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Abstrakt 

 

Diplomová práce se zabývá možností syntézy a stanovení 6-

sulfatoxymelatoninu na slabém iontoměniči. První část je zaměřena na syntézu, 

izolaci a stanovení 6-sulfatoxymelatoninu ze získaných publikacích, popis SPE 

techniky a dále podává stručný přehled extrakce organických sulfátů pomocí 

SPE z literatury. Druhá část práce prezentuje výsledky syntézy 6-

hydroxymelatoninu a 6-sulfatoxymelatoninu  na základě provedeného pokusu. 

 

Abstract 

Diploma work deal with possibility of synthesis and determination 6-

sulphatoxymelatonin on weak ion exchanger. First part is focused on synthesis, 

isolation and determination of 6-sulphatoxymelatonin from obtained 

publications, description SPE techniques and reports brief summary extraction 

of organic sulphates using SPE from literature. Second part of  work presents 

results of synthesis 6-hydroxymelatonin and 6-sulphatoxymelatonin based on 

performed experiment. 
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1 ÚVOD 

  

Sulfáty jsou estery kyseliny sírové, jsou značně polární a tudíž dobře 

rozpustné ve vodě. Metabolismus mnoha látek v těle vede k sulfátům, které 

jsou v této formě vylučovány močí.  Na katedře biofyziky a fyzikální chemie je 

předmětem výzkumu sulfát 6-hydroxymelatoninu (SaMT) - hlavního metabolitu 

melatoninu. Melatonin je hormon epifýzy, jedná se o potenciální biomarker 

biologického věku a je mu věnována pozornost mimo jiné pro jeho možné 

antioxidační vlastnosti. Před analýzou je nutné vzorek moči vyčistit, často se 

využívá extrakce na pevné fázi (SPE).  Pro solid phase extraction SPE je 

důležitá znalost o struktuře, uspořádání funkčních skupin, polaritě a 

rozpustnosti daného analytu.  

 Jelikož SPE 6-sulfatoxymelatoninu v literatuře dosud nebyla popsána, 

hlavním cílem mé diplomové práce bylo hledání vhodného sorbentu pro sulfáty, 

resp. sulfonové kyseliny strukturně podobné 6-hydroxymelatoninu (HaMT). Díky 

polaritě sulfoskupiny jsou látky špatně zadržovány na RP a normální fázi, proto 

se práce zaměřuje na SPE techniku na slabých iontoměničích. Pro stanovení je 

důležité brát ohled na celou strukturu analytu. 

 V úvodních kapitolách diplomové práce byly shrnuty informace o 

syntéze, stanovení a izolaci SaMT z biologického materiálu. Další kapitola 

podala přehled SPE techniky se zaměřením na iontoměniče. V poslední 

kapitole teoretické části je problematika organických sulfátů zpracována do 

rešerše. V experimentální části práce jsem se zabývala optimalizací syntézy 

SaMT z HaMT a syntézou HaMT z jeho prekurzoru. V závěrečné části jsou 

zhodnoceny dosažené výsledky. 
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2 Metabolismus melatoninu 

 

Melatonin je neurohormon tvořený v epifýze (nadvěsek mozkový) 

podléhájící cirkadiální rytmicitě s maximem sekrece během noci. Vzniká N-

acetylací serotoninu (5-hydroxytryptamin) a jeho následnou O-methylací  

pomocí metabolické aktivity enzymu arylalkylamin-N-acetyltransferázy. obr.1  
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Serotonin (5-hydroxytryptamin) se tvoří hydroxylací a dekarboxylací tryptofanu. 

Serotonin je inaktivován monoaminooxidázou (MAO-A) a 

aldehyddehydrogenázou a vylučován močí jako kyseliny 5-hydroxyindoloctová. 

obr. 2. 
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Melatonin hraje důležitou úlohu v regulaci biorytmu organismu (cyklus spánek–

bdění), jeho produkce narůstá při poklesu intenzity osvětlení. Má výrazné 

antioxidační účinky a ovlivňuje reprodukční chování. Melatonin je většinou 

metabolizován hydroxylací za tvorby 6-hydroxymelatoninu (6-HaMT) a dále také 

demethylací, při které se tvoří N-acetylserotonin (NAS). Metabolity jsou 

vylučovány téměř výlučně močí ve formě konjugátů s kyselinou glukuronovou 

nebo jako  sulfáty1,2,3. obr.3 
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Množství melatoninu ve fyziologických podmínkách se pohybuje v pg/ml, proto 

se pro jeho stanovení využívá měření jeho hlavního metabolitu 6- 

sulfatoxymelatoninu (SaMT) v moči. Je tedy ukazatelem množství melatoninu 

vytvořeného epifýzou. 
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3 Syntéza, izolace a stanovení metabolitů 

melatoninu 

 

Hlavním metabolitem melatoninu vylučovaným z organismu močí je 6-

sulfatoxymelatonin. Melatonin je  metabolizován v játrech především 

hydroxylací v poloze 6 na 6-hydroxymelatonin, který je dále konjugován a 

vylučován močí ve formě sulfátu a méně ve formě glukuronidu. Až 

v osmdesátých letech byly zveřejněny práce dokazující, že melatonin je 

metabolizován nejen hydroxylací v poloze 6, ale v menší míře i demetylací 

v poloze 5 za vzniku svého biosyntetického prekurzoru N-acetylserotoninu 

(NAS), který je opět vylučován ve formě sulfátu nebo glukuronidu.3,4 

 Vzhledem k možnosti stanovit celkové množství vyloučeného melatoninu 

pomocí 6-sulfatoxymelatoninu se do popředí zájmů dostává problematika 

syntézy a stanovení tohoto metabolitu i jeho izolace z moče. Bylo publikováno 

několik postupů syntézy, stanovení a izolace 6-sulfatoxymelatoninu (SaMT) v 

moči.  

Jones a kol. (1969)5,6 provedli první syntézu 6-sulfatoxymelatoninu 

(SaMT) z 6-hydroxymelatoninu (HaMT) reakcí s kyselinou chlorsulfonovou za 

přítomnosti pyridinu  při teplotě 0°C. Produkt reakce byl sledován a izolován 

pomocí TLC. 

V roce 1980 Fellenberg a kol.5,6 vycházeli  ze syntézy steroidních sulfátů. 

Nejprve byl připraven 6-hydroxymelatonin metodou publikovanou Bailie a kol. 

(1975), z něhož byl reakcí s kyselinou sírovou v dimethylformamidu (DMF) 

získán  6-sulfatoxymelatonin.  Produkt byl následně přečištěn na Sephadexu 

LH-20. SaMT identifikovali pomocí GC-MS analýzy po derivatizaci anhydridem 

kyseliny pentafluoropropionové (PFPA). 

Leone a kol. (1988)5 navázali na obě předešlé publikace syntézy 6-

sulfatoxymelatonin (SaMT) (Jones a kol.,1969; Fellenberg a kol.,1980). Kromě 

6-SaMT syntetizovali rovněž N-acetyl-serotonin-sulfát (SNAS). K 100 mg 6-

hydroxymelatoninu (HaMT) bylo přidáno 500 μl DMF a roztok byl zchlazen na 

4°C. Ve stejný čas k 100 μl chlorsulfonové kyseliny bylo přimícháno 500 μl DMF 

a opět zchlazeno na 4 °C. Reakce probíhala 30 min. při 4°C za stálého 

míchání. Reakční směs byla sledována pomocí TLC (mobilní fáze 
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butanol:kyselina octová:voda 4:1:1) s UV detekcí nebo pomocí Ehrlichova 

činidla. Analýza TLC prokazovala přítomnost tří indolových sloučenin, které se 

lišily retenčním faktorem Rf. Po 30 min byla reakční směs přenesena na 

sloupcovou chromatografii (kolona naplněna stacionární fází Florisil). Eluce byla 

provedena 50 ml metanolu v chloroformu (4:1), dále 50 ml 40% chloroformu 

v metanolu (2:3) a nakonec 50 ml metanolu. Byly jímány jednotlivé frakce po 5 

ml, identifikované na TLC a GC-MS po derivatizaci PFPA. HaMT byl eluován 

první s  Rf 69%, následoval SaMT s Rf 55% a nakonec neidentifikovatelná 

indolová sloučenina s Rf 22%. Celkový výtěžek reakce byl 88 mg (67%). 

Stejným způsobem byl syntetizován i sulfát N-acetylserotoninu (SNAS). 

K syntéze bylo použito místo HaMT 100 mg N-acetyl-serotonin (NAS). Opět 

byly vidět 3 body na TLC lišící se Rf. Rf NAS 71%, SNAS 58% a 23% 

neidentifikovatelná indolová sloučenina. Výtěžek reakce byl 98 mg (74%). 

K charakterizaci Samt a SNAS použili IČ analýzu, NMR a po derivatizaci 

pomocí PFPA GC-MS. 

V roce 1987 Leone, Francis a Silman2 publikovali práci zaměřenou na 

problematiku izolace, čištění a charakterizaci metabolitů melatoninu. Požadovali 

metabolity jako čistě pevné látky. Moč byla sbírána od 3 dobrovolníků, kterým 

byl podán 1 g melatoninu.  K zakoncentrování a k odstranění močoviny použili 

reverzní C18 fázi, na kterou bylo aplikována moč a následně eluována 40% 

roztokem metanolu v chloroformu. Oddělení sulfátů od glukuronidů byla využita 

kolona s Florisilem. Roztok byl eluován 30% metanolem v chloroformu a byly 

sbírány frakce  po 5 ml. TLC analýza ukázala, že frakce 2-10 obsahovaly  

SNAS a SaMT a 21-30 GNAS (N-acetylserotonin-glukuronid) a GaMT (6-

hydroxymelatonin-glukuronid). Jednotlivé frakce spojené dohromady byly 

přečištěny  na fraktogelu  a odděleny pomocí HPLC za použití vody nebo 3% 

metanolu ve vodě jako mobilní fáze. Separace probíhala na C18 koloně s UV 

detekcí při vlnové délce 280 nm. Na chromatogramu byly dva hlavní píky, které 

byly pomocí TLC identifikovány. První pík byl SNAS a druhý SaMT. Obě tyto 

frakce byly uloženy jednotlivě, odpařeny a rekrystalizovány z metanolu a 

etylacetátu. Vzniklé precipitáty byly regenerovány a sušeny ve vakuu. Výsledné 

výtěžky byly 260 mg SaMT a 205 mg SNAS jako bílé prášky. Podobně byly 

zpracovány glukuronidy. Charakterizaci látek provedli IČ, UV spektroskopie, 
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TLC a GC-MS. Tímto způsobem dosáhli čistoty nad 95% pro  SaMT, SNAS, 

GaMT a 88% pro GNAS. 

