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1. Úvod
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, z anglického high performance
liquid chromatography) se v posledních desetiletích stala jedním z nejvýznamnějších
nástrojů analytické chemie a našla rozsáhlé vyuţití i v bioanalýze. Umoţňuje separaci
jednotlivých látek i z poměrně sloţitých směsí a jejich následnou kvalitativní i
kvantitativní analýzu. Vzhledem k těmto moţnostem je HPLC vhodná pro stanovení
koncentrací léčiv v různých biologických materiálech a tudíţ pro monitorování
lékových hladin v organizmu. To je důleţité pro farmakokinetické studie při
preklinických zkouškách nových léků i pro sledování léčby jednotlivých pacientů, u
nichţ je někdy nutné upravovat dávky tak, aby se koncentrace léku v organizmu
pohybovala v terapeutickém rozmezí.
Klíčový krok v analytickém procesu je úprava vzorku. Protoţe biomatrice bývá
poměrně sloţitý systém obsahující třeba i pevné částice a makromolekulární látky a
hledané analyty se v ní nacházejí často ve velmi malé koncentraci, je přečištění vzorku a
extrakce, případně zakoncentrování analytu velmi důleţité. Úprava vzorku je
v bioanalýze často limitující pro cenu, dobu trvání, citlivost, selektivitu a robustnost
analýzy a dokonce pro ţivotnost analytických zařízení. Z těchto důvodů se úpravě
vzorku v současnosti věnuje velká pozornost. Své stálé vyuţití mají tradiční metody
zaloţené na extrakci analytů do organických rozpouštědel, na pevnou fázi nebo jen na
odstranění proteinů ze vzorku. Zároveň vznikají nové techniky, které vycházejí
z podobných principů, vyznačují se však větší rychlostí, jednodušším provedením,
moţností automatizace, větší citlivostí, menší spotřebou rozpouštědel i menším
objemem vzorku potřebným pro analýzu.
Jedním z mnoha léků, které je moţné stanovit v biologickém materiálu pomocí
HPLC je amisulprid. Jedná se o atypické antipsychotikum, pouţívané pro léčbu
schizofrenie. Má selektivní antagonistický účinek na dopaminové D2 a D3 receptory.
Pro svou účinnost na pozitivní i negativní symptomy schizofrenie a relativně malé
nebezpečí vzniku neţádoucích vedlejších účinků je amisulprid v současnosti velmi
oblíbené antipsychotikum.
Teoretická část práce se podrobněji zaměřuje na techniky zpracování vzorku
biologického materiálu vhodné pro spojení s HPLC. Cílem experimentu bylo
vypracovat metodu extrakce amisulpridu z plazmy a navázat tak na bakalářskou práci,
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v níţ byly navrţeny podmínky pro RP-HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie
na reverzních fázích) stanovení amisulpridu v plazmě izokratickou elucí, metodou
vnitřního standardu, a tuto metodu validovat.
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2. Biologický materiál
Pro posouzení mnoţství určitého léku v organizmu se obvykle pouţívá stanovení
jeho koncentrace v některé biologické tekutině, nejčastěji je to plná krev, krevní plazma,
krevní sérum a moč, ale někdy je třeba pouţít i např. sliny, mozkomíšní mok nebo
mateřské mléko. Problémem pro stanovování hladin léků pomocí HPLC, ale i pro řadu
jiných analytických metod, je, ţe biologické tekutiny nejsou jednoduché chemicky
definované matrice, ale heterogenní, často velmi sloţité směsi obsahující širokou škálu
různých látek o různé molekulové hmotnosti. Při rozhodování, který biologický materiál
je pro poţadovanou analýzu nejvhodnější, musíme zohlednit, zda bude moţné snadno a
bezpečně odebrat dostatečné mnoţství, jestli se v daném materiálu sledované léčivo
nachází a jaký budou mít na jeho stanovení vliv další sloţky biomatrice.

Kaţdý

biologický materiál je tvořen jinými sloţkami, coţ představuje odlišné specifické
problémy pro HPLC1).
Nejsnáze se zpracovává tekutý biologický materiál, jehoţ sloţení je co
nejjednodušší. Z tohoto pohledu by nejvhodnějším materiálem byl mozkomíšní mok,
dále pak slzy, pot, sliny, moč, ţluč, plazma, sérum, krev a nejméně vhodná stolice.
Převahu analytických vzorků však tvoří sérum, plazma a moč, které lze obvykle snadno
získat v dostatečném mnoţství a hledaná látka se v nich ve většině případů vyskytuje.
Naproti tomu odběr mozkomíšního moku je poměrně náročný výkon a většina léčiv
neproniká přes hematoencefalickou bariéru, takţe je v mozkomíšním moku nelze
očekávat1,2).

2.1.

Krev

Krev je tvořena pevnými buněčnými částicemi (erytrocyty, leukocyty,
trombocyty) suspendované v kapalině – plazmě2).
Odebírá se z vény, kapiláry nebo méně často z arterie. Na správný postup při
odběru se klade velký důraz. Dále se krev zpracovává pro získání plazmy nebo séra.1
Krev je tekutá, jen pokud se nachází v neporušeném cévním řečišti. Jakmile jej
opustí, nastane proces sráţení. Sráţení krve je podmíněno přeměnou rozpustné
plazmatické bílkoviny fibrinogenu na nerozpustný fibrin. Vlákna fibrinu vytvoří hustou
síť, v níţ jsou zadrţovány krvinky. Původně tekutá krev nejprve ztuhne, dále zmenší
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svůj objem a změní se v tuhý krevní koláč obsahující fibrin, krvinky a krevní destičky,
z něhoţ se vytlačí tekuté krevní sérum2).
Krevní buňky se nacházejí v rovnováţném stavu s okolním extracelulárním
systémem. Při změnách v okolí můţe dojít k porušení této rovnováhy a difúzi
intracelulárních plynů, iontů apod. do extracelulárního prostoru. Pokud dojde k porušení
buněčné membrány (lýza nebo ptýza buněk) vyplaví se intracelulární obsah úplně.
V případě krvinek jde hlavně o hemoglobin, ionty, některé bílkoviny a enzymy. Proto je
potřeba při zpracování krve pouţívat izotonické ředící roztoky a omezit výkyvy teploty
a mechanický stres. Tato opatření by měla zabránit hemolýze1).

2.2.

Plazma

Plazma je směs anorganických a jednoduchých i sloţitých organických látek
rozpuštěných ve vodě. Získá se odběrem krve do nádobky s protisráţlivým prostředkem
(heparin, soli EDTA, citrát sodný) a oddělením krvinek centrifugací1,2).
Je to přirozený reprezentativní vzorek toho, co je přítomno v kapalném stavu
v plné krvi, přesto je pro některé analýzy vhodnější sérum. Výhodou plazmy oproti séru
je její rychlejší příprava (krev je moţné ihned odstřeďovat, není třeba čekat na sráţení),
asi o 20% vyšší objemový zisk a sníţení rizika hemolýzy. Nevýhodou je změna
koncentrace některých iontů pod vlivem antikoagulačních činidel (např. EDTA
vychytává Ca2+) a vysoká koncentrace fibrinogenu, který interferuje při analýze
bílkovin2).

2.3.

Sérum

Sérum má podobné sloţení jako plazma, ale chybí v něm fibrinogen a některé
další sráţlivé látky2).
Vzniká po sraţení plné krve. Proces sráţení trvá asi 1-2 hodiny. Ve skleněné
zkumavce nebo ve zkumavce s větším vnitřním povrchem probíhá sráţení rychleji.
Vysráţená krev je odstředěná, čímţ dojde ke zřetelnému oddělení séra od krevního
koláče. Po té je nutné sérum odsávat opatrně, aby nedošlo k opětovnému promísení1).

9

2.4.

Moč

Za fyziologických okolností je moč světle ţlutá tekutina. Vzniká v průběhu
ultrafiltrace krve v ledvinách a je z těla odváděna prostřednictvím močovodů,
močového měchýře a močové trubice. Její hlavní výhodou je tudíţ snadná dostupnost a
obvykle zcela neinvazivní odběr. Prostřednictvím moči jsou vylučovány voda a odpady
(hlavně močovina, chloridy, sodné a draselné ionty, fosfáty, sírany, kreatinin a kyselina
močová)2).
Velký význam má moč pro toxikologický screening a v ní obsaţené metabolity
hodně vypovídají o metabolizmu xenobiotik. Naproti tomu pro monitorování lékové
terapie není často tolik vhodná jako plazma a sérum1).
Látky přítomné v moči jsou zpravidla dobře rozpustné ve vodě. Protoţe
nekonjugovaná léčiva mají většinou málo polární charakter, lze je poměrně snadno
získat extrakcí organickými rozpouštědly. Stejně lze postupovat i s hydrolyzovanými
konjugáty1).
Objem moči a dokonce i její pH jsou velice variabilní a závislé na příjmu tekutin,
diuretik, různých potravin a léků. Proto je často kladen důraz na sběr moči po určité
časové období a je obtíţné provést z výsledků analýzy moči kvantitativní přepočty1).

2.5.

