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Abstrakt 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Mgr. Kateřina Kučerová 

Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 

Konzultant: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. 

Název disertační práce: Využití technik HPLC a UHPLC – MS/MS pro klinický výzkum 

 

Disertační práce se zabývá vývojem, optimalizací a validací chromatografických metod a 

extrakčních postupů. První metoda byla vyvíjena pro stanovení léčiva ze skupiny inhibitorů 

protonové pumpy omeprazolu a druhá pro stanovení retinolu jako nového potencionálního 

biomarkeru poškození ledvin. 

V teoretické části práce jsou blíže popsány jednotlivé analyty, jejich klinický význam, možnosti 

stanovení a charakteristiky matric, ve kterých byly cílové analyty stanovovány. Dále je zde 

diskutována úprava vzorku před analýzou a rozebrány validační normy vztahující se 

k chromatografickým metodám používaným jak ve farmaceutické analýze, tak v bioanalýze. 

V experimentální části je blíže uveden vývoj, optimalizace a validace UHPLC metod a jejich 

následné využití. Ve farmaceuticko-analytické části práce je popsáno stanovení omeprazolu 

v nových suspenzních přípravcích zahrnující využití UHPLC systému, kolon s částicemi 

s porézním povrchem a velmi jednoduchou úpravu vzorku. V bioanalytické části práce je 

popsáno stanovení retinolu a kreatininu v moči. Metoda využívá spojení UHPLC s tandemovou 

hmotnostní spektrometrií a jednoduchou a rychlou úpravu vzorku využitelnou pro velké série. 

V závěru disertační práce je uveden přehled publikací a ostatních výstupů. 
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Abstract 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Mgr. Kateřina Kučerová 

Supervisor: assoc. prof. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 

Consultant: assoc. prof. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. 

Title of Dissertation Thesis: Usage of HPLC and UHPLC – MS/MS techniques for clinical 

research 

 

The dissertation thesis is dealing with the extraction techniques and with development, 

optimization and validation of chromatographic methods for the determination of omeprazol 

which is drug from the group of proton pump inhibitors, and retinol as a new potential 

biomarker of kidney damage. 

The theoretical part of the thesis is focused on detailed description of the individual analytes, 

their clinical significance, options of determination and the matrix in which the target analytes 

were determined. Furthermore, the preparation of the sample before the analysis is discussed 

and validation recommendations related to chromatographic methods used in both 

pharmaceutical analysis and bioanalysis are also mentioned. 

In the experimental part the development, optimization and validation of UHPLC methods and 

their subsequent use are described in detail. The pharmaceutical-analytical part of the work 

describes the determination of omeprazole in new suspension preparations, including the use 

of the UHPLC system, columns with particles with a porous shell and very simple sample 

preparation. The bioanalytical part of the work is focused on the determination of retinol and 

creatinine in urine. The method uses the combination of UHPLC with tandem mass 

spectrometry and simple and fast sample preparation usable for a large series of samples. 

In the last part of the thesis an overview of publications, grant projects, lectures and posters 

are attached. 
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Seznam zkratek 

AC  Aceton 
ACN  Acetonitril 
AmAc  Octan amonný 
  (Ammonium Acetate) 
AmFo  Mravenčan amonný 
  (Ammonium Formate) 
APCI  Chemická ionizace za atmosférického tlaku 
  (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) 
APPI  Fotoionizace za atmosférického tlaku 
  (Atmospheric Pressure Photoionization) 
BJp  Bence-Jonesova bílkovina 
  (Bence Jones protein) 
BSA  Hovězí sérový albumin 
  (Bovine Serum Albumin) 
CAD  Detektor nabitého aerosolu 
  (Charged Aerosol Detector, Corona) 
CRBP  Buněčný retinol vázající protein 
  (Cellular Retinol-Binding Protein) 
ČL  Český lékopis 
EA  Ethyl-acetát 
ELSD  Odpařovací detektor rozptylu světla 
  (Evaporative Light Scattering Detector) 
EMA  Evropská léková agentura 
  (European Medicines Agency) 
FA  Kyselina mravenčí 
  (Formic Acid) 
FDA  Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 
  (Food and Drug Administration) 
FN  Fakultní nemocnice 
Hex  Hexan 
HILIC  Hydrofilní interakční chromatografie 
  (Hydrophilic Interaction Chromatography) 
HPLC  Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
  (High Performance Liquid Chromatography) 
HSA  Lidský sérový albumin 
  (Human Serum Albumin) 
ICH  Mezinárodní rada pro harmonizaci technických požadavků na humánní léčiva 

(International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 
Pharmaceuticals for Human Use) 

inf. sol.  Infuzní roztok 
  (Infusion Solution) 
IS  Vnitřní standard 
  (Internal Standard) 
IUPAC  Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii 
  (International Union of Pure and Applied Chemistry) 
LC-MS  Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií 
  (Coupling of Liquid Chromatography and Mass Spectrometry) 
LLE  Extrakce z kapaliny do kapaliny 
  (Liquid-Liquid Extraction) 
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LLOQ  Dolní mez stanovitelnosti 
  (Lower Limit of Quantification) 
LOD  Mez detekce 
  (Limit of Detection) 
LOQ  Mez stanovitelnosti 
  (Limit of Quantification) 
LRAT  Lecitin:retinol acyltransferasa 
  (Lecithin:retinol acyl transferase) 
ME  Matricové efekty 
  (Matrix Effects) 
MP  Methylparaben 
MRM  Sken více iontových reakcí 

(Multiple Reaction Monitoring) 
MS/MS  Tandemová hmotnostní spektrometrie 
  (Tandem Mass Spectrometry) 
MTBE  terc-butyl(methyl)ether 
OME  Omeprazol 
P-2-ol  Propan-2-ol 
PBS  Fosfátový roztok s 0,15 mol · l−1 chloridem sodným 
  (Phosphate-buffered Saline) 
PDA  Detektor s diodovým polem 
  (Photodiode-Array) 
PFP  Pentafluorfenyl 
PP  Srážení bílkovin 
  (Protein Precipitation) 
PPI  Inhibitory protonové pumpy 
  (Proton Pump Inhibitors) 
PTFE  Polytetrafluorethylen 
Q1-3  Kvadrupól 1-3 
QC  Kontrolní vzorek 
  (Quality Control) 
RBP  Retinol vázající protein 
  (Retinol Binding protein) 
RP  Reverzní fáze 
  (Reversed Phase) 
RSD  Relativní směrodatná odchylka 
  (Relative Standard Deviation) 
SALLE  Extrakce z kapaliny do kapaliny pomocí vysolování 
  (Salting-out Assisted Liquid-Liquid Extraction) 
SLE  Extrakce z kapaliny do kapaliny podpořená tuhým nosičem 
  (Solid Supported Liquid-Liquid Extraction) 
SPE  Extrakce na tuhou fázi 
  (Solid Phase Extraction) 
SST  Test způsobilosti systému 
  (System Suitability Test) 
SUS  Suspenze 
TEA  Triethylamin 
  (Triethylamine) 
TIC  Celkový iontový proud 
  (Total Ion Current) 
TTR  Transthyretin 
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UHPLC  Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
  (Ultra-High Performance Liquid Chromatography) 
ULOQ  Horní mez stanovitelnosti 
  (Upper Limit of Quantification) 
UV  Ultrafialová oblast 
  (Ultraviolet) 
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1 Úvod 

V dnešní době tvoří chromatografie páteř separačních věd. Vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie (HPLC) je široce využívaná technika v analytické chemii, ale i biochemii 

k separaci, identifikaci a kvantifikaci látek. HPLC je velmi komplexní technikou pro své nesčetné 

kombinace modulů, kolon, mobilních fází a pracovních podmínek a po několik desetiletí je 

metodou volby jak ve farmaceutickém a biofarmaceutickém průmyslu, tak v biomedicíně, 

potravinářství, v environmentální analýze a samozřejmě na akademické půdě. 

Inovace, mezi něž můžeme zařadit ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC), 

spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS), dvourozměrnou 

kapalinovou chromatografii (2D-LC), nano-kapalinovou chromatografii (nano-LC), hydrofilní 

interakční chromatografii (HILIC), chirální separace, kolony naplněné částicemi s porézním 

povrchem, monolitní kolony a nové fluorované a fenylované stacionární fáze, pomáhají 

konvenční HPLC rozšířit o další aplikace, vedoucí k rychlejší analýze, vyššímu rozlišení, zlepšení 

citlivosti, zvýšení preciznosti a prostupnosti vzorků laboratoří. 

Jako první bylo v klinických laboratořích využíváno spojení plynové chromatografie a 

hmotnostní detekce (GC-MS), ovšem s nástupem LC-MS a jejího širšího využití GC-MS ustupuje 

do pozadí. LC-MS hraje důležitou roli v mnoha oblastech klinické biochemie a soutěží 

s konvenční kapalinovou chromatografií, plynovou chromatografií a dalšími technikami, jako 

jsou imunoanalytické metody. Nespokojenost s vysokou cenou komerčních imunoanalytických 

kitů používaných pro terapeutické monitorování hladin léčiv a jejich možná zkřížená reaktivita 

s metabolity dala prostor pro rychlejší zavádění LC-MS do praxe. Využití LC-MS v toxikologii je 

také velmi atraktivní a poskytuje větší jistotu v identifikaci a detekci většího počtu léčiv, toxinů 

a jejich metabolitů a vede ke zjednodušení úpravy vzorku. Ovšem v rutinních biochemických 

laboratořích, které provádějí základní vyšetření běžných markerů jako jsou hladiny iontů, 

cholesterolu nebo C-reaktivního proteinu, se vysokoúčinná kapalinová chromatografie využívá 

zřídka, protože jsou velmi často používány různé druhy analyzátorů. 

Chromatografie je velmi rychle se vyvíjející obor a analytici se čím dál častěji potýkají s velmi 

složitými a komplexními vzorky typu biologických matric. Z pohledu biologické matrice 

můžeme cílové analyty rozdělit na exogenní a endogenní. Chromatografické techniky se 

využívají ke kvantitativnímu stanovení léčiv a jejich metabolitů v biologických vzorcích. Jedná 

se o sloučeniny exogenní a jako takové se normálně nevyskytují v požadované biologické 

matrici. Díky tomu je vývoj a optimalizace analytické metody relativně jednoduchý proces. 

Referenční vzorky (kalibrátory nebo kontroly) lze snadno připravit přidáním přesně známé 



Úvod 

| 20 

koncentrace cílového analytu k matrici. Kvantitativní stanovení endogenních sloučenin, tj. 

látek přirozeně se vyskytujících v biologických vzorcích, je komplikovanější. Často je obtížné 

získat biologickou matrici bez cílových analytů nebo se známou koncentrací cílových analytů, 

proto musí být příprava kontrolních vzorků nebo kalibrátorů řešena jiným způsobem, a 

v důsledku toho je například obtížnější validace takovéto metody. 

S výrazně jednoduššími matricemi se analytici potýkají na poli farmaceutické analýzy, kde 

kapalinová chromatografie hraje také velmi důležitou roli. Je využívána pro hodnocení 

účinnosti, bezpečnosti a kvality léčiv, a to zejména při analýze léčivých látek i farmaceutických 

přípravků, které vznikají smísením účinné látky s pomocnými. Ve vzorku léčivé látky se mohou 

vyskytovat známé nečistoty pocházející z procesu syntézy účinné látky (výchozí látky, 

meziprodukty apod.), ale také nečistoty neznámé (degradační produkty, kontaminanty apod.). 

Při analýzách obsahu účinných látek, médií po disolučních testech nebo testech stability 

farmaceutických přípravků je generováno velké množství vzorků a vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie je s výhodou využívána právě pro její rychlost a přesnost měření. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce bylo v teoretické části v několika tematických celcích shrnout obecné fyzikálně 

chemické vlastnosti, mechanismus účinku a klinický význam omeprazolu, ale také poskytnout 

základní náhled na přípravu suspenzí. V další části pak popsat základní fyzikálně chemické 

vlastnosti, klinický význam retinolu a jeho vylučování močí. Jedna z kapitol je také věnována 

významu současného stanovení kreatininu v moči. V neposlední řadě se teoretická část věnuje 

validaci bio/analytických metod. Jsou zde rozebrány a porovnány základní normy, kterými by 

se měla řídit validace chromatografických metod se zamýšleným použitím v bioanalýze a ve 

farmaceutické analýze. 

Cílem první experimentální práce bylo vyvinout a validovat rychlou UHPLC-UV metodu pro 

stanovení omeprazolu v suspenzních přípravcích a pro ověření jejich stability. Optimalizace 

technologického postupu přípravy suspenzí a následné testování stability bylo prováděno ve 

spolupráci s Nemocniční lékárnou Fakultní nemocnice v Motole. Cílem druhé experimentální 

práce bylo vyvinout a validovat rychlou citlivou UHPLC-UV-MS/MS metodu pro současné 

stanovení retinolu a kreatininu v moči. Zároveň bylo dílčím cílem nalézt efektivní extrakční 

postup pro dva fyzikálně a chemicky odlišné analyty, využitelný pro velké série vzorků. Metoda 

byla vyvíjena ve spolupráci s Onkologickou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc a aplikována 

na vzorky močí odebrané od pacientů. 

Cílem přehledového článku bylo shrnout dostupné poznatky jak o exkreci retinolu močí, tak 

o metodách sběru vzorků, extrakčních technikách, o použitých analytických metodách a 

o stabilitě. 
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3 Teoretická část 

 

3.1 Stanovení účinné látky ve farmaceutickém přípravku 

Z pohledu hodnocení účinnosti a bezpečnosti daného farmaceutického přípravku je zásadní 

stanovení obsahu účinné látky. V případě např. suspenzí může sledování koncentrace účinné 

látky také sloužit k hodnocení stability celého přípravku. V této práci byl stanovován obsah 

omeprazolu, jako účinné látky a na základě jeho koncentrace byla poté vyhodnocována 

stabilita nových suspenzních přípravků. 

 

3.1.1 Omeprazol 

Omeprazol byl syntetizován na konci 70. let 20. století a je prvním inhibitorem protonové 

pumpy, který byl uveden do klinické praxe. Další strukturně podobné látky jako esomeprazol, 

pantoprazol, lansoprazol a rabeprazol byly objeveny později. Omeprazol je tedy nejdéle 

používaný a nejvíce prostudovaný z hlediska účinku. Jeho strukturu tvoří benzimidazolový 

skelet s chirálním centrem na síře a substituovaný pyridinový kruh (Obr. 1). Omeprazol tvoří 

racemickou směs S a R enantiomeru. Je to bílý nebo téměř bílý prášek hořké chuti velmi těžce 

rozpustný ve vodě, ovšem dobře rozpustný v dichlormethanu, mírně rozpustný v absolutním 

ethanolu, methanolu a rovněž ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů. Substanci je 

nutné uchovávat ve vzduchotěsném obalu nejlépe v lednici (4 °C) a chránit ji před světlem a 

vlhkostí. Stabilita omeprazolu ve vodném prostředí velmi závisí na pH, optimální je pH 11, 

v kyselém prostředí se velmi rychle rozkládá, což může v organismu vést k nízké biologické 

dostupnosti. Omeprazol je běžně dostupný ve formě tablet a tobolek obsahujících 

enterosolventní pelety, granule nebo mikrogranule. Dále je dostupný ve formě prášku pro 

intravenózní podání a v posledních letech také ve formě suspenze pro perorální podání [1, 2]. 

 

Obr. 1 Chemická struktura omeprazolu. 
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3.1.1.1 Mechanismus působení 

Funkce žaludeční sliznice 

Hlen spolu s HCO3
− vytváří neutrální prostřední na povrchu hlavních buněk žaludeční sliznice, 

které jsou tímto za fyziologických podmínek chráněny před vlivem kyseliny chlorovodíkové. 

Díky vnějším vlivům, jako je nadměrné pití kávy, kouření, nadužívání alkoholu či některých léků 

a nadměrná konzumace kořeněných jídel může vést k porušení rovnováhy mezi produkcí 

kyseliny a hlenu. Nadměrné množství kyseliny pak naleptává sliznici žaludku a dochází mimo 

jiné k vytváření vředů [3–6]. 

Vstupem potravy do žaludku dochází ke zvětšení objemu žaludku, které je zachyceno 

mechanoreceptory ve stěně žaludku. Jejich podrážděním se zvýší aktivita střevního nervového 

systému a acetylcholin uvolněný ze zakončení parasympatiku (nervu vagu) aktivuje M3 

receptor. Parietální buňky poté začnou produkovat kyselinu chlorovodíkovou. Současně, 

uvolněný acetylcholin aktivuje gastrinový receptor a dochází k uvolnění gastrinu, který aktivací 

enterochromafinních buněk vyvolává sekreci histaminu. Histamin navázaný na H2 receptory 

v parietálních buňkách potencuje účinek gastrinu a acetylcholinu. Tímto se protonová pumpa 

(H+/K+-ATPasa), což je transmembránový protein, přesouvá do apikální membrány buněk, kde 

dochází k její zvýšené aktivitě a následně k výměně H+ a K+ iontů a vylučování kyseliny 

chlorovodíkové (Obr. 2) [3–6]. 

Abnormální sekreci kyseliny chlorovodíkové lze ovlivnit léčivy zasahujícími na několika místech 

v žaludečních buňkách. Léčiva blokující muskarinové (M3) receptory v žaludku se k léčbě 

používají již zřídka. Druhá skupina léčiv blokující sekreci kyseliny chlorovodíkové přes 

histaminové (H2) receptory také ustupuje do pozadí pro své slabší účinky než dnes velmi 

rozšířené inhibitory protonové pumpy (PPI). Tyto inhibitory působí na H+/K+-ATPasu 

ireverzibilně, a tudíž aby mohla pumpa opět fungovat musí se nasyntetizovat de novo. PPI jsou 

velmi účinná léčiva snižující sekreci kyseliny již za 2–3 hodiny po podání, k efektu úplného 

potlačení sekrece kyseliny dochází ovšem až po několika dnech [3]. 

Mechanismus účinku omeprazolu 

Omeprazol se v enterosolventní formě vstřebává v tenkém střevě, dále je transportován krví, 

vázaný z 95 % na plazmatické bílkoviny, až do buněk žaludeční sliznice. V kyselém prostředí 

kanalikulů parietálních buněk jsou oba enantiomery přeměněny na aktivní produkty, které 

reagují s cysteinovou skupinou v H+/K+-ATPase a inhibují tak schopnost parietálních buněk 

tvořit žaludeční kyselinu. Omeprazol středně silným inhibitorem ale i substrátem cytochromu 
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P450, izoenzymu 2C19, a substrátem pro izoenzym 3A4, což může vést k rozdílům 

v metabolizaci omeprazolu a samozřejmě také k interakcím s ostatními léky [1, 3, 4, 7]. 

 

Obr. 2 Mechanismus aktivace protonové pumpy a účinku omeprazolu. Upraveno a převzato ze zdroje [8]. 

 

Klinický význam 

Omeprazol je využíván v terapii dyspepsie, gastroezofageálního refluxu (GERD), žaludečních a 

duodenálních vředů, erozivní i eozinofilní ezofagitidy, u terapie Zollingerova-Ellisonova 

syndromu, gastropatie vyvolané nesteroidními antiflogistiky a v kombinaci s dalšími léčivy pro 

eradikaci Helicobacter pylori [3, 9]. 

Je používán k léčbě široké škály pacientů, od pediatrických po geriatrické pacienty. Podávání 

PPI je problematické zejména z hlediska stability léčiva, všechna PPI jsou acidolabilní a v silně 

kyselém prostředí žaludku se rozkládají. Pro jejich perorální podání se tedy využívají tablety 

nebo tobolky s prodlouženým uvolňováním nebo enterosolventní obalem. Ovšem podání 

tablety nebo tobolky je velmi problematické u malých dětí (do 4 let), které mají často problémy 

s polknutím velkých tobolek nebo je žvýkají a poruší tak acidorezistentní obal. Stejně tak je 

problematický výpočet správné dávky. Perorální podávání je dále obtížné u geriatrických 

pacientů nebo pacientů, kteří nemohou polknout pevnou lékovou formu [2, 10]. 
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Komerčně dostupné je pouze omezené množství tekutých lékových forem určených mimo jiné 

pro pediatrické pacienty, protože náklady na vývoj, výrobu a registraci takových forem jsou 

vysoké. V oblasti lékárenské péče vznikl prostor pro individuálně připravované přípravky, např. 

omeprazolové suspenze, které ulehčují podávání a dávkování právě pediatrickým pacientům 

[10]. 

 

3.1.2 Suspenze 

Příprava suspenze v lékárně je všeobecně náročnější oproti perorálním roztokům. Suspenze je 

disperzní soustava tvořená z pevných částic dispergovaných v tekuté nebo polotuhé 

kontinuální fázi, ve které jsou tyto částice prakticky nerozpustné. Základní charakteristikou 

suspenzí je jejich nestabilita. Projevuje se hlavně během skladování, při kterém pevná fáze 

sedimentuje. U suspenzí používaných ve farmacii není tvorba sedimentu žádoucí. Pokud 

ovšem k jeho tvorbě dochází, musí být snadno roztřepatelný, mít stálou velikost částic a 

následně vytvořit dostatečně stabilní suspenzi, jejíž dávkování bude správné a přesné. Teplota, 

při které je daný přípravek uchováván má výrazný vliv na fyzikální stabilitu [11–13]. 

Suspenze mohou obsahovat pomocné látky např.: vhodné konzervační látky, antioxidanty a 

jiné pomocné látky, mezi které patří dispergační přísady, solubilizátory, smáčedla, stabilizátory 

suspenzí, emulgátory, látky zvyšující viskozitu, tlumivé přísady, sladidla, aromatické přísady, 

ale také barviva schválená oprávněnou autoritou [11, 12]. 

V zahraničí je běžnou praxí připravovat perorální suspenze z registrovaných léčivých přípravků 

obsahujících tablety nebo tobolky. Principem metody zvané "aliquot" je naředění rozdrobněné 

tablety odpovídajícím množstvím čištěné vody v čas potřeby. Poté je podána odpovídající 

dávka a zbylé množství suspenze se nijak neuchovává a je zlikvidováno. K vícedávkovému 

použití je pak určena suspenze připravená z tablet nebo tobolek v lékárně. U tohoto druhu 

suspenzí je problémem nízká stabilita. Na jedné straně může účinná látka nebo část 

pomocných látek rozpuštěných ve vodě podléhat rozkladu a na straně druhé nerozpustné látky 

přítomné v tabletě nebo tobolce mohou vázat účinnou látku v sedimentu a dávkování nemusí 

být správné [13]. 

Pro stabilitu léčivé látky a léčivého přípravku se obecně udávají tyto definice: schopnost 

zachovat za stanovených podmínek určité jakostní znaky ve stanovených mezích po určitou 

dobu. Stabilitní testy se používají pro hodnocení stability přípravku, přičemž se nejčastěji 

hodnotí obsah účinné látky a průběh rozkladných reakcí. Výsledkem testu je jednak zjištění 
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doby použitelnosti léčivého přípravku, přesného určení podmínek pro uchovávání, ale také 

zajištění kompatibility pomocných látek či vhodné lékové formy [13, 14]. 

