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Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid 

Chromatography – HPLC) patří jiţ několik desetiletí k rutinním metodám kontroly 

chemických léčiv. Mezi její největší přednosti patří vysoká dělící schopnost, citlivost a 

v neposlední řadě téţ robustnost, zabezpečující při vhodně zvolených 

chromatografických podmínkách dobrou reprodukovatelnost výsledků. 

Vyuţití HPLC v analytických laboratořích v základním výzkumu i v technické 

praxi je velmi rozsáhlé. Moţnost současného kvalitativního i kvantitativního hodnocení 

separovaných sloţek směsi, potřeba minimálního mnoţství vzorku k analýze, rychlost 

analýzy, citlivost stanovení a moţnost plné automatizace – to jsou hlavní přednosti 

HPLC. 

Aplikace této metody je velmi široká: uplatňuje se při analýzách sloţených 

léčivých přípravků (umoţňuje identifikaci léčiva, stanovení obsahu či kontrolu čistoty), je 

vhodná pro monitorování hladin léčiv a metabolitů v tělních tekutinách, pro sledování 

stability léčiv, pro čištění a mikropreparaci látek. Své uplatnění má i v jiných oborech 

(např. kontrola ţivotního prostředí – stanovení pesticidů v ekosystémech, krmivech; 

biologická a biochemická aplikace – analýza bílkovin a nukleových kyselin…). 

PIH je látkou, která je sice známa uţ dlouho, ale do popředí se tento účinný 

chelátor ţeleza dostává teprve v posledních letech jako potencionální léčivo. Jeho snadná 

příprava, poměrně značná selektivnost a nízká toxicita je předpokladem k jeho 

intenzivnímu studiu. 
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2.1. Chromatografické metody 
 

Chromatografické metody jsou v dnešní době vyuţívány velice široce. Jsou 

zaloţené na různých fyzikálně - chemických principech, jeţ mají společné to, ţe při nich 

dochází k postupnému, mnohokrát opakovanému vytváření rovnováţných stavů dělených 

látek mezi dvěma nebo i více fázemi. Jedná se o metody separační, umoţňující analýzu 

směsí s moţností kvalitativního a kvantitativního hodnocení jednotlivých separovaných 

sloţek. [1, 2] 

Základní princip metody spočívá v odlišném dělení jednotlivých sloţek směsi 

mezi stacionární a mobilní fázi chromatografického systému na základě jejich odlišného 

rozdělovacího koeficientu (jeho hodnota udává afinitu jednotlivých sloţek směsi 

k uvedeným fázím nebo jejich nestejnou schopnost difundovat do nich). Jednotlivé druhy 

chromatografie se pak od sebe liší druhem a uspořádáním stacionární a mobilní fáze. 

Stacionární fáze představuje nepohyblivou sloţku, která můţe být tuhá (sorbent) 

nebo kapalná a je umístěna v koloně nebo v ploché vrstvě. Mobilní (pohyblivá) fáze pak 

můţe být kapalná (eluent) nebo plynná (nosný plyn) a je hybnou silou 

v chromatografickém systému. Při styku stacionární i mobilní fáze s dělenými látkami 

dochází k vzájemným interakcím, které jsou základním předpokladem pro jejich separaci. 

[1, 2, 3] 

 

Chromatografické metody lze rozdělit: 

 

1. podle charakteru mobilní fáze: 

 plynová chromatografie ( GC ) 

 kapalinová chromatografie ( LC ) 

 

Plynová chromatografie 

Jedná se o separační metodu s moţností kvalitativního i kvantitativního hodnocení 

separovaných sloţek směsi. Vyuţívá se především pro analýzu těkavých látek, které lze 

zahřátím převést na páry, aniţ by docházelo k jejich rozkladu. Mobilní fází je vţdy plyn – 

nejčastěji dusík nebo helium. Stacionární fází můţe být pevná látka (povrchově aktivní 

adsorbent) nebo kapalina zakotvená na inertním nosiči. [2, 4] 
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Kapalinová chromatografie 

Mobilní fází je kapalina, přičemţ stacionární fází můţe být buď pevná látka, nebo 

kapalina s prvou nemísitelná nebo mísitelná jen omezeně. 

Kapalinová chromatografie můţe být realizována: 

 v plošném uspořádání – z praktického hlediska je to především tenkovrstvá 

chromatografie – uţívá se jak pro důkazy substancí, tak pro identifikaci účinných 

látek v různých lékových formách. Velkou předností je jednoduchost provedení 

analýzy a dostupnost příslušného laboratorního vybavení. Stacionární fázi tvoří 

tenká vrstva sorbentu naneseného na inertní podloţce. 

Nejpouţívanější sorbenty jsou silikagel (oxid křemičitý), alumina (oxid hlinitý), 

prášková celulóza, příp. křemelina. Chromatografický sorbent je s vhodným pojidlem 

nanesen na hliníkovou folii nebo na skleněnou desku. Sorbent můţe dále obsahovat navíc 

příměs fluorescenční látky s maximem fluorescence při 254 nm (příp. 366 nm). 

Papírová chromatografie – tato metoda se dnes pouţívá uţ jen minimálně. 

 v kolonovém uspořádání – pro analytické účely je nejvíce vyuţívána HPLC (viz. 

kap. 2.2.) [2, 3, 5] 

 

 

2. podle podstaty separačního procesu: 

 adsorpční chromatografie 

 rozdělovací chromatografie 

 iontově výměnná chromatografie 

 gelová chromatografie 

 afinitní chromatografie 

 

Adsorpční chromatografie 

Podstatou separace je rozdílná adsorbovatelnost dělených látek na aktivní povrch 

adsorbentu. Jako sorbenty se nejčastěji pouţívají silikagel, oxid hlinitý, oxid hořečnatý, 

prášková celulóza a aktivní uhlí. Dělené látky mohou být v roztoku nebo v plynném 

stavu. Způsob a síla adsorbce závisí na povaze adsorbentu, na chemickém sloţení 

adsorbované látky a na sloţení mobilní fáze, kterou tvoří čistá rozpouštědla nebo směsi 

rozpouštědel. [5, 6, 7] 
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Rozdělovací chromatografie 

V kapalinové rozdělovací chromatografii je podstatou separace rozdílná 

rozpustnost dělených látek ve dvou vzájemně nemísitelných kapalinách. Pouţívá se 

dvojfázový systém, přičemţ jedna fáze bývá bohatší na organická rozpouštědla a druhá 

na vodu. Zakotvena bývá vodná fáze, a to na pevných hydrofilních nosičích jako je 

silikagel, křemelina, škrob, hydrofilní gely, prášková celulóza nebo filtrační papír. Fáze 

organická bývá většinou mobilní. 

Častěji se však vyuţívá systému obrácených fází (reverse phase RP), kdy 

organické hydrofóbní rozpouštědlo (nebo i např. silikonový olej) slouţí jako zakotvená 

fáze a mobilní fáze je hydrofilní rozpouštědlo. Tento systém je vhodný k dělení méně 

polárních látek. 

V plynové rozdělovací chromatografii se jedná o separaci v systému kapalina 

(zakotvená fáze) – plyn (mobilní fáze) a podstatou separačního procesu je rozdílná 

rozpustnost dělených látek unášených nosným plynem v kapalné stacionární fázi. [2, 3, 6] 

 

Iontově výměnná chromatografie 

Lze ji realizovat jen jako kapalinovou chromatografii. Stacionární fází jsou 

iontoměniče (katexy nebo anexy) a dělit je moţné pouze elektrolyty schopné existence 

v iontové formě. Iontoměniče jsou nerozpustné látky, které ve styku s vodnými roztoky 

bobtnají a uvolňují elektrolytickou disociací ionty. Tyto uvolněné ionty pak mohou být 

nahrazeny ionty přítomnými v roztoku, které mají k měniči větší afinitu. Ionexy jsou 

převáţně tuhé látky, které se pouţívají ve formě zrnek nebo perel. 

Podstatou separace je rozdílná afinita dělených látek k iontovýměnným skupinám 

iontoměniče. Rozdílnost afinity separovaných látek je dána rozdílnými hodnotami 

disociačních konstant ionogenních skupin, různou velikostí iontů a různým mocenstvím 

iontů. [2, 3, 8] 

 

Gelová chromatografie 

Jedná se také o kapalinovou chromatografii, kde analyzované látky jsou 

separovány na základě velikosti a tvaru molekul resp. své molární hmotnosti na základě 

sítového efektu gelu. Stacionární fází je nabobtnalý gel (např. dextranový gel Sephadex). 

Nestejnost distribuce molekul mezi obě fáze se projeví postupným dělením sloţek 

podle velikosti molekul. Jako první opouští kolonu sloţka s největšími molekulami, které 
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do gelu vůbec nemohly vniknout, a jsou proto mobilní fází nejvíce unášeny. Středně 

velké molekuly, které mohly cestou částečně difundovat do stacionární fáze, jsou tím 

poněkud brzděny. Malé molekuly během průtoku kolonou pronikly difúzí bez zábran do 

obou fází, rovnováha jejich distribuce byla ve srovnání s ostatními posunuta ve prospěch 

gelu a to způsobilo jejich značné zbrzdění. Opouštějí proto kolonu jako poslední. 

Separace molekul je tedy závislá na rozmezí velikosti pórů zvoleného gelu. [2, 3, 9] 

 

Afinitní chromatografie 

(nověji bioafinitní chromatografie) 

Je to speciální metoda izolace biologicky aktivních látek, která je zaloţena na 

specifických interakcích charakteristických pro některé biologické a biochemické 

procesy. Interakce probíhají mezi dvojicemi látek s vysokou selektivitou – jedná se 

vlastně o sorpci a desorpci dvou látek (např. enzym – inhibitor, hormon – receptor, 

protilátka – antigen). Jestliţe se jedna z uvedených dvojic látek váţe kovalentní vazbou 

na vhodný nosič, aniţ je tím porušena její funkce, je moţno takto vázanou látku pouţít 

k selektivnímu zachycování druhé látky příslušné dvojice z roztoku. [6, 10] 

 

 

3. podle způsobu vyvíjení chromatogramu: 

 eluční chromatografie 

 frontální chromatografie 

 vytěsňovací chromatografie 

 

Eluční chromatografie 

Vzorek směsi se na kolonu nanese jednorázově a pak se vymývá mobilní fází 

(rozpouštědlem), které má ke stacionární fázi menší afinitu neţ kterákoliv ze sloţek. 

Kaţdá ze sloţek se můţe vymývat nezávisle na druhých, nemusí se vytěsňovat. Sloţky 

také vytékají podle afinit, ale jejich pohyb je určován v podstatě jen interakcí mezi 

sloţkou – stacionární a mobilní fází. Sloţky poté opouštějí kolonu ve formě zcela 

oddělených zón – píků. 

   Podle sloţení mobilní fáze se eluční chromatografie dělí na: 

 izokratickou (kolona se promývá stále stejnou mobilní fází) 
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 gradientovou (kolona se promývá postupně několika mobilními fázemi, z nichţ 

kaţdá následující má vţdy vyšší eluční schopnost). [3, 6] 

 

Frontální chromatografie 

Pro tuto techniku je charakteristické stálé přivádění roztoku dělené směsi na 

kolonu aţ do konce chromatografického procesu (dělená směs je rozpuštěna v mobilní 

fázi). Nejdřív vytéká samotná mobilní fáze, potom sloţka s nejmenší afinitou ke 

stacionární fázi (tedy čím větší afinita sloţky ke stacionární fázi, tím pomaleji vytéká 

z kolony). V čisté formě lze izolovat pouze nejslaběji sorbovanou sloţku dělené směsi. 

[6] 

 

Vytěsňovací chromatografie 

Jedná se o jednorázové vnesení chromatografované směsi na kolonu. Potom se aţ 

do konce kontinuálně přivádí roztok mobilní fáze (vytěsňovadla), který má ke stacionární 

fázi největší afinitu. Sloţky za postupu kolonou mezi sebou soutěţí o vazby na 

stacionární fázi. Sloţka s nejmenší afinitou opouští kolonu jako první, jako poslední 

vytéká vytěsňovadlo. [6] 
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2.2. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 
 

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie – High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) je v současné době jedna z nejprogresivnějších analytických 

metod, která nachází stále větší uplatnění ve všech oblastech analýzy léčiv.  

Hlavní přednosti HPLC: 

 svou podstatou se jedná o separační metodu, která umoţňuje kvalitativní i  

kvantitativní hodnocení separovaných sloţek 

 rychlost analýzy, citlivost stanovení (v závislosti na pouţitém detektoru) 

 pro analýzu postačuje minimální mnoţství vzorku 

 moţnost automatizace 

 

Dělení látek nastává mezi stacionární fází naplněnou v koloně a mobilní fází 

procházející kolonou za vysokého tlaku. K dělení látek lze vyuţít všech vratných 

dvoufázových separačních mechanismů jako je adsorpce, rozdělování, iontová výměna 

nebo sítový efekt gelu a díky tomu je moţné nalézt selektivní a účinný chromatografický 

systém k dělení prakticky všech organických látek rozpustných ve vodě nebo 

organických rozpouštědlech. 