C.A.Street, J.F. Peniston-Bird, S. Patel, a R.E. Silman (1996)6 se také 

zabývali čištěním a charakterizací biologického SaMT. Po podání melatoninu 

dobrovolníkům byla sbírána moč. Vzorky moči byly čištěny na koloně XAD-2 

pryskyřice předem promytou vodou. K oddělení metabolitů použili jako eluční 

činidlo 40% metanol ve vodě. K separaci glukuronidových a sulfátových frakcí 

využili silikagelového sorbentu. Eluce byla provedena směsí metanolu a  

chloroformu v poměru 30:70. Jednotlivé  frakce byly  sledovány TLC s vyvíjející  

soustavou 1-butanol: kyselina octová : voda v poměru 4:1:1  a detekcí 

Ehrlichovým činidlem. Frakce obsahující sulfáty byly spojeny. Reakční směs 

byla odpařena a rekrystalizována z methanolu a etylacetátu.  Nakonec byl 

roztok přečištěn od anorganických  nečistot na Sep-pak C18 koloně extrakcí 

40% metanolu ve vodě. Získaný produkt SaMT byl ve formě bílého prášku. 

K charakterizaci SaMT byla provedena TLC, NMR, IČ a UV spektroskopie, GC-

MS a elementární analýza. Výsledky studie biologického SaMT byly porovnány 

s výsledky synteticky připraveného SaMT. Syntetický SaMT byl nerozeznatelný 

od přirozeného SaMT získaného z biologického materiálu. 

Pro stanovení SaMT byla popsána metoda pomocí GC – MS, kterou se 

zabývali autoři  R.M. Leone, I.M. Young  a kol.3,4 SaMT před analýzou 

derivatizují na těkavý derivát dvěma postupy. K první  přímé derivatizaci SaMT 

používají anhydrid kyseliny pentafluoropropionové (PFPA) v prostředí 

etylacetátu, anhydrid kyseliny trifluorooctové (TFAA) nebo N-metyl-N-

trimetylsilyl-2,2,2-trifluoroacetamidu (MSTFA). Dekonjugace i derivatizace je 

prováděna v jednom kroku. U druhého způsobu předchází  derivatizaci pomocí 

PFPA enzymová hydrolýza β-glukuronidázou (HA3F) v kyselém prostředí. Po ní 

následuje derivatizace PFPA.  

S. Härtter a kol. (2000)11 publikovali metodu stanovení exogenního 

melatoninu a jeho 6-hydroxymelatoninu pomocí LC-MS. Použili pro separaci 

kolonu Luna C18 o průtoku mobilní fáze 0,3 ml/min při teplotě 40°C. Mobilní 

fáze byla složena z 17,5% acetonitrilu v 25 mM roztoku kyseliny mravenčí. 6-

hydroxymelatonin-D7 byl použit jako vnitřní standard pro analýzu 6-

hydroxymelatoninu. Vzorky plazmy byly sbírány v časových intervalech, byly 

podrobeny enzymové hydrolýze (HA3F) a po zpracování pomocí liquid-liquid 
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extrakce byl stanoven melatonin společně s jeho hlavním metabolitem HaMT.  

Průměrný výtěžek extrakce pro melatonin byl 59% a pro HaMT 42%. 

Jiná metoda pro stanovení SaMT v lidském séru byla radioimunoanalýza 

(RIA) publikována v roce 1985 J.Arendt a kol.9,10 6-sulfatoxymelatonin si před 

analýzou syntetizovali z 6-hydroxymelatoninu podle metody Fellenberg a kol. 

(15). Reakční směs byla přečištěna na LH-20 koloně s elučním roztokem 

složeným z KCl nasyceným metanolem:chloroform (1:1). Frakce byly sbírány po 

5 ml. Ve frakcích  18-22 byl náš produkt sledován pomocí TLC s detekcí 

Ehrlichovým činidlem. Dále byl připraven 3H SaMT. Metoda je založena na 

kompetici mezi stanoveným SaMT s radioaktivně značeným 3H SaMT 

definovaného množství  o vazebná místa na protilátce. Po inkubační době byl 

odstraněn nenavázaný  radioaktivně značený SaMT a změřena radioaktivita 

navázaného radioaktivně značeného SaMT. Koncentrace stanovovaného SaMT 

byla vypočítána. Využití imunologické reakce dává této metodě vysokou citlivost 

a specifičnost.  

V roce 2002 O.Karam, F. Zunino a kol.12 provedli syntézu hlavního 

metabolitu melatoninu 6-hydroxymelatoninu připravenou  ve čtyřech krocích 

reakce podle obr. 4. Přímá oxidace melatoninu ozonem nebo m-

chlorperbenzoovou kyselinou (m-CPBA) nebo směsí HCl a DMSO vždy vedla 

k ovlivnění pyrolového kruhu melatoninu.  
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Reakce melatoninu s ethylchloroformátem, tetrahydrosulfátem (TBAHS) 

a hydroxidem sodným v dichlormetanu poskytla karbamát 2 v dobrém výtěžku 

(93%). Friedel-Craftsova acetylace v 6 pozici za použití acetyl chloridu a 

chloridu hlinitého probíhala 60 min při 20°C a poskytla požadovanou sloučeninu 

3. Baeyer-Villigerova oxidace sloučeniny 3 s m-chlorperbenzoovou kyselinou 

(m-CPBA) v dichlormetanu v přítomnosti trifluoroacetylové kyseliny po dobu 60 

min při 20°C dala vzniknout sloučenině 4 ve výtěžku 83%. Následným 

odstraněním acylové a karbamátové skupiny působením NaOH/MeOH byl 

získán hlavní metabolit 6-hydroxymelatonin  v 65% výtěžku. 

 

 

Tabulka č. 1: Izolace a čištění SaMT 

Izolovaná látka Matrice Typ sorbentu Rozpouštědla 

SaMT
2 

moč C18 fáze 

Florisil 

40% Metanol: chloroform 

30% Metanol : chloroform 

SaMT, SNAS
6 

moč Amberlite XAD-2 

Silikagel 

40% Metanol: voda 

Metanol: chloroform 

SaMT
6 

reakční směs Spehadex LH 20 

Spe-pak C18 

 

40% Metanol: voda 

 

Tabulka č. 2: Analytický systém při stanovení SaMT a HaMT 

Stanovovaná látka Matrice Analytický systém 

SaMT
5,6 

moč  TLC 

SaMT
5,6 

reakční směs GC-MS, derivatizace PFPA 

SaMT 

SNAS
5 

reakční směs GC-MS, derivatizace PFPA 

IČ,NMR 

SaMT,SNAS 

GaMT, GNAS
2 

moč HPLC – C18 kolona, UV detekce 

(280nm), MF: voda nebo 3% 

metanol ve vodě 

HaMT
11 

reakční směs LC-MS – C18 kolona, MF: 

acetonitril v kyselině mravenčí 

SaMT
9,10 

reakční směs RIA 
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4 Extrakce na pevných  fázích  

 

Extrakce tuhou fází (Solid Phase Extraction-SPE)13 je založena na 

separačním mechanismu používaném v kapalinové chromatografii, při němž 

mohou být hledané analyty přednostně izolovány ze složitých matric, 

zkoncentrovány a odstraněny nežádoucí látky rušící následná analytická 

stanovení, je tedy technikou přípravy vzorků. Je obyčejně používána k vyčištění 

vzorku před použitím chromatografie nebo jiné analytické metody pro 

kvantifikaci množství analytu ve vzorku. Používá se také pro zakoncentrování 

analytů z daných kapalných vzorků. Pro správnou volbu systému SPE je nutné 

získat maximální množství informací o struktuře, uspořádání funkčních skupin, 

molární hmotnosti, polaritě, rozpustnosti, případně pak pK
a 

hodnotách 

analyzovaných látek. SPE je nejčastěji používána při zpracování kapalných 

vzorků středně těkavých a netěkavých látek. Nejdůležitějším krokem SPE 

techniky je volba správného sorbentu.  
 

 

4.1 Postup provedení extrakce na pevných fázích 

 

 Typický SPE postup zahrnuje pět základních kroků: 

1.Aktivace sorbentu 

2.Úprava sorbentu 

3.Aplikace vzorku 

4.Promývání sorbentu 

5.Uvolnění analytu 

 

1. Aktivace sorbentu 

 Pokud má sorbent v SPE kolonce zadržovat analyty, je nezbytné kolonku 

smočit a vytvořit na pevné fázi vrstvičku kapaliny. Tento solvatační proces je 

obvykle první krok extrakce a zahrnuje promytí kolonky rozpouštědlem. Toto 

rozpouštědlo zajišťuje solvataci sorbentu a tím interakci s matricí vzorku. 
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 Aktivace kolonky se provádí rozpouštědlem, které je svou chemickou 

povahou vhodné pro daný vzorek. Pokud je extrakt vzorku v organickém 

rozpouštědle, potom může být kolonka uvedena do rovnováhy stejným 

organickým rozpouštědlem. Aktivace může zvyšovat retenci analytů. Typický 

objem pro aktivaci je 2-3 ml na 100 mg sorbentu. 

 

2. Úprava sorbentu 

 Zajišťuje odstranění nadbytku aktivačního rozpouštědla a získání 

vhodného prostředí pro adsorpci analytu. Nadbytečné promytí může vést k 

nedostatečnému zvlhčení sorbentu a tím ke snížení celkové výtěžnosti. 

 U reverzních fází se na promytí používá voda nebo pufr, u 

iontoměničového provedení pufr o pH, při kterém analyt a vázané funkční 

skupiny mají opačný náboj. 

 

3. Adsorpce 

 Musí být zajištěna dostatečně dlouhá doba kontaktu vzorku se 

sorbentem. Příliš rychlý průtok vzorku kolonkou může způsobit snížení 

výtěžnosti. V průběhu děje dochází k zadržení stanovované látky na pevné fázi. 

 

4. Promývání sorbentu 

 Po aplikaci vzorku musí být kolonka promyta rozpouštědlem. Smyslem 

tohoto kroku je selektivně eluovat nežádoucí sloučeniny ze sorbentu, aniž by 

byly vyplaveny sledované analyty. K tomuto účelu se nejlépe hodí rozpouštědla, 

ve kterých analyty nejsou rozpustné. Je zde nezbytná kontrola průtoku, příliš 

vysoký průtok může mít za následek, že výsledný extrakt nedosahuje 

požadované čistoty. 