Vzhledem k náročnosti rozplňování tobolek a chybějícímu tekutému přípravku na trhu, je už 

nyní běžnou lékárenskou praxí připravování perorální tekutiny rozpuštěním nebo 

dispergováním tablet, tobolek nebo prášku ve vhodném médiu. V minulosti se enterosolventní 

granule omeprazolu přidávaly do různých jablečných, brusinkových, hroznových nebo 

pomerančových džusů a ty byly podávány pacientům. Stabilita takových směsí byla zhruba 

30 min. Tento přístup v aplikaci léčivé látky má ovšem i další nedokonalosti. Jak již bylo 

zmíněno, omeprazol má hořkou chuť a ani v těchto médiích ji nebylo možné úplně odstranit. 

Dále nebylo zaručeno dosažení správné a stejné dávky a v neposlední řadě vznikal problém 

s chemickou, ale také fyzikální stabilitou produktu [10, 15]. 

Problém se stabilitou se částečně vyřešil použitím roztoku hydrogenuhličitanu sodného jako 

média, který chránil omeprazol před degradací v žaludku, a také zamaskoval jeho hořkou chuť. 

V roce 2004 tak vznikl první komerčně dostupný tekutý přípravek s omeprazolem. Přípravek 

navíc obsahoval sladidla a další přísady pro zlepšení chuti. Maskování nepříjemné chuti je 

důležité zvláště při podávání přípravku dětem, protože to vede ke zlepšení dodržování 

léčebného postupu. O čtyři roky později se na trhu, i českém, objevil SyrSpend® (firma Fagron), 

médium vhodné pro přípravu suspenzí založené na škrobu. Tento přípravek je určen 

k rychlému a jednoduchému suspendování léčivých látek s vysokou mírou stability a přesného 

dávkování. Další z těchto médií, SyrSpend® SF Alka, je neochucené zásadité médium 

neobsahující sorbitol ani jiné konzervanty, určené pro suspendaci acidolabilních léčiv, jako je 

právě omeprazol [9, 10, 15]. 

I když je v současné době možné použít jednodušší přípravu s komerčně dostupným 

suspenzním základem, zůstává na rozhodnutí lékaře a na snášenlivosti pacienta, jestli si tento 

přípravek vybere. Proto byly ve spolupráci s Nemocniční lékárnou v Motole připraveny další 

suspenzní přípravky s různým složením, aby byla dána možnost výběru přípravku vhodného 

pro konkrétního pacienta. Byla testována stabilita těchto nových suspenzí i omeprazolu 

v SyrSpendu® a byl tak vyhodnocen nejlepší postup přípravy i složení pomocných látek. Celá 

studie je podrobně popsána v experimentální části a v publikaci [16]. 
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3.1.3 Chromatografické stanovení omeprazolu – rešerše metod 

Následující kapitola popisuje chromatografické stanovení omeprazolu v různých 

farmaceutických přípravcích, není zde zahrnuto stanovení omeprazolu v biologickém 

materiálu, protože se tato oblast výrazně liší v požadavcích na přípravu vzorku i na 

chromatografickou separaci. Komplexní přehled analytických přístupů používaných v oblasti 

stanovení omeprazolu ve farmaceutických formulacích i v biologickém materiálu publikoval 

v roce 2007 Espinosa Bosch a kol. [17]. 

Mezi nejrozšířenější metody patří HPLC stanovení omeprazolu v tabletách [18–24], tobolkách 

[21, 25–33], injekčních přípravcích [34, 35], pastách [36, 37] a dále kontroly čistoty omeprazolu 

před zpracováním do farmaceutického přípravku [35, 38]. HPLC ve spojení s UV detekcí byla 

v mnoha případech technikou volby. Popsané metody ovšem často využívají stacionární fáze 

s plně porézními částicemi, obvykle o velikosti 5 µm a délkou kolony mezi 150 až 250 mm. 

Takovéto metody jsou obecně časově i finančně náročnější, při analýze je velká spotřeba 

rozpouštědel a jsou méně vhodné pro velké série vzorků, a tedy pro rutinní použití. V tabulce 1 

je uveden přehled metod používaných pro stanovení omeprazolu ve farmaceutických 

přípravcích. 

Například v roce 2016 byla publikována metoda pro stanovení omeprazolu s 8 nečistotami a 

ketoprofenu se 6 nečistotami [31]. Pro separaci byla použita kolona o rozměrech 150 × 4,6 mm 

s plně porézními částicemi o velikosti 5 µm a C18 modifikací silikagelu. Analýza jednoho vzorku 

vyžadovala 65 min, přičemž omeprazol měl retenční čas 32 min. Metoda nezahrnovala ani 

použití vnitřního standardu pro korekci chyb. Další metoda pro stanovení omeprazolu 

společně s kyselinou acetylsalicylovou [22] využívá opět kolonu s C18 stacionární fází, ovšem 

tentokrát o rozměrech 250 × 4,6 mm s částicemi o velikosti 5 µm a mobilní fázi ve složení 

100 mmol · l−1 fosfátový pufr o pH 3 a methanol. Použití takto silného pufru v kombinaci 

s methanolem, který je navíc v nadbytku, může v chromatografickém systému způsobovat 

problémy se zanášením kolony nebo dalších součástí. Dále použití pH 3 vzhledem 

k vlastnostem omeprazolu a jeho rychlé degradaci při nízkém pH může vést k nevyhovující 

robustnosti metody. Použitím kolony s částicemi s porézním povrchem nebo monolitní kolony 

by mohlo významně zkrátit dobu analýzy či spotřebu mobilní fáze. 

Techniky přípravy vzorků používané při stanovení omeprazolu v tabletách či tobolkách jsou 

obvykle založeny na rozdrobnění určitého množství tablet nebo pelet z tobolek, rozpouštění 

takto připraveného prášku a ultrazvukování. Při rozpuštění tablet nebo pelet jsou mnohdy 

používány velké objemy rozpouštědel a tyto roztoky jsou dále ještě několikrát ředěny na finální 
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koncentrace. Tento postup je časově náročný a často neefektivní, zvláště pokud analyzujeme 

velké série vzorků. 

Stabilita omeprazolu byla studována v perorálních suspenzích [39–43] a plastových 

perorálních stříkačkách [9, 10, 44]. Graudins a kol. [39] analyzovali perorální suspenze 

připravené z tobolek nebo prášku obsahujících konzervant methylparaben. Omeprazol byl 

extrahován pomocí ethyl-acetátu, což je zbytečně složité i vzhledem k jiným metodám, které 

využívají pouze ředění mobilní fází. Také přidání vnitřního standardu na konci extrakčního 

postupu je přinejmenším kontroverzní z hlediska kompenzace jakýchkoliv chyb v extrakčním 

postupu. V dalších publikacích [40, 43] byla studována fyzikální i chemická stabilita 

omeprazolových suspenzí připravených smícháním omeprazolového prášku s komerčně 

dostupným vehikulem podobným SyrSpendu. V žádné z těchto publikací není uvedena úprava 

vzorku, a také není uvedeno použití vnitřního standardu. Jako ve většině metod jsou opět 

použity kolony dlouhé 250 a 150 mm s částicemi o rozměrech 5 µm a nejsou uvedeny retenční 

časy omeprazolu.  

Stabilitou omeprazolových suspenzí se zabývá také nejnovější článek Meissnera a kol. [45] 

z roku 2020. Ten připravil 6 suspenzí, 5 z komerčně dostupných tobolek 

obsahujících omeprazol a jednu z omeprazolového prášku a zkoumal fyzikální a chemickou 

stabilitu suspenze. Z publikace ovšem plyne, že autor nebral v potaz správnou přípravu 

suspenze, která se ukázala jako stěžejní, protože 4 ze 6 suspenzí byly nestabilní a obsah 

omeprazolu byl velmi nízký nebo žádný. Suspenze byly připraveny smísením pelet nebo prášku 

s roztokem hydrogenuhličitanu sodného a protřepáním. Jak je popsáno i v experimentální 

části této práce, správná příprava suspenze je pro stabilitu klíčová. K analýze obsahu 

omeprazolu byla využita kapalinová chromatografie. Vzorek suspenze byl 20× naředěn mobilní 

fází, avšak nebyl přidán žádný vnitřní standard. K analýze jedné látky byla opět využita 250 mm 

dlouhá kolona a mobilní fáze ve složení fosfátový pufr s acetonitrilem. 

Mikrobiální stabilita je pro léčivé přípravky, suspenze nevyjímaje, velmi důležitá. Zvýšení 

mikrobiální stability, a tím i celého přípravku, lze docílit přidáním konzervačních přísad. Mezi 

často používané konzervační látky patří také parabeny, pro perorální lékové formy jsou 

využívány methylparaben a propylparaben. V současné době je snahou je používat co 

nejméně, protože mohou vyvolávat alergické reakce nebo produkovat volné radikály, což 

může vést ke vniku rakovinných buněk. Co se týká jejich použití v přípravcích určených pro 

pediatrické pacienty, je obecně cílem vytvářet formulace s co nejmenším množstvím přísad 

z důvodu nedostatečně vyvinutého metabolizmu dětí [13, 46]. 
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Ke zvýšení stability byly parabeny použity v publikaci Milice a kol. [41]. Postup přípravy 

suspenzí je v publikaci dobře popsán, k omeprazolovým peletám je zde navíc přidán 

methylparaben a propylparaben. Chemická stabilita byla hodnocena na základě stanovení 

obsahu omeprazolu s využitím HPLC kolony s délkou 150 mm. Celkový čas pro stanovení všech 

3 analytů byl 13 min, přičemž omeprazol se eluoval ve 4 min. V práci ovšem není popsán 

postup přípravy vzorku pro analýzu a není ani použit vnitřní standard. 

Baniasadi a kol. [42] testovali omeprazolovou suspenzi připravenou také z tobolek. V publikaci 

je tentokrát na jedné straně popsána velmi jednoduchá příprava vzorku, ale na straně druhé 

neobvykle vysoký objem nástřiku 150 µl, nejsou uvedeny rozměry kolony ani použitá 

stacionární fáze; stejně tak není použit žádný vnitřní standard. 

Ve dvou článcích byl omeprazol použit jako modelová látka pro tzv. přístup 

„Quality-by-Design“. Tato vědecká a multifaktoriální strategie ve vývoji chromatografických 

metod pravděpodobně časem nahradí typický přístup pokus-omyl [47, 48].  
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3.2 Stanovení látek v biologickém materiálu 

Kvantitativní stanovení endogenních látek, tzn. látek tělu vlastních nebo přirozeně se 

vyskytujících, v biologických vzorcích je komplikované. Je velmi často obtížné získat 

biologickou matrici, ve které se endogenní látky nenacházejí. V této práci byl stanovován 

retinol, byť přirozeně se vyskytující v séru nebo plazmě, jako exogenní látka v moči a 

endogenní kreatinin jako doplňující nezbytný korekční faktor diurézy. 

 

3.2.1 Retinol 

3.2.1.1 Chemická struktura, vlastnosti a metabolismus 

Vitamin A je termín používaný výhradně pro popis látek vykazujících stejnou biologickou 

aktivitu jako retinol. Označení retinoidy zahrnuje látky odvozené od monocyklické sloučeniny 

s pěti dvojnými vazbami a koncovou funkční skupinou. Podle této definice retinoidy zahrnují 

jak přirozeně se vyskytující formy, tak i mnoho syntetických analogů retinolu s biologickou 

aktivitou i bez ní. 

Některé syntetické látky ovšem z pohledu struktury této definici neodpovídají, ale přesto 

vykazují aktivitu jako retinol. Proto byla vytvořena druhá definice, podle které jsou retinoidy 

látky vyvolávající specifický účinek aktivováním příslušného receptoru. V praxi jsou tyto dvě 

definice sloučeny dohromady a pojem retinoidy (Obr. 3) zahrnuje jak analoga retinolu, tak 

syntetické látky, které mohou i nemusejí být strukturně podobné, ale mají biologickou aktivitu 

jako vitamin A [49, 50]. 

vitamin A

estery retinolu
„preformed“ vitamin A

provitamin A
karoteny

retinoidy

retinol

retinová kyselinaretinal

látky o stejné biologické aktivitě

β-karoten

α-karoten

β-kryptoxantin

retinol-acetát

retinol-palmitát

a jiné estery

 

Obr. 3 Schéma používaných pojmů a jejich souvislost. 
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Všechny formy vitaminu A jsou složeny z β-jononového kruhu a dvou isoprenoidních jednotek 

tvořících postranní řetězec (Obr. 4). Obě tyto struktury jsou důležité pro aktivitu. Karoteny 

obsahující β-jonon mohou být trávícími procesy přeměněny na vitamin A, na druhou stranu ty 

karoteny, které obsahují α- nebo γ-jonon (odlišná pozice dvojné vazby v kruhu) nejsou 

přeměny schopny. Rozlišujeme tři formy vitaminu A podle funkční skupiny, která je navázána 

na systému konjugovaných dvojných vazeb (Obr. 4), primární alkohol (retinol 1), aldehyd 

(retinal 2) nebo karboxylovou kyselinu (kyselina retinová 3). 

 

 

Obr. 4 Obecná struktura vitaminu A. 

 

Dále pak rozlišujeme tři generace retinoidů. Do první generace spadá retinol, retinal, retinová 

kyselina a jejich stereoisomery. Druhou generaci tvoří analoga přírodních retinoidů se 

strukturní obměnou na aromatickém kruhu. Strukturně nejrozmanitější je generace třetí. Tyto 

látky se často využívají v dermatologii [50–52]. 

Vitamin A nemůže být v těle syntetizován jako některé jiné vitaminy, a proto je velmi důležitý 

jeho příjem potravou. Zdrojem esterů retinolu jsou živočišné produkty, zejména játra, vaječný 

žloutek, rybí oleje a mléčné produkty jako máslo, mléko a sýry. Vitamin A lze získat i 

z rostlinných zdrojů, jako je ovoce, zelená nebo žlutá zelenina a oleje, kde se vyskytuje 

převážně ve formě β-karotenu a α-karotenu [53]. 

Estery retinolu přijímané potravou nemohou projít rovnou přes intestinální lumen, ale musí 

být nejprve enzymaticky rozštěpeny na retinol, který může přímo vstupovat do buněk. Retinol 

je resorbován aktivním transportem nebo difuzí, zatímco karoteny se vstřebávají výhradně 

z lipofilního prostředí za přítomnosti žlučových kyselin. Vstřebávání z rostlinné nebo živočišné 

potravy záleží velmi významně na obsahu tuků. Pak jsou pasivně absorbovány přes stěnu 

enterocytu ve formě micel. Karoteny musí být nejprve v enterocytech štěpeny na retinal. 

Těmito způsoby přijatý retinol a retinal je v enterocytech navázán na specifický buněčný 

retinol vázající protein II (CRBP II), který slouží k ochraně retinolu před degradací a poskytuje 

retinol k esterifikaci pomocí enzymu lecitin:retinol acyltransferasy (LRAT). Většina vzniklých 

esterů je poté inkorporována do chylomikronů, které jsou vylučovány do lymfatického 

systému a do celkového oběhu. 
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V krvi se pomocí hydrolýzy nebo apolipoproteinové přeměny z chylomikronů stávají 

chylomikronové zbytky, ve kterých zůstávají estery retinolu uloženy. Chylomikronové zbytky 

jsou vychytávány hepatocyty či putují do tkání, jako jsou kostní dřeň, slezina, tuková tkáň, 

kosterní svalstvo nebo ledviny, kde slouží jako místní zásoba retinolu. V hepatocytech jsou 

estery štěpeny hydrolázami na retinol, který je vázán na retinol vázající protein (RBP). Komplex 

retinol-RBP je poté vylučován do plazmy. Plazmatická koncentrace komplexu retinol-RBP je 

velmi přísně regulována a udržována, pouze při závažném deficitu vitaminu A klesá 

plazmatická koncentrace komplexu. Přibližně 95 % plazmatického komplexu je vázáno na 

transthyretin (TTR), který snižuje glomerulární filtraci retinolu. RBP je také zodpovědný za 

přesun retinolu mezi plazmou, játry a extrahepatálními tkáněmi, ale není nepostradatelný. 

V malém množství může retinol přecházet do buněk pasivní difuzí. Aktivní metabolity jsou 

syntetizovány v cílových buňkách. V buňkách tak např. z all-trans-retinolu vzniká 

all-trans-retinová kyselina, která působí na aktivaci transkripčních faktorů (Obr. 5). 

Většina chylomikronových zbytků s estery retinolu je ovšem vychytávána hepatocyty a 

převáděna jako retinol do adipocytů, konkrétně do perisinusoidálních hvězdicových buněk 

v játrech a tam uložena. Tyto buňky jsou schopny retinol v případě potřeby uvolnit a kontrolují 

hladinu retinolu v plazmě [49, 50, 53–56]. 



Teoretická část 

| 36 

 

Obr. 5 Transport a metabolismus vitaminu A. Obrázek upraven a převzat ze zdroje [57]. BCMO1 – β-karoten-15,15'-
monooxydasa 1; RALR – retinal reduktasa; REH – retinyl–ester hydrolasa; LRAT – lecitin:retinol acyltransferasa; 
STRA6 – receptor stimulovaný kyselinou retinovou; RDH – retinol dehydrogenasa; CRABP – buněčný kyselinu 
retinovou vázající protein; RAR – receptor pro kyselinu retinovou; RXR – retinoid X receptor; NR – nukleární receptor. 
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3.2.1.2 Nedostatek a nadbytek retinolu 

Nedostatečný příjem retinolu potravou je v Evropě při běžných stravovacích návycích velmi 

ojedinělý. V globálním měřítku se ale řadí mezi nejvýznamnější malnutrice. Nedostatek 

vitaminu A lze rozdělit na dvě skupiny, primární a sekundární. Primární nedostatek vzniká 

z nízkého příjmu provitaminů nebo esterů retinolu potravou. Sekundární nedostatek je spojen 

s poškozením některého z fyziologických procesů důležitých při metabolizaci retinolu a 

s dlouhodobým působením oxidantů jako je cigaretový kouř nebo alkohol. Deficit je 

charakterizován jak nespecifickými příznaky (ztráta chuti k jídlu, únava nebo vyšší náchylnost 

k infekcím), tak specifickými příznaky (zpomalený růst, zánět ledvin, vysušení až keratinizace 

membrán, šeroslepost nebo vysychání a rohovatění spojivek, tzv. xeroftalmie). Doporučená 

denní dávka vitaminu A pro dospělé s výjimkou těhotných a kojících žen je 800 µg. 

Hypervitaminóza není tak běžná jako nedostatek a projeví se až po vyčerpání kapacity 

vazebných bílkovin, kdy jsou buňky vystaveny působení nenavázaného retinolu. Rozlišujeme 

dva typy hypervitaminózy. Akutní je spojena s jednorázovým podáním dávky nad 7 500 µg a 

jejími charakteristickými projevy jsou nauzea, zvracení, bolesti hlavy, zvýšení nitrolebního 

tlaku, vertigo, neostré vidění či svalová diskoordinace. Chronická toxicita se rozvíjí při 

dlouhodobém podávání (měsíce i roky) dávek vitaminu A nad 1 200 µg. Typickými projevy jsou 

vyčerpání, letargie, podráždění, psychické poruchy, anorexie, nauzea, vomitus, suchá kůže a 

rty, vznik ragád, svědění kůže, hyperpigmentace, masivní loupání pokožky, gingivitida, padání 

vlasů, vyšší riziko osteoporózy nebo zvýšená lomivost kostí [51, 54, 58]. 

 

3.2.1.3 Klinický význam 

Vitamin A hraje důležitou roli v mnoha biologických procesech zahrnujících embryogenezi, růst 

a vývoj, ale také imunitní odpověď. V minulosti byl retinol a jeho aktivní metabolity 

považovány za důležité hlavně při vývoji lymfatického systému, sliznic gastrointestinálního, 

respiračního a urogenitálního systému. V dnešní době už je známo i to, že zasahuje do funkce 

imunitního systému ovlivněním nespecifické i specifické imunity. Kyselina retinová je 

zodpovědná za správnou funkci NK buněk, které mají protivirovou a protinádorovou aktivitu. 

Retinol se také podílí na udržení rovnováhy mezi TH1 a TH2 buňkami a jejich přeměně na Treg 

buňky. Nedostatek vitaminu A vede ke snížení TH2 buněk a následně ke snížení B-lymfocytů a 

humorální imunity. 

Neméně důležitá je i antioxidační aktivita vitaminu A. Nejvýznamnější antioxidační aktivita byla 

popsána u retinolu a u α- a β-karotenu. Nositelem antioxidační aktivity na molekule je 

postranní hydrofobní řetězec. Čím delší tento řetězec je, tím vyšší je schopnost molekuly 
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stabilizovat peroxylové radikály, singletový kyslík a vychytávat lipidové radikály. Postranní 

řetězec vitaminu A vychytává a zháší peroxylové radikály a zabraňuje tvorbě hydroperoxidů, 

které tvorbu radikálů urychlují. Retinol je dokonce lepší ve vychytávání radikálů z lipidové 

vrstvy než tokoferol. Antioxidační aktivita některých forem vitaminu A byla in vitro testována 

na krysách s indukovanou peroxidasou. Bylo prokázáno, že největší inhibiční aktivitu má 

retinol a retinal. Studie také ukázala, že vyšší koncentrace retinolu, než jsou fyziologické, 

mohou samy vyvolávat oxidační stres [50, 53, 59, 60]. 

Ve spojení s antioxidačními vlastnostmi retinolu lze uvažovat i o jeho protinádorových 

účincích. Vzhledem ke skutečnosti, že retinoidy jsou nezbytné pro normální průběh buněčného 

dělení, jejich deplece zejména v epiteliální tkáni může být základem pro tvorbu lidských 

novotvarů. Epidemiologickými studiemi byla prokázána opačná závislost mezi obsahem 

vitaminu A v potravě a rizikem nekontrolovatelného dělení buněk. Bylo též potvrzeno, že 

účinek některých karcinogenů může být snížen při podání retinoidů [52]. 

Antioxidační aktivita retinolu i jeho pozitivní ovlivnění organismu jsou poměrně dlouho známé, 

zkoumané a také publikované. Už méně prozkoumané je vylučování retinolu do moči. Ledviny, 

zejména tedy glomerulus a proximální tubuly, hrají významnou roli při resorpci aminokyselin, 

glukosy, iontů, vody a hlavně bílkovin. Nízkomolekulární proteiny (pod 40 kDa) jsou ve velmi 

malých koncentracích přítomny v moči zdravých jedinců, protože mají vyšší filtrační koeficient, 

tzn. jednodušeji prostupují membránou glomerulárních kapilár do moči, než albumin (67 kDa). 

Většina těchto nízkomolekulárních proteinů je filtrována a reabsorbována proximálními tubuly 

a jen malá část se dostává do finální moči. Tohoto faktu může být využito při monitorování 

funkce tubulu. 

RBP s molekulovou hmotností 21 kDa je jedním z nich. RBP je filtrován glomerulem a poté 

z 99,97 % reabsorbován pomocí receptoru megalinu v proximálním tubulu. Megalin je 

endocytární receptor, který zprostředkovává reabsorpci a metabolizaci proteinů a dalších látek 

filtrovaných z plazmy. Vylučování retinolu do moči může být způsobeno ztrátou či absencí 

tohoto receptoru. Z toho vyplývá, že ledvinné proximální tubuly jsou důležité pro udržení 

homeostázy vitaminu A. Jak plyne z metabolismu retinolu, ten může být vyloučen do moči 

pacientů s onemocněním ledvin, ale také za jiných patologických podmínek, kterými jsou 

rakovina, jaterní onemocnění spojené s poškozením retikulo-endoteliálního systému či infekce 

doprovázené vysokou teplotou [52, 61, 62]. 