Předpokladem úspěšné HPLC analýzy je optimalizace chromatografických 

podmínek tak, aby jednotlivé separované sloţky směsi poskytovaly ostré a symetrické 

chromatografické píky, rozdělené pokud moţno aţ na základní linii. [11] 

 

2.2.1. Komponenty HPLC  

HPLC sestava se skládá ze zásobníků mobilní fáze, pump, směsného zařízení (pro 

mísení jednotlivých sloţek mobilní fáze), dávkovacího zařízení (pro manuální dávkování 

nebo autodávkovač), kolony se stacionární fází, detektoru, počítače a tiskárny (obr.1). 

Jednotlivé sloţky mobilní fáze jsou pod konstantním tlakem pumpovány do 

směsného zařízení, kde dochází k jejich smísení v předem nastaveném poměru. Odtud 

putuje mobilní fáze do kolony, do níţ byla prostřednictvím dávkovacího zařízení 

injikována směs látek určených k analýze. Na základě rozdílného dělení jednotlivých 

sloţek směsi mezi stacionární a mobilní fází dochází k jejich postupné eluci z kolony. 
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Sloţky postupně putují k detektoru a na základě elektrického signálu vyslaného 

z detektoru pak počítač vyhodnocuje výsledky. [12] 

 

Obr. č. 1 - Schéma kapalinového chromatografu 

Z1, Z2, Z3 – zásobníky mobilní fáze, Č – vysokotlaké čerpadlo, PG – programovací 

jednotka, DZ – dávkovací zařízení, K – chromatografická kolona, D – diferenciální 

detektor, PC – počítač s tiskárnou (Plná čára znázorňuje tok mobilní fáze, přerušovaná 

čára elektrický signál.) [2] 

 

Zásobníky mobilní fáze – jsou většinou nádoby skleněné, plastové nebo nerezové. 

Některé mají uzávěr, aby se zabránilo pronikání plynu do mobilní fáze nebo naopak 

unikání par rozpouštědla do okolní atmosféry. Pouţívané mobilní fáze musí být velmi 

čisté a zbavené rozpuštěných plynů (toho se dosáhne probubláváním heliem nebo 

působením ultrazvuku či vakua).  

HPLC analýzu lze realizovat za konstantního sloţení mobilní fáze v průběhu celé 

analýzy, tzv. izokratická eluce (pro analytické účely je pouţívána častěji). Je-li v průběhu 

analýzy programově měněno sloţení mobilní fáze, jedná se o tzv. gradientovou eluci. [1, 

7] 

 

Čerpadla – musí zaručit konstantní průtok, který umoţňuje kvalitativní i kvantitativní 

analýzu. Poţadavkem na funkci čerpadel je, aby tok mobilní fáze byl plynulý, tj. bez 

pulsů, které by mohly způsobit výkyvy v detektoru. Je třeba, aby konstrukční materiál byl 

chemicky odolný proti korozívním účinkům dopravovaných kapalin. [12] 

 

Dávkovací zařízení – dávkování roztoku vzorku lze provést buď dávkovacím kohoutem 

(dávkuje se pevně daný přesný objem) nebo pomocí autosampleru (automatický 
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dávkovač). V dnešní době převládá vnášení vzorku do chromatografického systému 

pomocí šesticestného ventilu s dávkovací smyčkou, která má známý objem. [5, 10] 

 

Chromatografické kolony 

Kolony pro HPLC jsou ocelové nebo skleněné trubice 5 – 30 cm dlouhé o 

vnitřním průměru 2 – 8 mm naplněné stacionární fází o velikosti částic 3 – 10 μm. Náplň 

kolony musí být zcela homogenní a rovnoměrná. Účinnost kolon závisí nejen na kvalitě 

pouţitého sorbentu, ale i na jejím tvaru, materiálu, vnitřním povrchu nebo způsobu 

plnění. 

Při normálním uspořádání fází (Normal-Phase) je stacionární fáze systému 

reprezentována velmi polárním materiálem (např. silikagel) a eluuje se prostřednictvím 

nepolární mobilní fáze (např. hexan). 

O systému převrácených fází (Reversed-Phase) hovoříme tehdy, pokud je 

stacionární fáze méně polární neţ mobilní fáze. Kvůli vysoké polaritě OH-skupin jiţ tedy 

nelze zpravidla pouţít klasický neupravený silikagel. Nejčastěji pouţívaným nepolárním 

sorbentem je silikagel modifikovaný na svých hydroxylových skupinách alifatickým 

řetězcem s 8 nebo 18 uhlíky. Středně polární fázi představuje např. tříuhlíkatý řetězec 

obsahující skupinu -CN, -NH2, -OH. Oproti normálnímu uspořádání fází je pak 

analyzovaná látka zadrţovaná v koloně tím více, čím je lipofilnější. 

Moderní přístroje umoţňují pouţít při dělení látek několik kolon najednou, jedná 

se o techniku přepínání spřaţených kolon (column switching). Kolony bývají spojeny za 

sebou a mohou se lišit délkou, náplní apod. Metoda se pouţívá ke zlepšení separace látek 

a zkracuje čas analýzy. [2, 13] 

 

Detektory 

Detektor neustále proměřuje sloţení mobilní fáze systému po výstupu z kolony a 

při změně oproti čisté mobilní fázi vyšle odpovídající signál do počítače, který jej dále 

zpracovává. 

V ideálním případě by měl s dostatečnou citlivostí a dostatečně rychle registrovat 

všechny sloţky dělené směsi a neměl by podléhat změnám vnějších podmínek (např. 

teploty). 

 Spektrofotometrický detektor 

    Tento typ detektoru patří dnes v HPLC mezi nejčastěji pouţívané. Je velice 

citlivý a lze jej pouţít při gradientové eluci. Proměřuje absorbanci 
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elektromagnetického záření určité vlnové délky sloţek eluátu, který protéká celou 

detektoru. K detekci léčiv se vyuţívá především UV oblast spektra, méně potom 

oblast viditelná (VIS) a infračervená (IČ). Patří mezi detektory selektivní, protoţe 

absorpce záření je podmíněna přítomností chromoforních skupin v analyzovaném 

léčivu. Chromofor je seskupení atomů v molekulách, kde dochází k absorpci 

v oblasti 200 – 800 nm.  

    V praxi se uplatňují především tyto UV detektory: 

UV detektor s fixní vlnovou délkou (nejčastěji 254 nm nebo 280 nm, při nichţ 

absorbuje většina léčiv, jsou poměrně jednoduché konstrukce a cenově dostupné) 

UV – VIS detektor s proměnnou vlnovou délkou (libovolně měnitelná podle potřeb) 

scanning UV detektor (snímající během několika sekund absorpční spektrum 

v maximu píku hodnoceného léčiva) 

diode array detektor (řízený počítačem, snímá absorpční spektrum eluátu 

v libovolném bodě chromatografického píku, výsledkem je trojrozměrný 

chromatogram). [1, 2, 7] 

 

 Fluorescenční detektor 

    Látky vykazující přirozenou fluorescenci nebo látky, které lze převést na 

fluoreskující deriváty lze pomocí tohoto detektoru velmi citlivě proměřit. Oproti 

UV/VIS detektoru vykazuje 1000x větší citlivost. [13] 

 

 Refraktometrický detektor  

    Refraktometrické detektory měří rozdílný index lomu mezi čistou mobilní fází a 

eluátem vytékajícím z kolony, který obsahuje analyzovanou látku. [1, 2, 13] 

    V porovnání s UV/VIS-detektorem je jeho citlivost o několik řádů menší. 

 

 Vodivostní detektor 

    Princip detektoru spočívá v měření vodivosti, která proporcionálně odpovídá 

koncentraci iontů v mobilní fázi. Lineární, přesná oblast měření není příliš velká, 

další nevýhodou je relativně malá selektivita. [13] 
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 Hmotnostní detektor 

    Pro detekci léčiv se v poslední době vyuţívá také spojení HPLC s hmotnostní 

spektrofotomerií (MS). Toto spojení je vysoce selektivní, citlivé a poskytuje řadu 

údajů pro identifikaci léčiv, ale je velmi finančně náročné. 

    Po výstupu z HPLC kolony je nutno z eluentu odstranit mobilní fázi. Molekuly 

léčiva v plynném stavu jsou v hmotnostním spektrometru ionizovány nárazy 

elektronů, termoionizací nebo elektroionizací. Nabité částice jsou poté 

v magnetickém nebo vysokofrekvenčním poli separovány podle hmotnosti a náboje 

a je zaznamenáno hmotnostní spektrum (coţ je četnost iontů ve vztahu k poměru – 

hmotnost/počet nábojů). [2] 

V moderních HPLC sestavách se běţně pouţívá několik detektorů seřazených 

paralelně či sériově za sebou, coţ umoţňuje provést v krátkém čase více srovnávacích 

měření. 

 

Zařízení pro zpracování dat 

K vyhodnocování a dalšímu zpracování chromatografických dat se dříve 

pouţívaly jedno- i vícekanálové integrátory vybavené mikroprocesorem. Dnes se 

pouţívají hlavně počítače vybavené speciálním softwarem pro zpracování 

chromatografických dat. Počítač přímo ovládá pracovní parametry chromatografu 

(sloţení mobilní fáze, průtok mobilní fáze, teplotu, citlivost detektoru apod.). [13] 

 

2.2.2. Kvalitativní a kvantitativní analýza HPLC chromatogramu 

Ke kvalitativní a kvantitativní analýze slouţí chromatografická křivka. Základní 

kvalitativní charakteristikou v HPLC je retenční (eluční) čas tR , coţ je čas od nástřiku 

vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku. Důkazem totoţnosti je shoda 

retenčních dat tR chromatografického píku léčiva v analyzovaném vzorku s retenčním 

časem píku standardu (+ ověření totoţnosti látky další metodou, např. pomocí NMR). 

Stanovení léčiv metodou HPLC je v řadě lékopisných článků spojeno se zkouškami na 

čistotu. Plocha píku, případně výška píku, je kvantitativním údajem a je tedy úměrná 

koncentraci separované látky. Na základě zjištěných ploch píků se obsah látky ve vzorku 

určuje pomocí standardu. Pouţívá se buď metoda vnitřního, nebo vnějšího standardu. [14, 

15] 
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Metoda vnějšího standardu 

Spočívá ve dvou krocích, ve dvojím dávkování. V prvním kroku se na kolonu 

nastříkne roztok analyzovaného vzorku a po registraci chromatografického záznamu se 

nastříkne vnější standard a opět se registruje jeho chromatogram. Jako vnější standard se 

pouţívá u substancí tzv. chemická referenční látka, nebo u sloţených lékových přípravků 

jedna z analyzovaných sloţek směsi. Koncentrace stanovovaných sloţek směsi se pak 

vypočítá z poměru ploch (výšek) píků jednotlivých stanovovaných látek a plochy píku 

vnějšího standardu. [14] 

 

Metoda vnitřního standardu 

 Zakládá se na přídavku přesně známého mnoţství standardní látky (jiná látka 

s podobnou chemickou strukturou a podobnými fyz-chem. vlastnostmi) do analyzované 

směsi před vlastní analýzou. Po důkladném promíchání se vzorek nastřikuje na kolonu. 

Koncentrace stanovovaných sloţek se opět vypočítá z poměru ploch (výšek) píků 

jednotlivých separovaných sloţek a plochy píku vnitřního standardu. Protoţe standard a 

vzorek jsou při současném chromatografování vystaveny stejným vlivům, dochází tím 

k jejich eliminaci. Metoda vnitřního standardu je méně časově náročná a hlavně přesnější, 

protoţe není zatíţena chybou dvojího nástřiku. Vnitřní standard však musí být eluován 

v blízkosti píků, které budou vyhodnocovány, musí mít podobnou koncentraci jako 

hodnocené látky a musí být chemicky inertní. Po vyhodnocení ploch píků vypočítáme 

poměr ploch a sestrojíme kalibrační křivku jako závislost poměru ploch na koncentraci. 

