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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy 

Student: Martin Smolík 

Vedoucí práce: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. 

Název bakalářské práce: Analýza vybraných léčiv II 

V této bakalářské práci bylo zkoušeno retenční chování vybraných antiepileptik – 

gabapentinu, levetiracetamu, primidonu a lamotriginu na koloně Kinetex® 5 µm C18, 

150 mm × 4,6 mm firmy Phenomenex® při teplotě 35 °C, průtoku 0,8 ml/min. Byly 

testovány různé poměry jednotlivých složek mobilní fáze.  

Dále byly testovány různé látky, které by potenciálně mohly sloužit jako vnitřní 

standardy pro stanovení těchto vybraných antiepileptik. Jmenovitě byl vyzkoušen 

chloramfenikol, fluoxetin, diazepam, oxazepam, medazepam, pentobarbital sodný, 

fenobarbital, amobarbital, allobarbital, sulfathiazol, clotrimazol, methylparaben, 

imidazol a ibuprofen, z nichž se nejlépe osvědčil sulfathiazol, který má ideální retenční 

vlastnosti, neinterferuje s jinými analyty, navíc má poměrně charakteristické, snadno 

identifikovatelné a silné absorpční spektrum. 

Z retenčních charakteristik jednotlivých analytů vyplynula nutnost použití 

gradientové eluce pro urychlení analýzy. Vybrané gradientové schéma umožňuje analýzu 

vybraných antiepileptik za 7,25 minut při optimální separaci analytů. 
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ABSTRACT 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis 

Student: Martin Smolík 

Supervisor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. 

Title of bachelor’s thesis: Analysis of selected drugs II 

In this bachelor thesis, retention behaviours of gabapentine, levetiracetam, 

primidone and lamotrigine were tested at 35°C, flow rate 0,8 ml/min on analytical column 

Kinetex® C18, 150 mm × 4,6 mm (made by Phenomenex®) in dependence on composition 

of mobile phase. 

Furthermore, various substances were tried as internal standards for determination 

of those selected antiepileptics. Namely chloramphenicol, fluoxetine, diazepam, 

oxazepam, medazepam, sodium pentobarbital, phenobarbital, amobarbital, allobarbital, 

sulfathiazole, clotrimazole, methylparaben, imidazole and ibuprofen of which 

sulfathiazol has proved to be best. It has ideal retention properties thus it does not interfere 

with other analytes, and it has relatively characteristic, easily recognisable, and strong 

absorption in UV spectrum. 

The retention characteristics of the individual analytes indicated the need to use 

gradient elution to speed up the analysis. The selected gradient scheme allows the analysis 

of selected antiepileptics in 7,25 minutes with optimal separation of analytes.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

  ACN – acetonitril 

  apod. – a podobně 

  atd.  – a tak dále 

  AUC – plocha pod křivkou 

  AV blok – atrioventrikulární blokáda 

  C18  – oktadecyl 

  CAD – charged aerosol detector 

  CNLSD – Condensation Nucleation light scattering detector 

  DAD – detektor s diodovým polem 

  EEG – elektroencefalograf 

  ELSD – evaporative light scattering detector 

  GABA – kyselina gama-aminomáselná 

  GABAP – gabapentin 

  HILIC – hydrofilní interakční chromatografie 

  HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

  I.S.  – vnitřní standard 

  LEV – levetiracetam 

  LTG – lamotrigin 

  MeOH – metanol 

  MF  – mobilní fáze 

  MS  – hmotnostní spektroskopie 

  např. – například 

  PEMA – fenylethylmalonamid 

  PR interval – interval mezi p vlnou a začátkem QRS komplexu 

  PRIM – primidon 

  tj.  – to jest 

  tzn.  – to znamená 

  tzv.  – takzvaný 

  ucb L057 – (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanová kyselina 

  UV  – ultrafialová oblast spektra elektromagnetického záření 

  VIS  – okem viditelná oblast spektra elektromagnetického záření 



8 

 

1 ÚVOD 

Epilepsie je chronické onemocnění, které postihuje nemalou část populace 

a významně ztěžuje každodenní žití. Jako takové je charakterizované opakovanými 

záchvaty neurologického původu, během kterých mohou probíhat různé příznaky, 

ať už psychologického (zmatenost, ztráta vnímání okolí atd.), nebo somatického rázu 

(ztráta vědomí, změna EEG, křeče apod.). 1 

Je způsobována přítomností poškozených neuronů, které kvůli přílišné stimulaci 

(z důvodu vychýlení rovnováhy inhibičních a excitačních mechanismů) začnou 

nekontrolovatelně vysílat elektrické výboje do zbytku mozku. 1 

Léčba epilepsie se obvykle provádí pomocí léčivých přípravků – antiepileptik. 

Ve většině případů je dostačující terapie jedním léčivem, ale na 30–40 % případů nikoliv. 

Pro 3 % pacientů je poté plně dostačující souběžná polymedikace dvěma antiepileptiky. 

Plný význam polymedikace spočívá především v možnosti maximalizace terapeutického 

efektu. 2 

Vzhledem k variabilní farmakokinetice jednotlivých přípravků v různých 

kombinacích a napříč věkovými skupinami či komorbiditami je někdy vhodné, aby byly 

průběžně kontrolovány hladiny jednotlivých léčiv v plazmě. 3–6 

Za tímto účelem je třeba návrh, vývoj, optimalizace a validace nových a přesných 

analytických metod, které jsou dostatečně dostupné pro široké použití v nemocničních 

laboratořích. Jedna z nich je vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Je to metoda, 

která v posledních létech zažívá značný rozvoj, a to z důvodu její skoro neomezené 

aplikace. Je totiž možné analyzovat velmi široké spektrum látek. Dále pak je možno ji 

kombinovat s různými systémy detekce (např. MS, CAD, UV a VIS spektroskopie, 

konduktometrie apod.), což jen dále prohlubuje široké spektrum možných aplikací. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je stručně shrnout současné poznatky o možnosti použití 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie s detekcí v UV oblasti k souběžné analýze 

vybraných antiepileptik – levetiracetamu, lamotriginu, gabapentinu a primidonu. 

Především je cílem se zaměřit na separaci prvních dvou jmenovaných analytů, které jsou 

nejčastěji zastoupeny ve vzorcích pacientů ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. 

Dále je cílem navrhnout a optimalizovat HPLC metodu s UV detekcí těchto látek 

výběrem vhodného složení mobilní fáze či gradientu, chromatografických podmínek 

a vhodného vnitřního standardu tak, aby bylo stanovení těchto léčiv urychleno 

za současného zachování separace píků na základní linii. Posledním cílem je tuto metodu 

následně ověřit na reálných vzorcích dostupných z Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 VYSOKOÚČINNÁ KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (zkratkou HPLC neboli High 

Performance Liquid Chromatography) je dynamicky se rozvíjející fyzikálně-chemická 

analytická metoda, která nachází čím dál tím širší uplatnění napříč obory, jako je např. 

toxikologie, farmaceutické hodnocení léčiv, monitorování hladiny léčiv v plazmě apod. 

Mezi její nesporné výhody patří možnost určení kvality i kvantity současně pro několik 

analytů, citlivost, univerzálnost a možnost automatizace. 

3.1.1 Princip HPLC 

Jde o separační metodu fungující na principu opakovaného ustalování rovnováhy 

distribuce analytů mezi nemísitelnými fázemi – v tomto případě mezi pevnou a mobilní 

(v kapalném skupenství). Separace probíhá na základě různě silných interakcí 

jednotlivých analytů s chromatografickou kolonou a mobilní fází. Po nastříknutí vzorku 

do proudu mobilní fáze se analyty více interagující s pevnou fází při prostupu kolonou 

začnou oproti slaběji interagujícím opožďovat, což způsobí jejich separaci. 

 

Obrázek 1 – princip separace analytů v HPLC  7 

Pokud budeme sledovat obsah mobilní fáze za kolonou, zjistíme, že jednotlivé 

složky se od sebe oddělily a vystupují v různých časech – to nám umožní pomocí 

vhodných detektorů odhalit, které látky (dle času eluce, záznamu z MS či jiných 

charakteristik) a v jakých koncentracích (plocha pod píkem) byly ve vzorku.7,8 

 

Obrázek 2 – simulovaný záznam průchodu složek vzorku detektorem 7 
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3.1.2 Instrumentace chromatografů 

 

Obrázek 3 – Schématické znázornění HPLC přístroje 9 

Popis: SOLVENT RESERVOIRS – zásobníky mobilní fáze; SOLVENT DEGASSER – 

odplyňovač mobilní fáze; GRADIENT VALVE – gradientový kohout; MIXING VESSEL 

FOR DELIVERY OF THE MOBILE PHASE – mixážní komora mobilní fáze; 

HIGH PRESSURE PUMP – vysokotlaká pumpa; SWITCHING VALVE/SAMPLE 

INJECTION LOOP – dávkovač vzorku; PRE-COLUMN (GUARD COLUMN) – 

ochranná předkolona; ANALYTICAL COLUMN – analytická kolona; DETECTOR – 

detektor; WASTE – odpad; DATA ACQUISITION – sběrnice dat 

Obrázek 3 popisuje způsob obvyklé instrumentace vysokoúčinného kapalinového 

chromatografu. Ten se skládá z mnoha komponentů, v pořadí z/ze: 

Zásobníků a odplyňovače. Ty mají za úkol komponenty mobilní fáze správně skladovat 

(při vhodné teplotě, v prostředí znemožňující její případnou kontaminaci apod.) 

a při jejich vstupu do systému je zbavit mechanických nečistot a plynových bublin, 

které by mohly znemožnit či znesnadnit analýzu. Gradientového kohoutu a mixážní 

komory. Tyto součásti jsou odpovědné za vytvoření správné mobilní fáze tak, 

že odčerpáváním jednotlivých komponentů v různém poměru zajišťují navolené složení. 

Následně směs jednotlivých složek homogenizují, čímž vytvoří mobilní fázi o žádané 

konstituci. Vysokotlaké čerpadlo zajišťující dostatečný tlak pro spolehlivou distribuci 

veškerých tekutin uvnitř systému a průchod analytů s mobilní fází skrze kolonu. 

Dávkovače vzorku, který je propojen buď s autosamplerem, do kterého se vkládají 

vzorkem naplněné nádobky (vialky – malé skleněné, pryžovým víčkem uzavřené 
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kontejnery) a ze kterého si systém sám odebírá potřebný objem vzorku, nebo se smyčkou 

pro aplikaci vzorku pomocí Hamiltonovy stříkačky. Ochranné předkolony či 

předkolonové filtry sloužící jako ochrana kolon analytických. Ty jsou totiž drahé a velmi 

náchylné na nečistoty, které je mohou velmi snadno poškodit až zničit. Vzhledem 

k biologické povaze většiny analyzovaných vzorků je jejich používání velmi vhodné, 

jelikož jsou schopny až znásobit počet analýz, které mohou analytické kolony spolehlivě 

vykonat, než budou matricí vzorku poškozeny. Analytické kolony, na kterých probíhá 

samotná separace analytů ve vzorku a odkud jsou unášeny dále do vhodně zvoleného 

detektoru a pak i do odpadní nádoby. Sběr dat je povětšinou prováděn pomocí počítače 

se specializovanými chromatografickými softwary. 7–9 

3.1.3 Detekční systémy používané spolu se systémy HPLC 

Systémy detekce hrají v HPLC analýze klíčovou roli. Pomocí nich totiž získáváme 

výstupní informace o analytech, které dále interpretujeme a zakládáme na nich veškeré 

výsledky a následné závěry. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby použité detektory byly 

vysoce citlivé, měly předvídatelnou odezvu, byly dostatečně specifické a univerzální, 

měly vysoký rozsah linearity, byly spolehlivé, snadno použitelné, nedestruktivní a měly 

signál nezávislý na složení či teplotě mobilní fáze. Dále je nutné, aby měly rychlou 

odezvu a malý mrtvý objem. 7,8 

Někteří prodejci HPLC přístrojů dávají možnost kombinace více detektorů 

v přístroji za sebou, což umožňuje souběžné získávání pestrého rozsahu dat, a tak 

i možnost analýzy směsí, které by jinak bylo velmi obtížné zkoumat. 10 

Citlivost detektoru je obvykle limitována jeho šumem, tzn. výchylkami ve směru 

nahoru i dolu od základní linie. Je způsobován změnou elektrického signálu, nestabilitou 

lamp detektoru, vlastnostmi detekčních cel, teplotními fluktuacemi či dalšími faktory. 