Překročením kapacity buněk proximálního tubulu reabsorbovat a katabolizovat 

Bence-Jonesovu bílkovinu (BJp) může dojít k jejich poškození. Tento jev byl prokázán 



Teoretická část 

| 39  

u pacientů s mnohočetným myelomem. Poškození BJp může vést až k atrofii buněk 

proximálního tubulu. U těchto pacientů se ukázalo, že je retinol vylučován do moči. Podobný 

problém byl prokázán také u pacientů s diabetickou nefropatií. Diabetická nefropatie spojená 

s poškozením ledvinných proximálních tubulů byla prokázána u ⅓ pacientů s diabetem 

mellitem 2. typu, kteří mají mnohem častěji a dřív poškozené proximální tubuly než 

glomerulus. V tomto případě je proteinurie nebo albuminurie již pozdním ukazatelem [63–65]. 

Spojení mezi poškozením ledvinných buněk a systémovou zánětovou odpovědí bylo již dříve 

popsáno, stejně tak souvislost mezi infekcí či rakovinou a systémovou zánětovou odpovědí 

[66]. 

Provedených studií je ovšem málo a pacienti s jinými onkologickými onemocněními či obecně 

jiná onemocnění spojená s poškozením ledvin nebyla z tohoto pohledu zkoumána. S dnešními 

pokroky v léčbě je kladen velký důraz na prevenci s léčbou spojených komplikací, mimo jiné i 

na poškození ledvin. A zde biomarkery hrají důležitou roli. Z toho plyne, že by se retinol mohl 

stát časným biomarkerem poškození ledvin. Měření močového RBP nebo albuminu či vzestup 

sérového kreatininu ve studiích nikdy neprokázaly tak časnou změnu jako močový retinol. 

Podání vysokých dávek retinolu a jeho vyloučení do moči bylo samozřejmě také předmětem 

zkoumání, ovšem neprokázala se žádná souvislost. Močový retinol tedy nelze využít jako 

indikátor stavu či účinnosti suplementace vitaminem A [67, 68]. 

 

3.2.2 Kreatinin 

Svalové buňky využívají pro kontrakci jako zdroj energie kreatinfosfát. Odštěpením fosfátu a 

současně ireverzibilní neenzymovou dehydratací kreatinfosfátu vzniká kreatinin (Obr. 6). 

Z obecné fyziologie člověka plyne, že muži mají vyšší množství svalové hmoty než ženy a s tím 

souvisejí i vyšší hodnoty vyloučeného kreatininu. Konstantní denní produkce kreatininu je 

25 mg · kg−1 tělesné hmotnosti a je v rovnováze s exkrecí. Hladiny močí vyloučeného kreatininu 

jsou závislé nejen na množství svalové hmoty ale také na dietě a funkci ledvin [58, 69, 70]. 

 

Obr. 6 Chemická struktura kreatininu. 
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Kreatinin hraje významnou roli v diagnostice funkce ledvin. Je to látka vznikající v organismu a 

nemusí se přivádět v infuzi jako inulin, jeho produkce velmi málo kolísá a exkrece probíhá 

ledvinami, nejčastěji glomerulární filtrací, bez jakéhokoliv vychytávání. Z těchto důvodů je 

využíván k přepočtu stanovovaných analytů v moči na jednotkovou koncentraci kreatininu, a 

tím je do analýzy zahrnuto i zředění moče [56, 70]. 

K hodnocení funkce ledvin, se využívá několik parametrů, jimiž jsou výpočet glomerulární 

filtrace, tubulární resorpce, frakční exkrece a již zmíněná clearance kreatininu. Její výpočet je 

nejčastěji používaný parametr, protože souvisí s morfologickými parametry poškození ledvin. 

Clearance vyjadřuje množství plazmy v mililitrech, které je úplně očištěno od určité látky při 

jednom průtoku ledvinami. Vztah sérového kreatininu a hodnoty clearance močového 

kreatininu je nepřímo úměrný. Koncentrace sérového kreatininu výrazně stoupá 

u chronického selhání ledvin, zatímco u akutních stavů a u funkčního selhání ledvin bývá 

zvýšená jen mírně nebo vůbec. Při větším poklesu glomerulární filtrace je stanovení clearance 

kreatininu zbytečné a zcela postačuje sérová hodnota. Problém nastává, pokud je pokles 

clearance menší, což je spojeno s počátečními fázemi renálního poškození, a zvýšení sérového 

kreatininu není signifikantní [56, 70]. 

Kreatinin se v praxi stanovuje nejčastěji enzymatickou a Jaffého metodou, která je jednoduše 

proveditelná a levná. Principem Jaffého metody je reakce kreatininu v alkalickém prostředí 

s kyselinou pikrovou za vzniku žlutého zbarvení, jehož intenzita se měří fotometricky. Jaffého 

metoda ovšem není specifická a řada látek interferuje. Falešně snížené koncentrace kreatininu 

způsobuje např. bilirubin, naopak falešně zvýšenou koncentraci způsobí ketolátky, glukosa, 

fruktosa, kyselina askorbová ale také některá léčiva či hemolýza erytrocytů [58]. Enzymatické 

stanovení kreatininu sestává v sérii reakcí zahrnující přeměnu kreatininu na kreatin pomocí 

kreatininkinasy. Nejčastěji využívaná varianta je přeměna kreatinu na sarkosin a močovinu. 

Sarkosin je dále přeměněn sarkosinoxidasou na peroxid vodíku, ten v přítomnosti peroxidasy 

tvoří červené barvivo. Absorbance barviva je přímo úměrná koncentraci kreatininu. Druhá 

varianta využívá k reakci přítomnosti adenosintrifosfátu, který se enzymaticky přemění na 

adenosindifosfát. Vzniklý adenosindifosfát se dále mění na pyruvát. V poslední reakci 

láktátdehydrogenasa oxiduje NADH na NAD+ za současné redukce pyruvátu. Pokles NADH a 

s tím spojené absorbance je přímo úměrný koncentraci kreatininu. Enzymatické metody jsou 

více specifické a interference některých metabolitů a léčiv se projevují až u vysokých 

koncentrací kreatininu. Enzymatické stanovení je ovšem také více finančně nákladné a ve 

výsledku méně používané [71]. 
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3.2.3 Chromatografické stanovení retinolu a kreatininu v moči – rešerše metod 

Všechny metody používané v klinických studiích zabývajících se stanovením retinolu a 

kreatininu v moči jsou pro toto použití nevhodné, protože byly vyvíjeny s cílem stanovit retinol, 

ale vždy v jiné biologické matrici. Časový sběr moči je nejčastěji využívaným způsobem 

odebírání vzorků. Během 24 h je moč sbírána přímo do nádob k tomu určených, ty jsou 

chlazené. Vzorky jsou poté rozděleny na menší objemy. Po centrifugaci jsou vzorky zmrazeny 

na −70 °C nebo −80 °C [72–76]. Ve studiích, kde byly vzorky odebírány novorozencům byly 

používány plenky, které se vyměňovaly každé 4 h. Poté byly centrifugovány, moč byla 

zmrazena na −80 °C až do času analýzy [77, 78]. 

Jednou z nejčastěji používaných technik pro extrakci retinolu z moči je srážení proteinů 

v kombinaci s extrakcí z kapaliny do kapaliny. Velké objemy vzorků, až 5 ml, jsou vysráženy 

ethanolem [73–75, 77–79] nebo methanolem [76]. Následná extrakce z kapaliny do kapaliny 

je prováděna 1–5 ml n-hexanu [73, 75, 76] nebo kombinací n-hexanu a butylhydroxytoulenu 

[77–79]. Směs byla promíchána a centrifugována, hexanová vrstva byla odebrána a odpařena 

pod dusíkem. Pokud to bylo uvedeno, byl zbytek po odpaření rozpuštěn v isopropanolu [77–

79]. Trendem dnešní doby je redukce používání velkých objemů rozpouštědel jako n-hexan, 

butylhydroxytoulen nebo isopropanol s důrazem na snížení nákladů na analýzu, ale také vlivu 

na zdraví a životní prostředí. Značnou nevýhodou takovýchto extrakcí je ztráta kreatininu 

během procesu, takže již nemůže sloužit jako korekční faktor pro diurézu a je potřeba jej 

stanovit jinou metodou. 

V současné době existuje jediná publikovaná klinicky využívaná metoda pro současné 

stanovení retinolu a kreatininu v moči. Metoda byla vyvinuta ve Výzkumné laboratoři Ústavu 

Klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice v Hradci Králové a publikována 

Kučerovou a kol. [68]. Vývoj a optimalizované podmínky této metody jsou popsány 

v experimentální části této práce, konkrétně v kapitole 4.2. Ostatní techniky, které byly 

doposud publikovány, jsou založeny na jedné straně na nepřímém stanovení koncentrace 

retinolu pomocí RBP a na straně druhé na chromatografických metodách, které byly původně 

vyvinuty pro stanovení retinolu v séru nebo jiných biologických tekutinách. Imunochemické 

metody, využívající ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) či EIA (Enzyme immunoassay) 

kity, jsou velmi často využívány pro stanovení RBP v moči. Mezi hlavní nevýhody těchto kitů 

patří jejich finanční náročnost spojená s krátkou exspirací nebo omezeným počtem vzorků, 

které lze zpracovat jedním kitem, vzorky jsou měřeny v dubletu a je k nim vždy nutno stanovit 

i kalibrační křivku. Dalšími nevýhodami je možnost zkřížené reaktivity, vyšší riziko falešně 
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negativních výsledků, ale také nižší selektivita ve srovnání s chromatografickými metodami 

[80, 81]. 

Pro separaci cílových analytů od nečistot bylo v publikacích použito chromatografie na 

reverzních fázích s využitím C18 nebo C30 stacionárních fází s částicemi o velikosti 4–10 µm. 

Tyto fáze jsou samy o sobě velmi přínosné pro separaci hydrofobních látek jako je retinol, ale 

už nedovolují společné stanovení s polárními látkami jako je kreatinin. Mobilní fáze pro 

isokraticou eluci byla složena ze směsi methanolu a vody nebo čistého methanolu. Mobilní 

fáze pro gradientovou eluci byly rozmanitější, k methanolu a vodě byl přidán 

terc-butyl(methyl)ether či octan amonný [72–79]. Použití těkavého rozpouštědla jako mobilní 

fáze s sebou nese několik problémů, s volným odpařováním rozpouštědla může být ovlivněna 

robustnost a s ní i přesnost a preciznost metody. Výpary nejsou bezpečné pro personál a 

likvidace rozpouštědla není zrovna přívětivá k životnímu prostředí. 

UV detekce je běžně používaná pro kvantifikaci retinolu. Retinol má pouze jedno absorpční 

maximum při vlnové délce 325 nm. Tato vlnová délka je také většinou použita pro detekci. 

Lepší citlivosti lze dosáhnout pomocí fluorescenční detekce (excitační vlnová délka 325 nm, 

emisní vlnová délka 480 nm) nebo detekce s využitím hmotnostního spektrometru [72–79, 82, 

83]. 

Ve všech publikovaných studiích je kreatinin stanovován ve stejném materiálu, ale jinou 

metodou, nejčastěji enzymaticky nebo Jaffého metodou, které jsou obě méně selektivní a 

méně citlivé ve srovnání s chromatografií. Metody nejsou v žádné práci detailněji popsány, 

proto jsou obecné principy obou uvedeny v kapitole 3.2.2. Oddělené stanovení kreatininu 

komplikuje vyhodnocování výsledků, které jsou postavené na poměru retinol/kreatinin a na 

korekci diurézy kreatininem. Ovšem tento model je často využíván v klinické praxi pro svou 

jednoduchost. V tabulce 2 je uveden přehled publikovaných chromatografických metod 

doplněný o přípravu vzorku nebo originální matrice, pro které byly metody vyvíjeny. Všechny 

metodiky jsou podrobně popsány také v přehledovém článku Kučerová a kol. [67, 68]. 
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Tabulka 2 Přehled publikovaných metod, které byly využity pro stanovení retinolu a kreatininu v moči. 

analyt 
analytická 
technika 

stacionární fáze mobilní fáze matrice extrakce rok ref. 

retinol 
kreatinin 

UHPLC–UV–
MS/MS 

PFP 
100 × 3 mm, 

1,7 µm 
předkolona PFP 

A: 15 mmol · l−1 AmFo 
pH 3 

B: 5 mmol · l−1 FA v ACN 
s 10 % H2O (A : B, 28 : 

72) 

moč ředění 2019 [68] 

retinol HPLC–UV  

YMC C30 
250 × 4,6 mm, 

5 µm 
předkolona 

Luna C18 

A: MeOH + H2O 
s 0,4 g · l−1 AmAc 

B: MeOH + MTBE + H2O 
s 0,1 g · l−1 AmAc 

gradient 

plazma, 
folikulární 
tekutina 

PP + LLE 

2016 [77] 

kreatinin 
Jaffého 
metoda 

   

retinol HPLC–UV 
C18 

250 × 4,6 mm 
MeOH 

sérum 

NS 

2012 [65] 

kreatinin 
rutinní 
metoda 

   

retinol HPLC–UV 
YMC C30 

250 × 4,6 mm, 
5 µm 

A: MeOH + H2O 
s 0,4 g · l−1 AmAc 

B: MeOH + MTBE + H2O 
s 0,1 g · l−1 AmAc 

gradient 

mateřské 
mléko 

PP + LLE 
2009 [78] 

kreatinin analyzátor    

retinol HPLC–UV 
C18 

250 × 4,6 mm 
MeOH 

sérum 

NS 

2006 [64] 

kreatinin 
rutinní 
metoda 

   

retinol HPLC–UV 
YMC C30 

250 × 4,6 mm, 
5 µm 

A: MeOH + H2O 
s 0,4 g · l−1 AmAc 

B: MeOH + MTBE + H2O 
s 0,1 g · l−1 AmAc 

gradient 

mateřské 
mléko 

PP + LLE 
2004 [79] 

kreatinin enzymaticky    

retinol HPLC–UV 
C18 

250 × 4,6 mm 
MeOH 

sérum 

NS 

2003 [63] 

kreatinin 
rutinní 
metoda 

   

retinol HPLC–UV Bondapak C18 MeOH + H2O (95 :5) 

sérum 

PP + LLE 

2002 [76] 
kreatinin 

Jaffého 
metoda 

   

retinol HPLC–UV  Bondapak C18 MeOH + H2O (95 :5) 

sérum 

NS 

1998 [72] 
kreatinin 

Jaffého 
metoda 

   

retinol HPLC–UV NovaPak C18 MeOH 
sérum 

PP + LLE 
1998 [74] 

kreatinin NM    

retinol HPLC–UV NovaPak C18 MeOH 
sérum 

PP + LLE 
1995 [75] 

kreatinin NM    

retinol HPLC–UV 
NovaPak C18 
250 × 4,6 mm 

MeOH 
sérum 

PP + LLE 
1994 [73] 

kreatinin enzymaticky    

PFP – pentafluorfenyl; AmFo – mravenčan amonný; FA – kyselina mravenčí; ACN – acetonitril; MeOH – methanol; 
AmAc – octan amonný; MTBE – terc-butyl(methyl)ether; PP – precipitace proteinů; LLE – extrakce z kapaliny do 
kapaliny; NS – nespecifikováno; NM – neměřeno  
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3.3 Moč 

3.3.1 Tvorba moči 

Ledvina se skládá ze zhruba 1 milionu funkčních jednotek, tzv. nefronů. Součástí nefronu je 

glomerulus, což je klubko kapilár, ve kterém dochází k ultrafiltraci plazmy a vzniku primární 

moče, která poté pokračuje tubuly, jež lze rozdělit do několika úseků – proximální tubulus, 

Henleova klička, distální tubulus, kortikální a medulární sběrný kanálek. Glomerulární stěna 

účinně brání průniku bílkovin a jiných makromolekul do moči, v závislosti na jejich molekulové 

hmotnosti, náboji a tvaru. Glomerulus přesto propouští do primární moči velmi malé množství 

albuminu a mikroproteinů převážně ty o menší molekulové hmotnosti, než má albumin. 

Celkové ztráty bílkovin u zdravého člověka nejsou větší než 0,15 g za den, protože buňky 

tubulů většinu mikroproteinů a albuminu vychytávají. Při poškození glomerulárního filtru 

proniká do primární moči větší množství proteinů, převážně albuminu. Při poškození 

tubulárních buněk nemohou být dostatečně vstřebávány mikroproteiny, které prošly zdravým 

glomerulem. Vylučovány jsou bílkoviny o molekulové hmotnosti menší než albumin, k hlavním 

z nich patří β2-mikroglobulin, α1-mikroglobulin, cystatin C či RBP [56, 58, 70, 84]. 

Definitivní moč je vodný roztok obsahující více než 95 % vody a zbytek tvoří složky jako je 

močovina, chloridové, sodné, draselné ionty, kreatinin a další anorganické a organické 

sloučeniny např.: proteiny, hormony nebo jiné metabolity. Hodnota pH moči se může 

pohybovat v rozmezí od 4,6 až po 8, ovšem norma je pH ≈ 7. Produkce moči vykazuje poměrně 

velké kolísání, které závisí na příjmu a výdeji tekutin, konzumaci kávy, alkoholu nebo léků. 

Stejně tak je variabilní pH moči, koncentrace solí a s tím související iontová síla, liší se pufrovací 

kapacita moči nebo obsah endogenních složek s vysokou polaritou [56, 70, 85]. 

 

3.3.2 Odběr 

Nejčastější chyby preanalytické fáze se týkají odběru materiálu od pacienta a jeho označení. 

Při odběru vzorku je potřeba dbát na správný způsob odběru, který samozřejmě závisí na typu 

biologického materiálu s tím související technikou odběru a použitého odběrového systému. 

Z pohledu analytika může být vzorek nepoužitelný, pokud není pacient dostatečně poučen 

o specificích daného odběru např. o správném čase, kdy se na odběr dostavit či ho provést. 

Většina těchto zásad se týká také odběru moči, i když se jeví nejjednodušší. 

Využití moči pro analýzu má nesporné výhody. Moč je snadno dostupná v relativně velkém 

množství, odběr je neinvazivní a může být kdykoliv opakován, z tohoto důvodu patří vyšetření 

moči k základům v klinicko-biochemických laboratořích. Moč je sbírána několika způsoby, jako 
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první ranní moč, druhá ranní moč, náhodný vzorek a časový sběr. Doporučuje se, aby pacient 

před odběrem první ranní moči ležel nejméně 8 hodin. Ranní moč je vhodná především pro 

chemické vyšetření, protože je koncentrovanější a kyselejší, později odebraná moč je již 

ovlivněna příjmem tekutin, stravou a pohybem. Vzhledem ke kontaminaci prvního proudu 

buňkami a bakteriemi je vhodnější k vyšetření odebrat až střední proud. Moč je sbírána do 

čistě vymyté, suché a uzavíratelné nádobky, v níž nejsou zbytky po čistících nebo dezinfekčních 

přípravcích, které by mohly zkreslovat analýzu. Nejlépe do sběrné nádobky k tomuto účelu 

určené (Obr. 7). Pokud okolnosti nedovolují vyšetření provést do 2 hodin po odběru je vhodné 

moč uchovávat při snížené teplotě (4–8 °C) nebo ji konzervovat, případně při dlouhodobém 

uchováváni ji zmrazit (obvykle na −25 °C). 

Vzorek moči odebraný 2–4 hodiny po prvním odběru je nazýván druhá ranní moč. Na její 

složení již má vliv příjem tekutin, potravy nebo pohyb a je mnohdy využíván pro kvantitativní 

stanovení analytů vztažené na koncentraci kreatininu. Dalším typem je náhodný vzorek. Jedná 

se o označení odběru bez detailních informací o času odběru nebo objemu vzorku. Většinou 

jsou to vzorky pacientů v akutním stavu. Takováto analýza je obvykle zatížena poměrně velkým 

množstvím chyb. Časový sběr moči je využíván pro kvantitativní analýzu a také pro měření 

clearance různých analytů. Ten je rozdělen na krátkodobý, sběr moči trvá 1–3 hodiny nebo 

dlouhodobý trvající 12–24 hodin. Správnost tohoto sběru může být zkontrolována stanovením 

koncentrace kreatininu. Při tomto sběru se do laboratoře nedopravuje celý nasbíraný objem, 

ale pouze 5 ml odebraných z dobře promíchaného vzorku s informací o začátku a konci sběru 

a o celkovém nasbíraném objemu [56, 58, 70, 84]. 

 

Obr. 7 Příklady systémů používaných pro odběr moči [86, 87]. 
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3.4 Úprava vzorku před analýzou 

Správná příprava vzorku je nezbytná pro provedení kvalitní analýzy zejména v kombinaci 

s HPLC/UHPLC jako separační technikou běžně používanou ve výzkumných laboratořích. Bez 

ohledu na to, jaké vzorky jsou analyzovány, je nalezení správné metody úpravy prvním a 

jedním z nejdůležitějších kroků k dosažení přesných a reprodukovatelných výsledků. Efektivní 

úprava vzorku je nejdůležitější součástí preanalytické fáze, která zabírá až 80 % celkového času 

v laboratoři [88]. Cílem úpravy vzorku je změna formy vzorku (z heterogenního vzorku získat 

čistý roztok), zjednodušit složení vzorku (odstranit matrici) nebo zakoncentrovat cílový analyt, 

ale také ochránit analyt před degradací. 

Před tím, než začneme pracovat na vývoji metody pro úpravu vzorku je vždy vhodné znát 

chemické a fyzikální vlastnosti cílového analytu. Znalost vlastností jako log P, pKa, rozpustnost, 

stabilita a v případě biologického materiálu vazba na proteiny je důležitá pro výběr správné 

techniky úpravy a experimentálních podmínek. Samozřejmě znalost povahy vzorku je také 

jedním z klíčových faktorů při výběru vhodné metody úpravy. Některé matrice jsou ze své 

povahy složitější, např. plná krev, sérum, plazma, než jiné, jako je moč, sliny, cerebrospinální 

tekutina či farmaceutický přípravek. Správným výběrem metody úpravy vzorku můžeme 

ovlivnit také preciznost a přesnost analýzy a při hmotnostní detekci snížit matricové efekty 

[85]. Pro extrakci omeprazolu ze suspenze byla použita jednoduchá úprava ředěním vzorku 

mobilní fází s následnou filtrací přes stříkačkové filtry. Pro extrakci retinolu a kreatininu z moči 

byly v této práci použity techniky úpravy vzorku jako ředění, centrifugace, filtrace, precipitace 

proteinů, ale také extrakce z kapaliny do kapaliny. Speciálně pro vzorky moči je důležité 

nejprve vzorek řádně promíchat. Moč je většinou sbírána ve větším objemu než plazma nebo 

sérum a promíchání je velmi důležité pro zajištění reprodukovatelných výsledků. 

 

3.4.1 Ředění 

Ředění je nejjednodušší technika úpravy vzorku, často také nazývaná jako „dilute-and-shoot“. 

Tento přístup poskytuje 100% výtěžnost pro všechny analyty ovšem bez jakékoliv selektivity. 