[14, 15]
 
 

 

2.2.3. Teorie HPLC  

Charakteristickou veličinou pro kaţdou látku v daném chromatografickém 

procesu je retenční (eluční) čas tR nebo retenční objem VR. Retenční čas je doba, která 

uplyne od nástřiku vzorku do dosaţení maxima píku a retenční objem je objem mobilní 

fáze, která proteče kolonou od nástřiku po eluci koncentračního maxima píku. Tyto dvě 

veličiny spolu souvisí vztahem:  

VR = tR · v  

kde  v je průtoková rychlost mobilní fáze. 
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Retenční objem je dán součtem veličin: 

VR = V´R + VM 

kde V´R je skutečný retenční objem a VM (mrtvý objem) odpovídá celkovému objemu 

mobilní fáze od nástřiku aţ po detektor. U většiny dobře sestrojených přístrojů je tento 

objem minimální a proto jej lze zanedbat. 

 

Analogicky platí tento vztah i pro retenční čas: 

tR = t´R + tM 

kde t´R  je skutečný retenční čas a tM  je mrtvý čas kolony, tj. čas látky, která se v koloně 

nezadrţuje. 

  

Dále se k charakteristice retence pouţívá hmotnostní distribuční poměr Dm 

(známý jako kapacitní faktor k´ nebo retenční faktor k), pro který platí vztahy: 
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 Hmotnostní distribuční poměr vyjadřuje poměr mezi celkovým mnoţstvím 

chromatografované látky ve stacionární fázi k celkovému mnoţství této látky ve fázi 

mobilní. Je přímo úměrný rovnováţnému distribučnímu koeficientu KC (známý téţ jako 

distribuční konstanta), který je vyjádřením poměru koncentrací chromatografované látky 

v obou fázích.  

    
M

S

CM
V

V
KD   

kde VS je objem stacionární fáze a VM objem mobilní fáze. Hmotnostní distribuční poměr 

dovoluje odhadnout eluci látek z kolony v přijatelném čase a retenčním objemu. Pokud je 

Dm malé (1 aţ 10) je i trvání analýzy krátké. 

K popisu účinnosti separace látek se pouţívá veličina rozlišení RS. Rozlišením se 

rozumí rozdíl vzdálenosti dvou píků separovaných látek a platí pro ně vztah: 
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kde t 1, 2  jsou retenční časy píků a w 1, 2  jsou šířky píků v poloviční výšce. Dokonalého 

rozlišení aţ na základní linii se dosáhne při hodnotě R = 1,5. Rozlišení souvisí 

s kapacitním poměrem, distribuční konstantou a účinností. 

 Separační účinnost kolony se vyjadřuje pomocí parametru účinnosti kolony, který 

je vyjádřen počtem teoretických pater N, pro které platí : 

 

    

2

h

R

w

t
54,5N 








   

 Při výpočtu mnoţství teoretických pater se pouţívá retenční čas tR  testované látky 

a šířka píku v polovině jeho výšky wh. Zdánlivý počet teoretických pater se mění se 

stanovovanou sloţkou, kolonou a retenčním časem. 

 Pro srovnání účinnosti různých kolon se pouţívá parametru výškového 

ekvivalentu patra H, který je poměrem délky kolony L vyjádřené v metrech a počtu 

teoretických pater N dle vztahu: 

N 

L
H   

 

Výškový ekvivalent teoretického patra závisí na řadě parametrů, důleţitým je průtoková 

rychlost U. Závislost popisuje Van Deemterova rovnice: 

     
CUU

BA
H




  

 

kde A je příspěvek turbulentní difúze, B je příspěvek molekulární difúze, C 

charakterizuje příspěvek odporu vůči převodu hmoty k výškovému ekvivalentu 

teoretického patra. Pro dosaţení účinné separace je nutné, aby hodnota ekvivalentu 

teoretického patra činila 0.01 – 1.00 mm. Dalšími faktory ovlivňujícími tuto veličinu je 

mimokolonový mrtvý objem a objem analyzovaného vzorku. 

 Důleţitým parametrem je také selektivita kolony. To je míra relativní separace 

dvou sloţek směsi. 

     
m1

m2

R1

R2

D

D

t´

t´
   

 

Selektivitu v kapalinové chromatografii je moţné ovlivnit sloţením mobilní fáze, změnou 

pH mobilní fáze, teplotou a také náplní kolony. [1, 12] 
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 Další parametr je poměr signálu k šumu (S/N), který ovlivňuje přesnost stanovení 

obsahu sloţek. Vypočítá se ze vzorce: 

    
h

2H
S/N   

 

H je výška píku odpovídajícího dané látce na chromatogramu  předepsaného 

porovnávacího roztoku. 

h značí absolutní hodnotu největší výchylky signálu šumu od základní linie na 

chromatogramu kontrolního roztoku získaného při slepé zkoušce a sledovaného v rozsahu 

úměrném 20 –ti násobku šířky píku v polovině jeho výšky na chromatogramu 

předepsaného porovnávacího roztoku pozorovaného v místě rovnoměrně situovaného 

okolo místa, kde by se tento pík nacházel. [16, 17]
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2.3. Validační parametry 
 

Kaţdá analytická metoda musí být validována. Jedná se o sérii experimentů, 

kterými se zjistí nejdůleţitější charakteristiky metody, potvrdí se, ţe dává 

reprodukovatelné a spolehlivé výsledky a je vhodná pro zamýšlené pouţití. Cílem 

validace je zajistit, aby při opakovaném pouţití v jedné nebo různých laboratořích dávala 

metoda stále stejně spolehlivé výsledky. [18, 19] 

 

2.3.1. Linearita 

Linearita je schopnost metody poskytovat výsledky přímo úměrné koncentraci 

stanovované látky ve vzorku. 

Linearita analytické metody se doloţí buď graficky, jako závislost výsledků na 

koncentraci stanovované látky, nebo matematicky pomocí výsledků lineární regresní 

analýzy. Uvádí se korelační faktor (jako míra linearity), směrnice (jako míra citlivosti), y-

úsek (jako míra vedlejších vlivů) a chyby stanovení všech těchto hodnot. [18, 19] 

 

2.3.2. Správnost 

Správnost je odchylka výsledku metody od správné hodnoty. Správná hodnota se 

zjistí buď jinou, nezávislou metodou, jejíţ správnost je ověřena, nebo analýzou 

modelového vzorku, tj. placeba s přidaným standardem. Není-li k dispozici placebo, 

provede se analýza vzorku s přídavkem standardní látky. 

Správnost se vyjadřuje jako výtěţnost (recovery) – R (%) 

                                                 nalezená hodnota × 100     
                                       R  = ———————————  
                                                      skutečná hodnota                                       [18, 19] 

 

2.3.3. Přesnost 

Přesnost analytické metody je míra shody mezi jednotlivými výsledky metody 

opakovaně prováděné s homogenním vzorkem. Podle podmínek opakování metody se 

rozlišuje opakovatelnost a reprodukovatelnost.  
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Při stanovení opakovatelnosti se metoda provádí jedním analytikem na tomtéţ 

přístroji, se stejnými činidly, na jednom zhomogenizovaném vzorku. Jde tedy o přesnost 

uvnitř laboratoře. 

Při stanovení reprodukovatelnosti se metoda provádí na jednom 

zhomogenizovaném vzorku, ale v různých laboratořích, různými analytiky, s různými 

činidly i přístroji. V tomto případě jde o přesnost při přenosu metody z jedné laboratoře 

do druhé. 

Přesnost se vyjádří jako relativní směrodatná odchylka (RSD) a stanoví se 

minimálně ze 6 nezávislých analýz zhomogenizovaného vzorku, provedených 

kompletním postupem, počínaje přípravou vzorku. Jde o chybu celého analytického 

postupu, tedy jak instrumentální části, tak postupu přípravy vzorku. Nestačí proto jen 

např. 6x nastříknout do chromatografu jeden roztok, ale je nutné připravit kompletním 

postupem všech 6 roztoků vzorku. 
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%RSD – relativní směrodatná odchylka 

x  - průměr jednotlivých hodnot 

ix  - jednotlivé hodnoty 

n  - počet jednotlivých hodnot                                                                        [18, 19] 

 

2.3.4. Robustnost 

Robustnost je míra reprodukovatelnosti výsledků získaných analýzou jednoho 

homogenního vzorku v různých laboratořích, různými analytiky, na různých přístrojích a 

s různými činidly. Je to vlastně reprodukovatelnost výsledků z parametru přesnosti. 

Je to míra schopnosti metody dávat správné a přesné výsledky i při menších 

změnách pracovních podmínek, ke kterým nutně dochází při provádění metody v jiné 

laboratoři, i kdyţ popsaný postup zůstává zachován. Znamená míru vlivu proměnných 

podmínek při provedení metody na její výsledky. Je moţné dokládat robustnost číselně 

stanovením reprodukovatelnosti. [18, 19] 
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2.3.5. Selektivita 

Selektivita je schopnost metody změřit správně a specificky stanovovanou látku 

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

přípravků, pomocné látky, nečistoty z výroby, rozkladné produkty, zbytková 

rozpouštědla nebo neznámé látky. Je nutné doloţit, ţe metoda je dostatečně selektivní pro 

dané pouţití. Metoda pro stanovení obsahu účinné látky nesmí být rušena výchozími 

látkami, vedlejšími produkty, pomocnými látkami, dalšími sloţkami přípravku nebo 

zbytkovými rozpouštědly. U stabilitu indukující metody musí být doloţeno oddělení 

rozkladných produktů. 

Selektivita se vyjadřuje jako rozdíl mezi výsledky analýzy vzorku bez nečistot a 

vzorku s přidanými rozkladnými produkty, sloţkami placeba nebo různými nečistotami. 

[18, 19] 

 

2.3.6. Detekční a kvantitativní limit (citlivost metody) 

Detekční limit je pro limitní testy, tj. testy zjišťující jen je-li látka nad nebo pod 

určitou hranicí. Je to nejniţší detekovatelná koncentrace látky, nestanovované 

kvantitativně. Kvantitativní limit je pro kvantitativní stanovení obsahu nečistot. Je to 

nejniţší koncentrace látky, stanovitelná s přijatelnou přesností a správností.  

Stanovení obou těchto limitů závisí na tom, jde-li o metodu neinstrumentální nebo 

instrumentální. U neinstrumentálních metod se hledají tyto limity experimentálně. 

Zanalyzují se vzorky o známé koncentraci stanovované látky a určí se minimální 

koncentrace, kdy je moţné ještě látku detekovat, a nebo ji lze ještě stanovit s přijatelnou 

přesností a správností. 

U instrumentálních metod se zjišťují tyto limity na základě šumu. Jeden 

z moţných postupů – stanoví se směrodatná odchylka odezvy slepého vzorku, její 

trojnásobek odpovídá detekčnímu limitu a desetinásobek kvantitativnímu limitu. Získaná 

hodnota se pak ověří analýzou příslušné koncentrace vzorku. [18] 
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2.4. Biologický materiál 
 

2.4.1. Volba biologického materiálu 

Při volbě biologického materiálu k analytickému vyšetření musíme přihlédnout 

k řadě okolností, jak z hlediska metodických moţností, tak z hlediska vhodnosti pro 

sledování stanoveného cíle. 

Je nutno mít na zřeteli, ţe vyšetřovaný materiál tvoří zpravidla velmi 

komplikovanou směs navzájem se ovlivňujících sloţek, které mohou působit kladně nebo 

záporně na chování analytu a také na vlastní průběh reakce. Bude to především 

přítomnost bílkovin, s jejich moţností vazeb, stav komplexu udrţujícího pH s jeho 

odchylkami a pufrovací kapacitou, parciální tlaky plynů v nativním materiálu a další. 

Vliv bude mít i přítomnost různě široké palety organických a neorganických látek a celá 

řada dalších fyzikálně chemických vlastností celého prostředí. 

Z hlediska dosavadních zkušeností se pouţívaly jako nejvhodnější vyšetřovací 

materiály pro TDM krev a moč. V poslední době se však pozornost soustředila na sliny, 

likvor, mateřské mléko, slzy, ţluč, pot a stolici. Pro historickou analýzu a toxikologické 

monitorování jsou nejčastěji pouţívány moč, krev a zvratky. 

Technika zpracování vyšetřovaného materiálu k přípravě analyzovaného vzorku je 

tím snazší, čím je materiál tekutější a sloţkově jednodušší. Přímé zpracování 

vyšetřovaného materiálu je u řady metod moţné, především pokud jde o likvor, sliny, 

případně moč, avšak u komplikovanějších systémů, jako u krve, stolice či vlasů je obtíţné 

a v důsledku řady interferenčních vlivů i velmi málo spolehlivé. [20] 

 

2.4.2. Izolace látek z biologického materiálu 

 Pouţití moderních metod instrumentální analýzy klade náročné poţadavky na 

úpravu vzorku. Příprava a úprava vzorku je často časově nejnáročnějším a nejkritičtějším 

krokem analýzy. Biologický materiál obsahuje látky nebo jejich metabolity v nízkých 

koncentracích a naopak ve vysokých koncentracích řadu endogenních látek působících 

rušivě. Proto je většinou nutné předčištění a nakoncentrování biologického vzorku. [21] 

Ojediněle se pouţívá metoda přímého nástřiku vzorku na chromatografickou 

kolonu bez předchozí úpravy. Koncentrace takto stanovované látky musí být vysoká a 
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vlnová délka pro detekci musí být volena tak, aby docházelo k minimální interferenci 

balastů. Nutné je v tomto případě pouţití předkolony. [21] 

 Výběr metody úpravy vzorku záleţí na druhu biologického materiálu, na 

chemické struktuře izolované látky, na její polaritě a rozpustnosti. Dále jsou popsány 

některé způsoby úprav vzorku před analýzou. [21] 

 

2.4.2.1. Extrakce rozpouštědly 

       (liquid – liquid extraction  -  LLE) 

 

Výhodou této extrakční metody je její jednoduchost a nenáročnost na čas a na 

zařízení. Lze ji vyuţít jak pro izolaci většího mnoţství látek, tak pro stopové koncentrace. 