Abychom mohli spolehlivě provádět kvalitativní vyhodnocení analytů ve vzorku, musí 

být pík alespoň trojnásobný oproti výšce šumu (ta je počítána od nejspodnějšího bodu po 

nejvyšší bod). Abychom mohli spolehlivě kvantifikovat obsah látky, musí být signál 

nejméně desetinásobný oproti šumu. Dalším limitujícím faktorem detektorů je tzv. drift 

základní linie. Ten se zobrazuje jako dlouhodobá nestabilita základní linie a v krajním 

případě může analýzu až znemožňovat. Obvykle je způsobován změnou teploty 

na detektoru, avšak přirozeně se může vyskytovat při gradientové eluci. Oba tyto jevy 

jsou vyobrazeny na obrázku č. 4. 8 
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Obrázek 4 – chromatogram se znázorněným shiftem i driftem základní linie 8 

3.1.3.1 UV-VIS Spektrofotometrické detektory  

Jde o nejrozšířenější systém detekce, který poskytuje střední citlivost, dobrou 

stabilitu výsledků a vysokou univerzálnost. Jediné kritérium analyzovatelnosti dané 

molekuly je obsah chromoforu (funkční skupina či systém konjugovaných dvojných 

vazeb) způsobující absorpci elektromagnetického záření při průchodu vzorkem. To se 

následně přepočítává na absorbanci a porovnáním se standardem se z ní 

Lambert-Beerovým zákonem vyhodnocuje koncentrace analytu. 7,8,10,11 

Vzhledem k přítomnosti různých chromoforů v molekulách analyzované směsi je 

vhodné měřit při takových vlnových délkách, které odpovídají absorpčním maximům 

analyzovaných složek – jen tak můžeme dosáhnout nejvyšší možné citlivosti 

metody. 7,8,10,11 

Podle konstrukce můžeme UV-VIS spektrofotometrické detektory dále dělit 

do podskupin na: 

• Detektory s diodovým polem (DAD) 

Tento typ detektoru dokáže kontinuálně sledovat kompletní spektrum vlnových 

délek v UV a VIS oblasti (190 až 900 nm). Do analýzy tak přidává možnost 

identifikace látek (porovnáním jejich absorpčního spektra s knihovnou spekter). 

Lze tak určovat čistotu píku, což může odhalit případnou koeluci analytů čili 

„vlévání“ jednoho píku do druhého. Instrumentace vypadá tak, že polychromátor 

je posunut až za vzorek a je namířen na diodové pole – sestavu fotodiod, které 

jsou předem nastaveny na vnímání určitých vlnových délek, které v čase sledují 

absorbanci. 7,8,10,11 
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Obrázek 5 – Schématické znázornění DAD 12 

• Detektory s programovatelnou vlnovou délkou 

Tyto detektory většinou umožňují měřit pouze jednu vlnovou délku, kterou si 

můžeme v operačním rozmezí detektoru (obvykle 190–900 nm) libovolně zvolit 

a měnit i v průběhu analýzy. Existují i varianty těchto detektorů, které mohou 

snímat při dvou až čtyř vlnových délkách současně, nebo mohou pozastavit tok 

mobilní fáze na dobu nutnou k proměření absorpčního spektra. 7,13 

 

Obrázek 6 – Schématické znázornění detektoru s programovatelnou vlnovou délkou 7 

• Detektory s měnitelnou vlnovou délkou 

Na těchto detektorech je možno pouze vybrat z přednastavených, výrobcem 

udaných vlnových délek. 7,8 

• Detektory s fixní vlnovou délkou 

Umožňují detekci pouze při vlnové délce 253,7 nm, jelikož jejich zdroj 

elektromagnetického záření je nízkotlaká rtuťová výbojka. 7,8 

3.1.3.2 Fluorescenční detektory 

Fluorescenční detektory využívají schopnosti látek vydávat elektromagnetické 

záření o rozdílné vlnové délce poté co jej pohltí. Tuto vlastnost má samo o sobě nemalé 

množství látek. Je také možno hledané molekuly derivatizovat či označit fluorescenční 

značkou, a tak ještě zvětšit citlivost nebo specifičnost analýzy. Správným výběrem 

excitačních a emisních vlnových délek můžeme docílit až 1000násobně větší citlivosti 
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než při detekci pomocí UV záření, a navíc je možné sledovat pouze námi vybraný analyt. 

8,10 

3.1.3.3 Refraktometrický detektor 

Jde o historicky nejstarší, cenově dostupné a univerzální detekční systémy. Bývají 

alespoň o dva řády méně citlivé než spektrofotometrické detektory, nelze jej používat 

u gradientové eluce a odezva je závislá na teplotě, která tak musí zůstat stabilní. 

Principiálně je založen na měření indexu lomu eluentu v čase, z čehož vyplývá že bude 

mnohem citlivější pro látky s výrazně jiným indexem lomu, než má mobilní fáze. 10,11 

3.1.3.4 Universální aerosolové detektory 

Tyto detekční systémy jsou navrženy tak, aby byly schopny detekovat jakékoliv 

analyty bez ohledu na jejich chemicko-fyzikální vlastnosti (polarita, acidobazické 

vlastnosti, přítomnost chromoforů apod.). Jejich aplikační pole je tedy velmi široké a lze 

pomocí nich analyzovat lipidy, peptidy, proteiny, steroidy, polymery, uhlovodíky 

a mnohé další látky. Jejich nevýhoda spočívá v závislosti odezvy detektoru na složení 

mobilní fáze, jelikož vyšší obsahy organické složky vedou k lepšímu zmlžování analytů, 

a tak i k vyšší citlivosti, nicméně tento problém je řešitelný přívodem mobilní fáze 

obráceného složení za analytickou kolonu, čímž je upraveno složení mobilní fáze 

na konstantní. 8 

Úvodní fáze detekce mají tyto systémy podobnou, tj. zmlžení mobilní fáze 

s analyty. Vzorek se po průchodu analytickou kolonou nebulizuje, vyšší teplotou se 

odpaří zbytky mobilní fáze, a tak zůstane pouze analyt v aerosolu, který je proudem 

nosného plynu uháněn dále. Následně vstupuje do části detektoru, které se od sebe liší 

v závislosti na detekčním systému.8 

• ELSD – Evaporative Light Scattering Detector 

Analyt ve formě aerosolu začne procházet skrze detekční celu s laserem, při 

průchodu způsobí rozptyl laserového paprsku, a tak i odezvu na detektoru. 

Ačkoliv jsou tyto detektory poměrně citlivé, mají jen omezený dynamický rozsah. 

Důvodem je fakt, že příslušné kalibrační křivky bývají ve tvaru různých polynomů 

s ostrými poklesy v nízkých koncentracích, což činí kvantifikaci dosti 

komplikovanou. 8,11 
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• CAD – Charged Aerosol Detector 

Po zmlžení je analyt ve formě aerosolu dále unášen do sekundárního, pozitivně 

nabitého proudu dusíku. Ten svůj náboj předá částečkám v aerosolu, jenž je dále 

unášen skrze negativní iontovou past, kde jsou odfiltrovány zbytky kladně nabité 

mobilní fáze a případně i kladně nabitého dusíku. Dále tak na kolektor s vysoce 

citlivým elektrometrem projdou pouze kladně nabité částečky analytu, kde při 

dopadu způsobí vznik elektrického proudu, a tak i odezvu detektoru. 7,8,10 

• CNLSD – Condensation Nucleation light scattering detector 

Principiálně jde o ELSD, akorát s přidaným krokem před detekcí rozptylu. Tím je 

kondenzace částeček analytu s přesycenou vodní párou, jenž způsobí vznik 

relativně velkých kapek, které jsou dál detekovatelné laserem za mnohem větší 

odezvy. Vzhledem k fyzikálním principům kondenzace vodní páry mohou být 

takto zvětšeny pouze částečky dostatečné velikosti, čímž dochází k tomu, 

že menší kapénky mobilní fáze zvětšovány nejsou, a tak dochází k mnohem 

většímu zvýšení poměru signálu k šumu. 8 

3.1.3.5 Hmotnostní spektrometrie  

Hmotnostní spektrometrie se ve spojení s HPLC používá poměrně často a její 

využití v praxi je stále na vzestupu. Již nyní se staly standardem pro různé výzkumné 

a bioanalytické aplikace, a to i přes vyšší pořizovací ceny a náklady na údržbu. Je to 

zejména kvůli vysoké citlivosti, specifičnosti a dalším dodatečným informacím 

o analytech, jež je tento způsob detekce schopen poskytnout. Princip hmotnostní 

spektrometrie spočívá v ionizaci analytů pomocí vhodně zvoleného způsobu 

(elektrosprej, chemická ionizace za atmosférického tlaku, fotoionizace za atmosférického 

tlaku atd.), následném rozdělení iontů analyzátorem dle poměru hmotnosti a náboje 

(označováno m/z) a jejich detekce pomocí citlivých senzorů. 7,8,11 

3.1.3.6 Detektory založené na elektrochemických principech 

• Amperometrické detektory 

Systémy detekce založené na amperometrii monitorují proud vyvolaný 

průchodem redukované či oxidované formy analytu skrze detekční celu. Výhoda 

této detekce spočívá ve značné citlivosti a dobré selektivitě. Případnou výměnou 

elektrod lze měřit jednotlivé ionty či pH protékající tekutiny. Značná nevýhoda 



17 

 

této metody detekce spočívá v závislosti síle odezvy na rychlosti průtoku mobilní 

fáze. 7,8,14  

• Coulometrické detektory 

Tyto detektory měří náboj, jež je potřebný k oxidaci či redukci analytu 

procházejícího měrnou celou. Výhodou této metody je ještě vyšší citlivost, než 

mají amperometrické detektory (dosahují citlivosti jako detektory fluorescenční), 

nízký poměr signálu k šumu a vysoká selektivita měření. 8 

3.1.3.7 Vodivostní detektory 

Vodivostní detektory patří mezi univerzální detektory se střední citlivostí. Využití 

nachází zejména v iontově výměnné chromatografii. Princip jejich fungování je 

založen na kontinuálním měří vodivosti kapaliny mezi elektrodami, na které je 

deponováno střídavé napětí. Průchod analytu vodivost dočasně vychýlí, a tak 

způsobí odezvu na detektoru. 7,14  

3.1.4 Chromatografické systémy a fáze  

Kapalinová chromatografie existuje v mnoha systémech a úpravách (např. iontově 

výměnná chromatografie, molekulová vylučovací chromatografie, hydrofilní interakční 

chromatografie, hydrofobní interakční chromatografie, afinitní chromatografie, chirální 

chromatografie atd.), avšak z mnoha důvodů je nejčastěji používaným systémem 

chromatografie v reverzním uspořádání. Ten je charakterizován nepolaritou stacionární 

a polaritou mobilní fáze. V případě uspořádání systému v normální fázi je jako polární 

část systému zvolena stacionární fáze, mobilní fáze je nepolární (značení normální fáze 

se používá z historického hlediska, jelikož tento systém byl objeven dříve), nicméně 

praktické použití těchto systémů postupem času stále klesá a je nahrazováno hydrofilní 

interakční chromatografií, která poskytuje lepší reprodukovatelnost a snazší 

kombinovatelnost s MS detekcí. 8,15,16 

3.1.4.1 Mobilní fáze 

Pohyb analytů skrze chromatografické systémy je zajišťován mobilní fází. Je tak 

nutné, aby měla složení, jenž je vhodné pro analýzu. Zároveň je potřeba, aby byla co 

nejčistší a neobsahovala žádné vzduchové bubliny (zajištěno pomocí degasseru). Její 

složení se obvykle liší v závislosti na používaném chromatografickém systému. 8,17 
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Chceme-li získat uspokojivé parametry separace, je zapotřebí složení mobilní fáze 

vždy optimalizovat podle potřebné eluční síly. Toho se obvykle dosahuje změnou poměru 

zastoupení jednotlivých složek, případně záměnou za jiné (dle eluotropní řady příslušící 

danému chromatografickému systému). 8,17 

V rámci optimalizace metod je snaha odhalit takové složení mobilní fáze, které by 

umožnilo dobrou separaci jednotlivých látek za konstantního poměru polární a nepolární 

složky (isokratická eluce), nicméně toho není možno vždy dosáhnout. V těchto případech 

se využívá tzv. gradient, což je program, dle kterého se v čase analýzy postupně mění 

zastoupení jednotlivých složek mobilní fáze a je tak možno separovat mnohem větší 

spektrum látek napříč jejich vlastnostmi. 8,17 

3.1.4.2 Stacionární fáze 

Stacionární fáze jsou nepohyblivou složkou chromatografických systémů, 

na kterých vlivem opakované distribuce analytu mezi nimi a mobilní fází dochází 

k separaci látek. Může jít o pevnou látku, nebo o kapalinu chemicky zakotvenou na nosiči. 