Ředění je vhodné pro jednoduché matrice jako jsou farmaceutické přípravky, z biologického 

materiálu to může být moč nebo slzy. Ovšem velmi záleží na citlivosti metody. Ředícími roztoky 

jsou velmi často složky mobilní fáze. Výhodou ředění je rychlost, jednoduchost, minimální 

manipulace se vzorky a nízké náklady. Mezi nevýhody patří vyšší riziko vzniku matricových 

efektů, možnost snížení živostnosti HPLC kolony a nevhodnost této metody pro komplexnější 

matrice obsahující proteiny nebo lipidy [85, 89]. 
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3.4.2 Filtrace 

Filtrace je způsob oddělení pevné látky od kapaliny pomocí porézní přepážky – filtru. Částice 

by měly být ze vzorků odstraněny před nástřikem, jelikož nepříznivě ovlivňují živostnost 

kolony, ale i jiných částí HPLC systémů. Typ filtru by měl být vybírán na základě objemu vzorku, 

velikosti částic, které mají být odstraněny, a také typu analytu tak, aby nedocházelo k jeho 

zadržování na filtru. Důležitým hlediskem při výběru filtru je kompatibilita rozpouštědla vzorku 

s membránou, většinou bývá tato informace udávána již výrobcem. Pokud se použije 

nevhodné rozpouštědlo, filtr se může rozpustit a filtrát se kontaminuje. Velké diskové 

papírové, PTFE či nylonové filtry jsou zejména používány pro filtraci mobilní fáze nebo pro 

filtraci velkých objemů vzorků. Na vzorky se používají často filtry umístěné v pouzdrech, které 

lze připojit k injekční stříkačce nebo v 96jamkovém formátu. Nejpoužívanější filtry pro HPLC 

analýzu mají porozitu 0,20 a 0,45 µm. Membrány s póry o velikosti 0,20 µm odstraní nejmenší 

částice i velké makromolekuly. Mezi typické filtry pro použití s nejběžnějšími organickými 

rozpouštědly používanými v kapalinové chromatografii patří regenerovaná celulóza, acetát 

celulózy, dusičnan celulózy, PTFE, nylon a další. U vzorků biologického materiálu je také velmi 

rozšířené použití filtrů s možností vložení do centrifugačních zkumavek [88]. 

 

3.4.3 Centrifugace 

Centrifugace je obecně technologie, kterou se pomocí odstředivé síly oddělují pevné částice 

od kapalného prostředí. Centrifugy jsou běžnou součástí rutinních i výzkumných laboratoří. 

Techniky centrifugace je možné klasifikovat jako preparativní, kdy je cílem získat přečištěný 

materiál, a analytické, které jsou používány např. pro studium velikosti disperzních částic a 

četnosti jejich rozdělení podle velikosti. Centrifugy rozdělujeme podle velikosti dosahované 

relativní odstředivé síly nebo rychlosti otáčení za minutu na nízkootáčkové (max. 8 000 g), 

vysokootáčkové (max. 60 000 g) a ultracentrifugy (max. 1 000 000 g). Základem analytické 

techniky je centrifugace v gradientu hustoty. Naproti tomu diferenční centrifugace je 

nejjednodušší a nejčastěji využívaná metoda sedimentace částic [58, 90]. Centrifugace je 

prakticky základem pro většinu metod používaných pro úpravu vzorků nehledě na to, co jim 

předchází nebo následuje. 
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3.4.4 Srážení proteinů (PP) 

Jedním z hlavních důvodů, proč mnoho biologických tekutin nelze analyzovat přímo, je právě 

obsah bílkovin, který způsobuje nejen zanášení chromatografické kolony, ale také kontaminaci 

zdroje hmotnostního spektrometru. Odstranění proteinů je základní krok v přípravě vzorků 

pro LC a LC-MS/MS analýzu, především malých molekul v biologických matricích. Srážení 

proteinů je jednoduchá, rychlá a pohodlná technika úpravy vzorku, upřednostňovaná pro 

velké série. Denaturaci proteinů lze provést několika způsoby: chemicky (pomocí organických 

rozpouštědel mísitelných s vodou, kyselin, zásad, solí a solí kovů), fyzikálně (teplotou), pomocí 

proteolytických enzymů (papain, trypsin, chymotrypsin) či mechanicky (filtrací) [85, 88, 91]. 

Membrány pro ultrafiltraci jsou k dispozici třeba jako jednorázové vložky do centrifugačních 

zkumavek (Obr. 8). Koncentrované proteiny a další molekuly vyšší než mezní hodnota 

(„cut off“) velikosti pórů filtru jsou zadržovány, zatímco voda, soli a složky s molekulovou 

hmotností nižší než mezní hodnotou filtru se shromažďují ve sběrné nádobce – 

mikrozkumavce. Pomocí ultrafiltrace lze vzorky zakoncentrovat bez použití organických 

rozpouštědel nebo extrémních podmínek [88, 89]. 

 

Obr. 8 Typy jednotlivých ultrafiltračních zařízení. Převzato z [92]. 

V bioanalytické praxi převládá pro precipitaci použití organických rozpouštědel jako methanol, 

acetonitril nebo ethanol. Polson a kol. [93] publikovali studii zabývající se účinností odstranění 

proteinů pomocí kyselin (kyselina trichloroctová), solí kovů (síran zinečnatý), solí (síran 

amonný) a organických rozpouštědel (acetonitril, ethanol, methanol). Ze studie vyplynulo že 

více než 90 % bílkovin lze odstranit definovanými poměry činidel a vzorků. Příklady poměrů 

jsou uvedeny v tabulce 3. Použití precipitace proteinů pro úpravu vzorku má mnoho výhod. 

Metoda je vhodná téměř pro všechny typy malých molekul bez ohledu na jejich polaritu, je 

rychlá s potenciálem pro automatizaci a jednoduchá. Nevýhodou precipitace proteinů je nízká 

selektivita, nedokonalé přečištění a naředění vzorku, což může mít vliv na vznik matricových 

efektů, ale také na rychlejší zanášení kolony. Precipitaci proteinů lze provádět v řadě formátů 

např.: ve zkumavce, mikrozkumavce nebo v 96jamkovém formátu [85, 88, 91]. 
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Tabulka 3 Příklady precipitačních činidel a jejich poměry ke vzorku pro precipitaci více než 90 % bílkovin [93]. 

poměr vzorek : činidlo činidlo 

1 : 0,5 10% trichloroctová kyselina 

1 : 2 10% síran zinečnatý 

1 : 3 nasycený roztok síranu amonného 

1 : 1,5 acetonitril 

1 : 3 ethanol 

1 : 2,5 methanol 

3.4.5 Extrakce z kapaliny do kapaliny (LLE) 

Extrakce z kapaliny do kapaliny je další velmi populární technika pro úpravu vzorku 

v bioanalýze i farmaceutické analýze. Je založena na extrakci analytu z vodného vzorku do 

rozpouštědla nemísitelného s vodou. Vzorek je možné před LLE upravit srážením proteinů, 

např. smícháním s vodným pufrem pro úpravu pH. Vzorek je poté smíchán s určitým objemem 

organického rozpouštědla nemísitelného s vodou. Běžně se používají rozpouštědla jako 

n-hexan, ethyl-acetát, chloroform nebo terc-butyl(methyl)ether, případně jejich kombinace 

v závislosti na polaritě a rozpustnosti analytu. Použitím LLE získáme vzorek mnohem čistší a 

jednodušší, než byl vzorek původní. Zbavíme se fosfolipidů, proteinů a anorganických solí, 

které zůstanou ve vodné fázi. LLE je ideální pro nepolární až mírně polární analyty. Výhodou 

LLE při optimalizovaném postupu je předvídatelné extrahované pozadí pro danou matrici, což 

lze využít i při vývoji metody i pro další analyty. Další výhodou jsou poměrně nízké náklady, 

dobře opakovatelný proces a snadný přenos metody. Většinu kroků LLE lze automatizovat, ale 

plná automatizace je stále obtížná. LLE není vhodná pro hydrofilní analyty a vývoj metody 

může být značně náročný, pokud je potřeba extrahovat více analytů s různou lipofilitou. 

Mimo konvenční LLE jsou používány také SALLE (salting-out assisted LLE) a SLE (LLE na tuhém 

nosiči). SALLE je založeno na solí podpořené fázové separaci. Extrakce probíhá pomocí s vodou 

mísitelného organického rozpouštědla a vysoké koncentrace soli, často se využívá síran 

hořečnatý, uhličitan draselný, chlorid sodný nebo octan amonný. Pomocí SALLE lze extrahovat 

i analyty s nižší lipofilitou. Metoda je kompatibilní s RP nebo HILIC chromatografií. Ovšem 

extrakty obsahují více solí, a to může vést ke vzniku nežádoucích matricových efektů. SLE 

využívá inertní pevný materiál s velkým povrchem, kterým je podpořena extrakce. Vzorek je 

imobilizován na médiu a poté je promýván s vodou nemísitelným rozpouštědlem. Jsou tak 

eliminovány kroky jako promíchání, centrifugace nebo oddělování fází. SLE je technika, kterou 

lze s výhodou provést v 96jamkovém formátu a zvýšit tak prostupnost vzorků laboratoří. 

Výhodou SLE je snadná automatizace a nízké riziko tvorby emulzí. 

Klasická LLE je známá pro svou velkou spotřebu organických, často toxických rozpouštědel. 

Novější miniaturizované přístupy umožňují úsporu biologického materiálu, účinnější 
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zakoncentrování analytu, rychlejší přípravu vzorku a snadnější automatizaci, ovšem v rutinní 

praxi zatím nejsou tolik rozšířené. Mezi miniaturizované přístupy založené na extrakci 

z kapaliny do kapaliny patří extrakce do jedné kapky rozpouštědla (SDME, single drop 

microextraction), disperzní mikroextrakce z kapaliny do kapaliny (DLLME, dispersive 

liquid-liquid microextraction) nebo extrakce v kapalné fázi pomocí dutého vlákna (HF-LPME, 

hollow-fiber liquid phase microextraction), dále pak extrakce s využitím umělých kapalných 

membrán (PALME, parallel artificial liquid membrane extraction) a jiné [85, 88, 89, 91, 94]. 

3.4.6 Extrakce na tuhou fázi (SPE) 

Extrakce na tuhou fázi je již po dlouhou dobu používána k extrakci analytů především 

z biologických nebo enviromentálních vzorků. SPE je ve své podstatě forma nízkotlaké 

chromatografie. Stejně jako existuje mnoho chromatografických kolon, existuje celá řada 

komerčně dostupných forem a fází SPE. Při vývoji SPE metody je potřeba věnovat pozornost 

zejména výběru sorbentu, objemu vzorku, ale také podmínkám optimalizace kroku nanášení 

vzorku, proplachu a eluce (čas, objem a složení rozpouštědel). SPE může být provedeno off-line 

nebo online, stejně tak lze použít jednotlivé kolonky nebo 96jamkové destičky. Mezi nevýhody 

extrakce na tuhou fázi patří jednak variabilita mezi šaržemi, mezi jednotlivými SPE kolonkami 

ale i jamkami v destičce v jedné šarži, vysoké náklady a dlouhá doba vývoje metody. SPE také 

vyžaduje dobré znalosti jak analytu, tak retenčního mechanismu sorbentu. Hlavními výhodami 

SPE je vysoká selektivita, zakoncentrování vzorku, široká škála dostupných sorbentů a formátů 

nebo vhodnost pro plnou automatizaci. 

Formát SPE, kromě běžných mechanismů reverzní, normální a vícemodální chromatografie, 

funguje také na mechanismu imunoafinitní SPE, molekulárně vtištěných polymerů nebo 

materiálů s omezeným přístupem (RAM). Mimo běžně používaných SPE kolonek a destiček, 

existuje i mnoho další typů jako disperzní SPE (dSPE, dispersive solid phase extraction; 

QuEChERS, quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe), mikroextrakce pomocí plněných 

pipetovacích špiček (DPX, dispersive pipette extraction; µ-SPE-PT, pipette-tip solid phase 

microextraction), mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu (MEPS, microextraction 

by packed sorbent), mikroextrakce na tuhou fázi (SPME, solid phase microextraction) a sorpční 

extrakce míchadlem (SBSE, stir bar sorptive extraction). Všechny tyto techniky jsou podrobně 

popsány v přehledovém článku Nováková a kol. [95]. Použití miniaturizovaných forem stále 

převládá spíš ve výzkumných než v rutinních laboratořích [85, 88, 89, 91].  
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3.5 Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Rostoucí zájem o personalizovanou medicínu, objev biomarkerů a snaha o pochopení 

patofyziologických procesů podpořila rychlejší vývoj chromatografických technik a jejich 

implementaci do praxe. Trendem v personalizované medicíně jsou obvykle longitudinální 

studie zahrnující získávání údajů od velkého množství jedinců s pravidelným a dlouhodobým 

sběrem vzorků. Velmi rychlá analýza je v takovýchto studiích klíčová. Dalším impulsem pro 

vývoj chromatografie směrem k rychlejším analýzám přišel také z farmaceutického odvětví. 

Vyšší produktivita a nižší náklady jsou velmi oceňovány zvláště během procesu vývoje léčiv, 

dále pak v kontrole kvality, zkoumání farmakokinetiky a metabolismu nového léčiva. 

Chromatografie hraje klíčovou roli také v charakterizaci biofarmaceutik díky své rychlosti, 

vysokému rozlišení, citlivosti a reprodukovatelnosti [96–99]. 

Nástup UHPLC techniky spolu s krátkými kolonami, jež jsou naplněny částicemi o velikosti 

menší než 2 µm, před více než patnácti lety velmi přispěl k rozvoji tzv. omických disciplín a 

zrychlil analýzu malých molekul. Hlavní výhodou UHPLC je možnost dosáhnutí separací 

ultrarychlých nebo s vysokým rozlišením a současně se sníženou spotřebou rozpouštědel. 

Z tohoto důvodu se UHPLC instrumentace stala standardní platformou pro kapalinovou 

chromatografii. Vzhledem ke zřejmým výhodám UHPLC (zvýšení prostupnosti vzorků 

laboratoří a zvýšení rozlišení) lze také metody vyvíjet rychleji ve srovnání s konvenčním HPLC 

systémy. Některé moderní UHPLC systémy umožňují pracovat v režimu tzv. method scouting 

(Obr. 9), jenž umožňuje během pár hodin otestovat řadu stacionárních fází v kombinaci 

s několika mobilními fázemi, a tím zajistit rychlejší výběr nejlepší kombinace pro separaci dané 

směsi látek [96–99]. 

Avšak technologie kolon a stacionárních fází se vyvíjí rychleji než LC instrumentace. Historicky 

byl význam nové instrumentace zanedbáván, protože konvenční HPLC kolony o rozměrech 150 

nebo 250 × 4,6 mm s částicemi o velikosti 5 µm poskytující analýzy pohybující se mezi 20 a 

60 min byly plně kompatibilní s valnou většinou běžně dostupných chromatografických 

systémů. Nedávno se ovšem objevily nové trendy ke zvýšení prostupnosti vzorků laboratoří. 

Aby bylo dosaženo rychlé (< 5 min) nebo ultrarychlé (< 1 min) separace, aniž by došlo ke snížení 

rozlišení, jsou využívány kolony s plně nebo povrchově porézními částicemi o velikosti menší 

než 2 µm. Plně porézní částice jsou ovšem postupně nahrazovány částicemi povrchově 

porézními, protože vykazují lepší účinnost bez potřeby vysokého tlaku díky zlepšení vířivé 

difúze, mírnému snížení podélné difúze a mírnému zlepšení odporu proti převodu hmoty. 

V současné době jsou pro analytické využití komerčně dostupné částice o velikosti 1,3–5 µm. 
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Teoreticky lze využít kolony s částicemi ještě menšími ovšem chromatografická účinnost 

nestoupá tak rychle jako tlak v systému [96–99]. 

 

Obr. 9 Software Method Scouting pro zvýšení efektivity při vývoji metod. 

Několik let byly kolony naplněné částicemi menšími než 2 µm používány výhradně za 

podmínek RPLC. V poslední době bylo zavedeno velké množství nových chemismů, včetně 

HILIC, iontové výměny nebo fluorovaných fází, což poskytuje velkou flexibilitu při výběru 

odpovídající stacionární fáze. Vzhledem ke snadnosti a velké robustnosti má použití 

oktadecylem modifikované stacionární fáze stále velkou převahu, ovšem velké množství 

polárních nebo iontových látek není na těchto kolonách dobře zadržováno. Byly tedy vyvinuty 
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stacionární fáze typu RPLC se zlepšenou retencí pro polární sloučeniny, zejména alkylové 

stacionární fáze modifikované polární skupinou nebo fluorem [96–99]. Fluorované stacionární 

fáze se vyznačují několika mechanismy zadržování látek. Jedním z nich je i silný dipolární 

moment, který vede k většímu zadržování polárních analytů. Lze říci, že separační 

mechanismus fluorovaných fází je ortogonální k C18 fázím [100]. Alternativou pro separaci 

polárních látek je HILIC, která zahrnuje multimodální separační mechanismus mezi polárními 

stacionárními fázemi a relativně hydrofobní mobilní fází. HILIC je považována za velmi 

atraktivní chromatografický přístup dobře doplňující reverzní fáze [96–99]. 

Urychlení a zlepšení kvality separace analytů s sebou však přináší i drobné překážky při 

dektekci. Vzhledem k úzkým píkům, které jsou produkovány nejmodernějšími stacionárními 

fázemi, se objevila také potřeba rychlých detektorů umožňujících adekvátní kvantifikaci. Je 

důležité, aby bylo dosaženo alespoň 10–20 bodů na pík, což jsou schopny zajistit nejnovější 

generace spektrofotometrických (UV, PDA) a fluorescenčních detektorů dostupných pro 

UHPLC, nabízejících rychlost sběru dat 80–200 Hz. K UHPLC systému lze připojit také detektory 

na bázi aerosolu, ELSD (odpařovací detektor rozptylu světla) nebo CAD (Corona, detektor 

nabitého aerosolu). Jak již bylo zmíněno, primárním omezením rychlých LC přístupů je 

omezená rychlost získávání dat, to platí také pro spojení kapalinového chromatografu 

s hmotnostním spektrometrem. V tomto případě byl velmi často volen kompromis mezi 

rychlostí a citlivostí. Dnes je spojení LC s MS považováno za zlatý standard pro mnoho aplikací 

a více než 60 % publikovaných článků z oblasti bioanalýzy, farmaceutické analýzy ale 

i omických disciplín využívá UHPLC-MS(/MS) spojení [96–99]. 

Potenciál UHPLC ve spojení s kolonami s částicemi s porézním povrchem a velikostí menší než 

2 µm byl využit u obou experimentálních prací. Obě vyvinuté metody poskytují velmi rychlé 

separace. V bioanalytické aplikaci bylo navíc těženo z výhod různého retenčního mechanismu 

PFP stacionární fáze a detekce pomocí hmotnostního spektrometru. 
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3.6 Validace bio/analytických metod 

Validace metody zahrnuje posouzení účinnosti metody na základě předem definovaných 

kritérií, která souvisí se specifikací produktu nebo vzorku a typu měření, které má být 

provedeno, např.: stanovení obsahu, identifikace nebo limitní zkoušky pro nečistoty. Výsledky 

získávané z validované metody pak můžeme považovat za kvalitní, spolehlivé a konzistentní. 

Výstupem každé validace je validační protokol. 

Validaci metody můžeme rozdělit na plnou, částečnou nebo zkříženou. Plná validace zahrnuje 

ověření selektivity, specifity, matricových efektů či přenosu analytu, ale také určení 

kalibračního rozmezí, přesnosti, preciznosti, meze stanovitelnosti a detekce, stability a 

robustnosti. Součástí každé validované metody je také test způsobilosti systému. Částečná 

validace je prováděna v případě malých změn již validované metody. Může zahrnovat pouhé 

ověření přesnosti a preciznosti, ale také může dojít až na ověření téměř všech parametrů jako 

při plné validaci. Částečnou validaci je potřeba provést, pokud se změní analytický systém, 

např.: detekce, metoda úpravy vzorku, objem vzorku nebo matrice vzorku (místo plazmy je 

analyzováno sérum), ale také při změně odběrového systému či změně skladovacích 

podmínek. Testované parametry musí splnit kritéria jako při plné validaci. Křížová validace se 

provádí při potřebě porovnání výsledků získaných jinou metodou nebo v jiné laboratoři 

stejnou či jinou metodou. 

V minulosti neexistovala ucelená pravidla pro validaci metod. Proto byla pro dosažení 

jednotných požadavků pro validaci uspořádána Mezinárodní konference pro harmonizaci za 

účasti zástupců z farmaceutického průmyslu a regulačních agentur ze Spojených států 

amerických, Evropy a Japonska. Vznikl tak doporučený postup ICH Q2 (R1) [101] vztahující se 

na metody používané ve farmaceutické analýze. Evropský a národní lékopis tento doporučený 

postup dále rozšiřují např. o test způsobilosti systému. 

Oblast analýzy biologicky aktivních látek byla z pohledu validace obtížně uchopitelná. 

Až americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) [102] a Evropská léková agentura (EMA) 

[103] vydali doporučené postupy pro validaci bioanalytických metod. EMA popisuje mnohem 

podrobněji praktické provedení experimentů, zatímco doporučení FDA jsou komplexnější. 

V roce 2018 se objevil návrh Mezinárodní rady pro harmonizaci postupů (ICH) spojující oba 

tyto dokumenty pod názvem ICH M10 [104]. Tento komplexní dokument se snaží kombinovat 

výhody obou směrnic a rozšířit je o další, mnohdy i chybějící doporučení. 

Existují i jiná validační doporučení, například vydané Eurachem (síť evropských organizací, 

jejímž cílem je podpora kvality analytických měření) [105] či IUPAC (Mezinárodní unie pro 
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čistou a užitou chemii) [106]. Ovšem ta se neomezují na konkrétní techniku a lze je využít v celé 

oblasti analytické chemii. Doporučení jsou velmi obsáhlá a podrobná. 

Následující podkapitoly budou zaměřeny především na validaci chromatografických metod, 

zejména na rozdíl ve validaci metod použitých pro analýzu biologického materiálu a pro 

analýzu farmaceutických přípravků. Kritéria pro jednotlivé parametry jsou uvedena na konci 

v souhrnné tabulce 7. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie, především ve spojení 

s hmotnostní detekcí je v dnešní době metodou volby pro kvantitativní stanovení exogenních 

i endogenních látek. Metody založené na LC-MS jsou notoricky známé pro svou složitost, 

jednak kvůli instrumentaci, ale také kvůli tomu, že jsou často využívány k analýze komplexních 

vzorků. Se zvyšující se komplexností metod se zvyšuje také důležitost validace [85, 107–110]. 

 

3.6.1 Selektivita 

Selektivita určuje schopnost analytické metody rozlišit a změřit obsah analytu v přítomnosti 

jiných potenciálně interferujících látek v matrici. 

Určení selektivity bioanalytické metody spočívá v získání 6 blankových matric (biologická 

matrice bez přídavku cílového analytu a vnitřního standardu) z různých zdrojů, nejlépe vzorků 

mužů i žen, zdravých i nemocných. Pokud se jedná o vzácnou matrici, např.: exsudáty z ran, 

cerebrospinální tekutinu, slzy, ejakulát nebo tkáně, je možné použít i menší množství 

blankových matric. V závislosti na použití metody a pravděpodobnosti, zdali se takovéto vzorky 

objeví ve studii, pro kterou je metoda vyvíjena, by měly být testovány i chylózní a hemolytické 

matrice. Samotné hodnocení selektivity poté probíhá tak, že se vyextrahují blankové matrice 

v duplikátu, tzn. 12 vzorků. Šest vzorků bez přídavku standardu a vnitřního standardu a zbylých 

šest s přídavkem pouze vnitřního standardu, tzv. vzorek 0. Při měření se pak vyhodnotí velikost 

signálu odpovídající interferenci v retenčním čase analytu nebo vnitřního standardu [102–

104]. 