Mezi nevýhody patří velká spotřeba rozpouštědla, moţnost vzniku emulzí při přílišném 

třepání a časová náročnost pracovního postupu. 

Princip extrakce spočívá v rozdělení extrahované látky mezi dvě vzájemně 

nemísitelné kapaliny v rozdělovacím poměru K podle Nerstova zákona: 

 

 fázi  vodnélátky ve  ekoncentrac

fázi organické látky v  ekoncentrac
K   

 

Při výběru vhodných rozpouštědel pro extrakci je nutno především přihlíţet 

k rozpustnosti extrahovaných látek v obou fázích a k rozdílu v rozdělovacím poměru 

mezi nimi. 

 Je-li K > 1, tj. přechází-li látka spontánně z původního roztoku do rozpouštědla, 

pak často stačí pouhým protřepáním obou fází převést všechnu látku do 

rozpouštědla. 

 Je-li K < 1, musí být provedena vícestupňová extrakce. 

Po provedené extrakci je organická fáze obsahující analyzovaný vzorek odpařena do 

sucha v proudu dusíku. Odparek je rozpuštěn v minimálním objemu mobilní fáze a poté 

vstříknut na kolonu chromatografu. Tímto postupem je vzorek zbaven některých 

interferenčních látek a současně dojde k nakoncentrování stanovovaných látek. [21] 
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Extrakční proces ovlivňuje řada faktorů: 

 fyzikálně-chemické vlastnosti rozpouštědla 

Při volbě rozpouštědla je důleţité znát charakter extrahované látky. Obecně lze říci, ţe 

látky, ve kterých převládají hydrofobní skupiny, jsou více rozpustné v nepolárních 

rozpouštědlech. Naopak látky s hydrofilními skupinami jsou rozpustné v rozpouštědlech 

polárních. Důleţité je, aby se rozpouštědlo co nejméně mísilo s vodnou fází a aby 

nereagovalo s ní ani s extrahovanou látkou. Při UV detekci je nutno brát v úvahu 

případnou interferenci rozpouštědla (např. u acetonu) a zvolit vhodnou vlnovou délku. 

 pH vodné fáze 

Vyšší selektivity extrakce lze dosáhnout úpravou pH vodné fáze, čímţ dochází 

k ovlivnění ionizace látky a tedy i její rozpustnosti v jednotlivých rozpouštědlech. 

Ionizovaná látka zůstane ve vodné fázi, zatímco neionizovaná látka můţe přecházet do 

organické fáze. Při niţším pH (< 5,5) je sníţena disociace kyselých látek, které se pak 

lépe extrahují do organických rozpouštědel. Při vyšším pH (> 7) jsou naopak snadněji 

extrahovány látky bazické. 

 vzájemný poměr nemísitelných fází 

Vhodně zvoleným poměrem organické fáze a vodné fáze lze zlepšit extrahovatelnost 

látek a zpracovatelnost extrahované směsi. Větší mnoţství organického rozpouštědla 

zvyšuje výtěţek extrakce a zároveň sniţuje moţnost vzniku emulze. Nejvhodnější poměr 

vodné a organické fáze je 1:5 aţ 1:10. 

 způsob a doba trvání extrakce 

Reprodukovatelnost izolace závisí na způsobu, intenzitě a době třepání. Intenzita a doba 

třepání má být taková, aby přechod látky do rozpouštědla byl co nejúplnější. Doba 

extrakce nemá být neúměrně dlouhá z důvodů praktických a z důvodů zamezení vzniku 

těţko odstranitelných emulzí. Pro kvantitativní hodnocení je nutno zajistit konstantní 

podmínky. [21] 

 

2.4.2.2. Extrakce na pevných fázích 

       (solid – phase extraction  -  SPE) 

 

Mezi výhody SPE patří vysoká výtěţnost látek, jednoduchá, šetrná a elegantní 

koncentrace analytů, čistota extraktu, časová nenáročnost, moţnost automatizace a 

sníţení spotřeby rozpouštědel a tím i ekonomické náročnosti. Nevýhoda této extrakční 

metody je moţná irreverzibilní sorbce některých analytů na kolonku. 
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Tato extrakční technika vyuţívá pevných sorbentů k rychlému a účinnému 

nakoncentrování, čištění a izolaci sloučenin z roztoků. Jde o různé anorganické nebo 

organické látky, které mají schopnost adsorbovat na svém povrchu různé chemické 

sloučeniny. Tyto sorbenty musí splňovat několik základních poţadavků: 

 musí být nerozpustné v pouţívaných elučních systémech 

 nesmějí s nimi reagovat 

 musí být inertní k analyzovaným látkám 

 musí mít velkou adsorpční kapacitu při zachování reverzibilní adsorpce 

Nejčastěji pouţívané sorbenty jsou látky pórovité struktury. Sorbenty lze podle fyzikálně-

chemických vlastností dělit na:  

 polární – silikagel, oxid hlinitý, oxid hořečnatý, křemelina 

 nepolární – aktivní uhlí, celulózy, syntetické polystyrénové polymery [21] 

Široké moţnosti poskytují sorbenty s modifikovanými fázemi, jako nepolární 

oktadecyl, oktyl, polární kyanopropyl, aminopropyl, propylkarboxylové kyseliny, 

ionexové kvarterní aminy, benzensulfonová a propylsulfonová kyselina a další. Sorbenty 

jsou plněny do sériově upravených kolonek z umělých hmot. Extrakce se provádí volným 

průtokem, tlakovým pístovým zařízením (inj. stříkačkou) nebo podtlakem ve vakuové 

komoře. [14] 

Z komerčně dostupných extrakčních kolonek se uţívají k extrakci látek a jejich 

metabolitů z biologického materiálu různé typy (např. EXTRELUT, Sep-Pak Cartridge, 

Baker...). [21] 

Volí se postup, kdy je sledovaná látka zachycena na koloně a zbylé látky prochází 

kolonkou nezachyceny. Nebo opačný postup, kdy jsou zachycovány balasty a sledovaná 

látka se vymývá jako první. 

Klasický postup SPE izolace se skládá z těchto kroků: 

1.  počáteční úprava vzorků 

2.  smočení sorbentu 

3.  aktivace sorbentu  

4.  aplikace vzorku na kolonku 

5.  eluce balastů 

6.  eluce analytů 

7.  odpaření vzorku do sucha 

8.  rekonstituce v minimálním mnoţství vhodného rozpouštědla [21] 
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2.4.2.3. Deproteinace 

 

Nejjednodušší metodou úpravy vzorku před analýzou je precipitace proteinů 

vhodnými deproteinačními činidly. Po centrifugaci je alikvot čistého supernatantu pouţit 

k analýze nebo odpařen do sucha. Odparek je rozpuštěn v minimálním objemu mobilní 

fáze nebo její součásti a analyzován. [20] 

 Nevýhodou deproteinace je vysoký obsah endogenních látek ve vzorku. [21] 

Deproteinace biologického materiálu musí splňovat tyto podmínky: 

 úplné odstranění proteinů (i o malé Mr) 

 samotný precipitát nesmí adsorbovat na svůj povrch sledované látky 

 deproteinační činidlo nesmí působit na sledovanou látku, ovlivňovat další pracovní 

postupy, interferovat při vlastní detekční reakci a ani jinak nesmí ovlivňovat 

analytickou výtěţnost. [20] 

Při volbě techniky se musí brát v úvahu chemické sloţení analyzované látky, její 

stabilita, vazba na proteiny, filtrační membrány, ale i výtěţek látek po precipitaci. 

 

K odstranění proteinů se pouţívají tyto metody: 

 

Precipitační deproteinace 

Precipitace můţe být provedena těmito způsoby: 

 přidáním organického rozpouštědla mísitelného s vodou (methanol, ethanol, aceton, 

acetonitril). Precipitační účinnost organických rozpouštědel klesá v řadě acetonitril > 

aceton > ethanol > methanol. 

 silnými kyselinami (trifluoroctovou, trichloroctovou, chloristou, mravenčí, 

koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou, metafosforečnou). Supernatant je silně 

kyselý, coţ můţe působit dekompozičně na analyty. 

 přidáním těţkých kovů (síran zinečnatý nebo měďnatý, wolframan sodný, hydroxid 

barnatý) – výsledné pH se pohybuje kolem hodnoty 7 

 saturací materiálu síranem amonným – výsledné pH je kolem hodnoty 7, ale 

v supernatantu je příliš vysoká koncentrace soli 

 kombinací deproteinačních činidel 

 zahříváním při teplotě 100°C po dobu 5 – 10 minut – tato metoda není příliš účinná a 

můţe způsobit rozklad analytů 
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Předběţným zředěním analyzovaného vzorku se získá jemnější precipitát a sníţí 

se moţnost adsorpce na koagulát. [20] 

 

Enzymová deproteinace 

Deproteinace můţe také probíhat působením proteolytických enzymů. Pouţívá se 

papain, trypsin, subtilisin nebo směs proteinas. Metoda je šetrná vzhledem k analytu. [20] 

 

Ultrafiltrace 

Technikou ultrafiltrace jsou proteiny z krve, plazmy a séra separovány přes 

semipermeabilní membránu. Vázaná sloţka sledované látky zůstává společně s proteiny 

na stejné straně membrány a membránou prošlý filtrát obsahuje jen volnou sloţku. 

Pomocí ultrafiltrace lze na membránách zachytit sloučeniny o velikosti 1 aţ 10 nm, tj. 

sloučeniny o Mr 500 aţ 1 milion (viry, pyrogeny, proteiny, peptidy). Ultrafiltrační 

membrány se připravují tak, aby v sobě zadrţovaly minimální mnoţství filtrátu a při 

opakovaném pouţití nevykazovaly kříţovou kontaminaci. Dalším poţadavkem je 

odolnost vůči kyselinám, zásadám, alkoholům a moţnost pouţití při zvýšené teplotě. [20] 

V případě, ţe chceme sledovat poměr mezi volným a vázaným podílem pomocí 

ultrafiltrace, musíme buď předem stanovit celkové mnoţství léčiva, nebo v reziduu na 

membráně stanovit mnoţství zachyceného léčiva. [20] 

Výhodou této metody je, ţe nedochází ke změně koncentrace vzorku zředěním ani 

přítomností jiných iontů z deproteinačních roztoků. Nemění se ani pH vzorku. Účinnost 

této metody je velmi vysoká (asi 99%). [21] 
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2.5. Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon (PIH) a jeho 

vlastnosti 

 

 

Strukturní vzorec: 

OH
N

OH
N

O

N
N
H

 

 

Sumární vzorec:  C14H14N4O3 

 

Chemický název:  

hydrazon  3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinylkarbaldehyd  

4’-pyridinkarboxylové kyseliny 

 

MR: 287,0 

 

Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon dihydrochlorid (PIH∙2HCl) (MR: 358) byl připraven na 

katedře anorganické a organické chemie FaF, Hradec Králové (Patent USA No 

005834492A). 
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2.5.1. Význam chelátorů železa 

Chelátory jsou látky, které díky své chemické struktuře mají afinitu 

k vícemocným kovům a vytvářejí s nimi pomocí koordinačně kovalentních vazeb 

komplexní sloučeniny. Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon (PIH) je účinný, selektivní 

chelátor ţeleza. Prvotní zájem o vývoj biokompatibilních chelátorů ţeleza byl iniciován 

nutností léčby pacientům s dědičně podmíněným nadměrným vstřebáváním ţeleza 

z potravy nebo s hereditárními onemocněními krvetvorby (např.β-thalassemie), kteří 

vyţadují opakovanou transfúzní léčbu. Nadbytek ţeleza se ukládá především v játrech, 

pankreatu a srdci a můţe se projevit selháním těchto orgánů vedoucím aţ k smrti 

(cirhóza, diabetes, srdeční selhání). [22]
 
S rozvíjejícími se znalostmi o významu iontů Fe 

v patofyziologii řady onemocnění se však spektrum potenciálních indikací pro chelátory 