Jako takové se dají dělit dle mnoha kritérií, jako třeba právě dle skupenství, polarity, 

použitelnosti v chromatografickém módu, nebo dle chemického složení či navázaných 

funkčních skupin. 8 

Jejich vlastnosti lze obecně charakterizovat několika parametry, a to velikostí 

částic, odchylkou od průměrné velikosti částic, tvarem částic, měrným objemem pórů, 

specifickým povrchem a průměrnou velikostí pórů. 8 

• Stacionární fáze na bázi silikagelu 

Vzhledem k chemickým a fyzikálním vlastnostem silikagelu jde o nejrozšířenější 

stacionární fáze používané na separace v normálním módu a hydrofilní interakční 

chromatografie. Je totiž vysoce mechanicky odolný, a tak je schopen vydržet 

i velmi vysoké tlaky. Zároveň se v přítomnosti organických rozpouštědlech 

neničí. Aktivní centra silikagelu jsou hydroxylové skupiny (ve spojitosti se 

silikagelem se mluví o silanolových skupinách), které se v různých formách 

nacházejí na povrchu silikagelu. Ty udělují těmto stacionárním fázím jejich 

polární charakter. Pro svoji reaktivitu se silanolové skupiny používají pro tvorbu 

fází s chemickými modifikacemi na svém povrchu. 8 
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• Fáze na bázi chemicky modifikovaného silikagelu 

Tyto fáze jsou v analytické praxi nejrozšířenější, jelikož mají řadu výhod. 

Nedochází totiž ani k jejich vymývání z nosiče, ani k jejich rozpouštění a ani 

k mechanickému strhávání při vyšším průtokem mobilní fáze skrze kolonu. 

K tomu jsou velmi robustní vůči změnám teploty na koloně či složení mobilní 

fáze. Tyto vlastnosti umožňují zvolení širokých pracovních podmínek, a tak 

i jejich využití naskrze různými analytickými aplikacemi. Ze všech dostupných 

modifikací je daleko nejčastější modifikace silikagelu pomocí alkylových řetězců, 

zejména C18. Kolony s náplní s touto modifikací jsou totiž univerzálně použitelné 

pro polární i nepolární analyty, jsou snadno dostupné, relativně levné a mají četné 

hydrofobní interakce s analyty ústící v účinnou separaci. K jejich popularitě jistě 

přispívá i fakt, že je to jedna z nejstarších modifikací silikagelu, která je dostupná, 

tudíž je o ní a o retenčním chování analytů již relativně mnoho známo.8,16 

Název skupiny na stacionární fázi Skupina 

Oktadecyl (C18) 
 

Oktyl (C8) 
 

Propylamin 
 

Propylkyano 
 

Diol 
 

Fenyl 
 

Pentafluorfenyl 
 

Propylfenyl 
 

Propylnitrofenyl 
 

Tabulka 1 – příklady skupin nejčastěji používaných k modifikaci silikagelu 

• Fáze na bázi oxidu zirkoničitého 

Vyznačují se stabilitou v celém rozsahu pH a vysokou tlakovou i teplotní (až 

200 °C) odolností. Na rozdíl od silikagelových kolon méně interaguje s bazickými 
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analyty. Používá se zejména jako normální fáze, nebo v HILIC. Podobně jako 

silikagel jsou modifikovatelné alkyly. 8 

• Fáze na bázi porézního grafitového uhlíku 

Grafitový uhlík je stabilní v celém rozsahu pH, vysoce odolný vůči tlakům 

i vysokým teplotám (až 200 °C). Tyto fáze silně zadržují analyty s velkými 

molekulami (princip není stále objasněn) a jsou selektivní pro aromatické 

a polární látky. Nejčastěji se modifikují chirálními selektory. 8 

3.1.5 Kolona Kinetex® 5µm C18 

Námi použitá kolona Kinetex® 5µm C18 s rozměry 150 × 4,6 mm od výrobce 

Phenomenex® využívá technologie Core-Shell. Ta spočívá v nahrazení středu částic 

sorbentu neprostupnou částí (většinou skleněnou kuličkou), která tak brání vniku molekul 

analytu hluboko dovnitř, kde se tak zadržuje delší dobu. Z toho důvodu poskytují takto 

upravené sorbenty menší rozmytí píků, vyšší účinnost separace (oproti plně porézním 

částicím až o 23 %) a tak i vyšší citlivost analýzy. V případě použití částic o velikosti 

5µm mají kolony vyšší propustnost pro mobilní fázi, a tak je možno používat nižší tlaky 

(oproti sorbentům s 3μm částicemi až o 85 %), což šetří jak pumpy chromatografu, tak 

stacionární fázi jako takovou a prodlužuje se tak jejich životnost. Navázání 

oktadecylových zbytků na silikagel pak poskytuje možnost separace většiny analytů, 

pro které jsou tyto kolony aplikovatelné.8,18,19 

3.1.6 Vyhodnocení dat a metody kvantifikace analytů 

Záznamem chromatografické analýzy je tzv. chromatogram – křivka, která 

nás informuje o odezvě na detektoru v závislosti na retenčním čase. 7,8,15 

 

Obrázek 7 – chromatogram se znázorněnými chromatografickými parametry 8 
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Retenční čas (zkratkou tR) je kvalitativní veličinou, tzn. při vyhodnocení 

chromatogramu vypovídá o složení. Jde o dobu, za kterou dorazí analyt po nástřiku 

do detektoru. Analyty mají při stejných podmínkách separace totožné retenční časy, a tak 

je možno pomocí standardů zjistit, kdy se bude jaký analyt eluovat, a tak přesně určit, 

který pík patří které látce. Obdobou retenčního času je retenční objem (zkratkou VR). 

Ten se vypočítává tak, že se retenční čas vynásobí průtokovou rychlostí, a tak představuje 

objem mobilní fáze, který protekl kolonou, než došlo k eluci. 8 

V praxi se taktéž používá tzv. redukovaný retenční čas. Ten informuje jen o době, 

kterou analyt strávil zadržen na analytické koloně. Počítá se odečtením mrtvého 

retenčního času (čas, za který ze systému vyteče látka, která s kolonou nikterak 

neinteraguje) od retenčního času analytu. 8 

Jako veličina nejčastěji používaná pro kvantifikaci obsahu analytu je plocha 

pod píkem (zkratka A) patřící příslušné látce, kterou obvykle specializovaný 

chromatografický software sám spočítá. Pokud jsou píky ostré a stejnoměrné, je možno 

kvantifikaci provádět i pomocí výšky píků (zkratka h), nicméně tato situace nenastává 

vždy, a tak je tento styl vyhodnocování používán velmi zřídka. Hodnocení koncentrace 

látky dále pak probíhá pomocí výpočtů a vzorců uvedených dále. 7,8,15,20 

3.1.6.1 Metoda vnějšího standardu 

Nejjednodušší možná metoda ke zpracování naměřených hodnot. Ve své podstatě 

jde o porovnání plochy standardu a plochy vzorku. Rovnice pro výpočet koncentrace 

vzorku je následovná: 

cvz =
Avz

Astd
∙ cstd 

cvz … koncentrace vzorku 

Avz … plocha píku odpovídající vzorku 

cstd … koncentrace standardu 

Astd … plocha píku standardu 

Abychom moli pomocí metody vnějšího standardu kvantifikovat vzorky, je nutné, 

aby matrice byla velmi podobná, nejlépe stále stejná. Obvykle se kombinuje s metodou 

kalibrační křivky, tzn. proměří se několik kalibrátorů, které po vynesení do grafu dají 

přímku, ze které lze odečíst její rovnici, a tak i vzorec lineární závislosti koncentrace 

na ploše píku. 7,15,20,21 
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3.1.6.2 Metoda vnitřního standardu 

Nejvíce používaná metoda standardizace využívající ke zpřesnění analýzy 

tzv. vnitřní standard – tj. látka, která se ve stejné, přesně známé koncentraci přidá jak 

ke vzorku, tak ke standardu (ještě před extrakcí analytů či jinými kroky). Látka používaná 

jako vnitřní standard by se měla eluovat v blízkosti píku analytu. Následný výpočet 

se provádí tak, že se naměřené hodnoty vztáhnou k velikosti píku vnitřních standardů, 

takže vzorec pro výpočet je tento: 

cvz =

Avz
Avz IS 

Astd
Astd IS

∙ cstd 

Avz IS … plocha píku vnitřního standardu vzorku 

Astd IS … plocha píku vnitřního standardu pro standard 

Tento postup kompenzuje případné chyby vzniklé při procesu úpravy a zpracování 

vzorku či při měření samotném. 7,15,20,21 

3.1.6.3 Metoda přídavku standardu 

Spočívá v porovnávání plochy pod píkem vzorku s plochou pod píkem vzorku, 

ke kterému bylo přidáno známé množství standardu stanovované látky. Naměřené 

hodnoty se vyhodnocují v závislosti na počtu přídavků standardu – pokud počítáme pouze 

s jedním přídavkem, je možno koncentraci vzorku vypočítat z tohoto vzorce: 20 

cvz =
Avz

(Acelk − Avz)

VS

Vvz
cs 

Vvz … objem vzorku 

Acelk … plocha píku vzorku s přídavkem 

V případě stanovení pomocí více standardních přípravků je nejsnazším postupem 

k odvození koncentrace vzorku extrapolace z regresní přímky grafu. 20 

Tento postup může snížit riziko systematický chyb při měření, nicméně může 

do analýzy zanést větší počet chyb náhodných. 20 
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3.2 VYBRANÁ ANTIEPILEPTIKA 

3.2.1 Levetiracetam 

3.2.1.1 Chemické vlastnosti 

 

Obrázek 8 – Strukturní vzorec levetiracetamu 22,23 

Sumární vzorec: C8H14N2O2 

Molekulární hmotnost (Mr): 170,21 g/mol 

Systematický název: (2S)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid 

Vzhled: téměř bílý až bílý krystalický prášek22, 23 

Rozpustnost: ve vodě a acetonitrilu dobře rozpustný, v heptanu téměř nerozpustný 

Log P = - 0,6023 

pKa = < -2 (nelze přesně určit kvůli nestabilitě protonované formy)24 

Nečistoty: 