Mozkomíšní mok

Mozkomíšní mok (jinak likvor, cerebrospinální tekutina) je čirá řídká tekutina
cirkulující mezi mozkovými komorami, centrálním kanálem v páteři a prostupem mezi
mozkem a míchou a jejich ochrannými blánami. Obsahuje elektrolyty a podobné
organické látky jako krevní plazma, ale v jiných koncentracích (např. glukosa,
bílkoviny, laktát, pyruvát, cholesterol, enzymy, soli)2).
Mozkomíšní mok je v přehledu biologických materiálu uveden jen pro úplnost,
pro HPLC stanovení léčiv se tento materiál běţně nepouţívá, kvůli jiţ zmiňovanému
problematickému odběru, malým objemům získaných vzorků a špatnému prostupu léků
přes hematoencefalickou bariéru.

2.6.

Sliny

Sliny jsou čiré, tekuté a obsahují některé bílkoviny a enzymy.
Vyšetření hladiny některých léčiv lze provést i ze slin. Léčiva sem pronikají difuzí
a koncentrace léku ve slinách někdy koreluje s jeho koncentrací v krvi. Toho je moţné
10

vyuţít hlavně pro forenzní toxikologická vyšetření, kdy je občas obtíţné dosáhnout
odběru krve nebo moči, a také pro monitorování lékových hladin u dětí, pro něţ je
odběr slin příjemnější neţ odběr krve1).
Přesto však nejsou sliny pro stanovení hladin léčiv příliš vyuţívaným materiálem.
Jejich hlavní nevýhodou je to, ţe lze získat jen velmi malý objem vzorku a dále, ţe
koncentrace ve slinách určitým způsobem odpovídá koncentraci v krvi jen u některých
léčiv a u jiných zase tyto hodnoty vůbec nekorelují1).

2.7.

Mateřské mléko

Znát hladiny léků v mateřském mléce je v současnosti téměř nezbytné, protoţe je
potřeba vědět, které přípravky je moţné kojícím matkám doporučit, a které nikoliv,
protoţe se ve vysoké míře do mateřského mléka vylučují a mají škodlivý vliv pro
kojené dítě. Důleţité je i stanovení podílu léčiva volného a vázaného na bílkoviny, jeţ
není biologicky aktivní1).
Mateřské mléko představuje komplexní a variabilní biologický materiál, který
vyţaduje před analýzou důkladné přečištění vzorku. Na rozdíl od plné krve, v níţ
největší problém pro chromatografii představují pevné buněčné elementy, a krevních
derivátů, kde asi nejvýznamnější komplikaci znamená vysoký obsah bílkovin, je
mateřské mléko typické zejména vysokým obsahem lipidů, které je potřeba před
chromatografickou analýzou eliminovat. Sloţení mateřského mléka se v průběhu kojení
mění. Mléko má vyšší obsah tuků v prvních dvou třetinách krmení neţ v poslední
třetině. Kolostrum, jeţ se tvoří několik dnů po narození, obsahuje více proteinů a méně
tuků3).

2.8.

Mekonium

Protoţe uţívání a zejména zneuţívání léků a drog matkami v graviditě vede
k mentálním, fyzickým a psychickým následků pro exponované děti, jsou potřeba
metody pro monitorování expozice drogám in utero. Za tímto účelem jsou vyuţívány
biologické vzorky od matky i novorozence. Mekonium se v současnosti stalo
materiálem volby pro monitorování hladiny drog u novorozenců. Kromě mekonia se
pouţívá ještě moč, novorozenecké vlasy, pupečníková tkáň a krev a výjimečně nehty4).
Mekonium se skládá z vody, mukopolysacharidů, ţlučových solí, ţlučových
kyselin, epitelových buněk a lipidů. Vznikat začíná okolo dvanáctého gestačního týdne
11

a ukládá se aţ do porodu. Je moţné ho získat mezi prvním a třetím dnem po narození,
ale u nezralých dětí můţe být defekace opoţděná. Jeho velkou výhodou je snadný a
neinvazivní odběr. Tvoří rezervoár látek, kterým byl plod vystaven, s dlouhým
detekčním oknem. Koncentrace léků v mekoniu jsou obecně vyšší neţ třeba v moči díky
několikaměsíční kumulaci. Stanovení drog v mekoniu patří mezi nejcitlivější způsoby,
jak sledovat prenatální expozici4).
Interpretace můţe být ztíţená tím, ţe je mekonium často kontaminované močí
novorozence. Protoţe mekonium není homogenní, musí být vzorek důkladně
promíchán. Analýza je hodně závislá na extrakční technice4).
Mekonium se nejčastěji pouţívá pro stanovení ethanolu vázaného na mastné
kyseliny, amfetaminu a metamfetaminu, metabolitů THC, metabolitů kokainu a opiátů4).

2.9.

Plodová voda

V časné fázi gravidity je plodová voda tvořena filtrátem matčiny krve. Léky
mohou pronikat do plodové vody difuzí přes placentu a později z moči plodu. Plodová
voda by byla skvělým materiálem pro stanovení léků, které by mohly mít škodlivý vliv
pro plod, ale její velkou nevýhodou je relativně obtíţný a invazivní odběr. Pro
monitorování expozice plodu léky ji proto nelze doporučit4).

2.10.

Žaludeční obsah

Analýza sloţek ţaludečního obsahu se někdy pouţívá ve forenzní toxikologii.
Z hlediska přípravy vzorku jde o analýzu poměrně komplikovanou, protoţe se jedná o
sloţitý nehomogenní systém a vzorky často nebývají úplně tekuté1).

2.11.

Vlasy

Vlasy nejsou vhodný vzorek pro HPLC analýzu, protoţe nejsou tekuté. Stanovení
některých látek ze vzorku vlasů má ovšem i své výhody. Testování vlasů můţe prokázat
expozici alkoholu, tabáku, kokainu, opioidům, kanabinoidům, benzodiazepinům,
barbiturátům, metamfetaminu4).
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3. Metody úpravy vzorku
Z výše uvedených vlastností dostupných biologických materiálů vyplývá, ţe je
často nutné odebrané vzorky před vlastní HPLC analýzou ještě upravit. Odstraněním
některých neţádoucích sloţek (buněčné elementy, bílkoviny, lipidy, interferující látky)
můţeme například ochránit kolonu před mechanickým a chemickým poškozením či
zvýšit selektivnost stanovení. Řada postupů úpravy biologického vzorku navíc
umoţňuje zvýšit koncentraci analytu a tedy i citlivost metody.
Odběr vzorku biologického materiálu řadíme do tzv. preanalytické fáze celého
procesu, ale další zpracování vzorku uţ se obvykle odehrává v příslušné analytické
laboratoři2).

3.1.

Příprava derivátů z plné krve

Oddělení séra či plazmy od krvinek (sraţených či nesraţených) se provádí
centrifugací. Centrifugace je charakterizována teplotou, časem a relativní centrifugační
silou. Tato veličina udává, kolikrát je odstředivé zrychlení u dna nádobky se vzorkem
větší neţ gravitační zrychlení g. Se zvyšováním relativní centrifugační síly je nutné
zkracovat čas a naopak, protoţe příliš intenzivní centrifugace můţe způsobit neţádoucí
hemolýzu. Pro lidskou krev se doporučuje doba centrifugace 5 - 10 min při 1000 – 2000
g a teplotě 18 – 25 °C2).

3.2.

Deproteinace

V analytice nejčastěji pouţívané biologické tekutiny, plazma a sérum, jsou
typické vysokým obsahem bílkovin. Bílkoviny jsou vysokomolekulární látky, často
nesoucí kladný nebo záporný náboj, které mohou interferovat s analýzou léčiva nebo i
zkracovat ţivotnost chromatografické kolony. Některá léčiva se na bílkoviny v různé
míře váţou. Před HPLC analýzou je vhodné bílkoviny ze vzorku odstranit.
Při volbě způsobu deproteinace biologického vzorku před stanovením koncentrace
léčiva je potřeba uváţit, zda tato technika splňuje několik podmínek. Měla by odstranit
všechny proteiny bez ohledu na jejich molekulovou hmotnost, na povrch precipitátu by
se nemělo adsorbovat léčivo, a deproteinační činidlo by nemělo mít ţádný vliv na další
analýzu1).
Deproteinační techniky lze rozdělit na fyzikální a chemické2).
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Mezi fyzikální metody odstranění proteinů řadíme centrifugaci a ultracentrifugaci,
ultrafiltraci na membránách, adsorpci a denaturaci teplem. Tyto postupy jsou většinou
pouţívány ve speciálních případech a jsou časově náročné. Při ultrafiltraci na
polopropustné membráně je třeba vědět, ţe sloţka léčiva navázaná na bílkovinu zůstává
na stejné straně membrány jako bílkovina, zatímco ultrafiltrát obsahuje jen volnou
frakci léčiva1,2).
Chemická deproteinace je obvykle zaloţená na principu sráţení proteinu
specifickými protilátkami, sráţením bílkovin dehydratací nebo sráţením bílkovin ve
formě nerozpustných solí s aniontovými či kationovými sráţedly. Všechny chemické
postupy jsou silně závislé na pH. Nejsnáze se bílkoviny sráţejí v prostředí s pH, které
odpovídá jejich isoelektrickému bodu2).
Sráţení proteinů specifickými protilátkami se pouţívá hlavně při stanovení
specifických bílkovin imunoanalytickými metodami2).
Deproteinaci zaloţenou na dehydrataci lze provést pomocí rozpouštědel nebo
vysolením. Dochází ke kompetici proteinu se sráţedlem o vodu. Pokud je proteinu
odňato určité mnoţství vody, sráţí se. Jako rozpouštědla se pouţívají nejčastěji
methanol, ethanol a aceton. Při vysolování se pracuje v prostředí s pH blízkým
izoelektrickému bodu bílkoviny. Dehydratace je většinou vratný proces, na rozdíl od
tepelné denaturace, bílkovina není denaturována a lze ji opět převést do roztoku2).
Sráţedla, pouţívaná ke sráţení bílkovin ve formě nerozpustných solí se rozdělují
na kationová a aniontová. Nejběţnější aniontová sráţedla jsou trichloroctan a chloristan,
další třeba pikran, wolframan, molybdenan, sulfosalicylan, metafosforečnan. Jako
kationová sráţedla se pouţívají roztoky solí těţkých kovů (zinek, rtuť, kadmium, uran,
thorium, ţelezo, měď, olovo), nejčastěji zinečnatých solí, případně ve směsi
s hydroxidem barnatým2).
Po vytvoření sraţeniny se bílkoviny od biologického vzorku obvykle separují
odstředěním a analyt můţe být stanoven v supernantantu2).