ţeleza značně rozšířilo. Jelikoţ volné Fe katalyzuje tvorbu toxických kyslíkových 

radikálů (především hydroxylových), jeţ vedou k závaţnému poškození organismu, 

mohou být chelátory ţeleza účinné u řady onemocnění, v nichţ etiopatogenetickou úlohu 

hraje právě oxidační stres. [23] Dále se také ukazuje, ţe k deprivaci Fe jsou vysoce citlivé 

také nádorové buňky, jakoţ i mikroorganismy (viry, bakterie, plasmodia-původci 

malárie). [24] Pro širší klinickou praxi jsou v dnešní době dostupné pouze dva chelátory, 

dexrazoxan a deferoxamin. [25] 

 

2.5.2. Fyzikálně-chemické vlastnosti PIH 

PIH je krystalická látka, slabě hořké chuti s teplotou tání 255°C, která můţe 

existovat ve formě různě zbarvených hydrátů a solí (od světle ţluté po oranţovou). [22, 

26] PIH je ve formě baze velice těţce rozpustný ve vodných roztocích (0,14 mg/ml), coţ 

způsobuje problémy s jeho biologickou dostupnosti. Za účelem zvýšení jeho rozpustnosti 

byla připravena dle patentu USA diprotonizovaná sůl PIH (PIH∙2HCl), která je ve vodě 

450× rozpustnější neţ PIH jako baze, s čímţ souvisí i lepší absorpce a výhodnější 

farmaceutické vlastnosti. [26] Proto byl při této práci pouţíván PIH∙2HCl. PIH má 4 

hodnoty pKa : 3,0 ; 4,4; 7,9 a 10,2. Jako převáţně neutrální molekula se vyskytuje při pH 

7,4. [27] 

Chemicky patří PIH do skupiny aroylhydrazonu a lze jej nasyntetizovat poměrně 

rychlým jednoduchým a efektivním způsobem. Vzniká Schiffovou kondenzací isoniazidu 

s aldehydovou skupinou pyridoxalu (popř. pyridoxal-5-fosfátu) podle rovnice:
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                                                                                                                                         [22] 

Tyto dva syntetické prekurzory jsou zároveň také rozkladné produkty (rozklad 

probíhá v opačném směru dle rovnice). Podle dostupné literatury byla hydrolýza PIH 

studována pouze s vyuţitím UV/VIS spektroskopie. Rozklad PIH probíhá ve všech 

vodných roztocích, avšak nejpomaleji při pH neutrálním (při pH 1,3 je poločas rozkladu 

PIH přibliţně 4,64 hod, při pH 10,7 je t1/2  2,75 hod [28] a při pH 7,0 při 37°C je t1/2  PIH 

24 hod [29]). V kyselých roztocích byl zjištěn dramatický pokles intenzity absorpce při 

vlnové délce 225 nm a nad 300 nm, při vysokém pH byla hydrolýza charakterizovaná 

poklesem absorpce při vlnové délce 387 nm. Absorpční maxima, které jsou typické pro 

hydrazonovou vazbu, se tedy nacházejí při vlnových délkách 340 nm a 387 nm. [28] 

PIH je téměř planární molekula, která váţe ţelezo přes fenolický kyslík, iminový 

dusík a přes atom kyslíku v karbonylové skupině. Pomocí rentgenové krystalografie bylo 

zjištěno, ţe PIH tvoří komplexy především s Fe
3+

 v molárním poměru 2:1 s MR 628 

(obr.2). PIH má afinitu také k Fe
2+

, ale tyto komplexy jsou v přítomnosti kyslíku rychle 

oxidovány na komplexy ţelezité. [27] Konstanta stability (K) komplexu Fe(PIH)2 byla 

stanovena spektrofotometricky v methanolickém roztoku (logK= 8,7). Komplexy 

Fe(PIH)2  jsou nejstabilnější při pH 5,5 , při pH okolo 2 se rozpadají. Na alkalické straně 

hodnot pH jsou tyto komplexy poněkud stabilnější (vyskytuje se i při pH 12). [22] 

Při in vitro studiích byla pozorována tvorba komplexů PIH také s dalšími 

dvojmocnými ionty (např. Cu
2+ 

, Zn
2+

, Co
2+ 

a Pb
2+

), avšak při in vivo studiích jejich 

tvorba nebyla potvrzena. Afinita PIH k ostatním prvkům neţ Fe byla zanedbatelná. [22, 

27] 

 

 

N

OH

OH

CHO H
N

O

NH
2

N

H

OH
N

OH
N

O

N
N

+

kcond

+ H2O
k



 34 

N

N

N

CH
3

N

O

N O

N

Fe
(III)

H CH
2
OH

H

N C

O

NC

O

H

H

CH2OH CH3

 

  Obr.2:  komplex Fe(PIH)2 

 

2.5.3. Farmakologické vlastnosti PIH 

Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon je vysoce účinný a selektivní chelátor ţeleza se 

značnou schopností mobilizovat Fe z buněk. 

Mechanismus účinku PIH zahrnuje 3 kroky:  

1. vstup PIH do buňky pasivní difúzí 

2. vytvoření chelátu ţeleza 

3. transport komplexu Fe(PIH)2 z buňky pomocí ATP-dependentního mechanismu 

vyţadující neporušený mikrotubulární systém [22]
 
 

Základní faktor ovlivňující účinnost PIH je, vedle jeho schopnosti vázat Fe, lipofilita jeho 

molekuly. Ta ovlivňuje nejenom vstup chelátoru do buňky, ale i biologickou dostupnost a 

tudíţ rychlost jeho absorpce z GIT. Hlavním místem absorpce je tenké střevo (pH 6,0), 

kde se PIH vyskytuje v převáţně neutrální (neionizované) formě (viz. kap. 2.4.2. 

Fyzikálně-chemické vlastnosti; pKa), a tudíţ můţe penetrovat snadno a rychle skrz tkáň. 

Vzhledem k tomu, ţe hrozí rozklad PIH v ţaludku vlivem nízkého pH, je tedy nutné 

podávat PIH ve formě acidorezistentní a/nebo s patřičným pufrem (např.fosfátový). [26] 

Avšak v případě podávání PIH ve formě báze je nutné vzít v úvahu nízkou rozpustnost 

této látky při neutrálním pH, které můţe vést k omezenému vstřebání (omezené 

biologické dostupnosti). 
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Hlavním místem účinku PIH jsou hepatocyty. Zde tvoří buď chelát s Fe, který je 

vylučován ţlučí, nebo je zde PIH metabolizován a vyloučen. PIH patří mezi látky 

s poměrně vysokým ―first-pass― metabolismem, coţ výrazně sniţuje jeho biologickou 

dostupnost po perorálním podání. [22] 

 

2.5.4. Toxicita PIH 

Pomocí předběţných preklinických a klinických studií byla zjištěna poměrně 

nízká toxicita PIH. [27] Jelikoţ PIH podléhá hydrolýze, byla zkoumána také bezpečnost 

jeho hydrolytických produktů. Pyridoxal je forma vitamínu B6  s aldehydickou skupinou 

v poloze 4, isoniazid je běţně pouţívané léčivo v chemoterapii tuberkulózy. Obě tyto 

látky jsou známy jiţ dlouhou dobu a jejich neţádoucí účinky jsou v přiměřeném 

dávkování minimální. [22] 

 

2.5.5. Další potenciální užití PIH pro terapii 

Antioxidační a cytoprotektivní účinky 

Oxidoredukční vlastnosti iontů ţeleza umoţňují jednoelektronový přechod mezi 

jeho dvojmocnou a trojmocnou formou (Fe
2+

 a Fe
3+

). Tato vlastnost činí ionty ţeleza 

nejen velmi významné pro humánní fyziologii, ale potenciálně i značně rizikové. PIH 

působil signifikantně antioxidačně v různých biochemických (in vitro) modelech – 

ţelezem indukované tvorby hydroxylových radikálů, oxidaci 2-deoxyribózy, tvorbě 

ascorboylového radikálu, peroxidaci lipidů a indukci zlomů plazmidové DNA. In vivo 

studií zkoumající potenciální antioxidační a cytoprotektivní vlastnosti PIH bylo 

provedeno dosud jen málo. Zajímavé výsledky přinesla studie, která zkoumala vliv PIH 

na modelové poškození retiny (retina reaguje velmi citlivě na toxický vliv hydroxylových 

radikálů). Výsledky zřetelně poukazovaly na signifikantní protekci buněk retiny pomocí 

PIH. [30] 

Antiproliferativní a antimikrobní účinky  

Významný intracelulární cíl pro chelátory ţeleza je enzym ribonukleotidreduktáza 

(RR), jeţ má esenciální význam pro syntézu DNA. Látky inhibující RR tak inhibují 

proliferaci nádorových buněk a spouštějí apoptotickou signalizaci. Nádorové buňky také 

více exprimují transferinový receptor 1 (TfR1), coţ signalizuje vyšší potřebu iontů ţeleza 

pro tyto velmi rychle proliferující buňky. Narozdíl od normálních buněk, jsou tedy 
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maligně transformované buňky značně citlivé k dočasné deprivaci Fe. Proto je věnována 

značná pozornost antiproliferativnímu působení chelátorů ţeleza. [31] 

Zajímavé je téţ zjištění, ţe na rozdíl od člověka, se ke krátkodobému vyvázání Fe 

pomocí chelatačních látek ukázaly být citlivé nejen nádorové buňky, ale téţ řada 

patogenních mikroorganismů (např. HIV virus, Plasmodium falciparum – včetně 

některých rezistentních kmenů). [24] 

Donace Fe do buněk pomocí Fe(PIH)2 

Schopnost PIH tvořit komplex s Fe, zvyšovat jeho exkreci a sniţovat jeho hladinu 

v organismu, je hlavní, nikoliv však jediný farmakologický účinek PIH. Jako komplex 

Fe(PIH)2  je schopný organismu s nedostatkem ţeleza ţelezo také poskytovat. Organismu 

tak lze dodat Fe v metabolicky přístupné formě, vyuţitelné například pro podporu růstu 

buněk nebo pro hemobiosyntézu. Tento způsob je však samozřejmě o něco méně účinný 

neţ fyziologický proces donace Fe pomocí transferinu (66,7% ; 90%). [27] 

 

2.5.6. Rešerše 

 Vzhledem k tomu, ţe PIH je relativně nová látka, je analytických studií a studií 

zabývajícími se stanovením PIH v plazmě poměrně málo. HPLC metoda stanovení PIH 

v plazmě není v dostupné literatuře zatím ţádná. 

 

1. V omezené míře lze vycházet z farmakokinetické studie látky (3-AP) patřící podobně 

jako PIH mezi chelátory vícemocných kovů. Zde L. Feun et al. extrahovali 0,5 ml 

vzorky plazmy a moči obsahující 3-AP pomocí 1,0 ml methanolu (+ 4 mM EDTA). 

Po centrifugaci a vysušení byly vzorky rekonstituovány, poté nastříknuty na HPLC a 

zanalyzovány. [36] 

 

Pro analýzu PIH byla vypracována pouze metodika pro UV-spektrofotometrii a ze 

separačních metod je k dispozici jen prostá tenkovrstvá chromatografie (TLC). 

 

2. Studiem stability PIH a jeho analogů v kyselém, neutrálním a zásaditém prostředí se 

zabývala práce autorů Des Richardson et al. Pomocí UV-spektrofotometrie zjišťovali 

kinetické parametry (rychlostní konstantu k a poločas rozpadu t1/2) hydrolýzy PIH 

v jednotlivých prostředích a sledovali změny intenzity absorpce roztoku PIH při 

různých hodnotách pH. [28] 



 37 

 

3. Práce autorů Joan L. Buss a Prem Ponka zkoumala, podobně jako předchozí studie, 

hydrolýzu PIH a jeho analogů pomocí UV-spektrofotometrie. Dále také zjišťovali 

význam hydrolýzy pro toxicitu chelátorů a pro mobilizaci Fe z organismu. [29] 

 

4.  John T.Edward, Francis L.Chubb a James Sangster testovali závislost lipofility 

chelátorů ţeleza ze skupiny PIH na jejich schopnosti vylučovat Fe z  retikulocytů in 

vitro. Lipofilita (vyjádřená jako log P) byla zjištěna pomocí TLC a následně 

porovnávána s výsledky, jeţ byly získány pomocí počítačových programů (CLOGP, 

KOWWIN, ACD/logP), pomocí Rekkerovy konstanty a nakonec pomocí Hanschovy 

semiempirické metody. [32] 

 

5. Des Richardson et al. zjišťovali pomocí potenciometre a UV/VIS spektrofotometrie 

ionizační konstanty PIH a jeho analogů. Zabývali se také vztahem mezi hodnotami 

pKa a biologickými vlastnostmi těchto chelátorů ţeleza. [33] 

 

V dostupné literatuře není dosud popsána ţádná HPLC metoda pro stanovení PIH 

nebo jeho analogů. Při vývoji metody se dá v omezené míře vycházet z informací o 

analýze jiných dostupných chelátorů Fe. 