• kyselina (2RS)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanová, 

• (2Z)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)but-2-enamid, 

• pyridin-2-ol, 

• (2R)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanamid (R-etiracetam), 

• (1R)-1-fenylethan-1-amin, 

• (2S)-2-aminobutanamid.22  

3.2.1.2 Farmakologické vlastnosti 

Farmakodynamické vlastnosti 

Mechanizmus účinku 

Mechanizmus účinku není plně objasněn, nicméně in vitro a in vivo pokusy 

napovídají, že levetiracetam nemění ani přenos nervových vzruchů, ani charakteristiky 

buněk.3,25 

Skrze in vitro studie je dokázáno více mechanizmů působící v mozkové tkáni, 

které mohou být odpovědné za jeho antiepileptické účinky. Prvním z nich je schopnost 
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ovlivnit hladinu Ca2+ v neuronu. Tlumí totiž jeho sekreci z intraneuronálních zásob tím, 

že částečně inhibuje kalciové kanály typu N. Druhým je antagonizace snížení aktivity 

glycinových a GABA kanálů způsobené beta-karboliny a zinkem. Třetím je vazba 

na synaptický vezikulární protein 2A, který je považován jako součást procesu fúze 

vezikulů a exocytózy neurotransmiterů. Po zkoumání analogů levetiracetamu vyplynulo, 

že čím vyšší je afinita k tomuto proteinu, tím vyšší je antiepileptický účinek u myší 

(u audiogenních záchvatů). 3,23,25,26 

Farmakokinetické vlastnosti 

Levetiracetam je dobře rozpustná, snadno vstřebatelná látka s lineární a nízkou 

intra/interindividuální farmakokinetickou variabilitou. Vzhledem k těmto okolnostem 

není terapeutické monitorování léčiva ve většině případech nutné, jelikož plazmatická 

koncentrace levetiracetamu je snadno předvídatelná, avšak v případě těhotenství je 

doporučeno – zejména z důvodu možného rapidního poklesu. Při dlouhodobém podávání 

se clearance nemění.3,23,25,27 

Absorpce 

Biologická dostupnost levetiracetamu se blíží 100 % a po perorálním podání 

se vstřebává rychle a nezávisle na potravě. Dosažení maximální plazmatické koncentrace 

(tmax) nastává přibližně 1,3 hodiny po podání. Chceme-li dosáhnout ustálené koncentrace 

v plazmě, je nutno podávat medikaci minimálně dva dny. cmax po jednorázovém podání 

1000 mg je 31μg/ml, po podání dávky 1000 mg dvakrát denně je 43 μg/ml.3,25 

Distribuce 

Levetiracetam, ani jeho primární metabolit není nijak významně vázán 

plazmatickými bílkovinami (pod 10 %). Jeho distribuční objem je přibližně stanoven 

na 0,5 – 0,7 l/kg (tato hodnota napovídá tomu, že se levetiracetam z krve distribuuje 

do extracelulární i intracelulárních tělních tekutin). Údaje o distribuci do tkání člověka 

nejsou k dispozici.3,25,28 

Biotransformace 

V lidském organismu není výrazně metabolizován – metabolizuje se cca 27,1 %, 

kdy hlavní metabolit (označen jako ucb L057) tvořící 24 % z celkové dávky vzniká 

enzymatickou hydrolýzou acetamidové skupiny (není nijak farmakologicky aktivní). 

Další metabolit vzniká hydroxylací pyrrolidinového jádra (představuje 1,6 % dávky). 
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Poslední metabolit tvořící se ve významnějším množství (přibližně 0,9 % dávky) vzniká 

otevřením pyrrolidinového jádra, zbylých 0,6 % metabolitů již nejsou nijak 

identifikovány. In vivo nebyly zjištěny žádné enantiomerové interkonverze ani 

u levetiracetamu, ani u ucb L057. 3,23,25 

Skrze In vitro studie bylo zjištěno, že levetiracetam ani ucb L057 neinhibují hlavní 

izoformy lidského cytochromu P450, epoxidové hydroxylázy ani glukuronyltransferázy. 

Dále byla nalezena schopnost levetiracetamu způsobovat mírnou indukci CYP2B6 

a CYP3A4, nicméně studie in vivo neukazují na přílišný význam. Z tohoto důvodu je 

interakce s ostatními látkami nepravděpodobná.3,25 

Eliminace 

Nezávisle na dávce, způsobu či pravidelnosti podání je plazmatický 

poločas levetiracetamu 7 ± 1 hod. 95 % dávky se glomerulární filtrací vyloučí močí, 

kde dále podléhá tubulární resorpci. Tubulární sekreci na rozdíl do primárního metabolitu 

ucb L057 levetiracetam nepodstupuje. Clearance levetiracetamu silně koreluje 

s clearance kreatininu, kdy průměrná systémová clearance je 0,96 ml/min/kg a renální 

clearance j 0,6 ml/min/kg. 3,25 

3.2.1.3 Klinické údaje 

Terapeutické indikace 

Indikací pro nasazení levetiracetamu je monoterapie parciálních záchvatů s, ale 

i bez sekundární generalizace od 16 let věku s nově diagnostikovanou epilepsií. 

Jako přídatná terapie je indikován pro léčbu parciálních záchvatů s, i bez sekundární 

generalizace od 1 měsíce věku, pokud je odhalena epilepsie. Pak také slouží k léčbě 

myoklonických záchvatů u juvenilní myoklonické epilepsie a primárně generalizovaných 

tonicko-klonických záchvatů s idiopatickou generalizovanou epilepsií od 12 let. 3,25 

Interakce 

Levetiracetam má velmi málo známých interakcí s jinými léčivy. Jedna ze nich je 

mírné zvýšení (přibližně o 20 %) clearance levetiracetamu kvůli indukci enzymů 

způsobené ostatními antiepileptiky. Další známá, nicméně málo významná interakce je 

s probenecidem, blokátorem tubulární sekrece. Jeho účinky mohou snižovat renální 

clearance primárního metabolitu levetiracetamu. Vzhledem k principu interakce je 

pravděpodobné, že i ostatní blokátory tubulární sekrece budou působit podobně. 3,25 
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3.2.2 Lamotrigin 

3.2.2.1 Chemické vlastnosti 

 

Obrázek 9 – Strukturní vzorec lamotriginu 22,29 

Sumární vzorec: C9H7Cl2N5 

Molekulární hmotnost (Mr): 256,09 g/mol  

Systematický název: 6-(2,3-dichlorfenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin 

Vzhled: téměř bílý až bílý prášek22,29 

Rozpustnost: ve vodě těžko rozpustný, v bezvodém etanolu velmi těžko rozpustný 22 

Log P = 2,57 

pKa = 5,7 29 

Nečistoty: 

• 3-amino-6-(2,3-dichlorfenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-on, 

• (E)-[2-(diaminomethyliden)hydrazono](2,3-dichlorfenyl) acetonitril, 

• (2Z)-[2-(diaminomethyliden)hydrazono](2,3-dichlorfenyl) acetonitril, 

• 6-(2,3-dichlorfenyl)-1,2,4-triazin-3,5(2H,4H)-dion, 

• kyselina 2,3-dichlorbenzoova, 

• N-[5-amino-6-(2,3-dichlorfenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]-2,3-dichlorbenzamid, 

• 6-(2,4-dichlorfhenyl)-1,2,4-triazin-3,5-diamin.22 

3.2.2.2 Farmakologické vlastnosti 

Farmakodynamické vlastnosti 

Mechanizmus účinku  

Kompletní mechanizmus antikonvulzivních účinků lamotriginu není stále zcela 

pochopen, nicméně dle dostupných studií má účinků více. Zaprvé je frekvenčně 

a napěťově závislý blokátor napěťově řízených sodíkových kanálů. To vysvětluje 

možnost blokace rychlých, opakovaných výbojů akčních potenciálů na neuronech. 
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Zadruhé selektivně inhibuje neurony produkující glutamát, aminokyselinu mající funkci 

jako excitační neurotransmiter. 26,30–32 

Farmakokinetické vlastnosti 

Lamotrigin má lineární farmakokinetiku až do dávek kolem 450mg. Maximální 

stálé koncentrace dosažitelné u léčených se interindividuálně značně liší, avšak 

intraindividualita je minimální a prakticky neměnná.4,30 

Absorpce 

Lamotrigin je ve střevě velmi rychle vstřebáván ze 100 %. Po perorálním podání 

je nejvyšší koncentrace v plazmě přibližně po 2,5 hodinách. Případná souběžná 

konzumace potravin tento čas poměrně prodlužuje, nicméně jeho vstřebatelnost 

nemění.4,26,30 

Distribuce 

Během distribuce do organismu je lamotrigin přibližně z 55 % procent vázán 

na plazmatické bílkoviny. Distribuční objem je nezávisle na dávce přibližně 0,92–

1,22 l/kg, což napovídá tomu, že se lamotrigin někde v těle akumuluje. Studie prováděné 

na hlodavcích prokázaly jeho hromadění v ledvinách a tkáních obsahující melanin 

(především oči), nicméně studie prokazující tyto kumulace u člověka zatím provedeny 

nebyly. Dále je významný průnik lamotriginu do mateřského mléka, kde se může 

hromadit a kojením se tak dostávat i do těla kojenců.26,28–30 

Biotransformace 

Biotransformace lamotriginu probíhá v játrech zejména za účasti 

UDP-glukuronyltransferázy, a to ze 76 % na jeho farmakologicky neaktivní konjugát 

2-N-glucuronid, z 10 % na 5-N-glucuronid a z 0,14 % na 2-N-methyllamotrigin (ten má 

schopnost prodlužovat PR interval, až způsobit kompletní AV blok). Zbytek je 

metabolizován na blíže nespecifikované a pravděpodobně ne příliš významné metabolity. 

4,26,30,32 

Lamotrigin je schopen (závisle na dávce) mírně indukovat enzymy, 

které jej metabolizují, ale není důkaz, že by ovlivňoval metabolizmus jiných 

antiepileptik, ani že by docházel k interakcím s látkami metabolizovanými pomocí 

cytochromu P450.32  
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Eliminace 

Lamotrigin má na dávce neměnný plazmatický poločas, dlouhý přibližně 

33 hodin. Ten je ale vysoce závislý na případném podávání dalších léčiv, jako je 

karbamazepin, fenytoin (ty jej zkracují na 14 hodin), anebo valproát (ty je prodlužují 

na 70 hodin). Průměrný a ustálený celkový clearance lamotriginu u zdravých dospělých 

dosahuje 30 ml/min (na dávce není závislý), kdy hlavní cesta eliminace je 

skrze glukuronidaci a následné vyloučení močí (94 %). 10 % lamotriginu odchází močí 

v nezměněné formě a přibližně 2 % metabolitů odcházejí stolicí. 4,26,30,32 

3.2.2.3 Klinické údaje  

Terapeutické indikace 

Podávání lamotriginu je mezi 2–12 roky indikováno jako monoterapie 

na záchvaty typu absence a jako přídatná terapie pro léčbu epilepsie s parciálními, 

generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty, nebo i pro záchvaty spojené 

s Lennox-Gaustautovým syndromem. Od 12 let má indikace stejné jako do tohoto věku, 

avšak může být používán i na monoterapeutickou léčbu.  Dále pak může sloužit i jako 

úvodní či přídatný lék proti záchvatům způsobené Lennox-Gaustautovým syndromem. 