Extrakční metody

3.3.

3.3.1. Liquid-liquid extrakce
Liquid-liquid extrakce, neboli extrakce do rozpouštědel, je jednou z nejstarších
pouţívaných extrakčních technik, ale stále nachází široké uplatnění. Je zaloţená na
přechodu látky mezi dvěma vzájemně nemísitelnými kapalinami. V přípravě vzorků
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z biologických materiálů pro analýzu léčiv jde obvykle o přechod lipofilního léčiva
z vodné fáze (hlavní součást plazmy, séra, moči tvoří voda) do lipofilnějšího
organického rozpouštědla1).
Průběh a výtěţek extrakce je závislý na fyzikálně chemických vlastnostech
extrakčního činidla, pH vodné fáze, vzájemném poměru fází, provedení a času extrakce
a způsobu předchozího zpracování vzorku1).
Vlastnosti rozpouštědla by měly co nejvíce odpovídat vlastnostem extrahované
látky. Hydrofobní látky snáze přecházejí do nepolárních rozpouštědel (s nízkou
dielektrickou konstantou), hydrofilní do polárních rozpouštědel. Činidlo by se dále
nemělo mísit s vodnou fází a reagovat s ní ani s extrahovanou látkou. Pokud
rozpouštědlo absorbuje v UV oblasti, mohlo by působit potíţe při detekci. Další
vlastností rozpouštědla je jeho těkavost. Těkavější rozpouštědlo se volí, pokud je
později potřeba ho odpařit kvůli zkoncentrování vzorku nebo jen, aby byl vzorek
rozpuštěn v mobilní fázi. Rozpouštědla vhodná pro široké spektrum léků jsou
chloroform a diethylether. Při pouţití diethyletheru však můţe vzniknout fosgen nebo
peroxidické látky, jeţ mohou interferovat při analýze, navíc je diethylether výbušný.
Pokud je potřeba rozpouštědlo rychle odpařit, jeví se naopak diethylether výhodnější
neţ chloroform. Další často pouţívaná rozpouštědla jsou třeba hexan nebo polárnější
ethylacetát. Pouţité extrakční činidlo by samozřejmě mělo být co nejčistší1).
Vyšší selektivity se dosahuje úpravou pH vodné fáze. Látka přechází do organické
fáze, pokud je v nedisociovaném stavu, pro extrakci kyselin je tedy vhodné pH vodné
fáze sníţit, pro extrakci zásad naopak zvýšit. Vhodné pH pro extrakci dané látky lze
určit z její disociační konstanty1).
Na výsledek extrakce má vliv také poměr mnoţství vodné a organické fáze. Více
organické fáze znamená vyšší výtěţek, ale niţší koncentraci hledané látky v extraktu.
Způsob a intenzita třepání a doba trvání extrakce mohou rovněţ značně ovlivnit
výtěţek. Tyto podmínky se obvykle musí optimalizovat empiricky a bývají obtíţně
reprodukovatelné1).
Předchozí zpracování vzorku, zejména deproteinace můţe účinnost extrakce sníţit
i zvýšit. Vhodně zvolená deproteinace můţe mít pozitivní vliv na extrakci látek, které se
váţou na bílkoviny. Na druhou stranu můţe předchozí deproteinace nepříznivě ovlivnit
pH vodné fáze nebo se můţe část léčiva vázat na povrch precipitátu1).
Pro usnadnění práce je moţné pouţít i automatizovanou stanici pro LLE. Byl
popsán systém firmy Abbot, který se skládá z automatického pipetoru, jednoramenného
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autosampleru, pístové pumpy, dvou identických extrakčních stanic, centrifugy a
diferenciálního refraktometrického detektoru, který určuje polohu rozhraní mezi fázemi
a je pouţitelný pro široké spektrum rozpouštědel. Pro detekci fázového rozhraní je
moţné pouţít i jiné metody, například měření objemu, které však nemůţe počítat
s hmotou, která přešla z jedné fáze do jiné, coţ zmenšuje přesnost, nebo optický
detektor umístěný vně vialky obsahující dvoufázový systém, který se ale hodí jen pro
rozpouštědla s přesně definovaným rozhraním a kontrastem mezi vrstvami5).
Základní poţadavky na takový automatický extrakční systém jsou přesné určení
rozhraní, schopnost odebrat spodní i vrchní fázi, plná automatizace, moţnost
zpracovávat vzorky rychle za sebou a snadné pouţívání5).
Extrakci lze automatizovat i po umístění vzorků do 96 jamkové destičky. Do ní se
snadno přidávají rozpouštědla, lze v ní vzorky protřepat a provést extrakci nemísitelnou
kapalinou. Automatizovaný extrakční proces je rychlejší a při dostatečném počtu vzorků
i levnější neţ extrakce provedená manuálně a v současnosti je i velmi spolehlivý6).
Jiný způsob, jak automatizovat LLE, který nevyţaduje mechanickou manipulaci
s roztoky jako třepání nebo míchání, je pouţít systém nazvaný emulzní průtokový
extraktor. Toto zařízení se skládá z kolony, kde dochází k tvorbě emulze
prostřednictvím sprayování drobných kapiček vodné fáze do protékající organické fáze,
a z části pro oddělování fází, kde dojde k destabilizaci emulze pomocí náhlého sníţení
rychlosti průtoku. Následně se emulze rychle rozdělí na dvě kapalné fáze. Schéma
emulzního průtokového extraktoru je na obrázku. Pouţití tohoto extraktoru pro
biologické vzorky nebylo publikováno7).
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Obr. 1 Schéma emulzního průtokového extraktoru: převzato z Yanase N. et al.:
New apparatus for liquid–liquid extraction, “emulsion flow” extractor. Anal. Sci. 2011,
27: 171-176

3.3.2. Liquid phase microextraction (LPME)
Přestoţe se LLE stále velmi často pouţívá, má tato metoda přípravy vzorku pro
analýzu řadu nevýhod. Tvorba emulze na rozhraní fází nebo velká mnoţství pouţitých
toxických rozpouštědel jsou příčinou vytváření stále nových extrakčních technik
zaloţených na principu LLE. Důleţitým trendem je miniaturizace. Mikroextrakční LLE
metody umoţňují pouţití velmi malých objemů činidel a lze je provést v malém počtu
kroků. Vzhledem k malému objemu organického činidla je LPME vhodná i
k zakoncentrování analytu. Bylo vyvinuto několik různých takových technik, jsou to
single-drop microextraction, hollow fiber liquid phase microextraction, dispersive
liquid-liquid microextraction8,9).
Single drop microextraction (SDME) vyuţívá mikrokapénku (1-10μl) kapaliny o
vhodné hustotě, nemísitelné s vodou. Obvykle vyţaduje přesné manuální provedení, coţ
vede k niţší reprodukovatelnosti. Tato technika byla poprvé představena v roce 1996 a
později se ujalo dělení na direct immersion SDME (DI-SDME) a head-space SDME
(HS-SDME)8,10).
DI-SDME je LPME technika se statickým uspořádáním. Mikrokapénka s vodou
nemísitelné extrakční fáze je na špičce jehly vystavena míchané vodné fázi. Po uplynutí
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předepsaného extrakčního času je organické rozpouštědlo vtaţeno zpět do stříkačky a je
moţné jej nastříknout do chromatografického systému. Toto uspořádání vyţaduje
pouţití rozpouštědla, které se vůbec nemísí s vodou a analyt musí být mnohem lépe
rozpustný v extrakční neţ vodné fázi8).
HS-SDME je moţné pouţít pro zakoncentrování těkavých analytů. Extrakce,
zkoncentrování a derivatizace mohou být provedeny během jednoho kroku. Kapka
extrakčního rozpouštědla, které můţe zároveň obsahovat i derivatizační činidlo, je
vystavena nad povrchem vzorku obsahujícího těkavý analyt. Protoţe kapénka
nepřichází do přímého kontaktu s roztokem vzorku, umoţňuje toto uspořádání pouţít
organické i vodné extrakční rozpouštědlo8).
Pro mikroextrakci ionizovatelných analytů lze pouţít uspořádání liquid-liquidliquid microextraction (LLLME). Je zaloţené na přechodu analytu ze vzorku na vodné
bázi do vrstvy nebo membrány z organického rozpouštědla s hustotou menší neţ voda a
současnou reextrakcí do vodné kapénky. Je moţné upravit pH vodného roztoku vzorku
a vodné kapénky, tak aby se získal nejprve analyt v neutrální formě extrahovatelný do
organické fáze a po té jej ionizovat, aby dobře přecházel do kapky vody. Tato technika
je vhodná pro spojení s RP-HPLC8).