 

5. Eluce 

 Poslední krok SPE je vymývání (eluce) analytů vhodným rozpouštědlem 

do sběrné nádoby. Často dochází k tomu, že požadavky na eluční rozpouštědlo 

splňuje více rozpouštědel. Potom je konečná selekce rozpouštědla ovlivněna 

jeho odpařitelností a kompatibilitou s konečnou analytickou technikou. Také zde 

je významná kontrola průtoku. 
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4.2  Přehled základních druhů sorbentů 

 Jak již bylo řečeno nejdůležitější krok SPE techniky je volba vhodného 

sorbentu. Při  volbě vhodného sorbentu  zvažujeme podstatu analytu, 

vyžadovaný stupeň jeho čistoty, vlastnosti matrice a hlavních kontaminantů a 

finální analytický postup. Jednotlivé typy sorbentů se mezi sebou mohou 

kombinovat za účelem zlepšení vlastností SPE. 

 

1. Nepolární vázané fáze (reverzní fáze: uhlíkové, polymerní, fáze vázané na 

SiO2) 

2. Polární vázané fáze (normální fáze) 

3. Iontoměničové sorbenty 

4. Speciální sorbenty 

 

4.3 Přehled hlavních forem SPE 

 Pro extrakci, zakoncentrování a čištění sledovaných analytů v SPE 

uspořádání je možné použít  jednotlivé druhy sorbentů v různých formách 

uspořádání. K dispozici máme velké množství, uvedeny jsou nejčastěji 

používané. 

 1. Kolonky 

 2. Zásobníky 

 3. Disky 

 4. 96-jamkové extrakční desky 

 5. SPE pipetky 

Kolonky 

 Sorbent je uložen v trubičkách z polypropylenu nebo polyethylenového 

obalu tvaru injekční stříkačky uspořádaný mezi dvě polyethylenové frity. 

Kapacitu sorbentu, jako je specifický povrch, velikost pórů a celkový objem pórů 

je určen maximálním množstvím analytu, které je sorbent schopen zadržet. 

Obsah analytů, které mají být zachyceny, by neměl být větší než 5% hmotnosti 

sorbentu (pokud použijeme 100 mg v 1 ml trubičce, vzorek by měl obsahovat 

maximálně 5 mg analytů). Ke zvýšení průtoku rozpouštědla kolonkou se 

používá vakuum. 
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 Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na separaci na iontoměničích 

s použitím aminokolonky (aminopropyl). 

 

 

4.4 Separace na iontoměničích 

Principem separace na iontoměničích (ionexech)14 je ustanovení 

reverzibilní rovnováhy mezi stacionární a mobilní fází. Stacionární fázi obvykle 

tvoří vlastní iontoměnič, na nějž jsou vázány jednotlivé funkční skupiny. Tyto 

funkční skupiny mohou mít kyselý (SO3H, - PO(OH)2, COOH) nebo zásaditý     

(-N(CH3)3OH,-NH2,=NH) charakter a odpovídající iontoměniče se označují jako 

měniče kationtů (katexy) a měniče aniontů (anexy) a mohou být silné nebo 

slabé. Iontovýměnná interakce tedy nastává mezi analytickou molekulou 

nesoucí náboj opačný k náboji sorbentu. Primární mechanismus retence 

sloučenin je založený na elektrostatickém přitahováním nabité funkční skupiny 

na sloučenině k nabité skupině, která je navázaná na povrchu oxidu 

křemičitého. Pro udržení iontové výměny musí být obě fáze nabité. 

Výměnu iontů ovlivňují tři hlavní faktory : pH, iontová síla a elektrostatická 

interakce. 

pH 

pKa funkční skupiny sorbentu a daného  analytu  musí být známa. pKa analytu 

lze nalézt v literatuře, v referenčních tabulkách nebo odhadnout z pKa hodnot 

podobných sloučenin. Pro zadržení analytu s kladným nábojem se musí pH 

vzorku nacházet pod pKa kladného iontu, k udržení  negativného náboje nad 

pKa záporného iontu. Pro nejlepší výsledek musí být rozdíl pH a pKa  aniontu 

nebo kationtu dva nebo větší. Při tomto pH bude asi 99% příslušných iontových 

skupin nabitých. U pH/pKa rozdílu menšího než dvě se zhoršuje retence, 

protože analyt nebo sorbent je částečně neutrální a není zcela nabitý. Pro eluci 

analytu  musí pH elučního rozpouštědla mít hodnotu nad pKa kationtu (k 

získání neutrální molekuly) nebo pod pKa aniontu (k získání neutrální 

molekuly). 

Iontová síla 

Iontová síla je míra celkové koncentrace směsi iontů v roztoku vzorku nebo 

rozpouštědlech. Protože iontová výměna je kompetitivní mechanismus, 
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zadržení a vymývání analytu závisí na koncentraci dalších iontů se stejným 

nábojem jako analyt. Nízká iontová síla rozpouštědla podporuje retenci analytu, 

protože analyt nemusí přímo soutěžit s jiným stejně nabitým iontem o omezená 

vazebná místa na sorbentu. Vysoká iontová síla rozpouštědla podporuje 

vymývání. Obvykle eluční rozpouštědlo obsahuje vysokou koncentraci párových 

iontů k tomu, aby mohl pomáhat rychlému a selektivními vymývání analytu. 

Elektrostatická interakce 

Kromě iontové síly musí být brána v úvahu pevnost iontové vazby sorbent-

analyt, resp. sorbent-soutěžící ion. Pevnost, stabilita iontové vazby je míra 

afinity iontu k sorbentu. Seznam pevností iontových vazeb pro kladnou či 

zápornou iontovýměnnou fázi jsou v tabulce 3. 

 

Tabulka č. 3: Relativní síly iontového páru  

Kationty Anionty 

Li
+
, H

+ 
0,5 OH

-
,F

-
 0,1 

Na
+
 1,5 Acetát, 0,2 

(NH4)
 +

 2,0 (HPO4)
 -2

, (HCO)
 -
 0,4 

Mn
+2

, K
+
, Mg

+2
, 

Fe
+2,+3

 
2,5 Cl

-
,(NO2)

 -
 1,0 

Zn
+2

,Co
+2

,Cu
+
,Cd

+2
 3,0 (HSO3)

 -
, CN

-
 1,5 

Ca
+2

 4,5 (NO3)
 -
 4,0 

Cu
+2

 6,0 (ClO3)
 -
 4,5 

Pb
+
, Ag

+
 8,5 (HSO4)

 -
 5,0 

Ba
+
 10,0 Citrát 9,5 

 Benzen sulfonát 10,0 

 

Sekundární interakce 

Všechny  sorbenty na bázi oxidu křemičitého vykazují pravděpodobně 

sekundární interakce kvůli přítomnosti silanolových skupin ( -SiOH). Sloučeniny 
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s aminem nebo hydroxylovou skupinou jsou zvláště citlivé k těmto silným H-

vazebným interakcím.  

Optimalizace retence, promývání a eluce pro iontovou výměnu: 

Retence: Při retenci je vhodné upravit sorbent rozpouštědlem s nízkou iontovou 

silou. Také rozpouštědlo musí mít pH takové, aby sorbent a analyt byl opačně 

nabitý. pH vzorku přizpůsobíme tak, aby analyt a fáze zůstaly v jejich nabitém 

stavu.  

Promývání: Používá se nejsilnější rozpouštědlo, které nebude vymývat  analyt. 

Iontová síla a pevnost iontové vazby by měla být tak vysoko, jak je to možné, 

aniž by vymývala daný analyt. Rozpouštědlo by mělo mít pH takové, kdy  analyt 

i sorbent zůstanou nabité. 

Eluce: Eluční rozpouštědlo by mělo mít pH nad pKa kladného iontu nebo pod 

pKa záporného iontu. Iontová síla nebo pevnost iontové vazby by měla být 

rovněž vysoká. 

Přehled optimálních retencí a podmínky elucí jsou shrnuty v tabulce 4. 

 

Tabulka č. 4: Optimální podmínky retencí a elucí 

Specifické požadavky pro anion výměnu 

 Iontová síla
1 

Ion párová síla pH
2 

Retence nízká nízká 
pod pKa sorbentu 

nad pKa analytu 

Eluce
3 

vysoká vysoká 
nad pKa sorbentu 

pod pKa analytu 

 

Specifické požadavky pro kation výměnu 

Retence nízká nízká 
nad pKa sorbentu 

pod pKa analytu 

Eluce
3 

vysoká vysoká 
pod pKa sorbentu 

nad pKa analytu 

 

1) nízká je <0,1M; vysoká je > 0,1M 

2) pH by mělo být menší o 2 jednotky odpovídajícímu pKa  
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3) všechny 4 faktory nemusí být splněny pro řádné vymývání. 

 

Kromě slabých iontoměničů jako WAX k aniontvýměně nebo WCX 

k kationtvýměně existují i silné iontoměniče jako je SAX či SCX. Podle toho se 

užívají jako měniče silných kationtů či aniontů.  

Roztoky používané jak v SPE procedurách tak v HPLC mají široké pH rozmezí. 

Silikagel používaný v HPLC kolonách je stabilní v pH rozmezí od 2-7,5. Při pH 

nad nebo pod tímto rozsahem může být navázaná fáze hydrolyzována a 

rozštěpena nebo silikagelový povrch může být dokonce rozpuštěn. V SPE 

technice je  roztok v kontaktu se sorbentem jen malou chvíli a kolonky se často 

používají jen na jedno užití. Zde proto lze užít jakékoliv pH k tomu, aby se 

optimalizovala retence či eluce analytu. Pokud je však stabilita SPE kolonky 

při extrémních pH rozhodující, mohou se použít např. kolonky s polymerním či 

karbonbazickým sorbentem. 
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5  SPE organických sulfátů  

 

I.Papadoyamis a kol. (1994)15 zpracovali studii o SPE a RP-HPLC 

atropinsulfátu a skopolamin-N-butyrylbromidu ve farmaceutických preparátech  

a v biologických tekutinách. Jako biologický materiál využili moč a sérum, které 

před RP-HPLC byly aplikovány na SPE kolonku. Moč (100μl) od dobrovolníků s 

volnou drogou byla zpracována smícháním s 200 μl acetonitrilu, aby se srazily 

proteiny a smícháním s 100 μl metanolových standardů obsahující dané 

koncentrace v ng/μl atropinsulfátu/skopolamin-N-butylbromidu. Po centrifugaci 

byly supernatanty kvantitativně převedeny do čistých ependorfových zkumavek 

a při 45 °C byla pod dusíkem odstraněna organická rozpouštědla. Jednotlivé 

vzorky byly pak aplikovány za předchozích podmínek na SPE kolonku. Totéž 

provedli i se vzorky séra. Jako kolonku použili C18 Bond Elut upravenou před 

aplikací vzorku 3 ml metanolu a 3 ml vody za použití nepatrného vakua. Vzorky 

pomalu procházely přes kolonku. Promývací krok byl proveden 3 ml vody bez 

použití vakua. Analyty byly nakonec eluovány 3 ml kyselým metanolem (0,01 M 

v HCl), sesbírány do vialek a následně sušeny do sucha pod dusíkem při 45°C. 