Od 18 let je lamotrigin určen i jako léčivo na prevenci převažujících depresivních epizod 

při bipolární poruše typu I. 4,30 

Interakce 

Vzhledem k cestám metabolismu a eliminace má lamotrigin mnoho již známých 

interakcí s jinými léčivy. Kvůli indukci jaterních enzymů je jeho clearance zvyšována při 

podávání fenytoinu, karbamazepinu, fenobarbitalu, primidonu, rifampicinu a hormonální 

antikoncepce (cca dvojnásobně). Indukcí hepatálních enzymů pravděpodobně snižují 

jeho plazmatickou koncentraci o 50 % lopinavir a ritonavir. Oxakarbazepin taktéž snižuje 

plazmatické hladiny lamotriginu, avšak nejspíše jinak než skrze metabolismus, ten totiž 

neovlivňuje. Na druhou stranu valproát inhibicí glukuronidace jeho poločas prodlužuje 

přibližně na dvojnásobek. Risperidon výrazně zvyšuje výskyt ospalosti u pacientů, 

kterým se podává zároveň s lamotriginem. 30  
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3.2.3 Primidon 

3.2.3.1 Chemické vlastnosti 

 

Obrázek 10 – Strukturní vzorec primidonu 22,33 

Sumární vzorec: C12H14N2O2 

Molekulární hmotnost (Mr): 218,25 g/mol 

Systematický název: 5-ethyl-5-fenyl-2,3-dihydropyrimidin-4,6(1H,5H)-dion 

Vzhled: téměř bílý až bílý krystalický prášek 

Rozpustnost: velmi těžce rozpustný ve vodě a 96% ethanolu, rozpustný v alkalických 

roztocích22,33 

Log P = 0,91 

pKa = 12,333 

Nečistoty: 

• 2-ethyl-2-fenylpropandiamid (ethylfenylmalonamid), 

• 5-ethyl-5-fenylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion(fenobarbital), 

• (2RS)-2-fenylbutanamid, 

• (2RS)-2-fenyl-2-kyanbutanamid, 

• 5-ethyl-5-fenyl-2-[(1RS)-1-fenylpropyl]-2,3-dihydropyrimidin-4,6(1H,5H)-dion, 

• Kyselina (2RS)-2-fenylbutanová.22 

3.2.3.2 Farmakologické vlastnosti 

Farmakodynamické vlastnosti 

Mechanizmus účinku 

Mechanizmus působení antikonvulzivních účinků primidonu není zatím zcela 

objasněn, nicméně se předpokládá, že jako takový neovlivňuje hladiny GABA, ale spíše 

hyperpolarizací buněčných membrán upravuje přenos sodných a vápenatých iontů, čímž 

snižuje frekvenci nervových přenosů. Jeho primární metabolit fenobarbital má taktéž 
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antikonvulzivní účinky. Váže se na GABA receptory, a tak prodlužuje dobu otevření 

chloridových kanálů, které mají významnou roli v inhibičních transmembránových 

procesech. Sekundárnímu metabolitu primidonu – fenylethylmalonamidu (dále 

označováno jako PEMA) je přisuzován efekt zesílení efektu fenobarbitalu.5,26,33 

Farmakokinetické vlastnosti 

Absorpce 

Biodostupnost primidonu je 80 % a je poměrně rychle resorbován – maximální 

plazmatické koncentrace nabývá kolem 3 hodin po per os podání.5,33 

Distribuce 

Během distribuce se primidon váže na plazmatické bílkoviny jen z malé části. 

Jeho distribuční objem činí 0,54 l/kg. Tato hodnota vypovídá o distribuci primidonu 

do extracelulárních i intracelulárních tekutin. Koncentrace v likvoru je shodná 

s koncentrací v plazmě. Poměrně snadno přechází i do mateřského mléka, kde jeho 

koncentrace odpovídá přibližně 75 % hladiny v séru.5 

Biotransformace 

Primidon je metabolizován zejména v játrech enzymy cytochromu P450 (jež má 

silnou schopnost indukovat), a to oxidací zejména na fenobarbital a PEMA. Dalšími 

minoritními metabolity jsou p-hydroxiprimidon, p-hydroxyfenobarbital s jejich 

konjugáty. PEMA má nejvyšší koncentraci v séru po podání primidonu přibližně 

po 7 až 8 hodinách. Fenobarbital se při opakované aplikaci primidonu kumuluje, ale stálé 

plazmatické koncentrace dosahuje mezi 2. a 4. dnem léčby. Tato kumulace má vysokou 

interindividuální variabilitu, nicméně obecně vyšších plazmatických koncentrací je 

dosahováno zejména u starších lidí.5,26,28,33 

Eliminace 

Průměrný plazmatický poločas primidonu činí 15,2 hodin, nicméně existuje 

poměrně velká interpersonální variabilita, kdy nejkratší zaznamenaný poločas byl 

8,9 hodiny a nejdelší až 22,4 hodiny. Vzhledem k četným interakcím s jinými 

antiepileptiky se v průměru zkracuje přibližně na 8 hodin. Jeho eliminace závisí 

především na funkci ledvin, skrze které se močí vyloučí kolem 75 % primidonu, kdy 64 % 

celkové dávky jej odchází v nezměněné formě. Plazmatická clearance primidonu je 

30 ml/min.5,33 
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3.2.3.3 Klinické údaje 

Terapeutické indikace 

Léčba primidonem je indikována pro léčbu parciálních záchvatů (s, i bez 

sekundární generalizace) a primárních generalizovaných tonicko-klonických křečí.5 

Interakce 

Vzhledem k faktu, že primidon s jeho primárním metabolitem jsou silné induktory 

mikrozomálních hepatických enzymů, dochází k tomu, že léčiva jako fenytoin, 

karbamazepin, fenobarbital, valproát, klonazepam, diazepam, griseofulvin, doxycyklin, 

chloramfenikol a cytostatika mohou být metabolizována urychleně s následkem snížení 

jejich plazmatické koncentrace. V ojedinělých případech může nastávat situace, kdy 

naopak působením primidonu dochází k zpomalení jejich metabolismu. Léčiva jako 

fenytoin, karbamazepin a fenobarbital mohou samy indukovat enzymy zodpovědná 

za biotransformaci primidonu, čímž zase mohou snižovat jeho hladinu (a zvyšovat tak 

hladin jeho metabolitů, zejména fenobarbitalu). Dále může primidon interagovat 

s psychofarmaky, hypnotiky a alkoholem, kdy má schopnost zesilovat jejich tlumivý 

účinek na centrální nervovou soustavu (opět ale může indukcí hepatálních enzymů 

docházet k jejich zrychlené metabolizaci, a tak i snížení jejich účinku). Taktéž může 

snižovat účinky antikoagulancií se srdečními glykosidy a urychlovat vylučování 

hormonální antikoncepce a hormonálních steroidů.5 
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3.2.4 Gabapentin 

3.2.4.1 Chemické vlastnosti 

 

Obrázek 11 – Strukturní vzorec gabapentinu 22,34 

 

Sumární vzorec: C9H17NO2 

Molekulární hmotnost (Mr): 171,24 g/ml 

Systematický název: kyselina 2-[1-(aminomethyl)cyklohexyl]octová 

Vzhled: téměř bílý až bílý krystalický prášek 

Rozpustnost: mírně rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v 96% ethanolu, dobře 

rozpustný v mírně kyselých a alkalických roztocích22,34 

Log P = -1,10 

pKa = 3,734 

Nečistoty: 

• 2-azaspiro[4.5]dekan-3-on, 

• kyselina 2-(1-kyancyklohexyl)octová, 

• kyselina 2-{1-[(3-oxo-2-azaspiro[4.5]dekan-2-yl)-methyl]cyklohexyl}octová, 

• kyselina 1-(karboxymethyl)cyklohexan-1-karboxylová, 

• kyselina 2-[1-(2-aminoethyl)cyklohexyl]octová.22 

3.2.4.2 Farmakologické vlastnosti 

Farmakodynamické vlastnosti 

Mechanizmus účinku 

Není zcela objasněn, studie ale naznačují, že se váže na alfa2-delta podjednotky 

napěťově řízených kalciových kanálů, což může mít za následek blokaci kalciových toků, 

a tak i inhibici uvolňování neurotransmiterů.6,26,28,35 
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Farmakokinetické vlastnosti 

Absorpce 

Gabapentin je absorbován v tenkém střevě, kdy nejvyšších plazmatických 

koncentracích dosahuje 2–3 hodiny po podání. Jeho biologická dostupnost postupně klesá 

se zvyšující se dávkou, a to tak, že při podání 900 mg/den je cca 60 %, ale při podání 

4800 mg/den je pouze přibližně 27 %. Absorpční vlastnosti gabapentinu nejsou 

ovlivňovány konzumací jídla, ani opakovaným podáním.6,34,35 

Distribuce 

Během distribuce do organismu se gabapentin na plazmatické bílkoviny neváže. 

Jeho distribuční objem odpovídá 57,7 l/kg, což naznačuje jeho distribuci do celkové 

tělesné vody, potažmo i kumulaci v některých orgánech. Je sekretován do mateřského 

mléka a jeho koncentrace v mozkomíšním moku obvykle odpovídá přibližně 20 % 

z koncentrace v plazmě. 6,28,34,35 

Biotransformace 

Gabapentin není nijak významně metabolizován (jeho případné metabolity tvoří 

méně než 1 % podané dávky), ani neindukuje jaterní enzymy, které by byly schopné 

metabolizovat jiná léčiva.6,34,35 

Eliminace 

Poločas eliminace gabapentinu je v rozmezí 5 a 7 hodin. Je eliminován výhradně 

močí v nezměněné formě. Některé studie napovídají, že je určitou mírou eliminován 

tubulární sekrecí. Jeho clearance je přímo úměrná clearanci kreatininu.6,34,35 

3.2.4.3 Klinické údaje 

Terapeutické indikace 

Podávání gabapentinu je indikováno pro přídatnou léčbu parciálních záchvatů s, 

i bez sekundární generalizace od 6 let, jako monoterapie pro parciální záchvaty 

s nebo bez sekundární generalizace od 12 let, anebo pro léčbu periferní neuropatické 

bolesti.6,35 

Interakce 

Gabapentin interaguje s morfinem. Ten zvyšuje AUC gabapentinu přibližně 

o 44 %. Dále klinicky významnou lékovou interakcí má gabapentin s antacidy obsahující 

hliník a hořčík – ty snižují jeho biologickou dostupnost cca o 24 %. 6,35  
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3.3 ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU 

Před analýzou samotnou je vzhledem k vysokému obsahu různých látek 

v biologickém materiálu (mnohé z nich by mohli zapříčinit až zničení celého HPLC 

systému) nutno vzorky co nejvíce pročistit a zbavit je co nejvíce balastů, které by mohly 

jakkoliv interferovat se stanovením požadovaných analytů. Toho se dá dosáhnout hned 

několika způsoby. Potíž je však v tom, že každý způsob má svoje pro a proti, a tak zatím 

není vyvinuta metoda, která by byla dostatečně účinná, rychlá, nenáročná a levná zároveň. 

V praxi se nejčastěji používají metody, které jsou známy již řadu let, konkrétně 

deproteinace, extrakce kapalina-kapalina a extrakce na pevné fázi. 20 

3.3.1 Deproteinace 

Jde o nejjednodušší, nejlevnější a nejrychlejší způsob zbavení se nečistot 

ve vzorku. Pro tyto své vlastnosti je nejoblíbenější a nejpoužívanější metodou v praxi. 

Provádí se přidáním potřebného množství srážecího činidla, obvykle organických 

rozpouštědel, jakým je třeba methanol či acetonitril. Následně po odstředění se ze vzorku 

udělá alikvot z čirého supernatantu, který je i možno dále odpařit a rekonstituovat mobilní 

fází. Pro chemické vysrážení proteinů lze taky použít silné kyseliny, soli vícemocných 

iontů nebo síran amonný. 