Obr. 2 Schéma uspořádání DI-SDME, HS-SDME a LLME: převzato z Nováková
L., Vlčková H.: A review of current trends and advances in modern bio-analytical
methods: chromatography and sample preparation. Anal. Chim. Acta. 2009, 656(12):8-35
Dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) je zaloţená na trojsloţkovém
systému. Vyuţívá jako extrakční činidlo rozpouštědlo, které má vyšší hustotu neţ voda,
např. tetrachlomethan. Objem tohoto činidla se pohybuje v řádu mikrolitrů. Jako
disperzní činidlo pro rozptýlení extrakčního rozpouštědla ve vodné fázi slouţí jiné
rozpouštědlo, mísitelné s vodou i organickou fází, jako je methanol, acetonitril,
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tetrahydrofuran nebo aceton. Vhodná směs extrakčního a disperzního rozpouštědla je
rychle vstřikována do vzorku na vodné bázi, kde se rozptýlí a vzniká nehomogenní
směs. Analyt je ze vzorku extrahován do jemných kapiček extrakčního rozpouštědla. Po
té se odstředěním směsi od sebe jednotlivé fáze oddělí11-14).
Hlavní faktory ovlivňující výtěţnost extrakce jsou volba extrakčního a
disperzního rozpouštědla a jejich objem. Organické rozpouštědlo je vybíráno podle své
hustoty, která musí být vyšší neţ hustota vody, dále podle vlastností poţadovaného
analytu a jeho schopnosti přecházet do rozpouštědla, a také podle jeho chování při
chromatografii. Mělo by být také špatně mísitelné s vodou. Z těchto důvodů jsou
nejčastěji pouţívány halogenové deriváty uhlovodíků. Objem extrakčního rozpouštědla
by měl být dostatečný, ale ne příliš velký, aby došlo k zakoncentrování analytu. Pro
volbu disperzního rozpouštědla je základní jeho mísitelnost s vodnou i organickou fází.
Extrakčním časem se u DLLME rozumí čas mezi vstříknutím směsi rozpouštědel do
vzorku a centrifugací. Protoţe povrch fázového rozhraní je velký, extrakce můţe
proběhnout rychle. Výhodou DLLME proti konvenční LLE je tedy rychlost, vyšší
výtěţnost a malá spotřeba extrakčních činidel11,15).

Obr. 3 Fotografie jednotlivých fází DLLME: (a) před vstříknutím směsi
disperzního a extrakčního rozpouštědla do roztoku vzorku, (b)začátek vstřikování, (c)
konec vstřikování, (d) fotografie směsi pořízená optickým mikroskopem při
tisícinásobném zvětšení, (e) po centrifugaci, (f) zvětšený pohled na usazenou fázi,
převzato z Rezaee M., Yamini Y., Faraji M.: Evolution of dispersive liquid–liquid
microextraction method. J. Chromatogr. A. 2009, 1216(37): 6459-6465
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DLLME je vhodná pro extrakci z různých matricí, jako je jídlo, biologické
tekutiny a tuhé vzorky. Je kompatibilní s plynovou i kapalinovou chromatografií, a také
třeba s atomovou absorpční spektrometrií. V současnosti vznikají i nové varianty této
extrakční techniky, např. vyuţívající ionické kapaliny existující za pokojové teploty
jako extrakční rozpouštědlo, a dokonce ultrazvuku místo disperzního činidla pro rozptyl
ionického rozpouštědla ve vzorku11). Je moţná i automatizace procesu a online napojení
na separační techniku. Za tímto účelem byla vyvinuta jednokroková extrakce ve
stříkačce, která nevyţaduje centrifugaci. Schéma této metody je na obrázku15).

Obr. 4 Experimentální uspořádání jednokrokové ionic liquid DLLME ve
stříkačce: převzato z Cruz Vera M. et al.: One-step in-syringe ionic liquid-based
dispersive liquid–liquid microextraction. J. Chromatogr. A. 2009, 1216(37): 6459-6465
Ke zvýšení rychlosti a účinnosti různých kroků kapalinové extrakce můţe někdy
pomoci ultrazvuk. Pomocí ultrazvuku lze docílit značného zvětšení kontaktního
povrchu mezi dvěma fázemi a vzniku emulze sestávající se z velmi jemných
(submikronových) kapiček, a také okamţitého a přesně lokalizovaného zvětšení teploty
nebo tlaku. Na tomto základě vznikla ultrazvukem asistovaná emulzifikační
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mikroextrakce (UAEME). Ultrazvuk je moţné pouţít ve spojení z různými
mikroextrakčními technikami, např. s DLLME10).
Hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) je mikroextrakční technika
zaloţená na pouţití dutého vlákna, jehoţ stěna je impregnována rozpouštědlem. Je opět
šetrnější k ţivotnímu prostředí neţ konvenční LLE, díky malé spotřebě rozpouštědel.
HF-LPME také znamená omezení manuální práce se vzorkem a snazší miniaturizaci
procesu. Tato technika je velice všestranná. Je publikované pouţití dvoufázových i
trojfázových systémů. Nejčastěji se popisuje trojfázový systém zaloţený na extrakci
z vodné fáze přes stěnu vlákna nasycenou organickou fází (např. dodekan), která vytváří
tekutou membránu, do vodné fáze nebo organického akceptoru jako acetonitril či
metanol uvnitř vlákna9,16).
Systém HF-LPME můţe být uspořádán staticky, nebo i s dynamickou výměnou
rozpouštědla. V dynamickém uspořádání lze dosáhnout vyššího výtěţku a systém je
moţné automatizovat. Esrafili et al. vyvinul techniku, při níţ byla pouţita dvě vzájemně
nemísitelná organická rozpouštědla s automatizovaným pohybem organické fáze pro
usnadnění přenosu látek. 8 cm dlouhé duté vlákno bylo naplněné 25 μl rozpouštědla
vhodného pro extrahovanou látku (např. methanol, acetonitril) pomocí mikrostříkačky,
zároveň byly póry ve stěnách impregnovány n-dodekanem. Vlákno bylo ponořeno do
20 ml vodného vzorku, a během extrakce byla organická fáze uvnitř vlákna opakovaně
měněna pomocí pístové pumpy16).
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Obr. 5 Schéma dynamické trojfázové HF-LPME: převzato z Esrafili A. et al.:
Dynamic three-phase hollow fiber microextraction based on two immiscible organic
solvents with automated movement of the acceptor phase. J. Sep. Sci. 2011, 34: 98–106
Salt-assisted liquid-liquid microextraction (SALLME) je variace LPME, která
zahrnuje extrakci do rozpouštědla mísitelného s vodou, např. acetonitril nebo aceton, a
vysolování. Vysolování je proces, při němţ se přídavkem elektrolytu do vodné fáze
zvyšuje distribuční poměr rozpuštěné látky a zároveň je omezena vzájemná mísitelnost
obou fází. Slabé interakce mezi molekulami, jako vodíkové vazby, mezi organickými
molekulami a molekulami vody se snadno poruší hydratací. Voda a acetonitril se staly
vzájemně nemísitelnými třeba po přidání síranu amonného nebo hořečnatého. Metod,
které vyuţívají spojení SALLME a HPLC nebylo zatím publikováno příliš mnoho,
navíc je u nich často třeba pouţít velký objem extrakčního rozpouštědla (v řádu ml), je
však moţné optimalizovat podmínky i pro pouţití menších objemů. Tato metoda
umoţňuje snadnou přípravu vzorku kompatibilní s HPLC s pouţitím relativně malého
mnoţství málo toxických rozpouštědel17).
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Novou technikou zaloţenou na LPME je stir membrane liquid-liquid
microextraction (SM-LLME). Zahrnuje LPME a míchací zařízení. Toto uspořádání
vyuţívá dvoufázovou směs. V konstrukci extrakční jednotky je pouţitá polymerová
membrána, která ochraňuje malý objem extrakční fáze18).

3.3.3. Pressurized liquid extraction
Pressurized liquid extraction (PLE) je rychlá extrakční technika zaloţená na
principu extrakce do kapaliny, ovšem za drastických podmínek – teplota přes 200 ◦C a
tlak přes 20 000 kPa. Vysoký tlak dovoluje pouţití organických rozpouštědel při teplotě
převyšující jejich bod varu8).
PLE nachází vyuţití zejména v extrakci látek z pevných materiálů. Navzdory
drastickým podmínkám byl popsán i vývoj metod extrakce látek z biologických tekutin,
jako moč, sérum, plasma a plná krev8).

3.3.4. Superkritická fluidní extrakce
Superkritická fluidní extrakce (SFE) se vyvinula na základě LLE z důvodu
potřeby omezit pouţití organických rozpouštědel. SFE vyuţívá jako rozpouštědlo plyn
v superkritickém stavu, který má některé vlastnosti kapaliny. Hlavní vyuţití nachází
SFE v úpravě vzorků pro analýzu potravin a přírodních produktů19).
V naprosté většině aplikací se jedná o oxid uhličitý, pro nějţ jsou kritické
podmínky teplota 30,9 ◦C a tlak 73,8 bar. Oxid uhličitý je levný, bezpečný a neohroţuje
ţivotní prostředí. Další výhodou je, ţe se za laboratorní teploty a tlaku nachází
v plynném stavu, coţ umoţňuje snadné získání analytu z rozpouštědla. Moţnost
provedení SFE za relativně nízké teploty a s neoxidujícím médiem je výhodná pro
extrakci termolabilních a snadno se oxidujících látek.