Co se týká stanovení selektivity metod ve farmaceutické analýze, postačuje doložení 

chromatogramu placeba testovaného přípravku, chromatogramu standardu a 

chromatogramu vzorku léčivého přípravku. Kritická separace se využívá v případech, kdy je 

k dispozici nečistota stanovované látky. Doložení chromatogramu ukazující separaci obou 

látek nebo vypočteného rozlišení mezi těmito dvěma látkami demonstruje, že výsledky měření 

nejsou tímto nijak ovlivněny. V případě, že není nečistota k dispozici, je potřeba selektivitu 

určit jiným způsobem, např. lékopisnou nebo jinou validovanou metodou. 
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Selektivitu lze také prokázat změnou vlnové délky absorpce nebo spektrální čistotou píku, tzv. 

„peak purity“. Dalším experimentálně náročnějším způsobem, jak prokázat selektivitu metody, 

je provést stresové zkoušky, tzn. podrobit analyt kyselé či bazické hydrolýze, změnám teploty 

či přístupu světla a dalším kritickým vlivům. Výsledkem je doložení chromatogramů 

stresovaného a nestresovaného vzorku. V poslední řadě lze modifikovat chromatografické 

podmínky separace tak, aby byly separovány všechny sledované látky. Výsledkem je shoda či 

neshoda výsledků s předchozí metodou [101, 111, 112]. 

 

3.6.1.1 Specifita 

Doporučení ICH pro validaci bioanalytických metod (ICH-Bio) [104] uvádí specificitu jako 

samostatný parametr a definují ji jako schopnost metody detekovat a rozlišit analyt od 

ostatních látek, zejména látek podobných analytu, typu isomerů, strukturně podobných látek, 

metabolitů, degradačních produktů nebo léčiv, kterými bude zkoumaná skupina pacientů 

léčena, ale nebudou předmětem analýzy. Pokud je použita LC-MS metoda, je doporučeno 

stanovit míru vlivu interferující látky porovnáním molekulových hmotností látek. Stejně tak by 

měla být věnována pozornost zpětné přeměně sloučenin na výchozí látky v iontovém zdroji. 

V doporučeních EMA [103], FDA-Bio [102] i ICH-A [101] je tento parametr zahrnut v selektivitě 

a ve všech je definován velmi podobně. 

 

3.6.2 Matricové efekty (ME) 

Spojení kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie přináší mnoho výhod, jako 

jsou například zvýšení citlivosti a selektivity metod, ale nese s sebou i nevýhody, ke kterým 

patří matricové efekty. Stanovení matricových efektů by měla být věnována pozornost, 

protože mohou ovlivnit přesnost, preciznost a citlivost celé metody. 

Matricové efekty mohou být definovány jako změna (zvýšení nebo snížení) signálu analytu 

způsobená interferencemi, často neidentifikovatelnými, pocházejícími z matrice vzorku. Vznik 

ME je častěji spojován se složitějšími matricemi typu biologického materiálu než 

s farmaceutickými přípravky. Změna signálu se liší nejen vzorek od vzorku ale také analyt od 

analytu a velmi záleží na předcházející úpravě vzorku. ME by měly být stanoveny v biologickém 

materiálu co nejvíce podobném tomu, pro který je daná metoda vyvíjena. To znamená, pokud 

bude metoda v budoucnu použita např. na vzorky pacientů s jaterním poškozením, ME by měly 

být stanoveny právě na takových vzorcích, a ne na vzorcích zdravých dobrovolníků [102, 103].  
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Vzorky pro zjištění ME se připraví na dvou koncentračních hladinách, které jsou ohraničeny 

nejvyšším a nejnižším bodem kalibrační křivky. Z obou koncentračních hladin se připraví 

3 opakování. Takto se připraví 6 různých matric, tzn. ze 6 různých zdrojů. Celkem je tedy 

k analýze připraveno min. 36 vzorků. U vzácných matric lze použít méně než 6 zdrojů, ale 

v žádném případě nesmí být použit směsný vzorek z několika matric. Matricové efekty jsou 

poté vypočteny pro každou ze šesti matric samostatně, kdy musí být minimálně splněno 

kritérium pro preciznost RSD ≤ 15 %. Podrobněji je vše uvedeno v tabulce 7 [103, 104]. FDA-Bio 

[102] matricové efekty takto přesně nedefinuje, ale jsou zahrnuty v selektivitě. Pro LC-MS 

metodu má být jasně definováno, zda dochází k potlačení či navýšení signálu analytu, případně 

je vhodné vypočítat také procesní účinnost. Procesní účinnost posuzuje metodu jako celek, 

protože zahrnuje jak matricové efekty, tak výtěžnost. Podle EMA [103] mají být ME vyjádřeny 

normalizované, vypočítané jako poměr vnitřního standardu normalizované odezvy analytu 

v matrici ku vnitřnímu standardu normalizované odezvy analytu v rozpouštědle. 

Přítomnost ME lze ověřit hned několika způsoby. Metoda přídavku standardu 

k vyextrahovanému vzorku nám poskytne kvantitativní informaci o matricových efektech. 

Koncentrace analytu ve vyextrahovaném vzorku je poté porovnána s koncentrací analytu 

v roztoku standardu. Je-li hodnota vyšší než 100 %, dochází k zesílení signálu, a pokud je menší 

než 100 %, dochází k potlačení signálu. Dále lze ME ověřit porovnáním směrnic kalibračních 

křivek získaných měřením standardních roztoků analytu a vzorků biologického materiálu 

s přídavkem analytu. Touto metodou získáme pouze kvalitativní informaci o zvýšení či 

potlačení ionizace analytu. K ověření ME lze také využít metodu postkolonového přídavku. 

Roztok rozpouštěcí směsi bez matrice a analytu je nadávkován k mobilní fázi za podmínek 

odpovídajících analýze. Poté je nastříknuta matrice bez analytu a porovnávají se záznamy. 

Touto metodou opět získáme pouze informaci o přítomnosti či nepřítomnosti matricových 

efektů v určité oblasti chromatogramu [112–114]. 

V doporučeních ICH-A [101] a FDA-A [111] pro validaci metod používaných ve farmaceutické 

analýze se pojem matricové efekty vůbec nevyskytuje. Pokud používáme pro detekci cílových 

analytů hmotnostní spektrometr, bylo by vhodné zahrnout hodnocení matricových efektů do 

validace metody bez ohledu na analyzovanou matrici. 
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3.6.2.1 Kompenzace matricových efektů 

Jak již bylo zmíněno, ME jsou způsobeny látkami, které jsou přítomny v iontovém zdroji ve 

stejnou chvíli jako cílový analyt. Vliv těchto interferencí lze odstranit na všech úrovních 

analýzy, tzn. úpravou vzorku, úpravou chromatografické separace, změnou typu polarity 

ionizace, anebo kompenzací ME s využitím kalibrační metody. 

Velmi obsáhlou kapitolu v této oblasti tvoří úprava vzorku. V závislosti na povaze analytu lze 

využít konvenčních technik úpravy vzorků, jako je LLE, SPE, případně moderních technik 

založených na LLE a SPE, anebo také selektivního přístupu v podobě molekulárně vtištěných 

polymerů, aptamerů nebo imobilizovaných protilátek. Jedním z nejjednodušších a 

nejrychlejších způsobů úpravy vzorků však zůstává jeho naředění. Stupeň ředění závisí na typu 

matrice a citlivosti hmotnostního detektoru. 

Dalším způsobem kompenzace ME je optimalizace chromatografických podmínek s cílem 

separovat interference. Snížením objemu nástřiku či průtoku mobilní fáze snížíme objem, který 

vstupuje do iontového zdroje. Změnou typu stacionární fáze nebo modifikací mobilní fáze 

aditivy, jako jsou kyselina mravenčí nebo těkavé pufry, můžeme změnit selektivitu metody. 

Separační účinnost metody lze zvýšit zmenšením částic stacionární fáze, prodloužením kolony 

případně použitím dvourozměrné chromatografie. 

Vhodným nastavením podmínek ionizace lze projevy matricových efektů také odstranit. 

Většina látek lépe ionizuje v pozitivním módu, s čímž souvisí vyšší ME. Pokud ovšem analyt 

ionizuje i v negativním módu, je výhodnější využít tento a zvýšit tak selektivitu metody. Vznik 

ME souvisí s tím, jakým způsobem vznikají ionty při použití různých ionizačních technik. Nejvíce 

postiženou technikou je ionizace elektrosprejem, naopak APCI nebo APPI ionizace jsou méně 

náchylné ke vzniku ME. Důležitou roli při ionizaci a potažmo vzniku matricových efektů hraje 

také geometrie a celkové uspořádání iontového zdroje, které je ovšem vlastní každému výrobci 

a modelu hmotnostního spektrometru. 

Pokud ME nelze odstranit, nebo snížit ani jedním z výše zmíněných způsobů, je nutné použít 

vhodnou kalibrační metodu. Technika echo-píku je alternativním přístupem ke kompenzaci 

matricových efektů. Využívá eluce píku analytu a standardu těsně u sebe tak, že jsou teoreticky 

ovlivněny stejnými matricovými efekty. Ovšem ME se v různých částech separace liší, a 

přestože se eluuje analyt a standard v těsné blízkosti, dochází často k nedostatečné 

kompenzaci. Další možností, jak snížit vliv ME, je použití stabilních, izotopy značených vnitřních 

standardů. Za účelem dosažení co nejlepší kompenzace ME je nutné, aby měl analyt a vnitřní 

standard stejné ionizační a chromatografické chování. Tyto vlastnosti nejlépe splňují stabilními 
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izotopy značené vnitřní standardy. Velmi často využívaným značením je záměna 1H za 2H, což 

ve vazbě s uhlíkem ovlivňuje lipofilitu molekuly. Se zvyšujícím se počtem těchto atomů 

v molekule se může odlišovat retenční chování vnitřního standardu a analytu do takového 

míry, že vnitřní standard nebude kompenzovat matricové efekty. Z tohoto důvodu se 

předpokládá, že využití značení pomocí 13C, 15N a 17O je vhodnější. Nevýhodou těchto 

standardů může být větší finanční náročnost a komerční nedostupnost. Pokud není k dispozici 

značený vnitřní standard, je pro kompenzaci matricových efektů u komplexních matric vhodné 

použít metodu standardního přídavku. Tento přístup se stává nepraktickým pro velké série 

vzorků s rozdílnou koncentrační hladinou cílových analytů a tvorbu kalibrace [115–117]. 

 

3.6.3 Kalibrační rozmezí 

Kalibrační křivka vyjadřuje vztah mezi koncentrací analytu a odezvou detektoru. Kalibrační 

standardy jsou připraveny přídavkem analytu o známé koncentraci do konkrétní biologické 

matrice. Kalibrační rozmezí je ohraničeno nejnižším bodem kalibrace, dolní mezí 

stanovitelnosti (LLOQ), a nejvyšším bodem kalibrace, což je horní mez stanovitelnosti (ULOQ). 

Kalibrační křivku tvoří nejméně 6 koncentrací, včetně LLOQ a ULOQ, některé zdroje doporučují 

i více. Kalibrační standardy je vhodné připravovat každý zvlášť ředěním ze zásobního roztoku, 

a ne ředící řadou, u které je vysoká pravděpodobnost kumulace chyb. Každý kalibrační 

standard je analyzován nejméně 3× v sekvenci s náhodným pořadím kalibračních koncentrací. 

Ve chvíli, kdy je kalibrační křivka sestavena, je nutné zpětně vypočítat koncentrace kalibračních 

standardů, z toho 75 % standardů musí splnit kritéria pro přesnost s odchylkou ±15 %, přesněji 

uvedeno v tabulce 7. Vytvořenou kalibrační křivku je důležité ověřit ještě měřeními v dalších 

dnech. Pokud je to nezbytné, opět u vzácných matric a případně u analytů, které se přirozeně 

vyskytují v analyzované matrici, umožňuje FDA-Bio přípravu kalibračních standardů do 

alternativní matrice, jako je např.: fyziologický roztok nebo mobilní fáze [102–104, 114]. 

V případě analýzy farmaceutických přípravků hovoříme o linearitě. Studie linearity pro analýzu 

obsahu účinné látky by měla být udělána v rozsahu, který je vhodný pro zamýšlené použití. 

ICH-A i FDA-A udávají, že lineární vztah mezi koncentrací analytu a odezvou detektoru má být 

prokázán v celém kalibračním rozmezí. Kalibrační standardy jsou připraveny naředěním 

zásobního roztoku nejčastěji v rozmezí 80–120 % testované koncentrace. Doporučeno je 

nejméně 5 kalibračních bodů. Lineární vztah je potřeba doložit směrnicí kalibrační přímky a 

posunem na ose y [101, 111]. 
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Kalibrační rozmezí není ohraničeno LLOQ, protože u analýzy obsahu účinné látky není potřeba, 

aby kalibrační křivka zahrnovala dolní mez stanovitelnosti. Účinná látka bude vždy v přípravku 

ve vyšších koncentracích. Kalibrační rozmezí u biologického materiálu se může tvořit o poznání 

složitěji. Pokud nevíme, jaké koncentrace cílového analytu očekávat, je potřeba, aby byla 

metoda co nejcitlivější a tím i LLOQ co nejnižší. 

 

3.6.3.1 Kvantifikace 

Nejjednodušším způsobem tvorby a následného vyhodnocování výsledků je metoda vnějšího 

standardu. Její výhodou je poměrně jednoduchá proveditelnost, nízká spotřeba standardů při 

analýze většího počtu vzorků, a pokud je použit k tvorbě křivky certifikovaný materiál, lze tuto 

metodu využít i při analýze biologických vzorků. Nevýhodou metody s použitím vnějšího 

standardu je nižší přesnost, která je snadno ovlivnitelná matricí vzorku, účinností ionizace 

nebo variabilitou při přípravě vzorku. 

Kvantifikace pomocí metody s vnitřní standardizací má několik nesporných výhod oproti 

metodě využívající vnější standard. Výsledky jsou přesnější a jsme schopni kompenzovat různé 

malé odchylky při zpracování a měření vzorku. Nevýhodou je nutnost přidávat standard do 

všech analyzovaných vzorků, což zvláště u izotopicky značených standardů může značně 

prodražit analýzu. 

Třetí možností je tvorba kalibrační křivky metodou přídavku standardu. Tento přístup je 

vhodný obzvlášť v případě, kdy není k dispozici materiál bez cílového analytu [112]. 

Tyto tři metody jsou využitelné jak pro farmaceutické přípravky, tak pro biologický materiál, 

u kterého se můžeme ovšem setkat s dalšími problémy, které je nutné řešit ještě jinými 

způsoby. Problematiku materiálu, ke kterému není vhodná blanková matrice, EMA [103] 

dosud neřešila. V doporučeních FDA-Bio [102] je tento problém řešen jen velmi zběžně, avšak 

v nových doporučených postupech od ICH-Bio [104] je již podrobně diskutován a jsou nabízeny 

čtyři možnosti, jak kalibrační křivku vytvořit. 
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Obr. 10 Jednotlivé chromatogramy ukazují (A) pík endogenní látky (cílový analyt) v blankové matrici, (B) standardní 
látku cílového analytu v rozpouštědle o známé koncentraci, (C) matrice spikovaná standardem o známé koncentraci 
(metoda odečtu pozadí), (D) vzorek je rozdělen do několika alikvotů, ke každému z nich je přidán standard o různé 
koncentraci, (E) standard analytu je přidán k náhradní matrici, která neobsahuje cílový analyt, (F) standard 
náhradního analytu je přidán k originální matrici. Obrázek upraven a převzat ze zdroje [118]. 

1. Obr. 10C ukazuje metodu odečtení pozadí, jejíž podstatou je odečtení koncentrace 

analytu ve směsné matrici od koncentrace přidaného standardu a tyto odečtené 

koncentrace se poté použijí k vytvoření kalibrační křivky. Výhodou tohoto přístupu je, 

že výtěžnost a matricové efekty jsou stejné jak pro neznámé vzorky, tak pro kalibrační 

křivku. Koncentrace odpovídající dolní mezi stanovitelnosti ale nemusí dosahovat tak 

nízkých hodnot jako jiné srovnatelné metody. Mezi další nevýhody tohoto přístupu 

patří také reprodukovatelnost metody díky použití směsné matrice, která se může 

časem anebo i mezi laboratořemi měnit. V neposlední řadě je velmi složité takto 

kvantifikovat více analytů, které mohou mít různé základní hodnoty.  

2. Na obr. 10D je znázorněna metoda přídavku standardu, vzorek je rozdělen na stejné 

díly a je k němu přidáno různé množství standardu, takto je vytvořena kalibrační křivka 

pro každý jednotlivý neznámý vzorek zvlášť. Tento postup sice eliminuje matricové 

efekty, ovšem generuje velké množství vzorků navíc, což je velmi časově, a ve výsledku 

i finančně, náročné [118]. 

3. Třetí možností je využití náhradní matrice (Obr. 10E). Náhradní matrice se ovšem může 

velmi lišit v komplexnosti. Jako náhradu lze použít vodu, složky mobilní fáze, umělé 

matrice, které mohou do jisté míry napodobit originální matrici, nebo matrici 
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zbavenou analytu. Pokud je jako matrice použita voda nebo mobilní fáze je nezbytné, 

aby byla vypočtena výtěžnost a matricové efekty a dosažené hodnoty byly srovnatelné 

s originální matricí. Umělé matrice by měly mít stejné složení jako originální, tzn. stejný 

obsah solí, umožňovat stejné rozpuštění analytu, výtěžnost a také poskytovat stejné 

matricové efekty. Takto je například často využíván fosfátový roztok s 0,15 mol · l−1 

chloridem sodným (PBS) jako náhrada plazmy nebo séra. Tabulka 4, převzata 

z publikace Thakare a kol. [118], uvádí složení některých umělých matric. Pokud nelze 

koupit, případně vyrobit umělou matrici, je zde ještě možnost matrici přečistit např. 

pomocí aktivního uhlí. Získáme matrici zbavenou analytu, tzv. stripped matrix. 

Všechny částice uhlí musí být ovšem důsledně odstraněny, aby nedocházelo ke snížení 

výtěžnosti. Takto přečištěná matrice může také ztratit své původní vlastnosti, což 

může vést ke změně výtěžnosti nebo matricových efektů. V poslední řadě touto 

metodou nelze odstranit absolutně všechny endogenní látky. 

Tabulka 4 Složení vybraných umělých matric [118]. 

sérum/plazma moč sliny 

PBS nebo 
20–80 g · l−1 BSA/HSA v PBS nebo 

BSA ve vodě 

NaCl (14,1 g · l−1) 

NaCl (8,0 g · l−1) 
KH2PO4 (0,19 g · l−1) 

Na2HPO4 (2,38 g · l−1) 

KCl (2,8 g · l−1) 

Urea (17,3 g · l−1) 

CaCl2 (0,6 g · l−1) 

MgSO4 (0,43 g · l−1) 

HCl (0,02 mol · l−1) 

25% NH4OH (0,19 %) 

PBS – fosfátový roztok s 0,15 mol · l−1 chloridem sodným; BSA – hovězí sérový 
albumin; HSA – lidský sérový albumin 

4. Posledním přístupem je použití náhradního analytu (Obr. 10F), kterým je např. 

deuteriem značený cílový analyt, který z toho přístupu dělá metodu kvantifikace 

vhodnou pouze při použití hmotnostního spektrometru. Izotopicky značený analyt se 

ovšem může lišit v retenčním chování a MS citlivosti, proto je důležité ověřit poměr 

mezi značeným a neznačeným analytem v celém kalibračním rozsahu. Pokud by se 

tento poměr lišil, měl by být zahrnut do regresní rovnice kalibrační křivky. Jako vnitřní 

standard je vhodné poté použít jiný, stabilními izotopy značený standard např.: 13C, 

15N nebo 17O [104, 118–124]. 
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3.6.4 Přesnost a preciznost 

Přesnost můžeme vyjádřit jako těsnost shody mezi hodnotou získanou měřením a hodnotou 

předem vypočtenou, nominální. Preciznost je vyjádřena jako těsnost shody mezi opakovanými 

měřeními analytu a míru preciznosti udává relativní směrodatná odchylka. Preciznost je také 

spojená s náhodnou chybou měřícího systému, naproti tomu přesnost je zatížena systémovou 

i náhodnou chybou [114]. Vzhledem k nejednoznačnosti v obou používaných pojmech jsou 

jednotlivé parametry z bioanalytického a farmaceuticko-analytického hlediska shrnuty na 

obr. 11. 

 

Obr. 11 Schéma používaných parametrů a jejich souvislost. Kurzívou jsou označeny starší názvy používané pro 
preciznost a přesnost. 

Kontrolní vzorky, které slouží k určení přesnosti/preciznosti bioanalytické metody, jsou 

připraveny přidáním známého množství analytu do blankové matrice. Vzorky se připravují 

alespoň na 4 koncentračních hladinách [103]. Většinou je zahrnut LLOQ, koncentrace, která je 

3× větší než LLOQ, dále pak koncentrace odpovídající 30–50 % kalibračního rozmezí a jeden 

vysoký bod, tzn. 75 % hodnoty ULOQ. Měření těchto vzorků probíhá ve dvou fázích – během 

jednoho dne (within-run) a v rámci více dní (between-run). Pokud měříme přesnost a 

preciznost během jednoho dne, je potřeba připravit na každé koncentrační hladině 

5 opakování, tzn. celkem 20 vzorků. Pokud měření probíhá ve více dnech, stačí připravit pouze 

3 vzorky na každé koncentrační hladině [102–104]. Všechna opakování se vždy připravují jako 

samostatné vzorky, tzn. do každého vzorku je analyt přidáván zvlášť. FDA-Bio [102] a ICH-Bio 

[104] k výše zmíněným parametrům přidávají ještě výpočet výtěžnosti analytu. Výtěžnost 
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nemusí být 100 %, ale musí být zajištěno, že je neměnná. Výtěžnost je počítána jako poměr 

koncentrace analytu přidaného ke vzorku před extrakcí ke koncentraci analytu přidaného 

k vzorku po extrakci. Měla by být vypočtena alespoň pro tři koncentrační hladiny kontrolních 

vzorků. 

Přesnost metody používané ve farmaceutické kontrole by měla být stanovena v rozmezí 

určujícím použití metody. Měření přesnosti je provedeno minimálně na třech koncentračních 

hladinách po třech opakováních [101], nejlépe v 80, 100 a 120 % očekávané koncentrace [111]. 

ICH-A [101] navíc rozděluje stanovení přesnosti pro substance a pro hotové přípravky. 

U substancí je možné ke stanovení přesnosti využít referenční materiál, případně srovnat 

naměřené hodnoty s hodnotami naměřenými jinou validovanou metodou anebo může být 

odvozena, pokud byla stanovena preciznost, linearita a specificita. Nejjednodušším 

stanovením přesnosti u hotových přípravků je přídavek známého množství analytu k tzv. 

placebu. Pokud není možné získat placebo přípravku, připouští se metoda standardního 

přídavku či srovnání hodnot s jinou, již validovanou metodou, případně opět odvozením. Obě 

autority ještě jako součást přesnosti vyžadují výpočet výtěžnosti na všech třech testovaných 

hladinách. 