 

6. Jedním z chelátorů ţeleza s podobnou strukturou je CP502 (1,6-dimethyl-3-hydroxy-

4-(1H)-pyridinon-2-karboxy-(N-methyl)amid hydrochlorid). Studie se zabývala 

stanovením CP502 v plasmě krysy pomocí HPLC. Jejími autory byli J. Novakovic, 

A.Tesoro, M.Spino, J.Thiessen. Jako stacionární fáze byla pouţita kolona s polymerní 

náplní Shropshire; 150×4,6 mm i.d.; 5 µm. Byla pouţita gradientová eluce s mobilní 

fází obsahující 1mM disodnou sůl ethylendiaminotetraoctové kyseliny (EDTA), nitril 

kyseliny octové, methanol a methylen chlorid. Průtoková rychlost byla 0,8 ml/min. 

Detekce pomocí UV při vlnových délkách 280 nm a 430 nm. [34] 

 

7. Studie autorů M.C.Rouan, et al. se zabývala ICL670, coţ je derivát bishydroxyfenyl 

triazolu. Stanovení prováděli pomocí HPLC, kde jako stacionární fáze byla pouţita 

kolona s reverzní fází Alltima C18 ; 150×4,6 mm i.d.; zrnitost 5 µm, jeţ byla 

chráněna ještě předkolonkou Lichrospher RP18; zrnitost také 5 µm. Mobilní fáze 
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obsahovala 0,05 M tetrabutylamonium hydrogensulfát-acetonitril-methanol (41:9:50 

v/v/v ). Průtoková rychlost 1,3 ml/min , detekce při vlnové délce 295 nm. [35] 
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Cílem práce bylo vyvinout HPLC metodu pro stanovení PIH ve vzorcích králičí 

plazmy bez interference s potenciálními metabolity pyridoxalu a isoniazidu. Vypracovaná 

metoda byla následně validována s ohledem na linearitu, přesnost a správnost. 
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4.EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1. Materiál a pomůcky 
 

Analyzovaná látka 

Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon dihydrochlorid, syntetizován na katedře 

   anorganické a organické chemie FaF, Hradec Králové – totoţnost ověřena NMR 

 

Biologický materiál 

 králičí plazma, ZOO servis, Dvůr Králové, Česká republika 

 

Chemikálie 

Pyridoxal, Sigma-Aldrich, Německo 

Isoniazid, Sigma-Aldrich, Německo 

Hydrogenfosforečnan sodný p.a., Lachema Brno, Česká republika 

Hydroxid sodný p.a., Lachema Brno, Česká republika 

Sodná sůl kyseliny 1- heptansulfonové (HSA), Sigma-Aldrich, Německo 

Disodná sůl kyseliny ethylendiaminotetraoctové p.a. (EDTA), Lachema Brno, 

   Česká republika 

Tetrabutylamonium bromid, Fluka chemie AG, Buchs, Německo 

Kyselina fosforečná p.a., Lachema Brno, Česká republika 

Kyselina chloristá p.a., Lachema Brno, Česká republika 

Methanol p.a., Lachema Brno, Česká republika 

Nitril kyseliny octové p.a., Lachema Brno, Česká republika 

Hydrogenfosforečnan amonný p.a., Lachema Brno, Česká republika 

Voda čištěná reverzní osmózou 

 

Přístroje 

Analytické váhy, Helago, Česká republika 

Acidimetr 333, Druopta, Praha, Česká republika 

Centrifuga T51, MLW, Německo 

Třepačka LT – 2, Kavalier Sázava, Česká republika 

Vysokotlaké čerpadlo-SP 8750, Spectra Physics, Santa Clara, USA 

UV detektor Spectra 100, Spectra Physics, Santa Clara, USA 

PC s chromatografickým programem CSW, Data Apex, Praha, Česká republika 

Spektrofotometr Shimadzu, UV-2401 PC, Shimadzu, Japonsko 
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Ultrazvuková lázeň K10, Kraintek, Slovensko 

Smyčka 20 µl 

 

Chromatografický materiál 

Chromatografická kolona- 250×4 mm I.D. s náplní Purospher RP-18C, 5 µm, 

   Merck, Německo 

Chromatografická kolona- 150×4,6 mm I.D., Discovery-ZR Carbon C18, 3 µm, 

   Supelco, Německo 

Chromatografická kolona- 150×3 mm I.D. s náplní Separon SGX C18, 7 µm, 

   Tessek, Praha, Česká republika 

Chromatografická kolona- 150×3 mm I.D., Biospher SI CN, 5 µm, Labio a.s. 

   Praha, Česká republika 

Chromatografická kolona- 250×4 mm I.D. s náplní Nucleosil 120-5 C18, Watrex, 

   Česká republika 

 

Další pomůcky 

 Zařízení na SPE, Supelco, Německo 

Extrakční kolonky: C8, DSC-PH, DSC-18 LT, DSC-18, Supelco, Německo 

           ODS-C18, AccuBond SPE, Německo 

Mikrostříkačka- 25 µl, Hamilton, Švýcarsko 

Laboratorní sklo  
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4.2. Vývoj chromatografických podmínek 

 

Výběr stacionární a mobilní fáze 

 Při hledání optimální stacionární fáze pro stanovení PIH bylo testováno pět 

chromatografických kolon. Na jednotlivých chromatografických kolonách byly zkoušeny 

následující mobilní fáze. 

1. Purospher C18 (5 µm), 250×4 mm 

methanol : voda 60:40 (v/v) 

methanol : voda 50:50 (v/v) 

methanol : voda 30:70 (v/v) 

2. Discovery-ZR Carbon C18 (3 µm), 150×4,6 mm 

acetonitril : voda 50:50 (v/v) 

acetonitril : voda 40:60 (v/v) 

acetonitril : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 4,0 - upraveno 10%  

H3PO4) v poměru 50:50 (v/v) 

3. Separon SGX C18 (7 µm),150×3 mm 

acetonitril : voda 50:50 (v/v) 

acetonitril : vodný roztok EDTA (0,5 mmol/l ) 50:50 (v/v) 

acetonitril : vodný roztok EDTA (0,5 mmol/l) 60:40 (v/v) 

acetonitril : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 4,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 0,5 mmol/l; v poměru 60:40 (v/v) 

acetonitril : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 4,0 - upraveno 10% 

H3PO4) + EDTA 0,5 mmol/l; v poměru 50:50 (v/v) 

acetonitril : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 4,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 0,5 mmol/l; v poměru 40:60 (v/v) 

acetonitril : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 0,5 mmol/l; v poměru 50:50 (v/v) 

methanol : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 0,5 mmol/l; v poměru 50:50 (v/v) 

acetonitril : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 0,5 mmol/l + tetrabutylamonium bromid 5,0 mmol/l ; 

                                     v poměru 50:50 (v/v) 
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acetonitril : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 0,5 mmol/l + tetrabutylamonium bromid 5,0 mmol/l ; 

                                                           v poměru 40:60 (v/v) 

4. Biospher SI CN (5 µm), 150×3 mm 

acetonitril : voda 50:50 (v/v) 

acetonitril : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 4,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 0,5 mmol/l; v poměru 60:40 (v/v) 

5. Nucleosil C18 (5 µm), 250×4 mm 

methanol : vodný roztok EDTA (0,5 mmol/l ; upraveno NaOH 0,1 mol/l na  

                                        pH 7,0) v poměru 50:50 (v/v) 

methanol : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 0,5 mmol/l + kyselina 1-heptansulfonová 5,0 mmol/l ;  

                                        v poměru 50:50 (v/v) 

methanol : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 1,0 mmol/l + kyselina 1-heptansulfonová 5,0 mmol/l ;  

                                         v poměru 50:50 (v/v) 

methanol : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 - upraveno 10%  

H3PO4) + EDTA 1,0 mmol/l + kyselina 1-heptansulfonová 5,0 mmol/l ;  

                                          v poměru 45:55 (v/v) 

 

Analýzy probíhaly při průtokových rychlostech 0,5 - 0,9 ml/min. Na základě změřených 

spekter PIH, isoniazidu a pyridoxalu byly vyzkoušeny vlnové délky 254 nm a 280 nm. 

 

Příprava mobilní fáze 

Ke stanovení PIH v přítomnosti jeho potenciálních metabolitů byla pouţita 

mobilní fáze ve sloţení methanol : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 - 

upraveno 10% H3PO4) + EDTA 1,0 mmol/l + kyselina 1-heptansulfonová 5,0 mmol/l; 

v poměru 45:55. Nejdříve byl připraven vodný roztok EDTA (1,0 mmol/l), v němţ byla 

rozpuštěna sodná sůl kyseliny 1-heptansulfonové (5,0 mmol/l) a Na2HPO4 (0,01 mol/l). 

Postupně byla po kapkách přidávána kyselina fosforečná 10%-ní za současného měření 

pH. Takto připravená vodná sloţka mobilní fáze pak byla odplyňována 15 minut na 

ultrazvukové lázni. Poté byla smíchána s methanolem v uvedeném poměru a ještě 10 

minut probublávána heliem. 
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4.3. Přípr ava roztoků 
 

4.3.1. Příprava roztoků pro vývoj metody 

PIH byl pouţíván ve formě ve vodě rozpustné soli PIH·2HCl. Roztok PIH·2HCl 

pouţívaný pro zkušební nástřiky při vývoji chromatografických podmínek byl připraven 

rozpuštěním PIH·2HCl v čištěné vodě v koncentraci 0,5 mg/ml. Isoniazid a pyridoxal 

byly rozpuštěny ve směsi methanol:voda (50:50) v koncentraci přibliţně 0,3 mg/ml. Tyto 

roztoky byly nastřikovány na kolonu v objemu 20 µl.  

 

4.3.2. Příprava roztoků pro výpočet výtěžnosti jednotlivých izolačních  

 technik 

Pracovní roztok PIH·2HCl pouţívaný pro přípravu kalibračních roztoků byl 

připraven následujícím způsobem: 10,0 mg substance bylo naváţeno do 25 ml odměrné 

baňky a doplněno methanolem po značku (0,4 mg/ml). Z odměrné baňky byl odpipetován 

1 ml tohoto roztoku a v 10 ml odměrné baňce doplněn po značku methanolem (0,04 

mg/ml). Tento postup byl ještě jednou zopakován, opět byl odpipetován 1 ml roztoku 

(0,04 mg/ml) a v 10 ml odměrné baňce doplněn po značku methanolem. Výsledná 

koncentrace pracovního roztoku tedy byla 4,0 µg/ml. 

Kalibrační křivka byla sestrojena jako závislost plochy píku na příslušných 

koncentracích PIH. Pro její sestavení byly pouţity roztoky o 4 koncentracích PIH (1,0 

µg/ml; 2,0 µg/ml; 3,0 µg/ml a 4,0 µg/ml). Kalibrační roztoky byly připraveny naředěním 

příslušného mnoţství pracovního roztoku mobilní fází na objem 10,0 ml a nastřikovány 

na kolonu. Měření u kaţdé koncentrace vzorku bylo provedeno třikrát. Ze získaných 

údajů byla vypočtena rovnice regresní přímky (včetně korelačního koeficientu), která 

byla dále pouţívaná pro porovnávání výtěţnosti (recovery) jednotlivých způsobů izolace 

PIH z plazmy. 