Naopak nevýhodou CO2

v superkritickém stavu je jeho nízká polarita. Tento problém se řeší přidáním polárních
modifikantů, které upraví polaritu superkritické kapaliny a zvýší její solvatační sílu pro
polárnější analyty. Z tímto účelem poslouţí např. přídavek 1-10% methanolu. Pomocí
přídavku modifikantů lze také omezit interakci mezi analytem a matricí a tím docílit
kvantitativní extrakce19).
Průběh SFE silně závisí na ustanovení rovnováhy mezi fázemi, která je velmi
citlivá na změny podmínek. Proto hrají podmínky, za nichţ jsou fáze v rovnováţném
stavu, klíčovou roli pro vývoj metody SFE19).
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3.3.5. Extrakce pevnými fázemi
Extrakce pevnými fázemi (SPE, z anglického solid phase extraction) je další
velmi rozšířená a dlouho pouţívaná extrakční technika. Její provedení je poměrně
rychlé a snadné1).
V podstatě se jedná o různé modifikace sloupcové nebo tenkovrstvé
chromatografie. Porézní sorbent je naplněný do plastových kolonek, které nejčastěji
slouţí na jedno pouţití. Extrakce se provádí buď tak, ţe se vymývací rozpouštědla i
vzorek nechají volně protékat kolonou, nebo se průtok urychlí zvýšeným tlakem (např.
pístem) nebo naopak podtlakem. Je moţné zvolit způsob, kdy se analyt zachytí na
kolonce a balastní látky protečou nezachyceny (ten je obvyklý), nebo i opačný způsob,
kdy jsou na kolonce zachyceny balastní látky, a tak se oddělí od analytu, který proteče
nezachycen1).
Sorbenty mohou mít různé fyzikálně chemické vlastnosti. Jejich volba závisí na
vlastnostech hledané látky. K polárním sorbentům patří např. oxid hlinitý, oxidy
hořčíku, silikagel, sorbenty modifikované kyanoskupinami. Mezi nepolární sorbenty
patří aktivní uhlí nebo sorbenty modifikované nepolárními uhlíkatými zbytky jako
oktadecyl (C18) či oktyl (C8). Nejčastěji pouţívaný je různě modifikovaný silikagel,
především nepolární1).
Pro zlepšení retence hodně polárních analytů je moţné přidat iontově párové
činidlo do kolonky s nepolární náplní. Iontově párové činidlo obsahuje nepolární část,
jako alifatický uhlovodíkový řetězec, která interaguje s médiem pro reverzní fáze, a
polární část, jako kyselinu nebo bazi, která s funkční skupinou analytu nesoucí náboj
vytvoří iontový pár. Iontově párové činidlo pouţívané pro SPE má obvykle koncentraci
0,005 – 0,2 M. Eluce analytu se provádí silnějším rozpouštědlem, které můţe a nemusí
obsahovat stejné iontově párové činidlo20).
Stejně jako je tomu u kolon pro kapalinovou chromatografii, i kolonky pro SPE
extrakci mohou být naplněny částicemi sorbentu nebo i jedním blokem porézního
materiálu – monolitickým sorbentem. Monolitické sorbenty jsou moderní a mají řadu
výhod, pouţívají se však spíš pro on-line SPE extrakci neţ v obvyklém off-line
uspořádání21).
V současnosti je moţné vyuţít řadu nových materiálů jako sorbenty pro SPE.
Takovým moderním materiálem je sorbent na bázi uhlíkových nanotub, který je vhodný
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pro extrakci organických i anorganických sloučenin. Důleţitými vlastnostmi této látky
jako sorbentu jsou velký povrch, schopnost vytvářet π – π vazebné interakce, výborná
chemická, mechanická a teplotní stabilita. Hodí se pro extrakci nepolárních (v případě
pouţití nemodifikovaných uhlíkových nanotub) i polárních látek. Pro extrakci polárních
sloučenin se pouţívají chemicky modifikované uhlíkové nanotuby, coţ zvyšuje
selektivitu extrakce22).
Ve farmaceutické a biomedicínské analýze je moţné vyuţít imunoafinitní
sorbenty, které fungují na principu interakce antigen – protilátka. Tyto sorbenty
zachycují hledaný analyt s velkou selektivitou a afinitou. Výhodou je i zkříţená
reaktivita některých látek, která umoţňuje zachycení všech sloučenin obsahujících
určitou skupinu, která s danou protilátkou reaguje. Po té mohou být tyto látky
chromatograficky rozděleny a jednotlivě stanoveny jejich koncentrace. Imunosorbent se
skládá z protilátky specifické pro analyt imobilizované na tuhém podkladu. Pro
konstrukci imunosorbentu je tedy klíčové vytvoření protilátky. Protoţe léky jsou
obvykle nízkomolekulární látky, které nevyvolávají imunitní odpověď, je nejprve nutné
navázáním na velkou molekulu vytvořit hapten, který umoţní produkci protilátek. Tento
proces je sloţitý a drahý, coţ je velká nevýhoda imunosorbentů23).
SPE je velmi vhodná pro automatizaci a on-line napojení na chromatografické
systémy. V off-line uspořádání bývá SPE časově náročnější a vyţaduje řadu kroků, neţ
se získá přečištěný a zakoncentrovaný extrakt vhodný pro HPLC analýzu. Navíc je
v takovém případě na chromatografickou kolonu obvykle nastříknuta pouze část vzorku,
coţ můţe vést k niţší citlivosti metody. K přečištění vzorku v on-line uspořádání
dochází na předkoloně, z níţ můţe mobilní fáze vytékat buď do odpadu nebo na vlastní
analytickou kolonu a tyto dva kanály je moţné manuálně nebo automaticky přepínat. To
umoţní jednoduchou a rychlou analýzu série vzorků24).
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Obr. 6 Schéma zapojeni on-line SPE-LC-MS: převzato z Rodriguez-Mozaz, Lopez
de Alda M. J., Barceló D.: Advantages and limitations of on-line solid phase extraction
coupled to liquid chromatography-mass spectrometry technologies versus biosensors
for monitoring of emerging contaminants in water. J. Chromatogr. A. 2007, 1152(1-2):
97-115
Kolonky pro SPE mají obvykle objem 1 – 2 ml a obsahují 50 – 100 mg sorbentu.
Kvůli moţnosti paralelního zpracování velkého mnoţství vzorků byla vypracována
metodika, při níţ je místo kolonek pouţita mikrotitrační destička s 96 jamkami, kde
kaţdá jamka obsahuje malé mnoţství sorbentu25).

3.3.6. Molecularly imprinted solid phase extraction (MISPE)
Zvláštní medium, jeţ podobně jako imunoafinitní sorbenty umoţňuje selektivní
extrakci hledaného analytu nebo látek s určitou skupinou, se nazývá molecularly
imprinted polymers (MIP). Pouţití takového syntetického polymeru jako sorbentu pro
SPE (molecularly imprinted SPE – MISPE) neslouţí pouze k přečištění a
zakoncentrování analytu, ale dovoluje selektivní extrakci konkrétního analytu, která je
velmi důleţitá hlavně v případě, ţe je matrice sloţitá a balastní látky interferují s
vlastním stanovením26).
Oproti imunosorbentům se MIP vyznačují větší chemickou, mechanickou a
teplotní odolností, větší kapacitou pro vzorek, jednodušší přípravou a niţší cenou26).
MIP jsou stabilní vysoce zesíťované syntetické polymery, které jsou
charakteristické schopností rozpoznat molekuly určité látky - templátu s podobnou
specifitou a selektivitou jako přírodní polymery charakteru protilátek nebo enzymů.
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Tyto polymery se připravují kopolymerizací funkčního monomeru se spojovacím za
přítomnosti molekul templátu. Vzniká trojrozměrná polymerová síť. Po odstranění látky
slouţící jako templát zůstane funkční médium obsahující rozpoznávací místa
komplementární s tvarem, velikostí a funkčními skupinami templátu. Tímto způsobem
můţe být MIP připraven v podstatě podle jakékoliv templátové molekuly, coţ umoţňuje
vývoj extrakční metody pro široké spektrum analytů26).
Vlastnosti získaného materiálu – kapacita, afinita a selektivita pro cílový analyt jsou ovlivněny řadou proměnlivých okolností. Jsou to hlavně mnoţství a typ monomeru
a spojovací molekuly. Při tvorbě MIP je nutné optimalizovat poměr látkového mnoţství
templátu, monomeru a crosslinkeru, typicky to bývá 1:4:20. Optimální poměr je moţné
vypočítat pomocí softwaru pro molekulární modelování27).

Obr. 7 Schéma přípravy MIP: převzato z Lasáková M., Jandera P.: Molecularly
imprinted polymers and their application in solid phase extraction. J. Sep. Sci. 2009,
32: 799 – 812
Bylo vytvořeno několik různých modů MISPE. Je moţné pracovat tak, ţe se
magnetické částice potaţené MIP inkubují se vzorkem, a po té jsou jednoduše odděleny
pomocí magnetu, v konvenčním off-line uspořádání, kdy je MIP naplněn do kolonek,
nebo můţe extrakce probíhat v on-line zapojené předkoloně28).