Za zmínku taky stojí deproteinace technikou membránové filtrace. Tou je možno 

zbavit se proteinů, aniž by došlo ke změně koncentrace analytu zředěním, změně pH či 

přidání jiných, někdy nežádoucích iontů. 20 

3.3.2 Liquid-liquid extrakce 

V překladu jde o extrakci z kapaliny do kapaliny. Je to jedna z nejstarších metod 

extrakce analytů ze vzorku, která je pro svůj jednoduchý princip a relativní jednoduchost 

hojně používána v rutinních laboratořích. Spočívá v přidání nemísitelného, nepolárního 

rozpouštědla ke vzorku a následném třepáním. Po centrifugaci směsi se odebere 

organická vrstva, jež by měla obsahovat analyt (jeho koncentrace v organické vrstvě se 

odvíjí dle rozdělovacího koeficientu, ten je pro každou látku specifický), který se odpaří 

a zbytek se rekonstituuje pomocí mobilní fáze či jiné kapaliny, která je kompatibilní 

s chromatografickým systémem. 20 
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3.3.3 Solid phase extrakce 

Extrakce na pevné fázi je dominantní technikou pro výzkumné a vývojové účely, 

jelikož jde o metodu s vysokou výtěžností a poskytuje možnost zakoncentrovat vzorek. 

Mezi její další výhody patří fakt, že není tolik náročná na automatizaci a není třeba tolik 

organických rozpouštědel jako na předchozí zmíněné. Princip spočívá v zadržení analytu 

na vhodně vybrané kolonce, ze které se před elucí jich samotných vymyjí veškeré balasty. 

I přes četné výhody této metody však není v klinické praxi příliš využívána, jelikož 

extrakční kolonky jsou jen na jedno použití, jejich pořízení je cenově poměrně nákladné 

a provedení extrakce je časově náročné. 20 
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3.4 REŠERŠE DOSTUPNÝCH ZDROJŮ 

Analyty 

Retenční 

čas 

[min] 

Název SF 

Rozměry SF 

Velikost částic 

Složení MF 

Detekce, 

Průtok, 

teplota 

ZDROJ 

LEV 

LTG 

I.S. 

2,0 

17,5 

10,0 

Purospher Star column C18 
55 mm × 4,0 mm 

3 μm 

7,5% ACN 

0,05% trimethylamin 

92,45 % H2O 

+ H3PO4 na pH 6,4 

205 nm 

1,0 ml/min 

30 °C 

36 

LTG 

I.S. 

5,8 

4,9 

Supelcosil LC-18 

250 mm × 4,6 mm 

5 μm 

35% ACN 

65% 3 mM K3PO4 pufr 

+ H3PO4 na pH 3,7 

270 nm 

1,2 ml/min 

22 °C 

37 

GABAP 

LEV 

5,9 

8,6 

Venusil XBP C18, 

250 mm × 4.6 mm 
5 μm 

10% ACN 

90% 50 mM K3PO4 pufr 

+ NaOH na pH 5,5 

205 nm 

1,0 ml/min 

25–40 °C 

38 

LEV 

I.S. 

2,5 

3,7 

Hypersil BDS C18 

150 mm × 4,6 mm 
5 μm 

10% ACN 

10% MeOH 

80% 50 mM K3PO4 pufr 

pH 5,6 

205 nm 

1,2 ml/min 

25 °C 

39 

LTG 

I.S. 

6,1 

5,0 

Acclaim™ C18 

150 mm × 4,6 mm 

5 μm 

39% MeOH 

61% 50 mM K3PO4 pufr 

210 nm 

1,0 ml/min 

37 °C 

40 

LEV 

PRI 

LTG 

I.S. 

5,4 

15,0 

30,0 

6,8 

LiChrospher 60 RP-select B 

250 mm × 4,0 mm 

5 μm 

15% ACN 

85% 50 mM K3PO4 pufr 

pH 5,6 

220 nm 

0,8 ml/min 

35 °C 

41 

PRI 

LTG 

I.S. 

2,5 

3,2 

12,5 

Purospher Star column C18 
55 mm × 4,0 mm 

3 μm 

6% ACN 

25% MeOH 

0,3% trimethylamin 

68,7% H2O 

+ H3PO4 na pH 6,5 

237 nm 

1,0 ml/min 

20 °C 

42 

PRI 

LTG 

I.S. 

2,3 

4,2 

6,9 

Separon SGX C18 
150 mm × 3 mm 

5 μm 

23% ACN 

5% MeOH 

72% H2O 

+ H3PO4 na pH 3,5 - 7 

220 nm 

1,0 ml/min 

20 °C 

43 

LEV 

LTG 

I.S. 

3,3 

9,1 

19,7 

XBridge C18 

150 mm × 4,6 mm 
3,5 μm 

Čas 

[min] 

Pufr 

[%] 

ACN 

[%] 

MeOH 

[%] 

0 83 10 7 

2 83 10 7 

5 75 15 10 

13 71 18 11 

22 69,5 19 11,5 

23-28 83 10 7 

25 mM K3PO4 pufr 

205 nm 

1,0 ml/min 

45 °C 

44 

LEV 

LTG 

I.S. 

7,0 

17,5 

21,5 

XBridge C18 

250 mm × 4,6 mm 

3,5 μm 

5–20% ACN / 20 min 

50 mM K3PO4 pufr 

pH 4,5 

210 nm 

1,0 ml/min 

50 °C 

45 

Tabulka 2 – Data z dostupných článků na téma analýza antiepileptik pomocí HPLC   
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 TECHNIKA A POUŽITÉ CHEMIKÁLIE 

4.1.1 Přístrojová technika 

Chromatografická sestava: 

Komunikační modul:  CBM-20A Shimadzu Corporation 

Degasser   DGU-20A3 Shimadzu Corporation 

Čerpadla   LC-20AD Shimadzu Corporation 

Autosampler   SIL-20AC Shimadzu Corporation 

Kolonový termostat  CTO-20AC Shimadzu Corporation 

UV-VIS detektor  SPD-20A Shimadzu Corporation 

DAD UV-VIS detektor SPD-M20A Shimadzu Corporation * 

Program pro sběr dat  LabSolutions, Version 5.85, Shimadzu Corporation 

pH metr:   Schott CG 843, Schott Instruments GmBH; Německo 

Třepačka:   WX Vortex, Velp Scientifica; Itálie 

Digitální analytické váhy: Sartorius CPA225D-0CE; Německo 

    Sartorius AG A200S; Německo 

Nylonové filtry:  MS® Nylon Membrane Filter, 0,22μm, Membrane Solutions 

* Bylo měřeno na dvou totožných přístrojích s rozdílem v detekčním modulu. 

4.1.2 Seznam použitých chemikálií 

• Čištěná, deionizovaná voda  Získaná pomocí reverzní osmózy 

• Dihydrogenfosforečnan draselný Dr. Kulich Pharma s.r.o.; Česká republika 

• Hydrogenfosforečnan sodný  Sigma Aldrich; Německo 

• Lamotrigin  Torrent Pharmaceutical Limited; Indie 

• Gabapentin  Sigma Aldrich; Německo 

• Levetiracetam  Sigma Aldrich; Německo 

• Primidon  Sigma Aldrich; Německo 

• Metanol  VWR chemicals; Francie 

• Acetonitril  VWR chemicals; Francie 

• Chloramfenikol Zdravotnické zásobování Vysoké Mýto; Česká republika 

• Fluoxetin  Zásoby katedry farmaceutické chemie a analýzy 

• Diazepam  Penta chemicals; Česká republika 

• Oxazepam  Léčiva národní podnik – Praha; Česká republika 
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• Medazepam  Zásoby katedry farmaceutické chemie a analýzy 

• Pentobarbital sodný Zásoby katedry farmaceutické chemie a analýzy 

• Fenobarbital  Dr. Kulich Pharma s.r.o.; Česká republika 

• Amobarbital  Zásoby katedry farmaceutické chemie a analýzy 

• Allobarbital  Zdravotnické zásobování, nár. podnik; Česká republika 

• Sulfathiazol  CRL technický sekretariát evropského lékopisu; Německo 

• Clotrimazol  Fluka; Německo 

• Methylparaben Zásoby katedry farmaceutické chemie a analýzy 

• Imidazol  Fluka; Německo 

• Ibuprofen  Zásoby katedry farmaceutické chemie a analýzy 

• Reálné vzorky plazmy pacientů se známým obsahem antiepileptik 
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4.2 POSTUPY A PODMÍNKY STANOVENÍ 

4.2.1 Příprava roztoků analytů a mobilních fází 

4.2.1.1 Roztoky analytů 

● Zásobní roztoky byly připraveny do kryogenních zkumavek tak, aby jejich 

výsledná koncentrace byla 1000 mg/l v metanolu, a to podle následující tabulky: 

Látka Navážka 

[mg] 

Objem metanolu 

[ml] 

Lamotrigin 5,10 5,10 

Gabapentin 5,10 5,10 

Levetiracetam 1,30 1,30 

Primidon 5,30 5,30 

Chloramfenikol 1,03 1,03 

Fluoxetin 0,94 0,94 

Diazepam 1,02 1,02 

Oxazepam 1,08 1,08 

Medazepam 1,41 1,41 

Pentobarbital sodný 1,09 1,09 

Amobarbital 0,93 0,93 

Allobarbital 1,43 1,43 

Sulfathiazol 0,96 0,96 

Clotrimazol 0,67 0,67 

Methylparaben 1,46 1,46 

Imidazol 0,78 0,78 

Ibuprofen 0,80 0,80 

Tabulka 3 – Příprava zásobních roztoků pro standardy 

● Standardní roztoky byly připravovány rovnou do vialek na objem 1 ml ředěním 

zásobních roztoků na koncentraci 10 mg/l, a to buď metanolem, nebo čištěnou vodou (s 

výjimkou gabapentinu, ten byl připraven i v koncentraci 100 mg/l). 

● Směsný standard byl do vialky připraven tak, aby levetiracetam, primidon, 

vnitřní standard a lamotrigin dosahovaly koncentrací 10 mg/l a gabapentin 100 mg/l v 1 

ml. 

4.2.1.2 Tlumivé roztoky 

● Základní tlumivý roztok o koncentraci 50 mmol/l byl připraven tak, 

že se v jedné kádince rozpustilo 6,8085 g dihydrogenfosforečnanu draselného. Navážka 

byla následně kvantitativně přenesena do 1 l odměrné baňky, kde byla doplněna čištěnou, 

deionizovanou vodou po rysku. Ve druhé kádince se rozpustilo 0,7096 g 

hydrogenfosforečnanu sodného, jež byl poté kvantitativně přenesen do 100 ml odměrné 

baňky – ta byla následně taktéž doplněna po rysku čištěnou, deionizovanou vodou. Poté 
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bylo smícháno 950 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu draselného a 50 ml roztoku 

hydrogenfosforečnanu sodného a bylo změřeno pH směsi. Pufr byl před uložením 

do zásobní lahve přefiltrován pomocí vakua přes nylonové filtry s póry o velikosti 

0,22 μm. 

● Tlumivý roztok o koncentraci 25 mmol/l byl připravován ředěním základního 

tlumivého roztoku čištěnou vodou v poměru 1:1. Před uložením do zásobní lahve byl 

přefiltrován pomocí vakua přes nylonové filtry s póry o velikosti 0,22 μm. 

● Tlumivý roztok o koncentraci 10 mmol/l byl připravován ředěním základního 

tlumivého roztoku čištěnou vodou v poměru 1:4. Před uložením do zásobní lahve byl 

přefiltrován pomocí vakua skrze nylonové filtry s póry o velikosti 0,22 μm. 

4.2.1.3 Mobilní fáze: 

Mobilní fáze pro isokratickou chromatografii byly (kvůli kolísání tlaku na jedné 

z pump přístroje) míchány ručně za pomocí odměrných válců do objemu 300 ml. 

Anorganická složka byla vždy před vlitím do zásobní lahve pomocí vakua filtrována skrze 

nylonové filtry s póry o velikosti 0,22 μm. 