Zbytková množství byla rozpouštěna v 100 μl mobilní fáze obsahující 1,07 ng/ 

μl vnitřního standardu a vstříknuta na HPLC kolonu. HPLC podmínky - Reverzní 

fáze RP-HPLC RP-18 Spheri-5, 220 x 4,6 mm I.D., mobilní fáze 0,05 M octan 

amonný/metanol/acetonitril v poměru 48:32:20 o průtoku 1,1 ml/min, UV 

detekce při 220 nm, nástřik vzorku byl 10 μl. Jako vnitřní standard byla použita 

kyselina flufenamová a analýza byla ukončena přibližně v 10 min.  

 Atropin 

O rok později D.A. Stread a kol.16 (1995) provedli senzitivní fluorimetrické 

stanovení gentaminsulfátu v biologickém materiálu SPE technikou a následně 

provedli derivatizaci 9-fluorethylmethylchloroformátem (FMOC-Cl) před RP-

HPLC. SPE kolonky užívané při této analýze byly oktadecyl C18 pro extrakci 

gentamicinu z moče a cyanopropyl CN pro extrakci isepamicinu z plazmy. CBA 

sloupec SPE byl smočený 1 ml metanolu a 1 ml fosfátového pufru (20 mM, pH 
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7,4). 1 ml plazmy obsahující analyty byl aplikován na sloupec, který byl 

promýván 2 ml fosfátovým pufrem a následně 4 ml borátového pufru (0,2 M, pH 

9). Pak byla kolonka sušena proudem vzduchu. Následovala eluce do 2-ml 

skleněných vialek 1 ml acetonitril/borátovým pufrem. Před nástřikem do HPLC 

systému byla provedena derivatizace. 1 ml eluátu, přizpůsobeného pH na 8,9 

pomocí přidání 0,2 ml kyseliny borité (0,8 M), byl derivatizován 0,2 ml FMOC-Cl 

(2,5 mM v acetonitrilu) při pokojové teplotě 15 min. HPLC systém obsahoval 

ODS Hypersil kolonu (3 μm velikost částic), detektor fluorimetr (exitace při 260 

nm a emise při 315 nm), mobilní fáze složená z acetonitrilu a vody v poměru 

90:10 o průtoku 1 ml/min. 

V témže roce K.Shimada, K.Mitamura a N. Kitama17 uvedli práci 

zabývající se kvantitativním stanovením 25-hydroxyvetamin D3-3- sulfátu 

v lidské plazmě za použití HPLC.  

 

OHO3S

OH

25(OH)D33S

 

 

K 0,5 ml plazmy předem zpracované, byl přidán vnitřní standard. pH bylo 

upraveno na 7,5 pomocí 0,4 M fosfátového pufru. Takto připravený vzorek 

aplikovali na SPE kolonku Bond Elut C18. Kolonku nejprve promyli 5 ml vody a 

5 ml 50% metanolu. Následovala eluce 5 ml metanolu a 0,5 ml vody. Eluát  dále 

aplikovali na PRP-LH-20 kolonku, kterou upravili a promyli 3 ml 90% metanolu a 

3 ml 0,1 M AcOH v 90% metanolu k odstranění neutrálních látek a glukuronidů. 
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Sulfáty eluovali 4 ml 0,7 M AcOH a 0,5 M AcONH4 v 90% metanolu. Jednotlivé 

frakce sesbírali a znovu aplikovali na původní kolonu Bond Elut C18 

k odstranění AcONH4. Před elucí 5 ml metanolu, kolonku promyli 5 ml vody. 

Získané frakce vysušili do sucha, rozpustili ve 100 μl metanolu a vstříkli do 

HPLC systému. Chromatografické podmínky – Shimadzu LC-6A s UV detekcí 

při vlnové délce 265 nm, ODS-H80 kolony, mobilní fáze -  MeCN 2% : NaClO4 

(pH 3,0) v poměru 5:6 nebo MeCN 0,5% : AcONH4 (pH 5,0) v poměru  4:5 o 

průtoku 1,0 ml/min, nástřik 100 μl. 

Kvantitativní stanovení 7-oxo-dehydroepiandrosteron-3β-sulfátu v lidské 

plazmě pomocí HPLC s UV detekcí po SPE na C18 koloně bylo provedeno 

v roce 1998 A.Marwark a kol.18 

O

OHO3SO

7-oxo-hydroepiandrosteron-3beta-sulfát  

K 1 ml plazmy byl přidán vnitřní standard následně s 1 ml vody. Obsah byl 

míchán,  centrifugován a supernatant byl opatrně převeden na Sep-Pak (C18) 

kolonku, která byla nejdříve aktivována 5 ml metanolu a 5 ml vody. Kolonka 

byla poté promyta 10 ml vody a požadovaná sloučenina byla eluována 3 ml 

metanolu. Metanol byl opatrně odstraněn vysušením do sucha pod proudem 

dusíku při 40°C. Zbytek po sušení rozpustili ve 150 μl mobilní fáze počáteční 

koncentrace, předem přefiltrované a 75 μl roztoku bylo injektováno na 

chromatograf. Chromatografické podmínky - HPLC kolona Zorbax C18 (150 x 

4,6 mm ID., s 3,5 μm velikost částic), kolona byl chráněná  předkolonou  C18 

Supelguad LC-18, průtok 1ml/min detekce při 240 nm, nástřik 75 μl, mobilní 

fáze 5 mM tetrabutylamoniumdihydrogenfosfát (TBADHP pH 3,4 s 1 M 

kyselinou fosforečnou), acetonitril a metanol, byl použit gradient pro sulfát 

acetonitril/metanol/5 mM TBADHP v poměru 30:10:60 v čase 0 min, v čase 15 

min  75:10:15 a v čase 17-18 min  30:10:60. Nicméně sulfát byl hlavní 
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metabolit, a proto byly chromatografické podmínky vyvinuty pro něj. Byla tedy 

použita gradientová eluce  s mobilní fází skládající se z acetonitrilu, metanolu a 

TBADHP. Eluce z kolonky byla úspěšná po použití metanolu. Tato metoda byla 

vhodná pro stanovení sulfátu v klinických studiích. 

Podobnou práci se zaměřením na analýzu esterů sulfátů pregnenolonu a 

dehydroepiandrosteronu po SPE publikovali P.Liere a kol.19 v roce 2004. 

OSO

O

O

O

PREG-S

H

 

V této práci provedli třístupňovou SPE. První čistící a oddělovací krok byl 

dosažený SPE technikou na C18 koloně. C18 kolona byla aktivována 5 ml 

vody. Po aktivaci byl na ni aplikován vzorek. Eluce sulfátových a volných 

steroidů byla provedena 5 ml metanol/voda (1:1) a metanol/voda (9:1). 

Následoval druhý krok SPE. V tomto systému C18 kolonka byla upravena 5 ml 

metanolu, 5 ml vody a 5 ml metanolu. Po aplikaci vzorku na kolonku, která byla 

poté promyta 5 ml metanolu, následovala eluce roztokem metanol/voda 

v poměru 8:2, 6:4 4:6, 2:8 a pak jen čistou vodou. Další třetí krok SPE 

procedury bylo postupné rozdělení na sulfáty, nekonjugované a lipoidní PREG 

a DHEA. Vzorky byly rozpuštěny v 1 ml metanolu a aplikovány na kolonku a 

následně eluovány 5 ml metanol/voda 85:15. Frakce byly sesbírány, odpařeny a 

rozpuštěny v roztoku metanol/vody 2:8. Po nové úpravě sorbentu C18 kolony 5 

ml vody byl aplikován opět na kolonku získaný vzorek. Následovalo promytí 5 

ml vody. Poslední eluce byla uskutečněna 5 ml metanol/voda 1:1, 5 ml 

metanol/voda 9:1 a 5 ml metanol/chloroform 1:1. Před GC-MS byla vykonána 

derivatizace sulfátů. Frakce získané z SPE procedury, obsahující sulfátové a 

volné steroidy, byly rozpuštěné v 100 μl acetonu. K tomuto roztoku bylo přidáno 

20 μl HFBA. Pak znovu následovala  SPE na C18 koloně jako  čištící krok 
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pomocí elučního roztoku CH3CN/voda 1:1. Takto zpracovaný roztok vzorku byl 

vstříknut do GC-MS systému. GC-MS podmínky: Automass Solo mass 

spectrometr s analytickou kapilárou BPX35 (30 m x 0,25 mm), nosný plyn 

helium, průtok 0,8 ml/min. 

Obdobným problémem se zabývali E.Strahm, Ch.Saudan a kol. (2007)20 

a publikovali práci na téma přímé detekce a kvantifikace 19-noradrosteron 

sulfátu (19-NAS) v lidské moči LC-MS/MS s lineární iontovou pastí. 

 

O

H
HO3SO

19-NAS  

 

Vzorek extrakce je založený na metodě popsané nejprve Vanluchene a 

Vandekerckhove29 a následně upravené Antignac a kol.30 K 1 ml moče byly 

přidány 3 ng d4-AS jako vnitřní standard a k roztoku byly přidány 2 ml 

acetátového pufru 2 M pH 5,2 k úpravě pH. Vzorek byl  extrahován na SPE C18 

koloně (ODB 150mm x 3,0mm s velikostí částic 5 μm, firma Uptisphere s 500 

mg sorbentu), předem upravený 5 ml metanolu a  5 ml vody. Po promytí 5 ml 

vody byl sulfát eluován 10 ml metanolu. Následně byl eluát přenesen na SPE 

kolony (Bond Elut SAX, kvartérní amin) předtím upravený 3 ml metanolu, 3 ml 

vody, 10 ml 3% octové kyseliny ve vodě, 10 ml vody a 3 ml metanolu. Po 

promytí 6 ml vody a 12 ml 0,75 M kyseliny mravenčí v metanolu, byla eluce 

sulfátů provedena 20 ml 1 M NaOH. Eluát byl opět aplikován na SPE C18 

kolonu upravenou 5 ml metanolu a 5 ml vody. Po promytí 10 ml vody byly 

sulfáty eluovány 10 ml metanolu. Konečný eluát byl odpařen do sucha pod 

proudem dusíku (Turbo Vap LV evaporator) a zbytek po odpaření byl rozpuštěn 

ve 100 μl metanolu: 1% kyselině octové v poměru 50:50 před vstříknutím do  
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LC-MS/MS  systému. Chromatografické podmínky - C18 kolona, mobilní fáze - 

metanol a 1% kyselina octová ve vodě, jejichž poměr se během separace 

měnil. Rychlost toku 400 μl /min a objem vstříknutého vzorku byl 10 μl. Tato 

procedura umožňuje oddělení volného, glukuronidového a sulfátového steroidu 

v moči. Metoda LC-MS/MS pro přímé stanovení 19-norandrosteronsulfátu 

v lidské moči je citlivá.  