3.3.7. Extrakce na materiálech s omezeným přístupem
Restricted access materials (RAM), česky materiály s omezeným přístupem,
vznikly za účelem odstranění proteinů z biologických materiálů při analýze léčiv. Tato
média jsou vhodná pro přímé spojení s kapalinovou chromatografií a umoţňují nástřik
biologického vzorku bez předchozí úpravy, coţ značně zjednodušuje a urychluje
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přípravu vzorku a usnadňuje automatizaci. Jedná se o porézní média vhodná pro solid
phase extrakci. Velké molekuly, jako molekuly bílkovin, nemůţou proniknout do pórů
v látce a jsou snadno eluovány promývacím rozpouštědlem. Na vnitřním povrchu těchto
malých pórů jsou navázaná aktivní místa sorbentu, která mají schopnost interagovat
s analyty a zadrţet je. Do pórů k aktivním místům mohou proniknout pouze malé
molekuly29,30).
Vnější povrch částic je pokryt hydrofilními skupinami, jeţ minimalizují adsorpci
proteinů z matrice. RAM mohou být rozděleny na základě mechanizmu vyloučení
proteinů. Proteiny můţou být vyloučeny pomocí fyzikální bariéry – pór s příliš malým
průměrem, nebo pomocí chemické bariéry tvořené sítí z proteinu či polymeru na
vnějším povrchu částice, přes niţ malé molekuly pronikají difuzí. Jiné formální
rozdělení RAM je na základě způsobu navázání funkčních skupin na vnější a vnitřní
povrchy. Pokud jsou funkční skupiny na vnitřním povrchu navázané jiným způsobem
neţ na vnějším, jde o bimodální fáze, pokud se způsob vazby na vnějším i vnitřním
povrchu shoduje, jedná se o unimodální fáze30).
Existuje několik typů RAM. Prvním připraveným typem byl materiál s reverzní
fází na vnitřním povrchu. Skládá se z porézních křemíkových částic, na vnějším
povrchu pokrytých hydrofilními diol-glycinovými skupinami, které omezují adsorpci
proteinů, a na vnitřním povrchu hydrofobními tripeptidy. Makromolekuly nepronikají
na vnitřní povrch na základě své velikosti (fyzikální bariéra). Retenční mechanizmus se
zakládá na π-π interakcích. Další velmi oblíbený RAM pracující na podobném principu
je tzv. alkyl-diol-silica. Jiný materiál, porézní silikagel pokrytý kombinovaným
ligandem, má na svém povrchu ligand, který vykazuje hydrofilní i hydrofobní
vlastnosti. Alkanolová část ligandu brání adsorpci proteinů, zatímco fenylové skupiny
umoţňují hydrofobní interakci s malými molekulami30).
RAM se semipermeabilním povrchem brání pronikání makromolekul pomocí
chemické bariéry. Takový materiál vzniká třeba navázáním polyoxyethylenu na povrch
chromatografického sorbentu modifikovaného jako reverzní fáze (C8, C18). Vzniká
semipermeabilní vrstva, která brání proteinům v přístupu na pod ní leţící stacionární
fázi. Podobným způsobem lze vytvořit částice s polopropustnou vrstvou na povrchu
pomocí zesíťovaných proteinů místo syntetického polymeru30).
Pro účely chirální analýzy byly vyvinuty RAM, jejichţ vnitřní povrch je
modifikovaný chirálními selektory, třeba antibiotikem teikoplaninem, čímţ došlo ke
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spojení RAM a enantioselektivního média. To umoţňuje přímou analýzu chirálních
léčiv v biologickém materiálu31).

3.3.8. Microextraction by packed sorbent
Microextraction by packed sorbent (MEPS) je automatizovaná a miniaturizovaná
verze SPE, která umoţňuje spojit manipulaci se vzorkem včetně extrakce a nástřiku do
chromatografického systému do jednoho kroku. Extrakční sorbent je umístěn do
stříkačky, jako zátka, po obou stranách ohraničená polypropylenovými filtry (velikost
pórů 20 μm), nebo do speciálního kontejneru mezi jehlu a tělo stříkačky. Je moţné
pouţít v podstatě jakýkoliv sorbent vhodný pro SPE jako C8 a C18 modifikovaný
silikagel, iontoměniče, RAM, MIP32,33).
Stejně jako při SPE se sorbent obvykle nejdřív aktivuje methanolem,
kondicionace se však u MEPS nejeví tak důleţitá jako u klasické SPE. 25 – 250 μl
vzorku se pomocí autosampleru natáhne skrz sorbent do stříkačky. Můţe být nataţen a
zase vypuštěn několikrát, coţ ovlivňuje účinnost extrakce. Po té se sorbent promyje a
analyt je eluován velmi malým mnoţstvím rozpouštědla (kolem 50 μl). Eluce analytu a
nástřik do chromatografického systému můţe proběhnout zároveň. Po několikerém
promytí sorbentu elučním a promývacím rozpouštědlem můţe být stříkačka pouţitá pro
další extrakci. Uvádí se, ţe systém lze pouţít i více neţ stokrát. To je velká výhoda
oproti SPE kolonkám, u nichţ se doporučuje jednorázové pouţití32,33).

Obr. 8 Uspořádání MEPS: sorbent umístěný v kontejneru mezi jehlou a tělem
stříkačky. Převzato z Abdel-Rehim M.: Recent advances in microextraction by packed
sorbent for bioanalysis. J. Chromatogr. A. 2010, 1217(16): 2569-2580
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3.3.9. Solid phase microextraction
Solid phase microextraction (SPME) je v současnosti velmi pouţívaná a úspěšná
metoda přípravy vzorku. Analyty jsou extrahovány z plynného nebo kapalného vzorku
absorpcí do nebo adsorpcí na tenkou polymerovou vrstvu umístěnou na pevném
povrchu vlákna uvnitř injekční jehly nebo kapiláry. Tato metoda oproti LLE a SPE šetří
čas extrakce a spotřebu rozpouštědel a zvyšuje citlivost analýzy. Byla úspěšně pouţitá
pro řadu analytů, zejména se hodí pro extrakci těkavých látek ze vzorků potravin,
ţivotního prostředí a biologických materiálů, hlavně krve, moči, slin ale i vlasů. Běţně
se spojuje s kapalinovou i plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií34,35).
Zařízení pro SPME vypadá jako modifikovaná stříkačka. Skládá se z drţáku
vlákna, jehly a zataţitelného, 1 - 2 cm dlouhého, křemíkového vlákna, potaţeného
polymerovým filmem34).
Vývoj v SPME se zaměřuje hlavně na různé typy polymerových povrchů. Vodivý
polypyrrolový plášť se hodí pro elektrochemicky řízenou extrakci kationtů a aniontů, a
vyvíjí se SPME s pouţitím podobných moderních materiálů, jaké se pouţívají jako
speciální náplně SPE kolon. Jedná se třeba o povrchy s vlastnostmi RAM pro extrakci
látek z plné krve, nebo o imunoafinitní materiály35).
Existují dvě typická uspořádání SPME. Jedním z nich je head space SPME (HSSPME) pro extrakci těkavých látek z výparů nad kapalným vzorkem, druhým přímá
extrakce analytu ze vzorku. V obou případech je nejprve jehla chránící vlákno umístěna
do příslušné pozice (při HS-SPME propíchne septum nádobky se vzorkem), a po té se
zasune a vlákno se vystaví prostředí. Polymerový plášť funguje jako houba, která
absorbuje analyt a dojde k jeho zakoncentrování. Extrakce je zaloţená na podobném
principu jako chromatografie na rozdělování mezi kapalnou a plynnou nebo dvě kapalné
fáze. Kinetika SPME závisí na řadě parametrů jako je tloušťka polymerového filmu,
míchání vzorku a čas extrakce. Extrakce obvykle trvá několik minut. Vlákno je zataţené
zpět do kovové jehly a analyt přenesen z vlákna do chromatografického systému.
V případě HPLC je se analyt vymývá z vlákna pomocí mobilní fáze34).
Protoţe on-line spojení konvenční SPME na extrakčním vlákně s kapalinovou
chromatografií můţe být technicky komplikované, vznikl nový systém, tzv. in tube
SPME, kde se extrakce neodehrává na povrchu vlákna, ale v duté kapilární koloně.
Pokud jde o konvenční SPME na povrchu vlákna, je přechod na zařízení pro HPLC
řešen pomocí speciální desorpční cely a šesticestného ventilu. Implementace in tube
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SPME do chromatografického systému je relativně snadná. Umoţňuje plynule napojit
extrakci, desorpci a nástřik vzorku pomocí běţného autosampleru36).

Obr. 9 Schéma konvenční SPME (A) a jejího spojení s plynovou (B) a kapalinovou
(C) chromatografií: převzato z Kataoka H.: Automated sample preparation using intube solid-phase microextraction and its application – a review. Anal. Bioanal. Chem.
2002, 373: 31–45
Překvapivě je moţné pouţít SPME v head space uspořádání i pro extrakci léčiv
s vysokým bodem varu (např. tricyklická antidepresiva) ze vzorků na vodné bázi. Různá
léčiva vyţadují různé způsoby a podmínky provedení SPME, tato technika je tudíţ
vhodná spíš pro optimalizované stanovení konkrétního analytu neţ třeba pro
toxikologický screening35).