4.2.2 Chromatografické podmínky a proces jejich optimalizace 

Po důkladné rešerši vědeckých prací týkající se analýz antiepileptik v séru byly 

pro stanovení zvoleny následující společné chromatografické podmínky: 

• Kolona:  Kinetex® 5µm C18, 150 mm × 4,6 mm, Phenomenex® 

• Teplota  35 °C 

• Průtok:  0,8 ml/min 

• Injektovaný objem: 10 μl 

• Detekce:  pomocí diodového pole v oblasti 200–300 nm 
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V následující tabulce jsou uvedena testovaná složení mobilní fáze při optimalizaci 

chromatografických podmínek. 

ACN MeOH Pufr Koncentrace pufru [mmol/l] 

40 % - 60 % 50 

40 % - 60 % 25 

40 % - 60 % 10 

15 % - 85 % 50 

10 % - 90 % 50 

5 % - 95 % 50 

2 % - 98 % 50 

7 % 3 % 90 % 50 

5 % 5 % 90 % 50 

3 % 7 % 90 % 50 

7 % 3 % 90 % 10 

5 % 5 % 90 % 10 

3 % 7 % 90 % 10 

Tabulka 4 – složení ručně připravovaných, testovaných mobilních fází 

Pomocí nich se testoval, jak vliv koncentrace fosforečnanového pufru na retenční 

chování analytů, tak závislost retenčních časů analytů na množství organické složky 

v MF.  

Poté byly testovány látky, jež by mohli sloužit jako vnitřní standardy pro 

stanovení námi vybraných antiepileptik. Po vybrání nejvhodnější látky bylo nutné 

důkladněji ověřit i její retenční vlastnosti.  

Také byla hledána vhodná vlnová délka pro všechny sledované analyty. Výběr byl 

proveden na základě proměřených spekter pomocí detektoru HPLC sestavy. Současně s 

tím byl i prováděn výběr vhodného vnitřního standardu. 

Prováděnou isokratickou eluci nahradil gradient mobilní fáze vzhledem k 

rozdílnému retenčnímu chování všech analytů. Bylo provedeno velké spektrum 

gradientů, kde bylo požadavkem optimální rozlišení mezi jednotlivými píky a zkrácení 

doby analýzy pod 10 min.  

Následně byl už jen vybraný gradient použit pro analýzu reálných vzorků pacientů 

získaných z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, na kterých se ověřila funkčnost 

analýzy.   
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4.3 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.3.1 Absorpční spektra analytů 

Z diodového pole byly získány následující absorpční spektra analytů: 

 
Obrázek 12 – Absorpční spektrum gabapentinu 

Při koncentraci 100 mg/l je zjevné, že absorpční pás gabapentinu je dle očekávání 

poměrně úzký, málo výrazný a velmi blízko 200 nm, což značí, že analýza pomocí UV-

VIS detektorů není v praxi úplně optimální. Přesto byl i nadále testován s možností, že 

by se mohl vyhodnocovat zvlášť výběrem nižší vlnové délky (např. 205 nm). 

 
Obrázek 13 – Absorpční spektrum levetiracetamu 

Absorpční spektrum lamotriginu při koncentraci 10 mg/l umožňuje jeho 

spolehlivou detekci v pásu od 205 nm do 215 nm. 

 
Obrázek 14 – Absorpční spektrum sulfathiazolu 
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Absorpční spektrum sulfathiazolu (používán jako vnitřní standard) 

při koncentraci 10 mg/l vykazuje poměrně vysoké lokální absorpční maximum 

při 284 nm, což poskytuje spolehlivou možnost detekce a identifikace oproti ostatním 

analyzovaným látkám krom lamotriginu. 

 
Obrázek 15 – Absorpční spektrum primidonu 

Absorpční spektrum primidonu při koncentraci 10 mg/l umožňuje jeho 

spolehlivou detekci v pásu od 205 nm do 220 nm. 

 
Obrázek 16 – Absorpční spektrum lamotriginu 

Absorpční spektrum lamotriginu při koncentraci 10 mg/l vykazuje mírnější 

lokální absorpční maximum při 306 nm, které poskytuje spolehlivou možnost detekce 

a identifikace oproti ostatním analyzovaným látkám.  

Z naměřených spekter vyplývá, že ideální vlnová délka pro měření 

analytů je 210 nm, a tak byla nadále použita ve veškerých měřeních. 

4.3.2 Retenční chování analytů 

Byly vyzkoušeny různé koncentrace fosforečnanového pufru kvůli ověření vlivu 

jeho koncentrace na separaci analytů. 
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Obrázek 17 – Chromatogramy analytů za různé koncentrace pufru a ACN 

(60% pufr: 40% ACN) 

Popis: Analyty jsou seřazeny odzdola v pořadí – gabapentin, levetiracetam, 

sulfathiazol, primidon a lamotrigin. Černě jsou vybarveny analyty, jejichž MF byla při 

analýze složena ze 40 % ACN a 60 % 10 mM pufru, růžově s 40 % ACN a 60 % 25 mM 

pufru a modře s 40 % ACN a 60 % 50 mM pufru. 

 

Obrázek 18 – Chromatogramy analytů při 10 mM a 50 mM koncentraci pufru za složení 

MF: 7 % ACN, 3 % MeOH a 90 % pufr 

Popis: Analyty jsou eluovány v pořadí – gabapentin, levetiracetam, sulfathiazol, 

primidon a lamotrigin. Růžovou barvou jsou označeny ty, u kterých byl k analýze použit 

10 mM pufr a černě 50 mM pufr. 

Tyto chromatogramy potvrzují, že koncentrace pufru má vliv zejména na retenční 

chování lamotriginu a primidonu. Na gabapentin, levetiracetam a sulfathiazol již změna 

pufru nepůsobí tak výrazně. I přes mírnou změnu retenčních časů bylo pro gradient 
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zvoleno použití méně koncentrovaných tlumivých roztoků, jelikož jsou pro kolony 

obecně šetrnější. 

Dále byly v isokratickém módu systematicky zkoušeny mobilní fáze v závislosti 

na různícím se celkovém, i procentuálním zastoupením organické složky – a to jak ACN, 

tak MeOH a sledováno retenční chování všech analytů. 

 
Obrázek 19 – Retenční chování gabapentinu 

Popis: černá – MF složena z 40 % ACN a 60 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

růžová – MF složena ze 7 % ACN, 3 % MeOH a 90 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

modrá – MF složena z 5 % ACN, 5 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového pufru; 

zelená – MF složena z 5 % ACN a 95 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

oranžová – MF složena z 3 % ACN, 7 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového 

pufru; červená – MF složena z 2 % ACN a 98 % 50 mM fosforečnanového pufru 

Z tohoto chromatogramu vyplývá, že se gabapentin na koloně zadržuje velmi 

málo, a tak by při použití koncentrovanějších mobilních fází mohlo docházet k eluci 

v mrtvém objemu, potažmo společně s balasty z biologického materiálu. Zvýšení 

procenta ACN způsobuje snižování retenčního času a zvýšení zastoupení MeOH má zase 

negativní vliv na symetrii píků. Při použití nižšího procentuálního zastoupení organické 

části mobilní fáze se logicky retenční čas zvyšuje a pík gabapentinu rozšiřuje, nicméně je 

stále dobře rozpoznatelný. 
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Obrázek 20 – Retenční chování levetiracetamu 

Popis: černá – MF složena z 40 % ACN a 60 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

růžová – MF složena z 15 % ACN a 85 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

modrá – MF složena ze 7 % ACN, 3 % MeOH a 90 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

zelená – MF složena z 5 % ACN, 5 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového pufru; 

oranžová – MF složena z 3 % ACN, 7 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového 

pufru; červená – MF složena z 5 % ACN a 95 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

hnědá – MF složena z 2 % ACN a 98 % 50 mM fosforečnanového pufru 

pozn.: při nástřiku růžově označeného vzorku nejspíše došlo k chybě na dávkovači 

Levetiracetam se při vyšších procentech organické složky mobilní fáze eluuje 

velmi rychle. Snížení způsobuje pozvolné zvyšování retenčního času za zachování 

symetrie píků. Zvyšování obsahu MeOH v MF dle očekávání prodlužuje retenční čas 

a zároveň dochází k rozšíření eluční zóny, ale i k zachování symetrie píku. 

 
Obrázek 21 – Retenční chování primidonu 
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Popis: černá – MF složena z 40 % ACN a 60 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

růžová – MF složena z 10 % ACN a 90 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

modrá – MF složena ze 7 % ACN, 3 % MeOH a 90 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

zelená – MF složena z 5 % ACN, 5 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového pufru; 

oranžová – MF složena z 3 % ACN, 7 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového 

pufru; červená – MF složena z 5 % ACN a 95 % 50 mM fosforečnanového pufru 

Primidon vykazuje silnou závislost na eluční síle mobilní fáze – i při změně 

poměru ACN a MeOH a současného zachování celkového zastoupení organické složky 

se retenční časy a eluční zóny jednotlivých píků významně prodlužují. Symetrie píků 

zůstává podobná napříč MF.  

 
Obrázek 22 – Retenční chování lamotriginu 

Popis: černá – MF složena z 40 % ACN a 60 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

růžová – MF složena z 10 % ACN a 90 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

modrá – MF složena ze 7 % ACN, 3 % MeOH a 90 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

zelená – MF složena z 5 % ACN, 5 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového pufru; 

oranžová – MF složena z 3 % ACN, 7 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového 

pufru; červená – MF složena z 5 % ACN a 95 % 50 mM fosforečnanového pufru 

Lamotrigin taktéž vykazuje silnou závislost na eluční síle MF. Změna poměru 

ACN a MeOH za současného zachování celkového obsahu organické složky vůči pufru 

měla za následek posun píků cca o 3 minuty. Čím déle však zůstává lamotrigin na koloně, 

tím více se zhoršuje symetrie píků a dochází k výraznému chvostování píků 
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(pravděpodobně kvůli bazickému charakteru lamotriginu) a to až do takové míry, že by 

mohla být kvantifikace analytu hodně ztížená. 

Látky uvedené v tabulce byly testovány jako potenciální vnitřní standardy. Za 

podmínek shodných s jinými měřeními a MF složenou ze 40 % ACN a 60 % 50 mM 

fosforečnanového pufru byly sledovány retenční časy, tvary píků a míra absorpce při 210 

nm a 220 nm. 

Látka Retenční čas 

Chloramfenikol 18 min 

Fluoxetin - 

Diazepam 34 min 

Oxazepam - 

Medazepam 25 min 

Pentobarbital sodný - 

Amobarbital 11 min 

Allobarbital 2 min 50 sek 

Sulfathiazol 2 min 50 sek 

Clotrimazol 28 min 

Methylparaben 12 min 20 sek 

Imidazol 50 sek 

Ibuprofen - 

Tabulka 5 – Retenční časy potenciálních vnitřních standardů 

pozn.: Fluoxetin, oxazepam, pentobarbital sodný a ibuprofen se neeluovaly, resp. měly 

dlouhou eluční zónu a velmi nesymetrický pík. 

Vhodné retenční časy vykazovaly sulfathiazol a allobarbital. Vzhledem k lepší 

dostupnosti a vyšším absorpcím při 210 nm byl pro další použití v analýze zvolen jako 

vnitřní standard sulfathiazol. Z toho důvodu byly jeho retenční vlastnosti proměřeny 

podobně jako u ostatních analytů. 
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Obrázek 23 – Retenční chování sulfathiazolu (I.S.) 

Popis: černá – MF složena z 40 % ACN a 60 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

růžová – MF složena z 10 % ACN a 90 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

modrá – MF složena ze 7 % ACN, 3 % MeOH a 90 % 50 mM fosforečnanového pufru; 

zelená – MF složena z 5 % ACN, 5 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového pufru; 

oranžová – MF složena z 3 % ACN, 7 % MeOH a 90 % 10 mM fosforečnanového 

pufru; červená – MF složena z 5 % ACN a 95 % 50 mM fosforečnanového pufru 

Retenční chování sulfathiazolu je podobné, jež vykazuje levetiracetam, jen při 

nižším obsahu organické složky v MF se na koloně zadržuje přibližně o minutu déle 

a zastoupení MeOH ovlivňuje retenční čas mnohem více. Nižší obsah organické složky 

v mobilní fázi vede ke zhoršení symetrie píků a k rozšíření eluční zóny. 
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4.3.3 Tvorba gradientu pro analýzu vybraných antiepileptik 

Při tvorbě vhodného gradientu je tak nutno mít na mysli fakt, že na začátku 

analýzy je potřeba držet nízký podíl organické složky, aby nedošlo k eluci gabapentinu 

současně, nebo v přílišné blízkosti případných balastů z biologického materiálu.  

