1054, 36–43. 

25. MÖLLER, M. et al. Development and validation of a single analytical method 

for the determination of tryptophan, and its kynurenine metabolites in rat plasma. 

J. Chromatogr. B, 2012, 898, 121–129. 

26. KLIMEŠ, J. et al. Kontrolně-analytické hodnocení léčiv lékopisnými metodami. 

2. vyd., Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové 2015. ISBN 

978-80-260-8175-3 

27. NOVÁKOVÁ, L.; DOUŠA, M. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. 1. vyd., 

Lucie Nováková, Praha 2013. ISBN 978-80-260-4243-3 

28. https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-the-High-Performance-

Liquid-Chromatography-HPLC-system_fig2_236146377 [staženo 12. 2. 2019] 

29. NOVÁKOVÁ, L.; DOUŠA, M. Moderní HPLC separace v teorii a praxi II. 

1. vyd., Lucie Nováková, Praha 2013. ISBN 978-80-260-4244-0 

30. KOVAŘÍKOVÁ P.; STARIAT J. Kvalitativní a kvantitativní analýza, vývoj 

analytické metody [on-line], [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 

˂https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904#L7˃ 

31. Guidance for Industry. Bioanalytical Method Validation [on-line], 

[cit. 2019-01-27]. Dostupné z: 

˂https://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformati

on/Guidances/UCM070107.pdf ˃ 

https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-the-High-Performance-Liquid-Chromatography-HPLC-system_fig2_236146377
https://www.researchgate.net/figure/Schematic-diagram-of-the-High-Performance-Liquid-Chromatography-HPLC-system_fig2_236146377
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904#L7
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM070107.pdf
https://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM070107.pdf


83 

 

32. European Medicines Agency. Guideline on bioanalytical method validation 

[on-line], [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: 

˂https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-

bioanalytical-method-validation_en.pdf ˃ 

33. International conference on harmonisation of technical requirements for registration 

of pharmaceuticals for human use. Validation of Analytical Procedures: Text and 

Methodology Q2 (R1) [on-line], [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: 

˂https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Qualit

y/Q2_R1/Step4/Q2_R1__Guideline.pdf ˃ 

34. http://phx.phenomenex.com/lib/br27210615_W.pdf [staženo 13. 4. 2019] 

35. HAYES, R. et al. Core-shell particles: Preparation, fundamentals and applicattions 

in high performance liquid chromatography. J. Chromatogr. A, 2014, 1357, 36–52. 

36. TANAKA, N.; McCALLEAY, D. V. Core-Shell, Ultrasmall Particles, Monoliths, 

and Other Support Materials in High-Performance Liquid Chromatography. 

Anal. Chem., 2016, 88, 279–298. 

37. https://www.phenomenex.com/Kinetex/CoreShellTechnology [staženo a 

modifikováno 14. 4. 2019] 

38. MURUGESAN, A. et al. Serum serotonin levels in patients with epileptic seizures. 

Epilepsia, 2018, 59, 91–97.  

39. RIHUA, X. et al. Plasma concentrations of neurotransmitters and postpartum 

depression. J. Cent. South Univ., 2018, 43(3), 274–281. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-bioanalytical-method-validation_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-bioanalytical-method-validation_en.pdf
https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_R1/Step4/Q2_R1__Guideline.pdf
https://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_R1/Step4/Q2_R1__Guideline.pdf
http://phx.phenomenex.com/lib/br27210615_W.pdf
https://www.phenomenex.com/Kinetex/CoreShellTechnology