3.3.10. Stir bar sorptive extraction
Stir bar sorptive extraction (SBSE) je zaloţená na stejném principu jako SPME,
dochází k rozdělování solutů mezi extrakční fázi a matrici vzorku. Místo polymerem
potaţeného vlákna však k extrakci dochází na míchací tyčince pokryté vrstvou
extrakčního sorbentu. Míchátko je obvykle magnetické, obalené sklem, na jehoţ
povrchu se nachází polymerová extrakční fáze37).
Komerčně jsou dostupné pouze míchací tyčinky pokryté polydimethylsiloxanem.
Extrakční proces závisí na distribučním koeficientu analytů mezi vodnou fází a
polydimethylsiloxanem. Pouţití této techniky je proto omezené jen na nepolární látky,
účinnost extrakce polárních látek je nízká37,38).
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Objem extrakční fáze, kterým lze pokrýt míchací tyčinku činí asi 25 – 125 μl, coţ
je výrazně víc neţ objem extrakčního sorbentu při SPME (kolem 0,5 μl), coţ se hodí
spíše pro extrakci z větších objemů vzorku. Pro analýzu léčiv v biologickém materiálu
to můţe být nevýhoda, neboť tato extrakční technika vyţaduje objem vzorku většinou
v řádu ml. Přesto SBSE nachází vyuţití v úpravě vzorků moči, plazmy, mateřského
mléka a dokonce sputa37).
SBSE se skládá ze dvou kroků – extrakce a desorpce. Při extrakci je obvykle
míchací tyčinka pokrytá sorbentem v přímém kontaktu s matricí vzorku, ale byla
popsána i extrakce v head-space modu, kdy je tyčinka pokrytá sorbentem staticky
umístěná do výparů nad vzorkem v uzavřené vialce. Extrakce je následovaná termální
nebo kapalinovou desorpcí. Termální desorpce se uţívá častěji pro spojení s plynovou
chromatografií, kapalinová pro spojení s HPLC a pro tepelně nestálé látky38).
Účinnost extrakce je ovlivněna objemem vzorku, rozměry míchátka, dobou a
frekvencí míchání, teplotou a pH vzorku, jeţ musí být takové, aby se analyty nacházely
v neionizovaném stavu. Zvýšení iontové síly roztoku vzorku pomocí přidání soli sniţuje
účinnost SBSE37).
Ţivotnost jedné extrakční míchací tyčinky je několik desítek extrakcí, v závislosti
na typu matrice38).

3.3.11. Turbulent flow chromatography
Turbulent flow chromatography (TFC) je chromatografická kolonová technika,
která se relativně často vyuţívá pro on-line automatizované přečištění přímo
nastříknutých biologických tekutin. Tato technika vyţaduje velmi rychlý průtok mobilní
fáze, aby se mohl vytvořit turbulentní tok, který má na rozdíl od typického
chromatografického laminárního toku s parabolickým profilem, profil tvaru zátky. Za
těchto podmínek dochází k separaci malých molekul analytů od makromolekulární
matrice, která je umoţněna vysokým difuzním koeficientem proteinů39).
Vznik turbulentního toku v náplňové chromatografické koloně závisí na velikosti
částic a vlastnostech mobilní fáze. Nejvýhodnější jsou krátké úzké kolony naplněné
velkými porézními částicemi. Poţadovaný průtok mobilní fáze se pohybuje v rozmezí
4-5 ml/min8,39).
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4. HPLC
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je uţ několik desetiletí široce
vyuţívaná analytická technika a její význam rozhodně neupadá. Vyvinula se z kolonové
kapalinové chromatografie. Vznik HPLC umoţnila konstrukce čerpadel, která zajišťují
stabilní průtok mobilní fáze za poměrně vysokých tlaků a vývoj kolon naplněných
malými částicemi, které vykazují vysokou separační účinnost40,41).
V kapalinové chromatografii jsou analyty unášeny kapalnou mobilní fází (MF) a
zadrţovány na pevné stacionární fázi (SF) v koloně. Během separace se tedy analyt
rozděluje mezi stacionární a mobilní fázi. Na základě různých vlastností analytů a jejich
podobnosti s vlastnostmi MF nebo SF jsou jednotlivé látky eluovány z kolony
v různých retenčních časech. Kvantitativní analýza se provádí porovnáním ploch píků
na křivce, která vyjadřuje závislost odezvy detektoru na čase40,41).
HPLC

vyuţívá

chromatografie),

různé

rozdělování

mechanizmy
na

základě

separace
různé

–

adsorpci

rozpustnosti

(adsorpční
(rozdělovací

chromatografie), iontovou výměnu (iontově výměnná chromatografie), molekulově
sítový efekt (gelově permeační chromatografie) nebo specifické interakce (afinitní
chromatografie)40,41).

4.1.

Instrumentace v HPLC

Základní části kapalinového chromatografu jsou čerpadlo, zásobník mobilní fáze,
jeţ můţe být doplněn o směšovací a odplyňovací zařízení, dávkovací zařízení, kolona,
která by měla být umístěna v komoře vybavené termostatem, detektor a vyhodnocovací
zařízení (obvykle počítač)41).

4.1.1. Čerpadlo
MF se do kolony čerpá pístovými nebo membránovými čerpadly. Aby čerpadlo
splňovalo poţadavky pro HPLC, mělo by umoţnit regulaci průtoku v rozsahu od
mikrolitrů do několika desítek mililitrů za minutu při velmi vysokém tlaku (aţ desítky
MPa). Materiál, z nějţ je čerpadlo vyrobeno nesmí interagovat s kapalinami
pouţívanými jako mobilní fáze41).
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4.1.2. Směšovací zařízení
Programovatelné směšovací zařízení umoţňuje měnit v průběhu separace sloţení
mobilní fáze, zejména poměr její organické a vodné sloţky. Tomuto procesu se říká
gradientová eluce. Pokud se sloţení MF nemění, jde o izokratickou eluci41).

4.1.3. Dávkovací zařízení
Nejběţnějšími systémy pro dávkování vzorku do HPLC systému jsou
autosamplery vybavené injekční stříkačkou. To můţe způsobit obtíţe s netěsností,
udrţením tlaku a přenosem stop materiálu ze stříkačky na kolonu. Injekční systém můţe
být nahrazen obtokovým dávkovacím kohoutem41).

4.1.4. Kolona
Výběr chromatografické kolony je klíčový krok při vývoji HPLC analytické
metody. Obvykle se pouţívají nerezové trubičky, zpravidla 10-25 cm dlouhé, s vnitřním
průměrem 4,6-5 mm, naplněné částicemi sorbentu. Při analýze léků v biologických
materiálech se nejčastěji pracuje v modu reverzních fází, kdy je SF tvořená
silikagelovými částicemi modifikovanými nepolárními uhlovodíkovými zbytky. Obecně
platí, ţe čím kratší kolona, tím menšími částicemi je naplněná. Běţná velikost částic
náplně se pohybuje mezi 3 a 10 μm. Ve vývoji HPLC kolon dochází v současnosti
k velkým pokrokům, takţe zde popsané parametry budou nejspíš brzy minulostí41).
Monolitické kolony
V analýze

biologických

materiálů

je

velmi

populární

pouţití

kolon

s monolitickými sorbenty místo částicových. Tyto sorbenty vydrţí vysoké průtoky MF i
přes 10 ml/min v koloně běţné délky, aniţ by vznikal vysoký zpětný tlak. Separační
účinnost monolitických kolon odpovídá kolonám plněným částicemi o průměru 3μm.
Monolitické kolony jsou tvořeny blokem porézního materiálu, který obsahuje dva druhy
pórů. Nízký odpor toku je umoţněn velkými póry o průměru kolem 2 μm, zatímco malé
póry o průměru asi 12 nm jsou zodpovědné za vyšší separační účinnost8).
Výhodami monolitických kolon jsou rychlá analýza a rychlé ustavení rovnováhy
na koloně při gradientové eluci. Za nevýhody se povaţuje komerční dostupnost pouze
omezeného mnoţství druhů sorbentů, malá chemická stabilita sorbentů a vyšší spotřeba
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MF. Vzhledem k spíše většímu průměru navíc nejsou monolitické kolony příliš vhodné
pro spojení s hmotnostním spektrometrem8).

UHPLC
Jiný způsob, jak dosáhnout urychlení analýzy, je pouţití kolon naplněných velmi
malými částicemi (menšími neţ 2 μm), čímţ se zvyšuje separační účinnost kolony.
Zároveň ovšem vzniká velký zpětný tlak a je nutné zvýšit tlak v systému, coţ klade jisté
poţadavky na chromatografickou instrumentaci. Technika vyuţívající tyto kolony se
nazývá ultra-high performance chromatography (UHPLC)8).
Zařízení pro UHPLC musí být odolné vůči velkému zpětnému tlaku, čerpání MF
by mělo být spolehlivé a robustní, autosampler schopný nastřikovat vzorky v rychlejším
sledu a přísnější jsou i poţadavky na zmenšení mimokolonového objemu. V současnosti
dostupná instrumentace umoţňuje obvykle pouţití kolon 10 cm dlouhých, naplněných
neporézními částicemi o velikosti 1,7-2 μm8).