Zásobní roztok PIH pouţívaný pro přípravu vzorků při precipitaci a při solid – 

phase extrakci, včetně přípravy standardních roztoků pro porovnání jejich výtěţnosti, byl 

připraven následujícím způsobem: 10,0 mg PIH·2HCl bylo naváţeno do odměrné baňky 

10 ml a doplněno čištěnou vodou po značku. 
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4.3.3. Příprava roztoků pro validaci výsledné metody 

 Pracovní roztoky PIH·2HCl pouţívané pro sestrojení kalibrační křivky výsledné 

metody stanovení PIH v plazmě byly připraveny následujícím způsobem: příslušné 

mnoţství substance bylo naváţeno do 25 ml odměrné baňky a doplněno čištěnou vodou 

po značku. Roztoky o výsledné koncentraci PIH 0,5-1,5 mg/ml byly dále pouţity 

k validaci metody (viz. kap. 4.6.1.). 
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4.4. Precipitace 
 

4.4.1. Postup izolace 

Byly zkoušeny různě modifikované postupy precipitační deproteinace. Studovány 

byly následující faktory: 

 mnoţství plazmy 

 koncentrace PIH 

 mnoţství a druh precipitačního činidla 

 koncentrace EDTA 

 doba třepání vzorku na mechanické třepačce 

Příprava vzorku: Do centrifugační zkumavky bylo napipetováno 0,2 ml (resp. 0,4 ml) 

čerstvě rozmrzlé plazmy. Bylo přidáno 10 µl (resp.20 µl) zásobního roztoku PIH (1,0 

mg/ml), vzorek byl protřepán, po chvíli bylo přidáno 10 µl (resp.0; 30 µl) roztoku EDTA 

(10 mM) a opět řádně protřepáno. Vlastní precipitace byla provedena 0,6 ml (resp. 0,8 

ml; 1,6 ml) methanolu nebo acetonitrilu, popř. směsí methanol:acetonitril (50:50), popř. s 

10 µl (resp.20 µl) kyseliny fosforečné či chloristé. Směs byla třepána na mechanické 

třepačce 10 minut (resp.5; 15 minut) a pak chvíli ponechána stát a následně bylo 

provedeno odstředění při 3600 ot/min po dobu 10 minut. Celý objem supernatantu byl 

přenesen do 5 ml odměrné baňky a doplněn mobilní fází po značku. 20 µl těchto roztoků 

o výsledné koncentraci PIH 2 µg/ml (resp. 4 µg/ml) bylo nastřikováno na kolonu (kaţdý 

vzorek třikrát). 

Slepý vzorek byl připraven stejným způsobem, ale přídavek PIH byl nahrazen 10 µl 

(resp.20 µl) mobilní fáze. Takto byl připraven tzv. "blank", který ukazuje zůstatek balastů 

po extrakci samotného biologického materiálu, tedy nečistoty, které se mohou extrahovat 

se zkoušenou látkou a mohly by s ní interferovat. 

 

4.4.2. Výtěžnost izolace 

Pro ověření výtěţnosti metody byl pouţit roztok o koncentraci 2 µg/ml (resp. 4 

µg/ml). Bylo provedeno několik měření a průměrná hodnota plochy, resp. z ní vypočtená 

hodnota koncentrace PIH, se stala základem pro výpočet recovery. 
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4.5. Extrakce na pevných fázích 
 

Při hledání optimální metody pro stanovení PIH v plazmě bylo také vyzkoušeno 

pouţití SPE izolačního způsobu. Bylo testováno pět typů extrakčních kolonek: 

1. C8, Supelco 

2. DSC-PH, Supelco 

3. DSC-18 LT, Supelco 

4. ODS-C18, AccuBond SPE  

5. DSC-18, Supelco  

4.5.1. Postup SPE izolace 

Příprava vzorku: Do zkumavky bylo napipetováno 0,4 ml čerstvě rozmrzlé 

zcentrifugované plazmy. Bylo přidáno 20 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml), 10 µl 

roztoku EDTA (10 mM), řádně protřepáno a aplikováno na kolonku. Byl také studován 

vliv zředění vzorku, některé vzorky byly těsně před nanesením na sorbent zředěny 0,4 ml 

čištěné vody. 

 

Postup izolace: 

Byly zkoušeny různě modifikované postupy izolace: 

1. aktivace sorbentu – 1 ml methanolu + 1 ml čištěné vody / 1 ml pufru pH 9  

 [0,01 M (NH4)2 HPO4] 

2. aplikace vzorku na kolonku 

3. eluce balastů – 1 ml čištěné vody / 1 ml pufru pH 9  [0,01 M (NH4)2 HPO4]  / 

0,5 ml pufru pH 9  [0,01 M (NH4)2 HPO4]  

4. eluce PIH – 2 ml methanolu / 2 ml acetonitrilu / 2 ml methanolu + 10 µl HClO4 / 

2 ml methanolu + 10 µl NaOH  

Poslední podíl, obsahující PIH, byl kvantitativně přenesen do 5 ml odměrné baňky a 

doplněn mobilní fází po značku. Tyto roztoky o výsledné koncentraci PIH 4 µg/ml byly 

nastřikovány na kolonu v objemu 20 µl a analyzovány. 
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4.5.2. Výtěžnost izolace 

 Recovery SPE izolace byla počítána podobně jako u precipitace. Roztok o 

výsledné koncentraci 4 µg/ml byl nastříknut na kolonu, několikrát změřen a průměrná 

hodnota plochy, resp. z ní vypočtená hodnota koncentrace PIH, se stala základem pro 

výpočet výtěţnosti metody. 
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4.6. Validace 

Metoda pro stanovení PIH v plazmě byla validována. K validaci byla vybrána 

precipitace, jelikoţ poskytovala vyšší výtěţnosti v porovnání se solid – phase extrakcí. 

4.6.1. Linearita 

Pro validaci metody stanoveni PIH v plazmě byla pouţita metoda kalibrační 

křivky. Ta byla sestrojena jako závislost plochy píku PIH na příslušných koncentracích 

(25-75 µg/ml) analytu v plazmě (coţ odpovídá koncentraci PIH 2,0-6,0 µg/ml roztoku, 

jeţ byl nastřikován na kolonu). Pro sestavení křivky byly pouţity pracovní roztoky o 5 

různých koncentracích PIH (0,5-1,5 mg/ml H2O, viz. kap. 4.3.3.). 

 

Tab. 1:  Data pro ověření linearity metody stanovení PIH v plazmě 

Vzorek č. 

Koncentrace 

pracovního 

roztoku        

[ mg/ml ] 

Koncentrace 

PIH v plazmě 

    [ µg/ml ] 

Koncentrace 

PIH v roztoku 

    [ µg/ml ] 

1 0,50 25,0 2,0 

2 0,75 37,5 3,0 

3 1,00 50,0 4,0 

4 1,25 62,5 5,0 

5 1,50 75,0 6,0 

 

Příprava vzorků: Do centrifugačních zkumavek bylo napipetováno 0,4 ml 

čerstvě rozmrzlé plazmy. Bylo přidáno 20 µl příslušného pracovního roztoku PIH, vzorek 

byl protřepán, po chvíli bylo přidáno 10 µl roztoku EDTA (10 mM) a opět řádně 

protřepáno. Vlastní precipitace byla provedena 1,6 ml směsi methanol:acetonitril (50:50) 

+ 10 µl kyseliny chloristé (1,0 mM). Směs byla třepána na mechanické třepačce 10 minut 

a pak chvíli ponechána stát a následně bylo provedeno odstředění při 3600 ot/min po 

dobu 10 minut. Celý objem supernatantu byl přenesen do 5 ml odměrné baňky a doplněn 

mobilní fází po značku. Měření u kaţdé koncentrace vzorku bylo provedeno třikrát. 

Získané údaje byly vyhodnoceny, zpracovány do tabulky a na jejich základě 

sestrojena kalibrační křivka. 
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4.6.2. Přesnost a správnost 

 Pro výpočet přesnosti a správnosti byly pouţity vzorky č. 2 a 4, odpovídající 

koncentraci 37,5 a 62,5 µg/ml PIH v plazmě (resp. 3,0 a 5,0 µg/ml PIH v roztoku), jeţ 

byly připraveny stejným způsobem jako vzorky pro sestrojení kalibrační křivky (viz. kap. 

4.6.1.). Takto připravené vzorky (od kaţdé koncentrace 4) byly nastříknuty na HPLC, po 

separaci byly vypočteny plochy píků pod křivkou a z kalibrační křivky odečteny 

koncentrace. 

Přesnost pak byla vyjádřena jako relativní směrodatná odchylka (RSD) 

jednotlivých nástřiků. Správnost byla vyjádřena jako odchylka výsledku metody od 

správné hodnoty, resp. jak se lišila naměřená koncentrace, tj. odečtená z kalibrační 

křivky, od porovnávací koncentrace, tj. vypočtené z mnoţství látky přidané do vzorku. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 
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5.1. Optimální chromatografické podmínky pro HPLC 

analýzu PIH 

 

Stacionární fáze 

Při vývoji optimálních podmínek pro hodnocení PIH byly vyzkoušeny různé 

stacionární fáze. Jako nejvhodnější stacionární fáze byla zvolena chromatografická 

kolona 250×4 mm I.D. s náplní Nucleosil 120-5 C18 firmy Watrex. 

 

Mobilní fáze 

Jako nejvhodnější mobilní fáze byla vybrána směs methanol : fosfátový pufr 

(Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 - upraveno 10% H3PO4) + EDTA 1,0 mmol/l + kyselina    

1-heptansulfonová 5,0 mmol/l; v poměru 45:55. Při jejím pouţití docházelo 

k optimálnímu dělení píku PIH a píků jeho potenciálních metabolitů (obr.3). Při pouţití 

ostatních mobilních fází nedocházelo k úplnému rozdělení píků nebo retenční časy 

zkoumaných látek byly velmi blízké a tudíţ se píky navzájem překrývaly a nebyly 

rozděleny na základní linii. 

Průtoková rychlost byla zvolena 0,8 ml/min. Niţší rychlosti průtoku 

neposkytovaly optimální tvary píků analyzovaných látek a vyšší rychlost průtoku mobilní 

fáze nebylo moţné pouţít z důvodu  chromatografické systému.  

 

Detekce 

 Detekce byla prováděna v oblasti UV spektra, PIH měl tři maxima, při 384 nm, 

294 nm a 255 nm. Vzhledem k UV spektrům isoniazidu (max. při 262 nm a 211 nm) a 

pyridoxalu (max. při 324 nm, 290 nm a 210 nm) se jako nejvhodnější vlnová délka jevila 

280 nm (obr. 4-6). 
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Obr.3: Chromatografický záznam PIH a jeho potenciálních metabolitů isoniazidu a  

pyridoxalu 
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Obr.4: Absorpční spektrum PIH ve vodě 
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Obr.5: Absorpční spektrum isoniazidu ve vodě 
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Obr.6: Absorpční spektrum pyridoxalu ve vodě 
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Linearita 

 Pro zjištění lineárního vztahu mezi odezvou detektoru a koncentrací PIH ve 

vzorku byla sestrojena kalibrační závislost. K jejímu sestrojení byly pouţity roztoky o 

čtyřech koncentracích PIH (viz. kap. 4.3.2.) 

Tab. 2:  Linearita metody 

Koncentrace 

PIH                  

[ µg/ml ] 

Měření č. Plocha píku PIH 
Průměr ploch 

píku PIH 

1,0 

1 37,6706 

37,21088 

 

2 37,1409 

3 36,8212 

2,0 

1 67,5073 

63,59043 

 

2 62,5436 

3 60,7204 

3,0 

1 96,0553 

91,29627 

 

2 92,1102 

3 85,72332 

4,0 

1 120,8418 

119,5826 2 114,5331 

3 123,3729 

 

Po vyhodnocení chromatografických záznamů byla sestrojena kalibrační křivka 

(závislost ploch píku PIH na rostoucí koncentraci PIH v roztoku), která vykazuje lineární 

průběh v rozmezí daných koncentrací. Její parametry jsou: 

Rovnice regresní přímky: y = 27 482 x + 9,2148 

Korelační koeficient: r
2
 = 0,9998 

Tato rovnice byla dále pouţívaná především pro porovnávání výtěţnosti 

(recovery) jednotlivých způsobů izolace PIH z plazmy. 
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Obr.7: Kalibrační křivka PIH - pouţívaná pro výpočet výtěţností extrakce 
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5.2. Precipitace 

Pro jednoduchost provedení a nenáročnost na přístrojové vybavení je precipitace 

obecně a často pouţívanou metodou. Při hledání optimální metody pro stanovení PIH 

v plazmě byly vyzkoušeny různě modifikované postupy precipitace, které jsou, včetně 

průměrné hodnoty výtěţnosti kaţdého způsobu (počítané vţdy ze dvou vzorků), shrnuty 

v následujících tabulkách. 