Studium extrakce endosulfanu v moči za použití SPE kolony, separace a 

detekce pomocí GC-MS/MS bylo provedeno F.J.Arrebola a kol. (1999)21. 

Endosulfan je chlorovaný insekticid metabolizovaný na endosufan-sulfát a další 

metabolity vylučované močí. K izolaci metabolitů z moče autoři použili SPE 

kolonu C18 od firmy Waters.  

Endosulfan 

Postup extrakce moči: 

3 ml moče byly smíchány se 7 ml roztoku pufru o pH 7(1,179 g KH2PO4 a 4,303 

g Na2HPO4 v litru Milli-Q vodě) za použití třepací zkumavky. Směs procházela 

C18 kolonkou předem upravenou 5 ml metanolu a 3 ml roztoku pufru (pH 7). 

Poté následoval promývací krok 1 ml destilované vody a 0,1 ml metanolu. 

Kolonka byla sušena procházejícím vzduchem 10 min pomocí vakuové vývěvy.  

Analytický vzorek byl vymýván za použití 5 ml směsi n-hexan/dietyleter v 

poměru 80:20. Extrakt takto získaný, byl vypařen pod proudem dusíku do 

sucha, rozpuštěn v 0,5 ml n-hexanu a vstříknut do GC-MS. Jako nosný plyn 

bylo použito helium, nástřik 2 μl, kapilára DB5-MS (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm), 

ionizace EI. α a β endosulfan byly detekovány, ale endosulfan –ether, -lacton 

nebo sulfát nebyly nalezeny nad limitem detekce.  

P.M.Edelbroek a kol. (2001)22 publikovali práci zabývající se analýzou 

phenprocoumonu (PPC) a jeho metabolitů v lidské moči. Předběžná úprava 

vzorků pro stanovení sulfátových konjugátů spočívala v inkubaci 16 h při 37°C 2 
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ml moče smíchanou se 100 μl roztoku sulfatázy (typ VI., 16,7 U/ml) po úpravě 

pH 6,5-7 pomocí 0,3 M amoniaku. Vzorky moče byly kvantitativně přidány na 

předčištěnou kolonu s kvartérním aminem za stálého vakua. Pak byla kolona 

vypraná 3 ml 0,3 M amoniakem a 3 ml destilované vody. Pro analýzu 

konjugovaných sulfátových sloučenin byl vykonán další krok pomocí 1 ml  

tetrahydrofuranu a 1,5 ml směsi 0,1 M diamoniumhydrogencitrát (pH 

3,5)/metanol (7:3). Po těchto čistících krocích PPC sloučenin byly eluovány ze 

sloupce do čistých zkumavek 2 ml  tetrahydrofuranu (THF). Frakce s THF byly 

odpařeny do sucha pod dusíkem při 50°C, rozpuštěny v 200 μl mobilní fáze a 

75 μl byly injektovány pro analýzu PPC. Extrakce za alkalických podmínek 

selektivní retence PPC a metabolitů na oxidu křemičitém s navázaným 

kvartérním aminem se ukázala být úspěšnou pravděpodobně kvůli formaci 

(utváření) iontového páru s kyslíkovými anionty. Bylo provedeno několik 

čistících kroků nutných pro optimální odstranění interferujících endogenních 

močových sloučenin. PPC a jeho metabolity  migrovaly v koloně za kyselých 

podmínek. Kyselé pH bylo přizpůsobeno citrátovým pufrem (pH3,5)/metanol. 

Tento krok za kyselých podmínek se ukázal být dobrý pro eliminaci 

interferujících endogenních komponenet z moče. Chromatografické podmínky - 

HPLC s UV detekcí při 312 nm, s průtokem 1,2 ml/min, mobilní fáze 

acetonitril/metanol/tetrahydrofuran/10% kyselina octová o pH 2,7 v poměru 

27:14:2:57. Kolona 12,5 cm x 4,6 mm I.D. Hyperchrome kolona s velikostí 

částic 3 μm. 

G.Schaber a kol. (2001)23 se zabývali tématem izolace a identifikace 

metabolitů clozapinu v moči u vybraných pacientů. Tyto látky byly izolovány ve 

vzorcích moče SPE, po ní následovala LLE pro oddělení polárních a 

nepolárních metabolitů, TLC a identifikace pomocí HPLC, MS a 1H NMR. 

Vzorky moče sbírané od pacientů v objemech 300-600 ml byly aplikovány v 

poměru 5 ml/min na C18 silikagelovou kolonu (150x10 mm, Polygosil 40-63 μm) 

předběžně upravenou metanolem a vodou. Po promytí 100-150 ml vody byla 

substance vymývána 100-150 ml 0,1 M kyselinou octovou v metanolu a 

rozpouštědlo bylo odpařeno za sníženého tlaku. Následovala LLE pro oddělení  

nepolárních bází od polárních substancí přidáním 50 ml vody. LLE byla 

provedena  čtyřmi po sobě jdoucími extrakcemi do 50 ml tert-butylmethyléteru. 

Organická fáze byla odpařena a nekonjugované metabolity obsažené ve zbytku 
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byly rozpuštěné v 0,5 ml metanolu a separovány  na tenkovrstevné 

chromatografii na silikagelu s fluorescenčním indikátorem (Alugram SIL G/UV 

254) za použití elučního rozpouštědla složeného z propanol/tert-butylmetyléter / 

25% amoniak/ voda v poměru 12:6:0,75:0,75. Separované skupiny skvrn 

suspendované v 1 ml 2 M amoniaku  byly extrahované čtyřikrát  2 ml tert-

butylmetyléteru. Organické fáze byly spojené a odpařené a zbytek byl použit 

pro další separaci HPLC. Polární metabolity zbývající v následující vodné fázi 

eluované z C18 silikagelu byly znovu adsorbované na C18 silikagel (5 ml) a po 

promytí vodou  byly eluovány 1 M kyselinou octovou v metanolu. Rozpouštědlo 

bylo odstraněno pod proudem dusíku a zbytek byl rozpuštěn v 0,5 ml metanolu 

a aplikován na TLC. První separace byla provedena v rozpouštědle 1-butanol/ 

aceton/25% amoniak/voda v poměru 5:5:1:5:0,5 a následně 1-butanol/kyselina 

octová/ voda v poměru 4:1:1. Po TLC byla vždy provedena třikrát extrakce 2 ml 

metanolu. Výsledné extrakty byly vstříknuty do HPLC systému. 

HPLC podmínky – kolona Nucleosil 5 (200 x 4,6 mm) C18 silikagel 5 μm, UV 

detektor 290 nm, průtok 1ml/min, mobilní fáze 0,02 M octan amonný v 0,9 M 

octová kyselina (pH 3,0) a methylalkohol v poměrech 50:50, 70:30, 80:20, nebo 

90:10 (v/v) podle polarity metabolitů. Spektra byla zaznamenána pro všechny 

píky. Eluáty byly sebrané a odpařeny pod sníženým tlakem, rozpuštěny 

v metanolu pro identifikaci provedenou pomocí EI-MS a NMR. Odhad množství 

metabolitu byl získán za předpokladu rovnající se molární absorbivity. Konjugát 

sulfátové kyseliny 7-OH-DMCLZ byl označen jako hlavní metabolit  v lidské 

moči. 
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Stanovením estrogenů a jejich metabolitů ve vodě za použití SPE a LC-

MS se zabývali v roce 2002 T.Isobe a kol.24 Mezi metabolity patří např. estron-

3-sulfát, estradiol-3-sulfát, estradiol-3,17-disulfát a další. Pro svoji práci použili 

EDS-1 kolonku (Shodex Autoprep EDS-1). Před aplikací vzorku byla aktivována 

10 ml metanolu a 10 ml Milli-Q vody. Analyt byl následně vymýván 6 ml 

etylacetátu k získání frakcí volného (nekonjugovaného) estrogenu a 10 ml 5 

mM TEA/metanol pro zisk konjugovaných frakcí. Frakce volné sloučeniny byly 

odpařeny do sucha pod jemným proudem plynu dusíku. Zbytek vzorku byl 

rozpuštěn v 1 ml hexanu/DCM v poměru 3:1 a podroben dalšímu čištění na 

florisilové koloně. Následovala eluce 5 ml hexanu/DCM v poměru 3:1 a 5 ml  

5% aceton/DCM. Jednotlivé frakce byly sesbírány, odpařeny pod dusíkem a 

rozpuštěny v 1 ml 5% acetonitrilu/H2O pro analýzu na LC-MS-MS. Po 

prozkoumání několika komerčních SPE kolon pro zachycování estrogenů a 

konjugátů, byl Autoprep EDS-1 nejlepší. Autoprep EDS-1 je plněn polymerem, 

který má obě funkce lipofilní a hydrofilní.  Pro zlepšení efektivity eluce z kolony 

byl přidán k metanolu  5 mM TEA jako reagencie iontového páru. Bez něj 

nebyly efektivně vymývány konjugáty z SPE kolonky pomocí metanolu. Jetliže 

byl 1 mg analytu přidán k 10 ml čisté vody, vystaven SPE kolonce a eluován z 
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kolonky 10 ml 5 mM TEA/metanol, byla obnova vyšší než 80% pro všechny 

sloučeniny.  

G.A.Ibanez a kol.(2005)25 stanovili triamteren ve farmaceutických 

tabletách a jeho metabolit hydroxytriamterensulfát v moči použitím pevné fáze. 

Triamteren (TA) se metabolizuje hydroxlyací a následnou konjugací na jeho 

hlavní metabolit hydroxytriamteresulfát (STA). 
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Jako pevné fáze byly použity dva druhy disků C18 a MP1. Oktadecyl (C18) 

disk, skládající se ze skleněného vlákna, poskytuje hydrofobní povrch pro 

zadržení nepolárních sloučenin. Na druhé straně MP1 disk obsahuje smíšenou 

fázi a dokážou izolovat na principu reverzní fáze i kationt exchange. Pro práci 

byly použity vzorky moče, ke kterým bylo přidáno 10 μl 0,01 M NaOH a voda. 

pH bylo upraveno na hodnotu okolo 9. Koncentrace obou TA a STA 

v močových vzorcích byly potvrzeny HPLC  s fluorescenčním detektorem. Jako 

mobilní fáze byla použita směs kyseliny fosforečné/pufr trietylamonný o pH 

2,8/acetonitril/metanol v poměru 70:17:3. Bylo injektováno 20 μl vzorku na 

kolonu Zorbax SB C18 s velikostí částic 5 μm. V nepolární C18 membráně musí 

být TA molekula v neutrální formě pro adekvátní zadržení. Na druhé straně, 

optimální zadržení MP1 povrch vyžaduje pracovat v pH kyselém, kde TA 

molekula je protoionizována. MP1 membrána je nazývána jako smíšený sorbent 

a kombinuje režimy zadržení obrácené fáze a kationt výměny. Sloučenina je 

vázana na obrácenou fázi na aromatické straně TA a zároveň reaguje 

s kladným nábojem dusíkatého atomu se silným kationvýměnným sorbetem. 