Pro analytické metody je stanovení preciznosti rozděleno do několika kategorií – 

opakovatelnost, mezilehlá preciznost a reprodukovatelnost. Reprodukovatelnost je preciznost 

stanovená mezi laboratořemi a je nezbytné ji stanovit, pokud metodu chceme standardizovat, 

případně pokud bude uvedena v lékopisu. Mezilehlá preciznost zahrnuje stanovení v jiných 

dnech, jiným analytikem apod. ICH-A [101] doporučuje stanovení relativní směrodatné 

odchylky pro opakovatelnost na třech koncentračních hladinách po třech opakováních 

případně šest opakování na jedné hladině (100 % dané koncentrace). FDA-A [111] rozděluje 

opakovatelnost na opakovatelnost nástřiku, jež zahrnuje analýzu minimálně deseti nástřiků, a 

opakovatelnost celé analýzy, která je často kombinována se stanovením preciznosti. 

V tabulce 7 jsou uvedena kritéria, která by měla být splněna. Pro bioanalytické metody by se 

přesnost měla pohybovat v rozmezí ±15 % nominální hodnoty a preciznost v rozmezí ±15 % 

RSD. Preciznosti na úrovni opakovatelnosti s relativní směrodatnou odchylkou pod 1 % je velmi 

jednoduché dosáhnout při analýze látek ve farmaceutické kontrole, ovšem klesá 

s komplexností matrice, speciálně pokud se jedná o biologický materiál. Ve farmaceutické 

kontrole je přesnost často vyjadřována jako výtěžnost a někteří autoři publikací toto přejímají 

a aplikují i v bioanalýze, což může být matoucí. 
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3.6.4.1 Kontrolní a referenční materiál 

Během validace metody i samotného měření vzorků se využívá kontrolní materiál. Velmi často 

se jedná o blankovou matrici, ať už jde o biologický materiál nebo farmaceutický přípravek, 

obohacená roztokem standardu. U takovéhoto kontrolního materiálu vyrobeného v laboratoři 

musí být ověřena jeho stabilita. Přidávaná standardní látka musí být dobře charakterizována 

jak po stránce čistoty, tak i z hlediska identity. Co se týká stabilními izotopy značených 

standardů, je důležité, aby daná látka byla ve vysoké čistotě a stabilní, aby nedocházelo 

k izotopové výměně, což by mohlo mít vliv na výsledky validace metody [104]. 

Dalším typem kontrolního materiálu může být komerčně dostupný referenční materiál. 

Referenční materiál je materiál dostatečně homogenní a stabilní s ohledem na jednu nebo více 

specifikovaných vlastností, jež je stanovena tak, aby byl tento materiál vhodný pro zamýšlené 

použití. Vlastnosti tohoto materiálu mohou být kvantitativní (obsah látky s danou mírou 

nejistoty) nebo kvalitativní (např. mikrobiologický druh). Rozlišujeme 2 typy referenčních 

materiálů: certifikované referenční materiály a referenční materiály bez certifikátu. 

Certifikovaný referenční materiál je charakterizovaný metrologicky platným postupem pro 

jednu nebo více specifikovaných vlastností. Tento materiál je vždy doprovázen certifikátem, 

který poskytuje hodnotu dané vlastnosti a nejistotu. Příkladem takového materiálu může být 

lyofilizované sérum s určenou hodnotou koncentrace vitaminu D a její nejistotou uvedenou 

v přiloženém certifikátu. Referenční materiál může být nositelem hodnoty, např. voda 

definované čistoty, nebo nositelem vlastnosti, moč neobsahující kreatinin. Tyto materiály lze 

využít jak pro validaci a verifikaci metody, tak pro kalibraci [125–127]. 

 

3.6.4.2 Integrita ředění 

Integrita ředění je parametr, kterým se ověřuje, že přesnost a preciznost metody není nijak 

ovlivněna případným ředěním vzorku, který má koncentraci vyšší, než je rozsah metody. 

Připraví se kontrolní vzorek s koncentrací vyšší ULOQ a naředí se blankovou matricí. Pro každý 

ředící faktor se připraví pět opakování, vzorky se změří a vypočte se přesnost a preciznost 

[102–104]. Tento parametr je opět předmětem doporučení pouze pro validaci bioanalytických 

metod, protože u farmaceutických přípravků se předpokládá daná hladina účinné látky a 

kalibrace zahrnuje bod odpovídající 120 % účinné látky, který představuje dostačující navýšení. 
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3.6.5 Přenos analytu 

Navýšení koncentrace analytu zbytkovým množstvím analytu z předchozího měření může 

způsobit nemalé problémy, hlavně při měření větších sérií vzorků. Proto je nutné i tento 

parametr zahrnout do úplné validace metody. Přenos může být způsoben zvýšeným 

zadržováním analytu nebo interferencí na chromatografické koloně, případně použitím 

robotického systému pro přípravu vzorků. Přenos analytu se zjišťuje vyhodnocením 

chromatogramu slepého vzorku, který je nastříknut ihned po analýze kontrolního vzorku 

s koncentrací odpovídající některému z nejvyšších kalibračních bodů. V nejlepším případě by 

přenos analytu neměl být žádný, pokud ovšem nějaký je, měl by odpovídat hodnotám intenzitě 

signálu menší než 20 % LLOQ, detailněji v tabulce 7 [102–104]. Tento parametr není vůbec 

zahrnut v doporučeních pro validaci metod používaných ve farmaceutické analýze, přestože 

by měl podle mého názoru být určitě také ověřen. 

 

3.6.6 Stabilita 

Stabilita analytu ve vzorku je klíčovým parametrem validace. Pokud se analyt rozkládá, je 

ovlivněna přesnost a preciznost. Hodnocení stability by mělo přinést informaci o tom, jak 

zacházet se vzorkem od jeho odběru po analýzu nebo od přípravy po podání pacientovi. Vliv 

na stabilitu analytu mohou mít typ odběrové nádoby, zacházení se vzorkem po odběru 

(teplota, přístup světla apod.), podmínky, za jakých je vzorek doručen do laboratoře, a poté 

skladování vzorku v laboratoři, což se může vztahovat na biologický materiál, ale také na 

farmaceutické přípravky. 

Stabilita analytu je hodnocena na dvou koncentračních hladinách. Na těchto hladinách jsou 

připraveny kontrolní vzorky v triplikátu pro každé skladovací podmínky i časový interval. 

Stabilita je poté vyhodnocována pomocí kalibrační křivky. Měla by být ověřena stabilita 

zásobních a pracovních roztoků analytu, ale také vnitřního standardu, stabilita analytu 

v matrici po rozmražení a zamražení vzorku, krátkodobá stabilita (práce se vzorkem od 

rozmrznutí po začátek extrakce), procesní stabilita (od extrakce až po nástřik vzorku na kolonu) 

a nakonec dlouhodobá stabilita (uložení vzorku např. při teplotě −20 °C nebo −70 °C). Přesný 

časový interval, po který by měla být stabilita testována, není v doporučeních uveden [102–

104, 114]. 

Pro farmaceutické přípravky je stanovení stability součástí robustnosti a je doporučeno 

stabilitu ověřit po dobu trvání analytické metody, např. pokud jsou vzorky v „autosampleru“ 

přes noc, pak je vhodné provést 24h stabilitu. Dále je vhodné stabilitu ověřit, pokud extrakční 
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proces trvá delší čas (hodiny/dny). U standardních roztoků je nutné stabilitu ověřit po dobu 

skladování [101, 111]. Ve všech případech je délka stabilitní studie individuální a závisí na 

situaci, na době, po kterou je nutné vzorky skladovat, a nakonec i na rozhodnutí analytika. 

 

3.6.7 Citlivost 

Citlivost je důležitá během optimalizace metody a poté i při rutinním použití. Citlivost metody 

je definována jako dolní mez stanovitelnosti (LLOQ) a je závislá na přístroji, nastavení metody, 

ale také třeba na potlačení signálu při ionizaci analytu. Z těchto důvodů není nikde uvedeno 

přesné číslo nebo rozmezí, kterého by mělo být dosaženo. Odezva analytu by měla být 

nejméně 5× vyšší než odezva slepého vzorku. LLOQ by měl splnit všechna kritéria, především 

pro přesnost a preciznost, viz tabulka 7 [102, 103, 114]. 

Co se týká citlivosti a s tím související i meze stanovitelnosti a detekce na poli farmaceutické 

analýzy, tyto parametry nejsou podstatnou součástí validace metody, protože koncentrace 

cílových analytů (účinných látek) jsou na mnohem vyšších hladinách. Pokud jsou předmětem 

měření nečistoty, je potřeba těmto parametrům věnovat patřičnou pozornost [109]. 

 

3.6.8 Mez detekce (LOD) 

Mez detekce je nejnižší koncentrace analytu, která může být spolehlivě detekována a 

identifikována, kvantifikace není podmínkou. LOD je velmi variabilní parametr a má nízkou 

mezidenní reprodukovatelnost, a proto je vhodné jej určit vždy aktuálně. Často je využíváno 

konzervativního přístupu, kdy je stanovena hodnota LOD vyšší, aby bylo zajištěno snížení 

falešně pozitivních výsledků. LOD je parametr velmi závislý na matrici. 

Opět je několik možností, jak limit detekce určit. Pomocí signál-šum (S/N) poměru, kdy signál 

minimální koncentrace je 2–3× vyšší než signál šumu ve slepém vzorku. Dalším způsobem 

stanovení LOD je změření deseti roztoků s různou koncentrací blízkou vypočtenému LOD a 

nejnižší koncentraci, která bude pozitivní, lze považovat za LOD. Tento postup se často využívá 

pro kvalitativní analýzu, ale lze ho použít i při kvantitativní analýze, protože rozmezí mezi 

detekčním a kvantifikačním limitem je využíváno kvalitativně. Další způsoby jsou shodné 

s výpočty pro mez stanovitelnosti. Mez detekce by měla být ověřena v delším časovém úseku, 

např. v řádech měsíců, aby bylo docíleno reprezentativních hodnot [101, 107, 112]. 
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3.6.9 Mez stanovitelnosti (LOQ) 

Podle definice je kvantifikace možná jak na LOD, tak na LOQ. Ovšem s LOQ souvisí nejistota 

měření, která je poté srovnatelná se skutečným výsledkem. Mez stanovitelnosti je nejnižší 

koncentrace analytu, kterou lze stanovit s přijatelnou přesností a precizností. Výsledná 

hodnota velmi úzce souvisí se zamýšleným použitím metody. 

Dle doporučení ICH-A je několik způsobů, jak tuto mez určit. S/N přístup nám říká, že signál 

nejnižší koncentrace musí být 10× vyšší než signál slepého vzorku. Poměr signál-šum nemůže 

být použit vždy, např. při MS/MS analýze základní linie občas nevykazuje žádný šum. Další 

způsoby určení LOQ jsou založeny na výpočtu směrodatné odchylky odezvy analytu, slepého 

vzorku nebo posunutí úseku na ose y a ze směrnice kalibrační přímky. Vypočtená hodnota musí 

být vždy ověřena vzorkem, který obsahuje dané množství látky [101, 107, 112]. 

3.6.10 Robustnost 

V analytických vědách se používají dva anglické termíny „robustness“ a „ruggedness“, které 

jsou v podstatě zaměnitelné. Americký lékopis robustnost rozděloval na tyto dva pojmy, 

ovšem v pozdějších vydáních se objevuje již jen „robustness“. Přestože robustnost řadíme 

mezi validační parametry, v doporučeních EMA [103], FDA-Bio [102] ale také ICH-Bio [104] 

tento parametr úplně chybí. Tabulka 5 shrnuje příklady parametrů, které by měly být 

testovány v rámci robustnosti metody, jsou v ní zahrnuty také parametry pro metody 

využívající detekci hmotnostním spektrometrem. 

Robustnost je, podle ICH-A [101] a FDA-A [111], definována jako míra schopnosti analytické 

metody zůstat neovlivněna malými, ale záměrnými změnami parametrů metody. Robustnost 

je často testována už během samotného vývoje metody. Kromě stability standardních roztoků 

a času extrakce, je také zkoumán vliv kolísání pH mobilní fáze, teploty, průtoku a složení 

mobilní fáze, ale také vliv různých šarží chromatografické kolony nebo životnosti kolony [101, 

107, 111]. Robustnost bioanalytické metody dostává další rozměr v podobě matrice 

biologického materiálu, protože přestože analyzujeme např. jenom moč, každý odebraný 

vzorek se může lišit ve svém složení. Robustnost lze testovat hned několika způsoby, jedním 

z nich je změna jednoho parametru a jeho vliv na výsledek. Tento postup je však velmi časově 

náročný, ale je zatím nejvyužívanější. Dalším způsobem je multivariační analýza, kdy je 

robustnost testována na základě plánovaní pokusů. Robustnost je často vyjadřována pomocí 

relativní směrodatné odchylky měněných parametrů k podmínkám základním. Lze také využít 

statistické vyhodnocení např. pomocí Studentova t-testu, kdy zjistíme i statistickou 

významnost změn [107, 112]. 
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Tabulka 5 Vybrané parametry, které by měly být testovány v rámci robustnosti metody. Převzato a upraveno [107]. 

parametr testované rozmezí komentář 

chromatografie    

 pH ±0,5 jednotky vliv na retenční čas i rozlišení analytů 

 
obsah organického 

rozpouštědla v mobilní 
fázi 

±2 % 
vliv na retenční čas, rozlišení, a velikost 

signálu analytů v LC-MS 

 
koncentrace příměsí 

v mobilní fázi 
±10 % 

potlačení/zvýšení ionizace analytů, vliv 
na rozlišení analytů 

 teplota kolony ±5 °C vliv na retenční čas i rozlišení analytů 

 průtok mobilní fáze ±20 % vliv na retenční čas i rozlišení analytů 

 stáří a šarže kolony  vliv na retenční čas i rozlišení analytů 

vzorky a 
příprava vzorků 

   

 
čas extrakce, množství 
rozpouštědla a složení 

±20 % 
vliv na výtěžnost, mez stanovitelnosti i 

detekce 

 
konečné složení vzorku, 

který je nastřikován 
±20 % 

vliv na výtěžnost, mez stanovitelnosti i 
detekce, matricové efekty a stabilitu 

 matricové efekty 6 různých zdrojů 
vliv na přesnost, výtěžnost, mez 

stanovitelnosti i detekce 

hmotnostní 
spektrometr 

   

 teplota sušícího plynu ±10 °C vliv na ionizaci analytu 

 průtok zmlžujícího plynu ±1 l · min−1 vliv na ionizaci analytu 

 
nastavení iontového 

zdroje (pozice kapiláry 
nebulizéru) 

závisí na konstrukci 
iontového zdroje 
(fixní, pohyblivá) 

vliv na sprejování a ionizaci analytu 

 stav iontového zdroje 
stav čistého zdroje a 

po analýze vzorků 
kontaminace zdroje; vliv na velikost 

signálu analytu 
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3.6.11 Test způsobilosti systému (SST) 

Test způsobilosti systému slouží k zajištění adekvátní účinnosti chromatografického systému. 

Obvykle se provádí na začátku analýzy, při změně podmínek (např. nová mobilní fáze) nebo při 

podezření na špatnou funkčnost systému. K ověření se využívá směs standardů nebo kontrolní 

materiál. Test vhodnosti systému není součástí většiny doporučení, zvláště těch 

bioanalytických, ale měl by rozhodně být součástí každé validované analytické metody. 

Doplňuje parametry přesnosti a preciznosti a je vhodné jej provádět před každým měřením. 

Parametry testu vhodnosti systému jsou uvedeny v doporučeních FDA-A a v Českém lékopisu 

[11, 111], je však dobré vždy parametry přizpůsobit dané analytické metodě a zamýšlenému 

použití. 

Nejčastěji je mezi hodnocené parametry zařazen zdánlivý počet teoretických pater (N), což je 

bezrozměrná veličina vyjadřující účinnost chromatografické kolony. Při gradientové eluci se 

časem téměř nemění šířka píku, a proto nelze využít pro hodnocení účinnosti teoretická patra, 

ale je vhodnější využít kapacitu píku. Kapacita píku (P) udává podíl celkové doby gradientu (tg) 

a průměrné šířky píků v chromatogramu. Dále pak rozlišení (Rs), které slouží ke kvantifikaci 

schopnosti chromatografického systému vzájemně oddělit dva analyty. Faktor asymetrie (As) 

a tailing faktor (Tf) udávají míru souměrnosti chromatografického píku [85, 112]. Všechny výše 

zmíněné parametry jsou popsány pomocí rovnic v tabulce 6 a na obr. 12 jsou znázorněny 

jednotlivé členy rovnic. Posledním, ale nejužívanějším parametrem je opakovatelnost nástřiku. 

Postupně je 5–6× nastříknut standard nebo kontrolní materiál a je hodnocena plocha pod 

píkem a retenční čas cílového analytu. Z těchto hodnot je vypočtena relativní směrodatná 

odchylka, která by neměla přesáhnout 1 %. V tabulce 7 jsou shrnuta kritéria, která mají 

jednotlivé parametry splnit.  
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Tabulka 6 Vzorce pro výpočet vybraných parametrů testu způsobilosti systému [11, 112]. 

parametr rovnice 

zdánlivý počet teoretických pater (N) 𝑁 = 5,54 · (
𝑡𝑟
𝑤0,5

)

2

 

kapacita píku (P) 𝑃 = 1 +
𝑡𝑔

(1 𝑛⁄ ) · ∑ 𝑤𝑏
𝑛
1

 

rozlišení (Rs) 𝑅𝑠 =
1,18 · (𝑡𝑟1 − 𝑡𝑟2)

(𝑤0,5(1) +𝑤0,5(2))
 

faktor asymetrie (As) 𝐴𝑠 =
𝐵

𝐴
 

faktor chvostování (Tf) 𝑇𝑓 =
𝑤0,05

2𝑑
 

 

  

Obr. 12 Modelový chromatogram znázorňující jednotlivé členy rovnic uvedené v tabulce 6, které jsou součástí testu 
způsobilosti systému. 
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4 Experimentální část 

 

4.1 Stanovení omeprazolu v suspenzích používaných v pediatrii a jejich stabilitní studie 

 

4.1.1 Úvod a cíl práce 

V současné době není k dispozici žádný komerčně vyráběný léčivý přípravek s obsahem 

omeprazolu, který by svou koncentrací a lékovou formou vyhovoval podání pediatrickým či 

geriatrickým pacientům nebo vážně nemocným pacientům, kteří nemohou polknout pevnou 

lékovou formu. Situace se řeší přípravou suspenzí z tablet, tobolek nebo infuzních prášků 

rozpuštěných ve vhodných médiích. Tento přístup je spojený s mnoha problémy od 

nepříjemné chuti po špatnou chemickou a fyzikální stabilitu celého přípravku. Proto se 

příprava omeprazolových suspenzí v lékárně zdá být vhodným řešením, jak z hlediska 

jednoduchosti podání pacientovi, tak z hlediska přípravy. 

Cílem této práce bylo vyvinout rychlou chromatografickou metodu pro monitorování stability 

omeprazolu v suspenzních přípravcích, které mohou sloužit jako alternativa k tabletám nebo 

tobolkám. 

 

4.1.2 Chemikálie 

Pro přípravu standardních roztoků byly použity tyto látky: 

• omeprazol (OME), který poskytla Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice 

v Motole (Praha, Česká republika) 

• nečistota D, lékopisná nečistota omeprazolu (Štrasburk, Francie) 

• methylparaben (MP), vnitřní standard, získaný od firmy Sigma-Aldrich (Praha, 

Česká republika) 

Hydrogenfosforečnan sodný bezvodý zakoupený u firmy Merck (Darmstadt, Německo), 

dihydrogenfosforečnan sodný, hydroxid sodný a acetonitril (ACN) HPLC čistoty vše zakoupeno 

u firmy Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika) byly použity pro přípravu mobilní fáze. 

Testované suspenze 1–6 obsahující omeprazol, Ortanol® a pomocné látky byly připraveny 

v Nemocniční lékárně Fakultní nemocnice v Motole. Přesné složení jednotlivých suspenzí je 

uvedeno v tabulce 8. 
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Tabulka 8 Složení jednotlivých suspenzí 

 
SUS 1 SUS 2 SUS 3 SUS 4 SUS 5 SUS 6 

účinná látka omeprazol omeprazol omeprazol Ortanol® omeprazol omeprazol 

pomocná 
látka 

 
sodná sůl 
karmelosy 

sodná sůl 
karmelosy 

sodná sůl 
karmelosy 

sodná sůl 
karmelosy 

 

 
sodná sůl 
sacharinu 

sodná sůl 
sacharinu 

sodná sůl 
sacharinu 

sodná sůl 
sacharinu 

 

 
pomerančová 

silice 
pomerančová 

silice 
pomerančová 

silice 
pomerančová 

silice 
 

polysorbát 80    polysorbát 80  

    
dihydrát 
edetanu 

disodného 
 

médium 

NaHCO3  
8,4 %  

(inf. sol.) 

NaHCO3  
8,4 %  

(inf. sol.) 

NaHCO3  
8,4 % 

NaHCO3  
8,4 % 

NaHCO3  
8,4 % 

SyrSpend® SF 
ALKA 

  čištěná voda čištěná voda čištěná voda  

inf. sol. – infuzní roztok 

4.1.3 Příprava vzorku 

Metodika přípravy vzorku byla zvolena tak, aby byla zachována jednoduchost a co největší 

efektivita celé analýzy. Do centrifugační zkumavky bylo odváženo množství suspenze 

odpovídající množství omeprazolu 0,5 mg (což je asi 250 mg suspenze) a přidáno 2,5 ml 

roztoku MP v mobilní fázi. Tato směs byla umístěna na 15 minut do ultrazvukové lázně. 

Supernatant byl zfiltrován do vialky přes nylonový filtr s velikostí pórů 0,2 µm. 

 

4.1.4 Chromatografické podmínky 

Všechny experimenty byly provedeny na přístroji Nexera X2 firmy Shimadzu (Kyoto, Japonsko) 

složeného ze dvou pump, autosampleru, kolonového termostatu a PDA detektoru. Pro 

separaci byla použita kolona KinetexTM C18 (50 × 2,1 mm) s povrchově porézními částicemi 

o velikosti 1,7 µm chráněná předkolonou se stejnou stacionární fází (Phenomenex, Torrance, 

USA). Mobilní fáze byla složena z 25 mmol · l−1 fosfátového pufru (pH 7,6) a acetonitrilu 

(74 : 26 %) a systémem protékala konstantní rychlostí 0,6 ml · min−1. Na kolonu bylo 

nastřikováno 0,5 µl vzorku. K ovládání přístroje byl použit software LabSolution. Separace za 

uvedených podmínek je zobrazena na obr. 13 a obr. 14. 
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Obr. 13 Separace omeprazolu a vnitřního standardu methylparabenu. Reálný vzorek suspenze. Podmínky: kolona: 
KinetexTM C18 (50 × 2,1 mm; 1,7 µm); mobilní fáze: 74 % 25 mmol · l−1 fosfátového pufru (pH 7,6) a 26 % acetonitrilu; 
průtoková rychlost: 0,6 ml · min−1; nastřikovaný objem: 0,5 µl; UV detekce: 303 nm. 

 

 

Obr. 14 Separace omeprazolu, nečistoty D a vnitřního standardu methylparabenu. Podmínky: kolona: KinetexTM C18 
(50 × 2,1 mm; 1,7 µm); mobilní fáze: 74 % 25 mmol · l−1 fosfátového pufru (pH 7,6) a 26 % acetonitrilu; průtoková 
rychlost: 0,6 ml · min−1; nastřikovaný objem: 0,5 µl; UV detekce: 303 nm. 