 

Tab. 3: Vliv mnoţství a druhu precipitačního činidla na recovery 

vzorek: 0,2 ml plazmy + 10 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml) 

činidlo objem činidla [ ml ] 
průměrná hodnota 

recovery  [ % ] 

methanol 
0,6 50,17 

0,8 49,44 

acetonitril 
0,6 45,72 

0,8 46,42 

methanol + 

acetonitril 

0,6 37,65 

0,8 41,61 

 

 Tab. 4: Vliv mnoţství plazmy na recovery 

vzorek: 0,4 ml plazmy + 10 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml) 

0,8 ml činidla průměrná hodnota recovery  [ % ] 

methanol 50,03 

acetonitril 22,47 

methanol + acetonitril 36,48 

 

Tab. 5: Vliv okyselení precipitačního činidla na recovery 

vzorek: 0,4 ml plazmy + 10 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml) 

činidlo: 0,8 ml methanol + 

acetonitril + 
průměrná hodnota recovery  [ % ] 

10 µl  H3PO4  5 % 74,24 

10 µl  H3PO4  10 % 48,29 

10 µl  HClO4  1 mM 83,83 

20 µl  HClO4  1 mM 69,90 
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 Tab. 6: Vliv  HClO4  na recovery 

vzorek: 0,2 ml plazmy + 10 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml) 

činidlo: 0,8 ml methanol + 

acetonitril + 

průměrná hodnota recovery 

[ % ] 

10 µl  HClO4  1 mM 80,99 

20 µl  HClO4  1 mM 76,75 

 

 Tab. 7: Vliv koncentrace PIH na recovery 

vzorek: 0,2 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml) 

0,8 ml činidla průměrná hodnota recovery  [ % ] 

methanol + acetonitril 49,24 

methanol + 

10 µl  HClO4  1 mM 
83,98 

methanol + acetonitril + 

10 µl  HClO4  1 mM 
85,10 

 

Tab. 8: Vliv mnoţství precipitačního činidla na recovery 

vzorek: 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml) 

1,6 ml činidla průměrná hodnota recovery  [ % ] 

methanol 49,20 

methanol + 

10 µl  HClO4  1 mM 
80,23 

methanol + acetonitril + 

10 µl  HClO4  1 mM 
84,26 

methanol + acetonitril + 

20 µl  HClO4  1 mM 
81,78 

 

Jako optimální metoda pro stanovení PIH v plazmě byl vybrán následující způsob 

precipitace: 

vzorek: 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml) 

činidlo: 1,6 ml směsi  methanol : acetonitril (50:50) + 10 µl kyseliny chloristé (1,0 mM) 
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Při těchto podmínkách extrakce byl studován vliv koncentrace EDTA pouţívané při 

úpravě vzorku. 

Tab. 9: Vliv koncentrace EDTA na recovery 

EDTA [ µl ] 
průměrná hodnota 

recovery  [ % ] 

0 82,94 

30 85,47 

 

Také byl studován vliv doby třepání na recovery a zda konečnou výtěţnost ovlivní 

přidání kyseliny chloristé přímo do vzorku namísto ve směsi s methanolem a 

acetonitrilem. Výraznějšího zlepšení extrakce však nebylo dosaţeno. 

 

ZÁVĚR:  Nejlepší výsledek byl tedy dosaţen následujícím postupem precipitace:  

Do centrifugačních zkumavek bylo napipetováno 0,4 ml čerstvě rozmrzlé plazmy. 

Bylo přidáno 20 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml), vzorek byl protřepán, po chvíli 

bylo přidáno 10 µl roztoku EDTA (10 mM) a opět řádně protřepáno. Vlastní extrakce 

byla provedena 1,6 ml směsi methanol:acetonitril (50:50) + 10 µl kyseliny chloristé (1,0 

mM). Směs byla třepána na mechanické třepačce 10 minut a pak chvíli ponechána stát a 

následně bylo provedeno odstředění při 3600 ot/min po dobu 10 minut. Vrchní organická 

fáze byla přenesena do 5 ml odměrné baňky a doplněna mobilní fází po značku. 

Chromatogram takto zpracovaného vzorku ukazuje Obr. 8. Stejným způsobem byl také 

připraven slepý vzorek, ale přídavek PIH byl nahrazen 20 µl mobilní fáze (obr. 9). 
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Obr.8: Chromatogram plazmy po precipitaci 1,6 ml směsi methanol:acetonitril (50:50) +  

10 µl kyseliny chloristé (1,0 mM) 
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Obr.9: Chromatogram slepého vzorku po precipitaci 1,6 ml směsi methanol:acetonitril  

(50:50) + 10 µl kyseliny chloristé (1,0 mM)
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5.3. Extrakce na pevných fázích 

 Při hledání optimální metody pro stanovení PIH v plazmě bylo testováno pět typů 

extrakčních kolonek. Na kolonkách DSC-18 a ODS-C18 byly zkoušeny různě 

modifikované postupy SPE. Jednotlivé způsoby extrakce, včetně průměrné hodnoty 

výtěţnosti kaţdého způsobu (počítané vţdy ze dvou vzorků), jsou shrnuty v následujícím 

přehledu: 

1. extrakční kolonka C8 

úprava vzorku – 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH 

         (1,0 mg/ml) + 10 µl roztoku EDTA (10 mM) + 0,4 ml čištěné vody 

aktivace sorbentu – 1 ml methanolu + 1 ml čištěné vody 

eluce balastů – 1 ml čištěné vody 

eluce PIH – 2 ml methanolu 

Na této kolonce nedošlo k záchytu PIH, látka prošla skrz sorbent. 

 recovery: 0 % 

2. extrakční kolonka DSC-PH 

úprava vzorku – 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH 

        (1,0 mg/ml) + 10 µl roztoku EDTA (10 mM) + 0,4 ml čištěné vody  

aktivace sorbentu – 1 ml methanolu + 1 ml čištěné vody 

eluce balastů – 1 ml čištěné vody 

eluce PIH – 2 ml methanolu 

 průměrná hodnota recovery: 56,88 % 

 

3. extrakční kolonka DSC-18LT 

úprava vzorku – 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH  

        (1,0 mg/ml) + 10 µl roztoku EDTA (10 mM) + 0,4 ml čištěné vody  

aktivace sorbentu – 1 ml methanolu + 1 ml čištěné vody 

eluce balastů – 1 ml čištěné vody 

eluce PIH – 2 ml methanolu 

 průměrná hodnota recovery: 49,16 % 
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4. extrakční kolonka ODS-C18 

 úprava vzorku – 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH  

        (1,0 mg/ml) + 10 µl roztoku EDTA (10 mM) + 0,4 ml čištěné vody  

aktivace sorbentu – 1 ml methanolu + 1 ml čištěné vody 

eluce balastů – 1 ml čištěné vody 

     

eluce PIH 
průměrná hodnota recovery 

[ % ] 

2 ml methanolu 64,79 

2 ml acetonitrilu 0 

2 ml methanolu + 

10 µl HClO4 
59,15 

2 ml methanolu + 

10 µl NaOH 
29,11 

 

 úprava vzorku – 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH 

        (1,0 mg/ml) + 10 µl roztoku EDTA (10 mM) + 0,4 ml čištěné vody  

aktivace sorbentu – 1 ml methanolu + 1 ml čištěné vody 

eluce balastů – 1 ml pufru pH 9 [0,01 M (NH4)2 HPO4]   

 eluce PIH – 2 ml methanolu 

průměrná hodnota recovery: 81,78% 

 úprava vzorku – 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH  

 (1,0 mg/ml) + 10 µl roztoku EDTA (10 mM) + 0,4 ml čištěné vody  

aktivace sorbentu – 1 ml methanolu + 1 ml pufru pH 9  

         [0,01 M (NH4)2 HPO4]   

eluce balastů – 1 ml pufru pH 9 [0,01 M (NH4)2 HPO4]   

 eluce PIH – 2 ml methanolu 

průměrná hodnota recovery: 80,38 % 
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5. extrakční kolonka DSC-18 

úprava vzorku – 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH 

        (1,0 mg/ml) + 10 µl roztoku EDTA (10 mM)  

aktivace sorbentu – 1 ml methanolu + 1 ml čištěné vody 

 eluce PIH – 2 ml methanolu 

 

eluce balastů 
průměrná hodnota recovery  

[ % ] 

1 ml pufru pH 9 

  [0,01 M (NH4)2 HPO4]   
81,47 

1 ml čištěné vody 72,56 

0,5 ml pufru pH 9 

  [0,01 M (NH4)2 HPO4]   
73,74 

 

ZÁVĚR:  Nejlepší výsledek byl tedy dosaţen na extrakční kolonce ODS-C18 a DSC-18. 

Nicméně v porovnání s precipitací poskytovaly tyto postupy SPE niţší výtěţnost. 
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5.4. Validace 

K validaci byla vybrána precipitace, jelikoţ poskytovala vyšší výtěţnost 

v porovnání se solid – phase extrakcí. Byla ověřena linearita, přesnost a správnost 

metody. 

5.4.1. Linearita 

 Pro validaci metody stanovení PIH v plazmě byla pouţita metoda kalibrační 

křivky. K jejímu sestrojení bylo pouţito pět koncentrací PIH v plazmě (viz. kap. 4.6.1.) 

Tab. 10:  Linearita metody stanovení PIH v plazmě 

Koncentrace 

PIH                  

[ µg/ml ] 

Měření č. Plocha píku PIH 
Průměr ploch 

píku PIH 

25,0 

1 46,8268 

43,5554 2 42,4819 

3 41,3575 

37,5 

1 67,2548 

68,11657 2 69,8647 

3 67,2302 

50,0 

1 97,1386 

95,70137 2 94,3751 

3 95,5904 

62,5 

1 117,6522 

117,6935 2 118,3709 

3 117,0573 

75,0 

1 138,6798 

141,8522 2 149,8262 

3 137,0595 

Po vyhodnocení chromatografických záznamů byla sestrojena kalibrační křivka 

(závislost ploch píku PIH na rostoucí koncentraci PIH v plazmě), která vykazuje lineární 

průběh v rozmezí daných koncentrací. Její parametry jsou: 

Rovnice regresní přímky: y = 1,9694 x – 5,0844 

Korelační koeficient: r
2
 = 0,9989 
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Obr.10: Kalibrační křivka PIH - závislost plochy píku na koncentraci PIH v plazmě 
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5.4.2. Přesnost a správnost 

Tab. 11:  Přesnost a správnost metody stanovení PIH v plazmě pomocí precipitace 

  

Konc. 

PIH   

[µg/ml] 

Vzorek 

č. 

Plocha 

PIH 

Konc. 

PIH 

[µg/ml] 

Průměrná 

hodnota 

[µg/ml] 

Směrodatná 

odchylka 

Relativní 

směrodatná 

odchylka 

[%] 

Správnost 

[%] 

62,5 

1 117,6679 62,33106 

61,99128 0,495236 0,798881 99,19 
2 115,3908 61,17480 

3 117,0614 62,02309 

4 117,8749 62,43617 

37,5 

1 66,6771 36,43900 

36,57757 0,286853 0,784231 97,54 
2 67,7198 36,96846 

3 67,1945 36,70172 

4 66,2086 36,20110 
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6. ZÁVĚR 
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Cílem rigorózní práce bylo vyvinout HPLC metodu pro stanovení PIH ve vzorcích 

králičí plazmy bez interference s potenciálními metabolity pyridoxalu a isoniazidu. 

Vypracovaná metoda byla následně validována s ohledem na linearitu, přesnost a 

správnost. 

Následující chromatografické podmínky byly zvoleny jako optimální: 

     Chromatografická kolona firmy Watrex 250-4 mm s náplní Nucleosil 120-5 

C18 – jako stacionární fáze. 

     Mobilní fáze: methanol : fosfátový pufr (Na2HPO4 0,01 mol/l; pH 3,0 –  

upraveno 10% H3PO4) + EDTA 1,0 mmol/l + kyselina 1-heptansulfonová 

5,0 mmol/l; 45:55. 

     Průtoková rychlost byla 0,8 ml/min. 

  K detekci byl pouţit UV detektor, který pracoval při vlnové délce 280 nm. 

Vzorky byly aplikovány na kolonu pomocí dávkovací smyčky o objemu 20 µl. 

 

Při hledání optimální metody pro stanovení PIH v plazmě byly zkoušeny různě 

modifikované postupy precipitační deproteinace a SPE. 

V rámci SPE bylo testováno pět extrakčních kolonek. Nejlepších výsledků bylo 

dosaţeno na dvou extrakčních kolonkách, ODS-C18 a DSC-18. Nicméně v porovnání 

s precipitací poskytovaly tyto postupy SPE niţší výtěţnost. 

Jako optimální metoda pro stanovení PIH v plazmě byl tedy vybrán následující 

postup precipitace: 

vzorek: 0,4 ml plazmy + 20 µl zásobního roztoku PIH (1,0 mg/ml) + 10 µl 

roztoku EDTA (10 mM) 

činidlo: 1,6 ml směsi methanol : acetonitril (50:50) + 10 µl kyseliny chloristé 

 (1,0 mM) 

doba třepání: 10 minut 

centrifugace: 10 minut při 3600 ot/min 

Metoda pro stanovení PIH v plazmě byla validována. K validaci byla vybrána 

precipitace, jelikoţ poskytovala vyšší výtěţnosti v porovnání se solid – phase extrakcí. 

Pro validaci metody stanoveni PIH v plazmě byla pouţita metoda kalibrační křivky, 

sestrojená pomocí pěti koncentrací PIH v plazmě. Její rovnice je y = 1,9694 x – 5,0844 

s korelačním faktorem r
2
 = 0,9989. Vedle linearity byla také ověřena přesnost a správnost 

metody stanovení PIH v králičí plazmě. 
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