Zadržení by tedy mělo být větší, protože je dostatečný sorbční mechanismus. 

Jde o jednoduchou, rychlou metodu fluorimetrického stanovení TA a jeho 
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metabolitu STA v moči. Poskytuje velmi uspokojivé výsledky za použití 

obrácené fáze C18 SPE. 

Aromatické sulfonové kyseliny byly stanovovány ve vodě anion-

exchange LC I.S.Kim a kol.(1991)26. Kvantifikace byla provedena UV absorpční 

spektrometrií a potvrzení pomocí MS s EI. Pro anion-exchange chromatografie 

byly použity kolony PAX-100 a 500 na polymerní bázi a SGD model SAX 

250GL na bázi oxidu křemičitého. Rychlost toku mobilní fáze byla 0,25 ml/min. 

U PAX-100 kolony byly použity chromatografické podmínky s mobilní fází 

skládající se z vody/acetonitril/octan amonný (250 mM, pH 6); u PAX-500 

kolony z vody/acetonitril/hydroxid sodný (200 mM) a u SAX kolony se  mobilní 

fáze skládala z vody/acetonitril/octan amonný (100 mM, pH6) s měnícím se 

gradientem v čase. Pro vymývání byl použit gradient mobilní fáze se složením 

jako u  SAX kolony. Stálý byl objem octanu amonného a proměnlivý byl objem 

acetonitrilu. Detekce byla pomocí LC s UV absorpčním spektrometrem při 254 

nm. 

Práci  založenou na SPE technice pomocí silné anionvýměny publikovali 

v roce 1988 J.Barta a kol.27 Použili kolonku obsahující sorbent s kovalentně 

navázaným kvartérním aminem pro extrakci organických kyselin. V této práci 

použili Baker 1O SPE extrakční systém pro usnadnění a zrychlení procesu 

izolace. Po LLE moče pomocí etylacetátu byla organická vrstva přenesena, 

vysušena a opět rozpuštěna k další analýze. Následně byla provedena 

diethylaminoethyl-Sephadex A-25 anion exchange chromatografie, kterou 

provedli podle již dříve popsané procedury Gates a kol.31 Aktivace kolony byla 

provedena po sobě  2 ml metanolu, 2 ml redestilované vody a 2 ml 1 mol/l 

octové kyseliny. Přebytečné množství kyseliny octové bylo odstraněno vodou. 

Kolona nesměla vyschnout před aplikací vzorku. Příprava vzorku moče 

spočívala přidáním ekvivalentního objemu 0,01 mol/l BaOH2 k danému 

množství moče obsahující 1 mg kreatininu a 100 μg vnitřního standardu. Po 

promíchání a centrifugaci odebrali polovinu supernatantu, zředili s 3 objemy 

redestilované vody a nastavili pH na 8-8,5. Roztok aplikovali na aktivovanou 

kolonu za snížené rychlosti toku. K eliminaci neutrálních a bazických 

komponent promyli kolonu 2 ml redestilované vody. Eluce kolony byla 

provedena po sobě 1 ml n-butanol/kys.mravenčí/konc.H2SO4 v poměru 

80:20:0,5; 1 ml etylacetát/kys.mravenčí/konc.H2SO4 v poměru 80:20:0,5 a 1 ml 
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čistým metanolem. Spojením těchto eluátů, přidáním 25 μl suchého pyridinu a 

odpařením pod dusíkem při zahřátí na 40°C, byl připraven vzorek  pro 

derivatizaci před  GC-MS. Derivatizace byla provedena pomocí  

bis(trimetylsilyl)trifluoroacetamide/trimetylchlorosilan/anhydrit pyridinu v poměru 

99:1:25 po dobu 30 min při 60°C. Chromatografické podmínky – objem nástřiku 

2 μl vzorku, detektor kvadrupól, ionizace elektrosprejem, kolona CPSil8-

5%phenylmetylsilicon. Anion exchange extrakce je rychlá, spolehlivá, schopná 

reprodukce a podávající diagnosticky přesné výsledky pro různé třídy 

organických kyselin. Je více citlivá a senzitivní.  

V roce 2001 R.A.Gimeno a kol.28 provedli stanovení přítomnosti 

aromatických sulfonátů SPE online spojenou s ion párovou LC s UV detekcí. 

Tyto sloučeniny jsou přítomny ve vodě ve velmi nízkých koncentracích a z 

tohoto důvodu je nezbytný krok zakoncentrování pomocí SPE techniky. Jako 

kolonku užili  C18 nebo polymerický sorbent, který se nejčastěji užívá k 

zakoncentrovaní. LiChrolut En je vysoce zesítěný polymerní sorbent používaný 

k SPE. Je to styren-divinylbenzen kopolymer a kvůli vysoké míře zesítění je 

jeho specifická plocha povrchu 1200 m2·g-1 větší než další konvenční sorbent 

jako PLRP-s nebo C18. Toto dovoluje větší π-π interakce mezi analytem a 

sorbentem. Alonso a kol.32 přidali reagencii iontového páru k elučnímu 

rozpouštědlu pro zakoncentrování těchto sloučenin a užívali další vysoce 

zesítěný polymerický sorbent Isolate ENV+. Chromatografické podmínky - UV 

detektor při 230 a 260 nm, Kromasil 100 C18 kolona (velikost částic 5 μm), 20 

μl vzorku, mobilní fáze gradientová pomocí 10%, 30% a 50% metanolu, průtok 

1 ml/min.  

Tabulka č. 5: Shrnutí SPE postupů pro sulfáty. 

Stanovovaná 

látka 

Matrice Aktivace/ 

úprava 

sorbentu 

Promytí po 

aplikaci 

vzorku 

Eluce Kolona 

Atropinsulfát
15 

moč, 

plazma 

3 ml 

metanol; 

3 ml voda 

3ml voda 3ml 

kyselý 

metanol 

(0,01 M 

v HCl) 

C18 Bond 

Elut 

Gentaminsulfát
16 

moč 1 ml 

metanol; 

1 ml 

fosfátový 

2 ml fosfátový 

pufr; 

4 ml borátový 

pufr (0,2 M, pH 

1 ml 

acetonitril/

borátový 

pufr 

C18 (CBA) 
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pufr (20 

mM, pH 

7,4) 

9) 

25-

hydroxyveta-

minD3-3-

sulfát
17 

plazma I.  

5ml voda; 

5ml 50% 

metanol 

 5 ml 

metanol; 

0,5 ml 

voda 

C18 Bond 

Elut (Varian 

Samples 

Preparation) 

II. 

3 ml 90% 

metanol; 

3 ml 0,1  M 

AcOH 

v 90% 

metanolu 

 4 ml 0,7 

M AcOH 

a 0,5 M 

AcONH4 

v 90% 

metanolu 

Sephadex 

LH 20 

(PRP-LH-

20, 

piperidinoh

ydroxyprop

yl) 

III.  5 ml voda 5 ml 

metanol 

C18 Bond 

Elut (Varian 

Samples 

Preparation) 

7-oxo-

dehydroepiandr

osetron-3-β-

sulfát
18 

plazma 5 ml 

metanol; 

5 ml voda 

10 ml voda 3 ml 

metanol 

C18 Sep-

Pak 

Endosulfan
21 

moč 5 ml 

metanol; 

3 ml 

roztoku 

pufru (pH 7) 

1 ml voda; 

0,1 ml metanol 

5 ml směsi 

n-

hexan/diet

yléter 

80:20 

C 18 

(Milford, 

Waters) 

Phenprocou-

mon
22 

moč 3 ml 0,3 M 

amoniak; 

3 ml voda 

1 ml THF; 

1,5 ml směsi 0,1 

M 

diamoniumhydr

ogencitrát (pH 

3,5) / metanol 

7:3 

2 ml THF Kolona s 

kvartérním 

aminem 

Clozapin
23

  moč I.  

metanol ; 

voda 

100-150 ml 

voda 

100-150 

ml 0,1 M 

kyselina 

octová 

v metanol

u 

C18 Bond 

Elut 

(Varian) 

II. voda 1 M 

kyselina 

octová v 

metanolu 

Estrogeny
24 

voda I.  

10 ml 

metanol; 

10 ml voda 

 6 ml 

etylacetát 

5 mM 

TEA/meta

nol 

EDS-1 

(Shodex 

Autoprep) 

polymer 
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II.  5 ml 

hexan/DC

M 3:1; 

5 ml 5% 

aceton/DC

M 

Florisil 

kolona 

(Varian 

Bond Elut 

FL) 

Sulfáty 

pregnenolonu a 

dehydroepiand-

rosteronu
19 

moč I.  

5 ml voda 

 5 ml 

metanol/v

oda 1:1 a 

9:1 

C 18  

II.  

5 ml 

metanol; 

5 ml voda; 

5 ml 

metanol 

5 ml metanol Metanol/v

oda 8:2, 

6:4, 4:6, 

2:8 a čistá 

voda 

III.  

5 ml voda 

5 ml voda 5 ml 

metanol/v

oda 1:1 

Hydroxytriamt

erensulfát a 

triamteren
25 

moč    C18 a MP1 

disk 

19-noradroste-

ronsulfát
20 

moč I. 

5 ml 

metanol; 

5 ml voda 

5 ml voda 10 ml 

metanol 

C18 

Uptisphere 

II. 

3 ml 

metanol; 

3 ml voda; 

10 ml 3% 

kyselina 

octová; 

10 ml voda; 

3 ml 

metanol 

6 ml voda; 

12 ml 0,75 M 

kyselina 

mravenčí 

v metanolu 

20 ml 1M 

NaOH 

Bond Elut 

SAX 

III.  