Následně je kvůli separaci levetiracetamu a sulfathiazolu vhodné procentuální 

zastoupení organické složky neměnit příliš rychle – sulfathiazol by totiž mohl překrývat 

část píku patřící levetiracetamu.  

Dále, chceme-li zachovat krátký čas analýzy a zabránit tak chvostování 

lamotriginu, je kvůli velkému rozdílu v retenčních vlastností analytů (jmenovitě např. 

levetiracetamu a lamotriginu) nutno v poměrně krátkém čase přiměřeně zvýšit eluční sílu 

mobilní fáze (tak, aby nedošlo k překrývání píku primidonu a lamotriginu). Následně 

už je jen třeba zajistit přechod zpět na počáteční složení MF, aby bylo možno nastříknout 

další materiál k analýze.  

 

Obrázek 24 – Chromatogram, MF složena z 5 % ACN, 5 % MeOH a 90 % 10mM pufru 

Popis: hnědá – gabapentin; zelená – levetiracetam; modrá – sulfathiazol; růžová – 

primidon; černá – lamotrigin 

Z naměřených dat vyplynulo, že jako organická složka pro gradient bude 

optimální směs ACN a MeOH v poměru 1:1. Jako polární část byl vybrán 10 mM 

fosforečnanový pufr. 
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Obrázek 25 – Chromatogram s gradientem č. 1 

Popis: modrá – směsný vzorek; světle modrá – průběh gradientu na pumpě B 

Čas [min] Pumpa B [%] 

0,00 – 3,50 2 

3,50 – 10,00 2 → 30 

10,00 – 13,50 30 

13,50 – 17,00 30 → 2 

17,00 – 20,00 2 

Tabulka 6 – průběh gradientu č. 1 

Z chromatogramu vyplývá, že oproti isokratické eluci s MF složenou z 5 % ACN, 

5 % MeOH a 90 % 10 mM pufru došlo k prodloužení retenčních časů gabapentinu, 

levetiracetamu, I.S. a primidonu. Naopak ke snížení došlo u lamotriginu, u kterého ale 

stále docházelo k poměrně výraznému chvostování. Kvůli těmto aspektům byl navržen 

gradient č. 2, ve kterém byl nastaven dřívější a rychlejší vzestup organické složky. 
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Obrázek 26 – Chromatogram s gradientem č. 2 

Popis: modrá – směsný vzorek; světle modrá – průběh gradientu na pumpě B 

Čas [min] Pumpa B [%] 

0,00 – 2,00 2 

2,00 – 6,00 2 → 30 

6,00 – 8,00 30 

8,00 – 10,00 30 → 2 

10,00 – 13,00 2 

Tabulka 7 – průběh gradientu č. 2 

Druhý gradient přinesl zkrácení u potřebných retenčních časů, které jsou však 

stále poměrně dlouhé. Vylepšen by tak dále mohl být zkrácením dlouhých retenčních 

časů, rozestupů mezi analyty a rychlejším ustálením tlaku na koloně po konci programu. 

Gradient č. 3 tak byl upraven způsobem, jež by tyto změny aplikoval – rychlejší vzestup 

na vyšší obsah organické složky v MF a rychlejší ukončení gradientového programu. 
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Obrázek 27 – Chromatogram s gradientem č. 3 

Popis: modrá – směsný vzorek; světle modrá – tlak na pumpě B 

Čas [min] Pumpa B [%] 

0,00 – 2,00 2 

2,00 – 4,50 2 → 35 

4,50 – 5,50 35 

5,50 – 6,00 35 → 2 

6,00 – 11,00 2 

Tabulka 8 – průběh gradientu č. 3 

Gradient č. 3 opět zkrátil stále dlouhé retenční časy analytů (kromě gabapentinu), 

nicméně vyplynula nutnost pomalejšího sestupu organické složky (kvůli potížemi 

s kolísajícím tlakem na pumpě). Dále bylo žádoucí retenční časy ještě zkrátit, a tak bylo 

maximální procento organické složky navýšeno. 
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Obrázek 28 – Chromatogram s gradientem č. 4 

Popis: modrá – směsný vzorek; světle modrá – průběh gradientu na pumpě B 

Čas [min] Pumpa B [%] 

0,00 – 2,00 2 

2,00 – 6,00 2 → 45 

6,00 – 7,50 45 → 2 

7,50 – 10,00 2 

Tabulka 9 – průběh gradientu č. 4 

Čtvrtý gradient zkrátil retenční časy zejména primidonu a lamotriginu. 

U levetiracetamu, I.S. a gabapentinu příliš ovlivněny nebyly. Z obr. č. 28 lze usoudit, 

že 45% podíl organické složky je zbytečně vysoký, jelikož dojde k eluci všech analytů 

ještě před dosažením maximálního procenta. Pro další zkrácení retenčních časů byl 

u gradientu zvolen dřívější začátek vzestupu procentuálního zastoupení a zvýšení podílu 

organické složky od začátku analýzy. 
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Obrázek 29 – Chromatogram s gradientem č. 5 

Popis: modrá – směsný vzorek; světle modrá – průběh gradientu na pumpě B 

Čas [min] Pumpa B [%] 

0,00 – 1,00 5 

1,00 – 3,50 5 → 35 

3,50 – 4,50 35 

4,50 – 6,50 35 → 5 

6,00 – 11,00 5 

Tabulka 10 – průběh gradientu č. 5 

V pořadí pátý gradient významně zkrátil retenční časy všech analytů a zmenšil 

rozlišení mezi píky I.S., primidonu a lamotriginu. Možnost další úpravy byla v rychlejším 

zvýšení organické složky a zmenšení času potřebného pro ustálení tlaku na pumpě. 
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Obrázek 30 – Chromatogram s gradientem č. 6 

Popis: modrá – směsný vzorek; světle modrá – průběh gradientu na pumpě B 

Obrázek 31 – Chromatogram s gradientem č. 6 

Popis: černá – prázdný nástřik; růžová – směsný vzorek standardů zředěný 

na 10 % původní koncentrace; modrá – směsný vzorek 

Čas [min] Pumpa B [%] 

0,00 – 1,00 5 

1,00 – 3,00 5 → 40 

3,00 – 3,50 40 

3,50 – 4,50 40 → 5 

4,50 – 7,25 5 

Tabulka 11 – průběh optimalizovaného gradientu 
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Šestý gradient výrazně zkrátil retenční časy I.S., primidonu a lamotriginu – 

gabapentin a levetiracetam se nijak výrazně nepohnuly. Po ozkoušení několika dalších 

potenciálních programů pro gradient vyplynulo, že rychlejší zvyšování procenta 

organické složky v MF by vedlo k překrývání píků primidonu s lamotriginem a dřívější 

zvyšování by způsobovalo příliš krátké retenční časy pro gabapentin a levetiracetam, jež 

by se tak mohly dostat do zóny, ve které se budou eluovat případné balasty z biologického 

materiálu. Z těchto důvodů lze tento gradientový program považovat za optimalizovaný. 

Nakonec bylo nástřiky jednotlivých analytů ověřeno, které píky patří jednotlivým 

analytům. 

 

Obrázek 32 – Ověření totožnosti píků antiepileptik a I.S. pro gradient č. 6 

Popis: černá – prázdný nástřik; růžová – gabapentin; modrá – levetiracetam; 

zelená – sulfathiazol; oranžová – primidon; červená – lamotrigin 
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4.3.4 Analýza reálných vzorků 

Reálné vzorky pacientů byly testovány pomocí gradientu č. 6. Šlo o už izoláty 

z plazmy, které byly bez další úpravy nastříknuty. Připraveny byly podle interního 

předpisu úseku farmakologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

 

Obrázek 33 – Chromatogram plazmatického izolátu s I.S. s obsahem levetiracetamu a 

lamotriginu 

Popis: V přibližně jedné minutě byly eluovány balasty z plazmy. V retenčním čase 

3,26 min je pík levetiracetamu (v nemocnici byla koncentrace určena na 28,23 mg/l), 

v čase 3,61 min je pravděpodobně pík I.S. (z nemocnice, byl použit 2-(2,2dimethyl-5-

oxopyrrolidin-1-yl)propanamid), v čase 3,90 min je blíže neurčená nečistota a v čase 

4,71 min je pík lamotriginu (v nemocnici byla koncentrace určena na 32,57 mg/l). 

 

Obrázek 34 – Chromatogram plazmatického izolátu s I.S. s obsahem levetiracetamu 

Popis: V přibližně jedné minutě byly eluovány balasty z plazmy. V retenčním čase 

3,26 min je pík levetiracetamu (v nemocnici byla koncentrace určena na 67,14 mg/l), 

v čase 3,61 min je pravděpodobně pík I.S. (z nemocnice, byl použit 2-(2,2dimethyl-5-

oxopyrrolidin-1-yl)propanamid) a v čase 3,90 min je neidentifikovaná nečistota. 
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Obrázek 35 – Chromatogram plazmatického izolátu bez přídavku I.S. s obsahem 

lamotriginu č. 1 

Popis: V přibližně jedné minutě byly eluovány balasty z plazmy. V retenčním čase 

4,74 min je pík lamotriginu (v nemocnici byla koncentrace určena na 4,11 mg/l). 

 

Obrázek 36 – Chromatogram plazmatického izolátu bez přídavku I.S. s obsahem 

lamotriginu č. 2 

Popis: V přibližně jedné minutě byly eluovány balasty z plazmy. V retenčním čase 

4,72 min je pík lamotriginu (v nemocnici byla koncentrace určena na 2,34 mg/l). 

Z uvedených chromatogramů je patrné, že lze metodu použít pro terapeutické 

hodnocení lamotriginu a levetiracetamu, jejichž terapeutické rozmezí je pro lamotrigin 

3 – 15 mg/l a pro levetiracetam 12 – 46 mg/l. Ostatní analyty v době vypracování této 

bakalářské práce nebyly dostupné.46   
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5 ZÁVĚR 

V teoretické části této práce jsou stručně shrnuty poznatky a principy, jež je nutno 

znát k úspěšné analýze antiepileptik, případně i jiných léčiv pomocí HPLC s detekcí 

pomocí diodového pole v UV oblasti. 

V praktické části této bakalářské práce jsou zaznamenány absorpční spektra 

a retenční vlastnosti zkoumaných analytů za použití kolony Kinetex® 5µm C18, 

150 mm × 4,6 mm firmy phenomenex® při teplotě 35 °C a průtoku mobilní fáze o různém 

složení při 0,8 ml/min. Dále také byly postupnou optimalizací nalezeny chromatografické 

parametry a gradient, jež umožňují jejich separaci na základní linii za urychlení analýzy 

na celkový čas 7,25 minut.  

Program optimalizovaného gradientu byl nastaven tak, že první minutu analýzy 

po nástřiku vzorku byl obsah organické složky v mobilní fázi držen na 5 %. Poté je 

do třetí minuty tento podíl zvýšen až na 40 %, kde je udržován po 30 sekund. Následuje 

minutový pokles zpět na 5 % a čekání z důvodu ustálení tlaků v systému po 2 minuty a 45 

vteřin (viz strana 56, obrázek 30, tabulka 11). 

Nakonec byly analyzovány i reálné vzorky z izolátů plazmy z Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové, na nichž byla ověřena funkčnost analýzy.   
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