 

4.1.5 Vývoj chromatografické metody 

Výběr vnitřního standardu probíhal ještě za neoptimalizovaných podmínek. Vždy je potřeba 

vzít v úvahu strukturu potenciálního vnitřního standardu, která by se neměla příliš lišit od 

cílového analytu. Dále pak podobnost fyzikálně chemických vlastností, čistotu a stabilitu dané 

látky. Vnitřní standard by neměl být přítomen v původním vzorku a neměl by nijak ovlivňovat 

analýzu. Vyzkoušeny byly látky ze skupiny parabenů – methylparaben, ethylparaben, 

propylparaben a butylparaben. Tyto látky sice nejsou strukturně podobné omeprazolu, ale 

jsou velmi stabilní a bylo deklarováno, že je později analyzované suspenze nebudou 

obsahovat. Propylparaben a butylparaben neúměrně navyšovaly celkový čas analýzy, a proto 
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nebyly vybrány. Z dvojice methylparaben a ethylparaben byl vybrán methylparaben, protože 

ethylparaben se eluoval společně s omeprazolem a píky nebyly rozděleny až na základní linii. 

Chromatografické podmínky byly optimalizovány pomocí směsného standardu omeprazolu, 

nečistoty D a methylparabenu jako vnitřního standardu. Nečistota D byla přidána do analýzy 

jako nejpravděpodobnější rozkladný produkt omeprazolu a také ke zjištění selektivity metody. 

Bylo testováno celkem 5 stacionárních fází – C18, C18 XB, bifenyl, pentafluorfenyl a 

fenyl-hexyl. Všechny testované kolony měly stejný rozměr 50 × 2,1 mm a povrchově porézní 

částice o velikosti 1,7 µm. Kolony byly chráněny příslušnými předkolonami (vše Phenomenex, 

Torrance, USA). Kolony se stacionárními fázemi jako bifenyl, fenyl-hexyl nebo pentafluorfenyl 

byly vybrány ke zkoušení pro jejich větší selektivitu k látkám aromatickým či s konjugovaným 

systémem vazeb, což omeprazol a nečistota D jsou. 

Během testování vhodného složení mobilní fáze se vycházelo z článku Omeprazolum v Českém 

lékopise [11]. V tomto článku je pro separaci použita kolona s C18 stacionární fází o rozměrech 

125 × 4,6 mm s částicemi o velikosti 5 µm, mobilní fázi pak tvoří hydrogenfosforečnan sodný 

dodekahydrát v kombinaci s acetonitrilem. Za těchto podmínek se retenční čas omeprazolu 

pohybuje okolo 9. minuty. 

Snaha o zrychlení metody a využití nových moderních trendů v oblasti stacionárních fází vedla 

k testování následujících kombinací chromatografických podmínek. Fosfátový pufr 

s acetonitrilem jako mobilní fáze byl zachován a testován na všech výše uvedených kolonách 

v různých poměrech s důrazem na zrychlení metody a separaci všech tří analytů. Se zvyšujícím 

se poměrem vodné fáze docházelo k prodlužování retenčních časů analyzovaných látek. Při 

většině testovaných podmínek nebyly separovány dvě látky, za některých podmínek dokonce 

všechny tři. Porovnání jednotlivých kolon a mobilních fází znázorňuje obr. 15. Nakonec byla 

zvolena kolona s C18 stacionární fází, která za daných podmínek poskytovala separaci, která 

měla potenciál být dále optimalizována.  
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60 : 40

65 : 35

67,5 : 32,5

72,5 : 27,5

75 : 25

80 : 20

C18
65 : 35

67,5 : 32,5

70 : 30

72,5 : 27,5

C18 XB

65 : 35

67,5 : 32,5

70 : 30

72,5 : 27,5

Bifenyl
65 : 35

67,5 : 32,5

70 : 30

72,5 : 27,5

Fenyl-hexyl

65 : 35

67,5 : 32,5

70 : 30

72,5 : 27,5

PFP

Obr. 15 Vyjádření závislosti retenčního času na poměru jednotlivých složek mobilní fáze (fosfátový pufr (pH 
7,4) : acetonitril) na koloně s C18, C18 XB, bifenylovou, fenyl-hexylovou a PFP stacionární fází. Čím více se jednotlivé 
linky k sobě přibližují tím méně byly látky separovány. Retenční časy omeprazolu a nečistoty D případně 
methylparabenu jsou shodné téměř při všech testovaných podmínkách. Omeprazol – červená, nečistota D – modrá, 
methylparaben – zelená. 
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Dalším krokem tedy bylo testování pH fosfátového pufru. Široké rozmezí pH nemohlo být 

zkoušeno kvůli omezené stabilitě omeprazolu. Obr. 16 znázorňuje vliv pH pufru na separaci 

cílových analytů. Toto testování bylo provedeno na již finálně vybrané koloně s C18 stacionární 

fází. Hodnota pH 8,0, jak ukazuje obrázek se jeví jako nejvhodnější, protože mezi retenčními 

časy všech látek jsou největší rozdíly. Jako finální byla ovšem vybrána hodnota pH 7,6 při, které 

měl omeprazol nejvyšší odezvu i plochu pod píkem. 

 

Obr. 16 Vliv pH na separaci omeprazolu, nečistoty D a methylparabenu. Omeprazol – červená, nečistota D – modrá, 
methylparaben – zelená. Podmínky: kolona: KinetexTM C18 (50 × 2,1 mm, 1,7 µm); mobilní fáze: 25 mmol · l−1 
fosfátový pufr a acetonitril; průtoková rychlost: 0,6 ml · min−1. 

 

4.1.6 Validace metody 

Metoda byla validována v souladu s doporučeními ICH-A [101]. SST parametry, jako 

opakovatelnost nástřiku, počet teoretických pater, rozlišení a faktor symetrie, byly stanoveny 

a vyhovují požadavkům ICH-A i Českého lékopisu. Další validační parametry zahrnující 

přesnost, preciznost, linearitu, selektivitu a robustnost byly také ověřeny a výsledky jsou 

shrnuty v tabulce 9. Výtěžnost omeprazolu byla počítána pro formulaci obsahující nejvíce 

složek. 

Robustnost metody byla potvrzena testováním různého poměru vodné a organické složky a 

různé hodnoty pH fosfátového pufru. Bylo zjištěno, že použití vyššího obsahu organické fáze 

zrychluje analýzu, ovšem vede k méně rozlišeným píkům omeprazolu, nečistoty D a vnitřního 

standardu. 

  

74 : 26 pH 7,6

74 : 26 pH 7,0

74 : 26 pH 8,0

75 : 25 pH 7,4
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Tabulka 9 Výsledné validační parametry, mj. SST, přesnost, preciznost a linearita. 

 
omeprazol 

(standardní roztok) 

nečistota D 
(standardní 

roztok) 
SUS 1 SUS 5 SUS 6 

opakovatelnost retenčního 
času (% RSD)a 0,49 0,49 0,51 0,32 0,41 

opakovatelnost plochy 
(% RSD)a 0,63 0,66 0,41 0,34 0,45 

počet teoretických pater – Na 5 622 4 100 5 018 3 669 4 563 

faktor symetrie – As
a 1,20 1,13 1,22 1,32 1,31 

rozlišení – Rs
a 2,44 5,98 9,35 8,08 8,87 

preciznost (% RSD)b - - 1,23 1,28 3,61 

přesnost - výtěžnost (%)b - - NA 97,13 NA 

přesnost (% RSD)b - - NA 0,18 NA 

linearita 0,999 0,999 - - - 

selektivita ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

mez detekce (LOD) 0,03 ng · l−1 3,07 ng · l−1 - - - 

mez stanovitelnosti (LOQ) 0,11 ng · l−1 10,24 ng · l−1 - - - 

a – šest nástřiků, b – šest vzorků, tři nástřiky z každého vzorku, RSD – relativní směrodatná odchylka v %, 
R – korelační koeficient, NA – neanalyzováno 

 

4.1.7 Suspenzní přípravky – složení a stabilita 

Běžnou farmaceutickou praxí je příprava perorálních tekutin z tablet, tobolek nebo prášků 

rozpuštěním nebo dispergováním ve vhodném médiu. Tento postup je často spojen se vznikem 

přípravků, které jsou málo fyzikálně i chemicky stabilní a nemají dobrou chuť [10]. 

Pro testování stability bylo připraveno šest suspenzí ve dvou sériích (složení jednotlivých 

suspenzí, viz tabulka 8). Stabilita omeprazolu v suspenzích byla stanovena jako výtěžnost 

omeprazolu v procentech vztažená ke dni 1. Měření pak probíhalo první den po přípravě 

suspenzí a poté v týdenních intervalech. Mezi měřeními byly všechny suspenze uchovávány 

v lednici (4 °C) a chráněny před světlem. Před odebráním dvou vzorků pro měření byla každá 

suspenze intenzivně protřepána. Vzorky byly po odebrání zpracovány podle postupu v kapitole 

4.1.3 a nastříknuty třikrát na kolonu. Průměry pro výtěžnost jednotlivých suspenzí jsou 

ukázány na obr. 17. 
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Obr. 17 Průměrné výtěžnosti jednotlivých suspenzí v první testované sérii. Výtěžnost omeprazolu odpovídá stabilitě 
omeprazolu v suspenzích. Měřeno za finálně vybraných podmínek: kolona: KinetexTM C18 (50 × 2,1 mm, 1,7 µm); 
mobilní fáze: 74 % 25 mmol · l−1 fosfátového pufru (pH 7,6) a 26 % acetonitrilu; průtoková rychlost: 0,6 ml · min−1; 
nastřikovaný objem: 0,5 µl; UV detekce: 303 nm. 

 

První série suspenzí (SUS 1.1–SUS 1.6) vykazovala velkou variabilitu v koncentracích 

omeprazolu, což bylo pravděpodobně způsobeno špatnou přípravou suspenzí. Sediment byl 

špatně roztřepatelný, viskozita suspenzí se během skladování zvyšovala a médium tak nebylo 

homogenní. Z toho důvodu byla připravena druhá série suspenzí. 

Během přípravy druhé série suspenzí (SUS 2.1–SUS 2.6, suspenze měly stejné složení jako 

v první sérii) byl kladen velký důraz na proces přípravy, který obsahuje pár důležitých, ale 

problematických kroků. Nejprve se připraví vehikulum rozpuštěním hydrogenuhličitanu 

sodného, edetanu sodného a sodné soli sacharinu v čištěné vodě. Zásadním krokem v této fázi 

přípravy je přidání karmelosy, která musí být přidávána po malých množstvích za současného 

intenzivního třepání vehikula. Nakonec se přidá polysorbát a nechá se bobtnat 2 až 3 hodiny. 

Čas bobtnání je dalším kritickým krokem přípravy suspenze, který se musí přesně dodržet. Po 

uplynutí stanovené doby se v třence rozetře přesně navážené množství omeprazolu s malým 

množstvím viskózního média za vzniku hladké pasty. Poté je po částech přidáván zbytek média. 

Tímto postupem jsou připraveny všechny zmiňované suspenze [128]. 

Polysorbát 80, jako povrchově aktivní látka, je často využíván při přípravě suspenzí, protože 

snižuje mezifázové napětí mezi částicí léčiva a tekutinou. Částice léčiva jsou tak lépe smáčeny 

a následně lépe suspendovány. Polysorbát nebyl součástí suspenzí 3 a 4. Tento fakt, mimo jiné, 

může způsobit špatnou smáčivost omeprazolu, tedy špatnou homogenitu suspenze a 
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v konečném důsledku i nízkou výtěžnost omeprazolu. Dalším aspektem ovlivňujícím stabilitu 

hlavně suspenze č. 4 je její příprava z Ortanolu®. Ortanol® je komerčně dostupný léčivý 

přípravek s obsahem omeprazolu ve formě pelet. Pelety jsou primárně určeny pro řízené 

uvolňování léčivé látky, a tedy jejich pomalé rozpouštění a uvolňování omeprazolu do 

suspenze může vést k nestabilní suspenzi a pozvolnému zvyšování koncentrace. Suspenze č. 6 

byla připravena velmi jednoduchých postupem. Omeprazol byl přidán ke komerčně 

dostupnému suspenznímu médiu. 

 

Obr. 18 Průměrné výtěžnosti jednotlivých suspenzí v druhé testované sérii. Výtěžnost omeprazolu odpovídá stabilitě 
omeprazolu v suspenzích. Suspenze byly mnohem stabilnější než první testovaná série. Opět vše měřeno za finálně 
vybraných podmínek: kolona: KinetexTM C18 (50 × 2,1 mm, 1,7 µm); mobilní fáze: 74 % 25 mmol · l−1 fosfátového 
pufru (pH 7,6) a 26 % acetonitrilu; průtoková rychlost: 0,6 ml · min−1; nastřikovaný objem: 0,5 µl; UV detekce: 
303 nm. 

 

Výsledky z testování stability druhé série jsou zobrazeny na obr. 18. Výtěžnost suspenzí č. 1, 5 

a 6 při skladování v lednici se pohybovala v rozmezí 100 ± 5 % 15 dní. U suspenzí č. 3 a 4 byla 

novou přípravou potvrzena jejich nízká stabilita, která je pravděpodobně spojena se špatně 

vybranou kombinací složek. 
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4.1.8 Shrnutí 

Snaha o zrychlení a modernizaci lékopisné metody vyústila v testování několika nových 

stacionárních fází a kolon s částicemi s porézním povrchem, kdy byla nakonec vyvinuta 

UHPLC-UV metoda pro stanovení omeprazolu a nečistoty D v suspenzích. Velmi jednoduchý 

extrakční postup zahrnoval naředění, ultrazvukování a filtraci vzorků. Do metody byl také 

zahrnut vnitřní standard kvůli minimalizaci rozdílů při extrakci a také pro zpřesnění 

kvantifikace. Metoda byla použita pro měření stability vzorků suspenzí připravených ve 

Fakultní nemocnici v Motole. Naše měření ukázala, že velkou roli ve stabilitě suspenzí potažmo 

koncentraci omeprazolu hraje precizní příprava suspenze v lékárně. Výsledky této studie vedly 

k uvedení dvou suspenzních přípravků do praxe ve FN Motol. Suspenze č. 1 je vhodná pro 

podání sondou a ochucená suspenze č. 5 je velmi dobře snášena pacienty Pediatrické kliniky 

FN Motol. V současné době je možnost využít pro přípravu omeprazolových suspenzí i 

komerčně dostupný základ, který byl testován také jako suspenze č. 6. Tento základ je využíván 

nejen v nemocničních ale i ve veřejných lékárnách k přípravě suspenze. Omeprazolová 

suspenze s hydrogenuhličitanem sodným tak ale zůstává stále vhodnou variantou v případě 

nedostupnosti komerčního média nebo jeho intolerance pacientem. 
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4.2 Stanovení retinolu jako časného markeru renálního poškození a kreatininu v moči 

 

4.2.1 Úvod a cíl práce 

Vitamin A se vyskytuje ve třech základních formách, jako retinol, retinal a retinová kyselina. 

Tento esenciální vitamin nemůže být v těle syntetizován, a proto je nezbytný jeho příjem 

potravou. Jeho běžným zdrojem jsou ryby, játra (hovězí, vepřová, kuřecí), vaječné žloutky, rybí 

olej a mléčné výrobky. Vitamin A je velmi důležitou součástí biologických procesů, jako jsou 

růst a vývoj, imunita nebo zrak. Jeho neméně důležitou vlastností je antioxidační aktivita, ze 

všech forem vitaminu A největší vykazuje retinol. 

V této práci nebyl ovšem retinol stanovován pro své protektivní účinky, ale jako potenciální 

biomarker poškození ledvin. U zdravých jedinců je retinol úplně reabsorbován pomocí 

megalinového receptoru umístěného v glomerulu, který je součástí ledvinového tělíska. Pokud 

tento receptor chybí nebo je nějak poškozen, je retinol vylučován do moči dřív než jiné 

markery ledvinného poškození, jako jsou např. proteiny. 

Cílem této práce bylo vyvinout rychlou a citlivou metodu pro stanovení retinolu a kreatininu 

v lidské moči s využitím ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení 

s hmotnostní detekcí. Dílčím cílem bylo nalézt rychlou extrakční techniku vhodnou pro dva 

fyzikálně a chemicky odlišné analyty, která bude zároveň využitelná pro velké série vzorků. 

 

4.2.2 Chemikálie 

Substance retinolu (≥ 95 %) a kreatininu (99,5 %) byly použity pro přípravu standardních 

roztoků. Voda LC-MS čistoty, mravenčan amonný (AmFo), octan amonný (AmAc), octová 

kyselina a acetonitril byly použity jako složky mobilní fáze. Ethanol, methanol, propanol 

(P-2-ol), aceton (AC), n-hexan (Hex), ethyl-acetát (EA) a síran zinečnatý byly použity při 

optimalizaci extrakčního postupu. Umělá moč bez kreatininu SurineTM byla použita při měření 

kalibrace a při vývoji extrakčního postupu. Všechny výše uvedené standardy a rozpouštědla 

byly zakoupeny u firmy Sigma-Aldrich (Praha, Česká republika). Deuteriem značený vnitřní 

standard all-trans-retinol-d5 byl získán od firmy Toronto Research Chemicals (Toronto, 

Kanada). Kyselina mravenčí, součást mobilní fáze, byla zakoupena u firmy Merck (Darmstadt, 

Německo). 
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4.2.3 Extrakční postup 

Ke 200 µl moči v mikrozkumavce typu Eppendorf bylo přidáno 5,83 µl vnitřního standardu 

(retinol-d5) o koncentraci 34,31 µmol · l−1 a směs byla protřepána. Poté bylo přidáno 300 µl 

ethanolu a 300 µl acetonitrilu, směs byla znovu intenzivně protřepána po dobu 10 s. Takto 

upravený vzorek byl deproteinován v lednici (4 °C, 5 min) a centrifugován (21 380 g, 15 min, 

4 °C). Po centrifugaci bylo odebráno 160 µl supernatantu, který byl zfiltrován přes 

mikrotitrační desku s polyethersulfonovými filtry o velikosti pórů 0,2 µm. 

 

4.2.4 Chromatografické podmínky 

Pro separaci retinolu a kreatininu byl použit UHPLC systém Nexera firmy Shimadzu (Kyoto, 

Japonsko) spojený s UV detektorem a hmotnostním spektrometrem typu trojitého 

kvadrupólu. Jeden mikrolitr vzorku byl nastřikován na kolonu KinetexTM PFP o rozměrech 

100 × 3,0 mm s povrchově porézními částicemi o velikosti 1,7 µm (Phenomenex, Torrance, 

USA). Cílové analyty byly separovány pomocí isokratické eluce mobilní fází ve složení 28 % A a 

72 % B (v/v) a průtok mobilní fáze byl po celou dobu analýzy 0,5 ml · min−1. Mobilní fází A byl 

15 mmol · l−1 pufr mravenčanu amonného upravený kyselinou mravenčí na pH 3,0. Mobilní 

fáze B obsahovala 5mmol · l−1 kyselinu mravenčí rozpuštěnou v acetonitrilu s 10 % vody 

(Obr. 19). 

 

 

Obr. 19 Separace kreatininu (modrá, UV detekce 235 nm), retinolu (červená, MS detekce) a retinolu-d5 (zelená, MS 
detekce). Reálný vzorek moči. Podmínky: kolona: KinetexTM PFP (100 × 3,0 mm; 1,7 µm); mobilní fáze: A: 
15 mmol · l−1 AmFo (pH 3,0), B: 5mmol · l−1 kyselina mravenčí v ACN s 10 % vody; A : B v poměru 28 % : 72 %; 
průtoková rychlost: 0,5 ml · min−1; nastřikovaný objem: 1 µl. 
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Retinol a vnitřní standard, retinol-d5, byly identifikovány pomocí dvou, resp. tří MRM (multiple 

reaction monitoring) přechodů, které jsou spolu s napětím a kolizní energií uvedeny 

v tabulce 10. Kvantifikace byla provedena pomocí TIC (total ion current). Optimální podmínky 

pro ionizaci elektrosprejem v pozitivním módu byly následující: teplota DL (desolvation line) 

250 °C, průtok zmlžujícího plynu 3 l · min−1, teplota „heat“ bloku 400 °C a průtok sušícího plynu 

15 l · min−1. Data byla naměřena a zpracována pomocí softwaru LabSolutions. 

Tabulka 10 Detekční podmínky pro retinol a retinol-d5 včetně nastaveného napětí, kolizních energií a času prodlevy. 

analyt 
prekurzorové ionty 

(m/z) 
produktové ionty 

(m/z) 
čas prodlevy 

(ms) 
Q1 
(V) 

CE 
Q3 
(V) 

retinol 
269,10 107,00 100,0 −16,0 −21,0 −11,0 

269,10 93,25 100,0 −16,0 −24,0 −19,0 

all-trans-
retinol-d5 

274,50 93,00 100,0 −11,0 −21,0 −21,0 

274,50 80,95 100,0 −11,0 −21,0 −15,0 

274,50 69,15 100,0 −11,0 −26,0 −26,0 

Q1 – kvadrupól 1; Q3 – kvadrupól 3, CE – kolizní energie 

Pro detekci kreatininu byl využit UV detektor zapojený sériově před hmotnostní detektor. 

Vlnová délka pro detekci kreatininu byla nastavena na 235 nm. 

 

4.2.5 Vývoj chromatografické metody 

Velmi důležitým krokem optimalizace analytické metody je nalezení vhodných MS/MS 

podmínek pro cílové analyty, v tomto případě pro retinol a vnitřní standard retinol-d5. 

K tomuto účelu byl využit software LabSolutions s automatickým optimalizačním programem. 

Díky vysoké koncentraci kreatininu v moči jej nebylo nutné stanovovat pomocí hmotnostního 

spektrometru a k detekci byl zvolen UV detektor. 

Během optimalizace separačních podmínek pro dvě fyzikálně a chemicky rozdílné látky byly 

vyzkoušeny různé složení mobilní fáze, pH, koncentrace kyseliny mravenčí a různé stacionární 

fáze. Bylo testováno několik kolon různých rozměrů naplněných částicemi s porézním 

povrchem (všechny Phenomenex, Torrance, USA), např.: HILIC (100 × 4,6 mm; 2,6 µm a 

100 × 3,0 mm; 2,6 µm), fenyl-hexyl (100 × 4,6 mm; 2,6 µm) nebo PFP (100 × 4,6 mm; 2,6 µm a 

100 × 3,0 mm; 1,7 µm). Mezi testované mobilní fáze patřily kombinace vody, acetonitrilu, 

methanolu a mravenčanu či octanu amonného o různé koncentraci a pH. 

Z testovaných kolon byla pro optimalizaci finálních separačních podmínek vybrána kolona 

s PFP stacionární fází, protože poskytovala nejlepší retenční vlastnosti pro oba cílové analyty. 

Použití methanolu jako organické složky nemělo pozitivní vliv na separaci ani na citlivost 

metody. Z tohoto důvodu byl k dalšímu zkoušení vybrán acetonitril a testován byl v poměru 
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65–90 % k vodné složce. Se zvyšujícím se poměrem organické složky se retenční čas kreatininu 

posouval více k mrtvému objemu kolony a nečistota, která se eluovala v blízkosti kreatininu 

při nástřiku biologického materiálu, nebyla oddělena. 