5 ml 

metanol; 

5 ml voda 

10 ml voda 10 ml 

metanol 

C18 

Sulfonové 

kyseliny
26 

voda    Pax100, 

500 (Omnic 

Pac), SAX 

250 GL 

Organické 

kyseliny
27 

moč 2 ml 

metanol; 

2 ml voda; 

2 ml 1M 

kyselina 

voda 1ml n-

butanol/ky

selina 

mravenčí/

kyselina 

Dietylamon

iethyl 

Sephadex 

A-25 
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octová sírová 

80:20:0,5; 

1 ml 

etylacetát/

kyselina 

mravenčí/

kyselina 

sírová 

80:20:0,5;  

1 ml 

metanol 

Aromatické 

sulfonáty
28 

voda    C18 a 

LiChrolut 

EN 
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6 Cíl práce 

 

 Předložená diplomová práce navazuje na  bakalářskou práci Metabolity 

melatoninu II, Jana Spáčilová 2006, která se zabývala SPE 6-

sulfatoxymelatoninu na silných iontoměničích. Cílem této práce bylo 

 

1. syntetizovat 6-sulfatoxymelatonin (SaMT) 

2. prozkoumat SPE  SaMT a dalších organických sulfátů 

  

 

 

Ad 1) V prvním kroku bylo cílem připravit 6-hydroxymelatonin (HaMT) 

hydrogenolýzou  3-N-acetylaminoethyl-6-benzyloxy-5-methoxyindolu, z něhož 

ve druhém kroku měl být připraven  6-sulfatoxymelatonin (SaMT) 

Ad 2) S ohledem na návaznost na bakalářskou práci  bylo původním záměrem 

této práce prozkoumat SPE SaMT na slabých iontoměničích. Vzhledem 

k rekonstrukci opláštění budovy FaF a tím vzniklým překážkám v práci  a dále  

kvůli dlouhotrvajícím rodinným komplikacím  nebylo možné tuto část provést. 

Po dohodě s vedoucí práce se úkolem stalo provedení rešerše na téma SPE 

organických sulfátů, vyhledala jsem v literatuře zmínky o SPE strukturně 

podobných sulfátů, resp. sulfonových kyselin.   
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7 Experimentální část 

  

Ve své experimentální diplomové práci jsem se zabývala syntézou 6-

hydroxymelatoninu a 6-sulfatoxymelatoninu. Původním cílem sice byla SPE 6-

SaMT pomocí iontoměničů, ale již už z dříve uvedených důvodů jsem toho téma 

zpracovala jako rešerši s cílem vyhledat informace o SPE organických sulfátů, 

resp. sulfonových kyselina na slabých iontoměničích a kapitolu jsem zařadila do 

teoretické části diplomové práce. 

 

Přístroje a chemikálie: 

1. HPLC  

Vysokotlaké čerpadlo HPP 5001, Laboratorní přístroje 

UV detektor LCD 2040, Laboratorní přístroje 

Kolona  SupelcosilTM LC-18-DB (25cm*4,6mm*5μm) ABZ+PLUS, Supelco 

Vakuová odparka, Laboratorní přístroje 

2. Chemikálie 

Acetonitril, HPLC, Sigma-Aldrich 

Tetrahydrofuran Chromasolv pro HPLC, Sigma-Aldrich 

Octan amonný, p.a., Lachema 

Chloroform, Sigma-Aldrich 

Kyselina chlorsulfonová, Aldrich 

Dichlormetan pro chromatografii, Lichrosolv 

Metanol  Chromasolv pro HPLC, Sigma-Aldrich 

N,N-dimetylformamid, p.a. Lachema 

6-hydroxymelatonin, Aldrich 

3-/N-acetylaminoetyl/-6-benzyloxy-5-methoxyindol 

Paladium (5% na aktivní uhlí), Aldrich 

Florisil adsorbent 

Hexan pro HPLC, Sigma-Aldrich 

Etanol pro HPLC, Sigma-Aldrich 

Heptan pro HPLC, Sigma-Aldrich 

Ultračistá voda pro HPLC, FaF 
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7.1 Syntéza HaMT 

 

Pro syntézu HaMT jsem využila prekurzoru 3-(N-acetylaminoetyl)-6-

benzyloxy-5-methoxyindol. Reakce je zobrazena na obr. 5. 

N
O

H

OCH3

CH2

CH2 CH2 N

H

C

O

CH3

3-(N-acetylaminoethyl)-6-benzyloxy-5-methoxyindol

H2/Pd

MeOH

N

CH2

O

HO

CH2

NH

H3C

CO CH3

6-hydroxymelatonin

+

CH3

 

    obr. 5  
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Postup: Navážka prekurzoru 3-(N-acetylaminoetyl)-6-benzyloxy-5-methoxyindol 

pro analýzu byla 2,000 g, kterou jsem rozpustila 50 ml metanolu. K této reakční 

směsi jsem přidala 150 mg paladia na aktivním uhlí. Reakce měla probíhat 5 

hodin za probublávání vodíkem.  Syntézu produktu jsem pozorovala pomocí 

TLCna silikagelu, kde jsem jako mobilní fázi použila chloroform: metanol 100:5. 

Po dvou hodinách jsem ještě přidala paladium v množství 150 mg a metanol o 

objemu 50 ml. Reakce proběhla po 5 hodinách, kdy TLC nevykazovala 

přítomnost výchozí látky. Po proběhnutí reakce jsem paladium odstranila filtrací 

přes filtrační papír. Filtrát jsem postupně jímala do baněk a nechala odpařit na 

vakuové odparce, vzniklo 0,5525g surového produktu. Pro zvýšení čistoty 

produktu jsem směs rekrystalizovala pomocí etanolu v malém přídavku, ve 

kterém se produkt rozpustil za horka. Přikápla jsem hexan, kterým vznikla lehká 

opalescence, která podpořila krystalizaci. Rekrystalizace probíhala v lednici při 

4°C. Po rekrystalizaci jsem získala 0,4606 g čistého HaMT. Byla provedena 

zkouška teploty tání. Z tabulek jsem zjistila teplotu 174-175 °C. Teplota tání 

připraveného HaMT byla 175-177 °C, z čehož usuzuji, že je daný produkt čistý. 

Na zbytkový filtrát, který byl znečištěn, jsem použila sloupcovou chromatografii. 

Jako sorbent jsem zvolila Silica gel 60 a mobilní fázi chloroform: metanol 100:5. 

Opět jsem jímala jednotlivé frakce po 5 ml a kontrolovala pomocí TLC. Frakce 

s HaMT jsem odpařila na vakuové odparce. Provedla jsem rekrystalizaci 

z etanolu a získala jsem 0,072 g čistého HaMT. Postup po filtraci je shrnut ve 

schémetu č. 1. 

Schéma č. 1: Shrnutí postupu po filtraci na florisilu 

 

 

Florisil kolona 

baňka č. 1 

čistá frakce  

baňka č.2 

čistá frakce 

baňka č.3 

frakce pro 

rekrystalizaci 

baňka č.3a 

čistá frakce po 

rekrystalizaci 

baňka č. 3b 

frakce pro 

sloup.chromatografii 
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 Předpokládaný výtěžek reakce jsem si vypočítala pomocí molárních 

hmostností pro HaMT 248,3 g a pro prekurzor HaMT 339,3 g. Při návážce 2 g 

prekurzor HaMT odpovídal předpokládaný výtěžek  1,46 g HaMT. Díky tomu 

jsem pak vypočítala skutečný výtěžek dané reakce. Celkový výtěžek výše 

popsané reakce byl 1,08 g, což představuje 74% teorie. Výtěžky popsaných 

kroků jsou shrnuty v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Výtěžky reakce HaMT po filtraci  

 Výtěžek (mg) 

Po přímé syntéze 55,2 

Po rekrystalizaci 46,1 

Po sloupcové chromatografii 7,2 

celkem 108,5 

 

 

7.2 Syntéza SaMT 

 

Výchozí látkou při syntéze SaMT je 6-hydroxymelatonin (obr. 6). Je to 

indolová sloučenina, která má obsazenou polohu 3 a 5, v poloze 6 je fenolická 

skupina podléhající „ sulfataci ” .  

N

O
CH2

HO

CH2

H

NH CO CH3

H3C

6-hydroxy melatonin  

    obr. 6 

 

Strukturně nejbližší 6-hydroxymelatoninu je N-acetylserotonin (obr. 7). NAS je 

zároveň prekurzorem melatoninu a je i jedním z jeho metabolitů. Je to také 

indolová sloučenina, která se liší od HaMT polohou fenolické skupiny a 
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nepřítomností methoxy skupiny v poloze 5. U NAS je fenolická skupiny v poloze 

5 a poloha 6 je volná. 

N

O

CH2

H

CH2

NH CO CH3

      

N-acetylserotonin

      (NAS)

H3C

 

    obr. 7 

 

Vycházela jsem z článku A.M.Leone (1988)5, ve kterém syntetizují SaMT reakcí 

HaMT s kyselinou chlorsulfonovou v prostředí dimetylformamidu (DMF) při 4°C. 

Reakce probíhala 30 minut a produkt izolovali na florisilu.  
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N

O

HO

CH2

H

CH2

NH CO CH3

6-hydroxymelatonin

        (HaMT)

ClSO3H

kyselina chlorsírová

N

O

O

CH2

H

HO3S

CH2

NH CO CH3

6-sulfatoxymelatonin

        (SaMT)

          syntéza SaMT z HaMT

H3C

H3C

 

   obr. 8  

 

Reakci jsem sledovala pomocí TLC a později i na HPLC. Při TLC byla 

dostatečně oddělena výchozí látka od produktů reakce, ale žádná ze 

zkoušených soustav nebyla schopná rozlišit v reakční směsi více produktů, 

jejichž přítomnost později potvrdila HPLC (pravděpodobně se jedná o  izomerní 

sloučeniny). TLC je tedy vhodná pouze pro zjištění, zda reakce proběhla a 

v jaké míře. K izolaci produktu z reakční směsi jsem použila sloupcovou 

chromatografii na florisilu s gradientovou elucí pomocí chloroformu: metanolu v 

poměru 8:2; 4:6. V těchto systémech se podařilo oddělit  nezreagovaný HaMT 

od produktu a navíc od DMF. Izolovanou látku jsem později analyzovala pomocí  

HPLC, která potvrdila přítomnost dvou sloučenin, pravděpodobně izomerů.  
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Postup reakce: Na analytických vahách jsem si do malé baňky navážila 50 mg 

HaMT, ke kterému jsem přidala 250 μl DMF a v ledové lázni ochladila na 4°C. 

Zároveň v druhé baňce jsem smíchala 50 μl kyseliny chlorsulfonové s 250 μl 

DMF, vychladila na 4°C  a po kapkách za stálého míchání přidávala do reakční 

směsi (někdy se vytvořila sraženina při rychlém přidání do reakční směsi). Po 

přidání celého množství kyseliny reakce probíhala 30 min při 4°C. Průběh 

reakce jsem sledovala pomocí TLC s UV detekcí (254 nm) s vyvíjecí soustavou 

chloroform: metanol 7:3 a 10:4. K izolaci produktu z reakční směsi jsem použila 

sloupcovou chromatografii. Kolonu jsem naplnila asi 30 g florisilu. Florisil jsem 

smíchala s heptanem a nalila do kolony. Na kolonu jsem nanesla reakční směs 

a eluovala nejprve 25 ml směsi chloroform: metanol 8:2 a poté 25 ml stejné 

eluční směsi v poměru 4:6. Odebírala jsem jednotlivé frakce po 5 ml a 

analyzovala pomocí TLC. První se z kolony eluoval DMF, po něm následovaly 

frakce zbytku nezreagovaného HaMT, nakonec se eluoval produkt SaMT. 