Optimalizována byla také vodná část mobilní fáze (mobilní fáze A). První byla testována LC-MS 

voda. Při použití vody a acetonitrilu jako mobilní fáze byla pozorována vysoká intenzita píku 

retinolu ve standardu, ovšem po nástřiku biologického materiálu do této mobilní fáze byla 

intenzita píku retinolu zcela potlačena. Voda byla tedy nahrazena těkavým pufrem, mravenčan 

amonný a octan amonný byly testováyn v různých koncentračních rozmezích 5–15 mmol · l−1 

a v různých rozmezích hodnot pH od 2,5 do 7,5. Retenční čas i plocha pod píkem kreatininu 

byla velmi ovlivněna hodnotou pH i koncentrací pufru. Se snižujícím se pH se snižovala také 

odezva kreatininu, při poklesu pH pod 2,5 pík kreatininu velmi chvostoval a měl nízkou 

intenzitu. Koncentrace pufru měla také značný vliv na retenční čas i plochu pod píkem 

kreatininu. Při použití 5mmol · l−1 AmAc místo 10mmol · l−1 se kreatinin posunul dále od 

mrtvého objemu, ale na oddělení nečistoty vyskytující se v biologickém materiálu toto nemělo 

vůbec vliv. Jakákoliv změna pH AmAc pufru neměla vliv na oddělení nečistoty z kreatininu. 

Retinol vykazoval vyšší intenzitu při použití pH kolem 4,0. Stejně tak koncentrace octanu 

amonného měla značný vliv: intenzita píku retinolu se při použití 5mmol · l−1 AmAc místo 

10mmol · l−1 dvakrát zvýšila (Obr. 20A). Retenční čas retinolu nebyl ovlivněn změnou pH ani 

koncentrací pufru. 

Kvůli přetrvávajícímu problému s nečistotou v kreatininu byl octan amonný vyměněn za 

mravenčan amonný a v hledání optimálních podmínek se pokračovalo. Použití 10mmol · l−1 

AmFo nemělo žádný vliv na intenzitu, retenční čas ani na oddělení nečistoty od píku kreatininu. 

Při nízkých hodnotách pH pod 3,0 byla opět snížená intenzita, pík velmi chvostoval a nečistota 

nebyla neoddělena. Snížením koncentrace pufru na 5 mmol · l−1 došlo k posunu kreatininu dál 

od mrtvého objemu a částečnému oddělení nečistoty. Výměnou octanu za mravenčan se 20× 

zvýšila intenzita retinolu (Obr. 20A, B). Nejvyšší odezva byla ovšem u píku retinolu pozorována 

při pH 2,5. 

Následně byl ještě testován mravenčanový pufr o koncentraci 15 mmol · l−1 a pH v rozmezí od 

3 do 6. Bylo pozorováno, že pík kreatininu měl nižší intenzitu při pH 3 než při vyšším pH, ale 

nečistota byla mírně oddělena. Pík retinolu naopak při použití 15 mmol · l−1 pufru vykazoval 

dvakrát vyšší intenzitu než v pufru 10 mmol · l−1 (Obr. 20B). Také pH hrálo důležitou roli, 

nejvyšší intenzita píku retinolu byla pozorována při pH 3. 
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Obr. 20 Vliv pufru na pík retinolu (A, B; MS detekce) a kreatininu (C, UV detekce 235 nm). Chromatografické 
podmínky: kolona: Kinetex PFP (100 × 3,0 mm; 1,7 µm), mobilní fáze: 72 % 5mmol · l−1 kyseliny mravenčí 
v acetonitrilu a 28 % pufru pH 3, průtok: 0,5 ml · min−1, nástřik: 1 µl. AmAc – octan amonný 5 mmol · l−1 (tmavě 
modrá), 10 mmol · l−1 (světle modrá), AmFo – mravenčan amonný 5 mmol · l−1 (fialová), 10 mmol · l−1 (zelená) a 
15 mmol · l−1 (červená). 

Dalším pokusem, jak úplně oddělit nečistotu od kreatininu, bylo přidání LC-MS vody do 

acetonitrilu (k mobilní fázi B). Použitím acetonitrilu s příměsí 5 % vody došlo ke snížení 

intenzity kreatininu, ale na separaci nečistoty to nemělo vliv, zatímco při 10% podílu se 

nečistota oddělila. Co se týče retinolu, intenzita píku nebyla přítomností vody nijak ovlivněna, 

došlo pouze k posunutí retenčního času dále od mrtvého objemu kolony. 

Kyselinou mravenčí lze ovlivnit ionizaci cílového analytu, proto byl vliv této kyseliny o různých 

koncentracích také testován (Obr. 21). Přídavek kyseliny mravenčí do acetonitrilu se 

-1

0

1

2

3

4

1 1,5 2 2,5 3

ab
so

lu
ti

n
í i

n
te

n
zi

ta
Ti

sí
ce

čas [min]

(A)

-1

9

19

29

39

49

1 1,5 2 2,5 3

ab
so

lu
ti

n
í i

n
te

n
zi

ta
Ti

sí
ce

čas [min]

(B)

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

in
te

n
zi

ta
 [

m
V

]

čas [min]

(C)



Výsledky a diskuze 

| 90 

pohyboval v koncentračním rozmezí 5–80 mmol · l−1. Se zvyšující se koncentrací kyseliny byl 

potlačován signál retinolu a zhoršoval se tvar píku kreatininu. Při vyšších koncentracích byla 

dokonce pozorována koeluce kreatininu s interferencemi z biologického materiálu. 

 

Obr. 21 Vliv koncentrace kyseliny mravenčí na odezvu detektoru. Se zvyšující se koncentrací docházelo ke snižování 
intenzity píku retinolu i kreatininu. 

 

4.2.6 Optimalizace extrakčního postupu 

Během optimalizace extrakčního postupu pro retinol a kreatinin z moči byly testovány různé 

přípravy vzorků. Od jednoduché filtrace po složitější extrakci z kapaliny do kapaliny. Při hledání 

optimálních podmínek pro extrakci polárního kreatininu a nepolárního retinolu byl brán 

v úvahu i předpokládaný koncentrační rozsah obou analytů v cílové matrici. Kreatinin se v moči 

mužů i žen ve věku od 1 roku do 100 let běžně vyskytuje v koncentračním rozmezí 3–

12 mmol · l−1 [58], u retinolu tyto koncentrace nejsou tabelovány, ale v publikovaných 

klinických studiích se hladiny retinolu v moči pacientů pohybovaly v jednotkách µmol · l−1 [64, 

65, 129]. 

Jednoduchá úprava moči filtrací přes centrifugační filtry z regenerované celulózy nebo 

deproteinace moči chladem v lednici (4 °C), centrifugace či filtrace přes mikrotitrační desku 

s filtry z polyethersulfonu nevedly k uspokojivým výsledkům. Retinol nebyl z moči téměř 

extrahován (Obr. 22). 

Dále byla testována různá organická rozpouštědla, např.: ethanol denaturovaný methanolem, 

ethanol (96 %), methanol, acetonitril, propan-2-ol nebo aceton. Moč byla také ředěna vodou 

LC-MS čistoty nebo 10mmol · l−1 octanovým pufrem. Po naředění těmito rozpouštědly byla 

moč uložena na 5 min do lednice, poté centrifugována a supernatant byl zfiltrován pomocí 

mikrotitrační desky s filtry. Použití vody a octanového pufru nevedlo k extrakci retinolu 

(Obr. 22). Jak jsme předpokládali, retinol je vázán na proteiny a tím je zadržován v matrici. 

Proto byla zkoušena již zmíněná organická rozpouštědla a ukázalo se, že přidání organického 
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rozpouštědla je nezbytným krokem úpravy moči. Všechna uvedená rozpouštědla zvýšila 

výtěžnost extrakce, ovšem většina z nich, s výjimkou ethanolu, při měření potlačovala 

intenzitu píku retinolu (Obr. 22). 

 

Obr. 22 Vliv extrakčního rozpouštědla na odezvu detektoru. Červené sloupečky vyjadřují odezvu kreatininu, modré 
pak odezvu retinolu (zahrnuto stejné ředění). Ve sloupcích označených hvězdičkou je plocha píku uměle navýšena 
interferencemi z biologického materiálu. Použité zkratky: P-2-ol – propan-2-ol; AC – aceton; Hex – n-hexan; 
EA – ethyl-acetát. 

Následně byla testována extrakce pomocí síranu zinečnatého. Toto extrakční činidlo bylo 

použito v publikaci Plíšek a kol. [130] a v naší laboratoři je rutinně využíváno. Nejprve byla 

extrakce provedena přesně podle publikace: 4 % síran zinečnatý a methanol byl smíchán 

s močí a deproteinován v lednici (4 °C), po centrifugaci byl supernatant zfiltrován. Při měření 

se ale s píkem retinolu eluoval pík interference z biologického materiálu. Postup byl následně 

upraven tak, že bylo vynecháno přidání methanolu. Tímto se docílilo odstranění interference 

z retinolu. Tento postup se zdál vhodný, ovšem se zvyšujícím se počtem nástřiků se snižovala 

odezva píku kreatininu a jeho retenční čas nebyl opakovatelný (Obr. 22). 

Z tohoto důvodu se pokračovalo testováním extrakce z kapaliny do kapaliny inspirované 

postupem Urbánka a kol. [131], který je využíván pro extrakci retinolu ze séra. Postup byl 

mírně upraven, zbytek po odpaření n-hexanu byl rozpouštěn ve vodné „kreatininové“ vrstvě, 

která zbyla po odebrání n-hexanu. Tento postup velmi zvýšil výtěžnost retinolu a extrakt byl 

po změření bez interferencí. Ovšem problém v tomto případě představovala extrakce 

kreatininu. Ten měl velmi malou výtěžnost a na chromatogramu byly pozorovány interference. 

Obr. 22 znázorňuje odezvu kreatininu, která byla ovlivněna interferencemi. Extrakční proces 

byl modifikován změnou solventu pro rozpuštění odparku. Čistě vodná „kreatininová“ vrstva 
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byla naředěna acetonitrilem v různých poměrech. Tento postup ovšem neposkytoval 

opakovatelné výsledky. Jednotlivé nástřiky na kolonu se mezi sebou velmi lišily. Další možností, 

jak zvýšit výtěžnost, bylo smísit n-hexan s ethanolem a vytvořit tak polárnější prostředí pro 

extrakci kreatininu. Testovány byly různé poměry n-hexanu a ethanolu, ovšem žádná 

kombinace neposkytla vyšší výtěžnost pro kreatinin, a navíc se snížila výtěžnost retinolu. 

N-hexan byl nahrazen ethyl-acetátem a všechny pokusy provedené s n-hexanem byly 

zopakovány. Výtěžnost kreatininu se výrazně zvýšila, ale výtěžnost retinolu v porovnání 

s n-hexanem byla nízká (Obr. 22). U kreatininu problém s interferencemi přetrvával. 

Po neúspěchu s tímto postupem byl opět vyzkoušen postup jednoduchého naředění. 

Po předchozí zkušenosti byl znovu otestován ethanol a k němu byl přidán acetonitril. 

Optimalizován byl poměr ethanolu k acetonitrilu, ale také těchto dvou rozpouštědel k moči. 

Nejlepší extrakce bylo nakonec dosaženo při poměru ethanol/acetonitril 1:1 a tato směs 

k moči 3:1. Tento postup byl nakonec nejideálnější s ohledem na rychlost úpravy většího počtu 

vzorků a odstranění matricových efektů i interferujících látek (Obr. 22). 

 

4.2.7 Validace metody 

Nově vyvinutá metoda byla validována v souladu s požadavky EMA a FDA-Bio [102, 103]. Byla 

ověřena selektivita, přesnost, preciznost, linearita a robustnost metody. Pro retinol a vnitřní 

standard byly vypočteny matricové efekty. Matricové efekty byly kompenzovány použitím 

značeného vnitřního standardu a matricové kalibrace. Jako součást validace byl proveden i test 

vhodnosti systému. Výsledky validace jsou shrnuty v tabulkách 11, 12 a 13. 

Tabulka 11 Výsledky testu vhodnosti systému, kalibrační rozmezí a limity. 

 Kreatinin Retinol 

opakovatelnost retenčního času 
(% RSD, STD) 

0,05 0,06 

opakovatelnost plochy (% RSD, STD) 0,38 0,68 

opakovatelnost retenčního času  
(% RSD, BIO) 

0,06 0,07 

opakovatelnost plochy (% RSD, BIO) 0,62 0,71 

rozlišení – Rs 1,9 NA 

počet teoretických pater – N 2 102 5 704 

HETP (µm) 48 18 

faktor symetrie – As 1,7 1,5 

kalibrační rozmezí 0,2–50 mmol · l−1 0,25–10 µmol · l−1 

korelační koeficient 0,9986 0,9988 

mez detekce (LOD) 0,06 mmol · l−1 0,01 µmol · l−1 

STD – standardní roztok; BIO – biologický materiál; HETP – výškový ekvivalent teoretického patra; 
NA – neanalyzováno; počet opakování - 6 
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Tabulka 12 Přesnost a preciznost metody. 

 

Retinol [µmol · l−1] Kreatinin [mmol · l−1] 

LOQ 
nízký 
QC 

střední 
QC 

vysoký 
QC 

LOQ 
nízký 
QC 

střední 
QC 

vysoký 
QC 

předpokládaná 
koncentrace 

0,25 0,6 4 7,5 0,2 0,6 20,6 37,8 

měření v průběhu jednoho dne (within-run; n = 5) 

změřená 
koncentrace 

0,30 0,64 4,07 7,46 0,21 0,62 20,65 37,82 

preciznost 
(% RSD) 

6,74 8,23 3,37 2,38 2,71 1,42 0,93 0,36 

přesnost (%) 120,00 106,56 101,87 99,43 105,67 103,57 100,44 100,04 

měření v rámci více dní (between-run; n = 3) 

změřená 
koncentrace 

0,29 0,62 3,85 7,49 0,23 0,62 20,72 37,57 

preciznost 
(% RSD) 

13,73 3,89 7,32 2,30 1,53 1,51 1,01 0,81 

přesnost (%) 114,40 103,33 96,31 99,88 112,78 102,76 100,77 99,38 

QC – kontrolní vzorek 

Tabulka 13 Vypočtené normalizované matricové efekty pro retinol. 

moč 
Retinol 

0,6 µmol · l−1 (ME %) 7,5 µmol · l−1 (ME %) 

1 118,08 95,33 

2 100,46 74,75 

3 102,53 77,57 

4 98,51 71,35 

5 107,93 82,88 

6 98,88 70,18 

 

4.2.8 Stabilita analytů v biologickém materiálu 

Stabilita analytů v biologickém materiálu byla ověřována hlavně z důvodu dlouhodobějšího 

skladování (3 měsíce) pro shromáždění větší série vzorků. Předem známá koncentrace 

kreatininu a retinolu byla přidána do umělé moči. Tyto vzorky byly vyextrahovány metodou 

uvedenou v kapitole 4.2.3 a změřeny. Tato koncentrace byla považována za 100 %. Ostatní 

moči s přídavkem retinolu a kreatininu byly uloženy do lednice (4 °C), mrazáku (−26 °C) a do 

hlubokomrazícího boxu (−80 °C). 

Koncentrace retinolu v moči uložené v lednici klesla o 8 % až po 6 dnech. Koncentrace 

kreatininu se při skladování v lednici nezměnila. Koncentrace cílových analytů v moči uložené 

v mrazáku a hlubokomrazícím boxu byla stabilní i po třech měsících. Vzorky močí pacientů je 

tedy možné sbírat po delší dobu, ale je nezbytné je ihned po odběru uložit do mrazícího boxu. 
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4.2.9 Vzorky pacientů – klinická studie 

Nová metoda byla využita ke stanovení koncentrací retinolu a kreatininu v močích pacientů 

s onkologickým onemocněním, léčených ve Fakultní nemocnici Olomouc, kteří podepsali 

informovaný souhlas. Studie byla schválena Etickou komisí Fakultní nemocnice Hradec Králové 

(No. 201611S02P, 2016), a také přijata k financování v letech 2017–2018 jako projekt IV 81-41. 

Vzorky první ranní moči byly sbírány a uloženy ve zkumavkách typu Eppendorf 

v hlubokomrazícím boxu (−80 °C). 

Ve studii I byl retinol nalezen v moči pouze u 9 pacientů, koncentrace jsou uvedeny 

v tabulce 14. Pacienti ve studii trpí v mnoha případech rakovinou v časném stádiu. 

Analyzovány byly také vzorky pacientů (studie II) trpících karcinomem tlustého střeva, 

peritoneálním nádorem či skvamózním karcinomem horní čelisti. Naměřené koncentrace jsou 

opět uvedeny v tabulce 14. Koncentrace kreatininu byla využita také jako parametr pro 

srovnání nové metody s metodou již zavedenou v laboratoři a prokázání přesnosti metody. 

Korelační koeficient získaný změřením 179 vzorků močí pacientů pro obě metody je r = 0,9830 

(Obr. 23). V současné době probíhá sběr pacientských vzorků do další klinické studie. 

Naměřená data by měla přispět k osvětlení hypotézy, že retinol bude představovat nový a 

časný biomarker poškození ledvin. Dále je plánováno sledovat změny v hladinách 

vylučovaných do moči v souvislosti se stádiem onemocnění ledvin či probíhající léčbou, 

případně provést korelaci s běžně stanovovanými markery onemocnění ledvin. 

 

 

Obr. 23 Porovnání výsledných koncentrací kreatininu měřených metodou zavedenou v laboratoři (HPLC metoda) a 
nově vyvinutou metodou pro současné stanovení kreatinu a retinolu (UHPLC metoda). 
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Tabulka 14 Koncentrace retinolu a kreatininu naměřené u pacientů ve studii I (nalezeno u 9 z celkového počtu 179) 
a ve studii II (5/5). 

 Retinol [µmol · l−1] Kreatinin [mmol · l−1] 
Poměr 

retinol/kreatinin 

Studie I    

P1 0,29 17,06 0,017 

P2 0,27 13,69 0,020 

P3 0,31 1,61 0,193 

P4 0,26 15,84 0,016 

P5 0,26 3,08 0,084 

P6 0,26 32,45 0,008 

P7 0,25 12,82 0,020 

P8 0,26 8,75 0,030 

P9 0,26 7,29 0,036 

Studie II    

P1 0,43 15,74 0,027 

P2 1,48 8,78 0,169 

P3 0,69 6,85 0,101 

P4 0,49 23,25 0,021 

P5 0,79 5,28 0,150 

 

4.2.10 Shrnutí 

Nalezení vhodných podmínek pro extrakci dvou fyzikálně, chemicky i koncentračně různých 

analytů bylo z hlediska časového i materiálního velmi náročné. Z mnoha provedených 

experimentů byla nakonec finální extrakční metodou zvoleno jednoduché naředění moči 

organickými rozpouštědly a následná filtrace vzorku. Tato extrakce byla vyvíjena s důrazem na 

rychlost, nízkou spotřebu vzorku i rozpouštědel a použitelnost pro velké série vzorků moči. 

K separaci takto odlišných analytů byla zvolena kolona s pentafluorfenylovou stacionární fází 

a mobilní fáze obsahující mravenčan amonný a acetonitril. Do separace byl zahrnut i značený 

vnitřní standard retinolu pro korekci matricových efektů, analýzy a zpřesnění kvantifikace. 

Metoda byla úspěšně použita pro měření vzorků moči onkologických pacientů, byla zařazena 

do spektra vyšetření ve Výzkumné laboratoři Ústavu Klinické biochemie a diagnostiky Fakultní 

nemocnice Hradec Králové a bude dále využívána. 
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5 Závěr 

Disertační práce je rozdělena do dvou velkých tématických celků, které se v některých 

podkapitolách prolínají. První část je věnována stanovení obsahu účinné látky ve 

farmaceutickém přípravku. Cílovým analytem byl omeprazol, který byl součástí nově 

vyvíjených suspenzí pro pediatrické použití. V experimentální části je popsán vývoj 

chromatografické metody pro stanovení omeprazolu, nečistoty D a methylparabenu. 

Methylparaben byl vybrán jako vnitřní standard, protože jej suspenze neobsahovaly a 

nekoeluoval s omeprazolem ani nečistotou D a zbytečně neprodlužoval čas analýzy. Nečistota 

D byla do analýzy zařazena jako nejpravděpodobnější rozkladný produkt omeprazolu, a také 

z důvodu zajištění dostatečné selektivity metody. Analyty byly separovány pomocí C18 

stacionární fáze s povrchově porézními částicemi a mobilní fází obsahující fosfátový pufr a 

acetonitril. Metoda byla validována v souladu s doporučeními ICH-A a Českého lékopisu. Takto 

validovaná metoda byla použita pro měření koncentrace omeprazolu a s tím související 

stability suspenzí připravených v Nemocniční lékárně Fakultní nemocnice v Motole. Jako velmi 

důležitá se ukázala precizní příprava suspenzí v lékárně. Některé kroky přípravy právě těchto 

suspenzí jsou kritické a musí být dodržen přesný postup, v opačném případě vznikne nestabilní 

suspenze. Výsledky stabilitní studie vedly k uvedení dvou suspenzí do praxe. Jedna ze suspenzí 

se používá pro podání omeprazolu sondou a druhá, ochucená, se podává dětským pacientům 

na pediatrické klinice. Třetí suspenze, jejíž základ je komerčně dostupný, je vhodná k přípravě 

suspenzí i mimo nemocnice, a to ve veřejných lékárnách. 

Druhá část disertační práce je věnována stanovení biologicky aktivních látek v biologickém 

materiálu. Byla vyvinuta nová UHPLC-UV-MS/MS metoda a extrakční postup pro stanovení 

retinolu a kreatininu v lidské moči. Největším úskalím vývoje celé metody bylo nalézt vhodné 

chromatografické ale i extrakční podmínky pro dva fyzikálně, chemicky a navíc i koncentračně 

různé analyty. K separaci analytů byla nakonec vybrána pentafluorfenylová stacionární fáze 

v kombinaci s mobilní fází složenou z mravenčanu amonného a acetonitrilu. Do analýzy byl 

zahrnut i značený vnitřní standard. Pro detekci retinolu byla zvolena tandemová hmotnostní 

spektrometrie, aby bylo dosaženo co největší citlivosti metody, protože hladiny retinolu v moči 

nejsou tabelovány. Pro kreatinin byla zvolena UV detekce z důvodu jeho vysoké koncentrace 

v moči. Extrakční metoda byla vyvíjena s důrazem na jednoduchost, rychlost, nízkou spotřebu 

vzorku, vhodnost pro velké série vzorků, ale hlavně vhodnost pro oba cílové analyty. Validace 

proběhla v souladu s doporučeními EMA. Metoda je používána na měření vzorků pacientů 

s onkologickým onemocněním ve spolupráci s Onkologickou klinikou Fakultní nemocnice 

Olomouc a je zavedena do spektra rutinně využívaných metod ve Výzkumné laboratoři Ústavu 
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klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Hledání a identifikace 

nových biomarkerů velmi pomáhá v diagnostice a personalizované medicíně. 

Při vývoji a optimalizaci obou metod byl využit UHPLC systém, který dovolil použití 

chromatografických kolon s povrchově porézními částicemi o rozměru 1,7 µm, což velmi 

zefektivnilo a urychlilo separaci. Techniky a jejich principy, které byly použity pro úpravu 

vzorku, jsou shrnuty v teoretické části práce. Obě chromatografické metody byly validovány 

dle platných norem. Přehledový článek a obě experimentální práce byly publikovány 

v časopisech s impakt faktorem. 
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