Frakce se SaMT jsem spojila a odpařila na vakuové odparce. Odpařila jsem 

také frakce, kde se eluoval HaMT, SaMT a DMF, který ovšem nebylo možné 

odpařit a výsledkem byla látka medovitého charakteru. TLC analýza izolované 

látky potvrdila přítomnost HaMT, produktu a DMF. Jednotlivé získané produkty 

syntéz jsem ověřovala metodou HPLC za užití následujících 

chromatografických podmínek - mobilní fáze tetrahydrofuran : acetonitril : octan 

amonný (100mM) v poměru 0,1:1:10 o průtoku  1ml/min. Před začátkem jsem 

mobilní fázi odplynila pomocí helia. Jako  kolonu jsem použila  LC-18 a 

k detekci jsem použila  UV detektor o vlnové délce  225 nm. Objem nástřiku 20 

μl při teplotě 20°C.  

 

Syntézu jsem opakovala celkem šestkrát. Při první syntéze se délka reakce 

prodloužila z důvodu nevznikajícího produktu SaMT. Přidávala jsem proto více 

kyseliny chlorsulfonové. Po dvou hodinách se podařilo reakci ukončit. Po HLPC 

analýze chromatogram ukázal dvojpík, z čehož usuzuji, že mohlo dojít 

vzhledem k prodloužení reakce  k přesmyku na pyrrolovém kruhu 6-

hydroxymelatoninu. Proto jsem v druhé syntéze dala v nadbytku kyselinu 

chlorsulfonovou již na začátku. Reakce proběhla během 20 min. Daný postup 

jsem opakovala u třetí a čtvrté syntézy. U čtvrté syntézy ale došlo z neznámých 
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důvodů k rozložení SaMT na florisilové koloně zpět na HaMT. Z důvodu malých 

výtěžků jsem se v páté syntéze vrátila zpět k původním objemům kyseliny 

chlorsulfonové.  

 I u této syntézy jsem vypočítala předpokládaný výtěžek reakce 

z molárních hmotností pro HaMT 248,3 g a SaMT 328,3 g. Ke každé dané 

navážce HaMT v g  odpovídal předpokládaný výtěžek SaMT v g. Z toho jsem 

vypočítala skutečný výtěžek pro jednotlivé navážky. Výsledky měření jsou 

shrnuty v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Výsledky měření syntézy SaMT 

 HaMT 

(mg) 

ClHSO3 

(μl) 

Čas 

reakce 

(min) 

Rt HPLC 

(min) 

Výtěžek 

reakce 

(mg)/% 

chromato

gram 

I. syntéza 50 50a 120 dvojpík 0  

II. syntéza 35 60 20 7,76 40,7/87,9 Příloha 1 

III. syntéza 50 85 10 7,787 25,3/38,3 Příloha 2 

IV. syntéza 50 85 25 nezdařena 0  

V. syntéza 50 50 35 7,853 62,7/94,8 Příloha 3 

VI. syntéza 50 50 45 7,893 62,8/95 Příloha 4 

a HClSO3 přidávána postupně, celkem 150 μl 
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8 Diskuze 

  

 V experimentální části diplomové jsem se zabývala syntézou  6-

sulfatoxymelatoninu z 6-hydroxymelatoninu připraveného z jeho prekurzoru. 

Syntéza HaMT z jeho prekurzoru byla provedena dle postupu bez 

problémů s uspokojivým výtěžkem reakce 74,32%.   

U syntézy SaMT docházelo k určitým problémům. Výtěžek reakce se 

pohyboval maximálně kolem 70%, nepodařilo se jej zvýšit úpravou podmínek 

reakce. Přidání kyseliny chlorsulfonové v nadbytku nevedlo ke zvýšení výtěžku 

reakce. Dále při prodloužení reakční doby více než 30 min docházelo 

k rozkladu reakční směsi, pravděpodobně k přesmyku na pyrrolovém kruhu 6-

hydroxymelatoninu a ke vzniku jeho izomerů. V literatuře2,5 rovněž popisují 

skutečnost, že při zvýšení objemu kyseliny chlorsulfonové v reakční směsi 

nedocházelo ke zvýšení celkového výtěžku reakce a také popisují vznik 

rozkladných produktů. I přes to,že z neznámých důvodů ve dvou případech 

došlo k rozkladu produktu na florisilové koloně zpět na výchozí produkt, podařilo 

se připravit SaMT v postačujícím výtěžku a v odpovídající čistotě. Produkt byl 

stabilní v lednici po dobu několika měsíců.  

Ve své bakalářské práci, na kterou jsou diplomovou prácí navazovala, 

jsem stanovovala SaMT na silném anexu. U LC-SAX kolonky došlo k zadržení 

SaMT, ale místo očekávaného zakoncentrování došlo k rozmytí vzorku  do více 

elučních frakcí. Proto bylo plánovaným cílem mé diplomové práce použít pro 

extrakci SaMT slabého anexu aminopropylové kolonky. Očekávaným 

výsledkem mělo být hledání  ideálního zadržení a zakoncentrování SaMT na 

kolonkce slabého anexu. Z důvodů uvedených v kapitole 6 nebyly provedeny 

experimenty se SPE SaMT na slabých iontoměničích a místo toho jsem se 

zaměřila na vypracování rešerše na téma SPE organických sulfátů na 

iontoměničích. V literatuře jsou však extrakce sulfátů ve většině případů 

popisovány na stacionární fázi C18, viz tab. č. 5 v kapitole, v několika případech 

na silném iontoměniči. O SPE na slabém iontoměniči jsem bohužel v literatuře 

nenašla žádnou informaci. Z publikovaných prací navíc vyplývá, že žádná 

z uvedených sloučenin se natolik nepodobá SaMT, aby se mohl postup práce 

použít  pro izolaci SaMT. Ukazuje se, že jednotlivé sloučeniny sice obsahovaly 
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sulfát navázaný ve své struktuře, ale nedocházelo u nich jen k zadržení na 

kolonce  pomocí této sulfátové skupiny, ale i vlivem interakcí dalších částí 

molekuly s pevnou fází. Nejvíce podobnou strukturu má 7-OH-DMCLZ23. Jiné 

sloučeniny byli převážně steroidní povahy jako je 7-oxo-dehydroepiandrosteron 

-3β- sulfát18, endosulfan21, zde bylo zadržení ovlivněno steroidním řetězcem. 

Dále např. 19-NAS20 a 25-hydroxyvetamin D3-3-sulfát17 obsahuje alifatickou 

strukturu, která má lipofilní vlastnosti a za použití C18 kolony, která je vhodná  

pro alifatické řetězce, docházelo k zadržení právě díky tomuto alifatickému 

řetězci.  

Pro sulfonové kyseliny je ale ideální použití slabého anexu (např. 

aminopropylu), který v kyselém prostředí nese kladný náboj a tím je vhodný pro 

zadržení SaMT. Míra sorbce sulfátové skupiny iontoměničem je dána volbou 

vhodného pH, aby byla funkční skupina ionizována a docházelo k zadržení na 

iontovýměnné koloně díky výměně iontů.  
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9 Závěr 

 

 V teoretické části diplomové práce jsem popsala metabolismus 

melatoninu a jeho metabolitů. Dále jsem shrnula nejčastěji používané metody 

jejich stanovení a izolace těchto látek z biologického materiálu a shrnula 

přehled nejdůležitějších postupů.  

 V návaznosti na svoji bakalářkou práci se měla moje experimentální část 

zabývat stanovením 6-sulfatoxymelatoninu na slabých iontoměničích. 

Z uvedených důvodů jsem tedy na toto téma zpracovala rešerži, kde jsem 

hledala postupy pro SPE techniku sulfátů resp. sulfonových kyselin. Publikace 

byly rozebírány podle postupů pro SPE organických sulfátů a 

chromatografických podmínek, za kterých byly stanoveny. Nejčastěji uváděnou 

kolonkou pro SPE techniku byla C18 Bond Elut. Nejvíce využívaným roztokem 

pro aktivaci a úpravu sorbentu byl metanol společně s vodou. Promývací krok 

byl nejčastěji prováděn vodou, ale nebyl vždy u všech postupů proveden. Eluce 

jako poslední krok SPE byla velmi rozmanitá. Nejvíce zde ale opět byl využíván 

metanol, buď s vodou v určitém poměru nebo čistý. Pro stanovení jednotlivých 

organických sulfátů byla nejvyužívanější metoda HPLC spojená s UV nebo 

fluorimetrickou detekcí. Druhou velmi citlivou metodou byla plynná 

chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií. 

 V experimentální části jsem optimalizovala syntézu 6-

sulfatoxymelatoninu z 6-hydroxymelatoninu po předem nasyntetizovaném 6-

hydroxymelatoninu z jeho prekurzoru.  
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11 Příloha 

 

 

Příloha č.1: Syntéza č.II 

 

Chromatografické podmínky: mobilní fáze tetrahydrofuran : acetonitril : octan 

amonný (100mM) v poměru 0,1:1:10 o průtoku  1ml/min. Před začátkem jsem 

mobilní fázi odplynila pomocí helia. Jako  kolonu jsem použila  LC-18 a 

k detekci jsem použila  UV detektor o vlnové délce  225 nm. Objem nástřiku 20 

μl při teplotě 20°C. 
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Příloha č.2 : Syntéza č. III 

 

Chromatografické podmínky: mobilní fáze tetrahydrofuran : acetonitril : octan 

amonný (100mM) v poměru 0,1:1:10 o průtoku  1ml/min. Před začátkem jsem 

mobilní fázi odplynila pomocí helia. Jako  kolonu jsem použila  LC-18 a 

k detekci jsem použila  UV detektor o vlnové délce  225 nm. Objem nástřiku 20 

μl při teplotě 20°C. 
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Příloha č. 3: Syntéza č. V 

 

Chromatografické podmínky: mobilní fáze tetrahydrofuran : acetonitril : octan 

amonný (100mM) v poměru 0,1:1:10 o průtoku  1ml/min. Před začátkem jsem 

mobilní fázi odplynila pomocí helia. Jako  kolonu jsem použila  LC-18 a 

k detekci jsem použila  UV detektor o vlnové délce  225 nm. Objem nástřiku 20 

μl při teplotě 20°C. 
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Příloha č. 4 : Syntéza č. VI 

 

Chromatografické podmínky: mobilní fáze tetrahydrofuran : acetonitril : octan 

amonný (100mM) v poměru 0,1:1:10 o průtoku  1ml/min. Před začátkem jsem 

mobilní fázi odplynila pomocí helia. Jako  kolonu jsem použila  LC-18 a 

k detekci jsem použila  UV detektor o vlnové délce  225 nm. Objem nástřiku 20 

μl při teplotě 20°C. 
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