4.1.5. Termostat
Většina HPLC separací probíhá při laboratorní teplotě, některé separace se však
zvýšením teploty významně zlepší. Programový teplotní gradient se na rozdíl od
plynové chromatografie v HPLC nevyuţívá41).
Při vysokých teplotách (nad 60 ◦C) se významně sniţuje viskozita MF a zpětný
tlak na koloně. To umoţňuje urychlit analýzu při pouţití kolony standardní délky.
Z konvenční HPLC se vyvinula technika, šetrná k ţivotnímu prostředí, která pouţívá
jako mobilní fázi pouze horkou vodu. Eluční síla MF se při ní nezvyšuje s podílem
organické fáze, ale s teplotou. Nevýhodami chromatografie při vysoké teplotě jsou
velké poţadavky na teplotní stabilitu SF a také analytů8).

4.1.6. Detektor
MF unáší analyty z kolony do průtokové cely detektoru. Tato cela musí být
odolná vůči tlaku v chromatografickém systému. Detektor pouţitelný pro HPLC by měl
být dostatečně selektivní a citlivý pro analyty a neměl by být ovlivněn mobilní fází41).
Vyvinula se řada typů detektorů pracujících na různých principech. Jedním
z prvních pouţívaných je refraktometrický detektor zaznamenávající rozdílný lom
světla analytem a mobilní fází42).
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Mezi dodnes nejvíce vyuţívané patří spektrofotometrické detektory, které měří
absorbanci eluátu. Jednodušší UV/VIS detektory pracují při pevné vlnové délce nebo
lze

vlnovou

délku

nastavit

pomocí

monochromátoru.

Dokonalejší

verzí

spektrofotometrických detektorů je detektor diodového pole (DAD - diode array
detector), který umoţňuje proměření absorpčního spektra v určitém rozmezí vlnových
délek. Výstupem z tohoto detektoru je trojrozměrný chromatogram, kde je absorbance
eluátu vynesena v závislosti na retenčním čase i na vlnové délce absorbovaného světla.
Aby mohla být látka zaznamenána spektrofotometrickým detektorem, musí obsahovat
chromofor. Citlivost těchto detektorů je pro různé látky různá41,42).
Citlivější a specifičtější neţ spektrofotometrické jsou fluorescenční detektory,
jejich pouţití je však omezeno pouze na fluoreskující sloučeniny a analyty, u nichţ bylo
fluorescence dosaţeno derivatizací41,42).
Pro vzorky, které obsahují látky oxidovatelné nebo redukovatelné na
polarizovatelné elektrodě lze pouţít elektrochemické detektory. Tyto detektory pracují
na principu měření změny vodivosti, náboje nebo potenciálu v protékajícím roztoku.
Umoţňují velmi citlivou detekci v koncentracích 10-9 aţ 10-10 mol/l. Pro jejich malou
univerzálnost nejsou však v bioanalýze běţně vyuţívány41,42).
Spektrofotometrické, fluorescenční i elektrochemické detektory jsou selektivní
pro určité typy sloučenin, někdy je však potřeba detekce univerzální. Mezi univerzální
detektory v HPLC patří evaporative light scattering detector (ELSD). ELSD pracuje na
základě rozdílu mezi těkavostí mobilní fáze a molekulami analytů. Kapalina vytékající
z kolony je nebulizována, ve vyhřívané trubici se odpaří mobilní fáze a vznikne směs
netěkavých pevných částic analytů a par rozpouštědla. Částice jsou unášeny skrz
paprsek světla, světlo se rozptýlí a je zachyceno fotonásobičem. Tento systém umoţňuje
detekovat široké spektrum látek, včetně mastných kyselin, lipidů a léčiv43).
Další detektor univerzální pro netěkavé sloučeniny je charged aerosol detector
(CAD). I v tomto detektoru dojde nejprve k nebulizaci přitékající kapaliny a po té
k odpaření těkavých látek a mobilní fáze v unášecí trubici. Vysušené částice jsou nabité
pomocí sekundárního proudu dusíku, jeţ před tím prošel vysokonapěťovým výbojem na
platinovém drátku. Nabité částice analytů jsou registrovány pomocí elektrometru. CAD
vykazuje citlivost pro řádově nanogramy aţ mikrogramy analytu a dobrou přesnost pro
řadu analytů. Nevýhodou CAD i ELSD je, ţe odpověď detektoru silně závisí na sloţení
mobilní fáze44).
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Nový detektor na bázi aerosolu se nazývá nano quantity analyte detector (NQAD),
v literatuře je také někdy nazýván condensation nucleation light-scattering detector
(CNLSD). Tento detektor vyuţívá kondenzační nukleační technologii. Mobilní fáze je
opět nejprve nebulizována a odpařena za zvýšené teploty. Následně se na částicích
analytu kondenzuje přesycená vodní pára. Na kaţdé částici se vytvoří relativně velká
kapka, která můţe být detekována pomocí rozptylu světla. Citlivost tohoto detektoru je
podstatně větší neţ citlivost ELSD nebo CAD, neboť je registrována vlastně téměř
kaţdá jednotlivá částice, musí však překračovat kritickou velikost45).
V současnosti

velmi

oblíbená

aplikace

HPLC

je

spojení

kapalinové

chromatografie s hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS nebo HPLC-MS/MS) –
analytické metody zaloţené na vytvoření molekulových iontů z analyzované látky a
jejich následné separaci podle poměru hmotnosti a náboje41).
Zařízení pro MS je připojeno na chromatografický systém za běţný (např.
spektrofotometrický) detektor nebo místo něj. Vzhledem k vysokým pracovním tlakům
v HPLC a potřebě vysokého vakua v MS je toto spojení sloţitější neţ třeba spojení MS
s plynovou chromatografií. Práce s HPLC-MS byla umoţněna vývojem rozhraní
zahrnujících ionizační techniky probíhající za atmosférického tlaku, odděleně od
iontového analyzátoru, jako je ionizace elektrosprayem (ESI), chemická ionizace za
atmosférického tlaku (APCI) nebo fotoionizace za atmosférického tlaku (APPI). Díky
těmto technikám se LC-MS stala relativně robustní, vakuum v analyzátoru iontů není
přímo ovlivněno. Protoţe se jedná obvykle o měkké ionizační techniky, coţ můţe
sniţovat analytickou specifitu systému, je pro analýzu látek v komplexních matricích
jako biologický materiál vhodná tandemová hmotnostní spektrometrie (MS/MS)46).
Výhodami HPLC-MS jsou vysoká specifita, moţnost současného stanovení více
analytů, eventuálně moţnost odvození struktury neznámých látek. Aplikace HPLC-MS
v analýze biologických materiálů lze rozdělit do dvou skupin – screening a přesná
kvantifikace konkrétních cílových analytů47).
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5. Amisulprid
5.1.

Atypická antipsychotika

Amisulprid je řazen společně s dalšími léčivy, jako jsou olanzapin, klozapin,
kvetiapin, risperidon, do skupiny nazývané atypická antipsychotika, někdy také
atypická neuroleptika nebo antipsychotika 2. generace. Klinicky jsou tyto léky
definovány jako léky aktivní v terapii schizofrenie s menším potenciálem pro vyvolání
extrapyramidálních vedlejších účinků neţ konvenční neuroleptika.

Některá

neuroleptika jako klozapin jsou povaţována za atypická pro jejich terapeutický efekt
v léčbě schizofrenie rezistentní ke konvenčním neuroleptikům48,49).
Většina neuroleptik vykazuje vysokou afinitu k D2 dopaminovému receptoru.
Tato afinita bývá v přímém vztahu k jejich terapeutickému potenciálu nebo plazmatické
koncentraci při podávání terapeuticky aktivních dávek. Dalším potenciálním cílem pro
terapii schizofrenie je příbuzný dopaminový D3 receptor. Jeho výhodou je obvyklá
lokalizace v limbickém systému49).
Při léčbě konvenčními antipsychotiky často dochází ke vzniku extrapyramidálních
vedlejších účinků. Jedním z vysvětlení tohoto jevu je poškození nervových buněk
volnými radikály. Bylo zjištěno, ţe při podávání atypických antipsychotik je v plazmě
pacientů niţší hladina malondialdehydu, coţ je uznávaný marker peroxidace lipidů. Při
léčbě atypickými antipsychotiky tedy zřejmě dochází k niţšímu oxidačnímu stresu a
menšímu poškození nervových buněk48).
Amisulprid, například, způsobuje vznik menšího mnoţství známek oxidačního
stresu, jako jsou karbonylace proteinů, peroxidace lipidů, produkce superoxidového
aniontu50).

5.2.

Chemická struktura a mechanizmus působení amisulpridu

Atypické antipsychotikum amisulprid je substituovaný derivát benzamidu ((6)-4amino-N-1((1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl)-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamid), který
se v závislosti na dávce pouţívá nejčastěji pro léčbu pozitivních i negativních
symptomů schizofrenie a pro léčbu disthymie (forma chronické deprese). Vykazuje
vysokou afinitu a selektivitu pro lidské dopaminové D2 a D3 receptory49).
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V nízkých dávkách amisulprid spíše blokuje presynaptické autoreceptory, které
řídí syntézu dopaminu, zatímco ve vyšších dávkách obsazuje postsynaptické
dopaminové receptory a objevují se antagonistické účinky49).
Amisulprid preferuje antagonistické působení na dopaminové D2/D3 receptory
v limbickém

systému

před

striatem,

coţ

se

projevuje

zejména

v nízkých

51)

koncentracích .
Tento farmakologický profil amisulpridu, který je charakterizován preferencí
blokády účinků ovlivňujících presynaptické mechanizmy a limbické struktury, můţe
vysvětlovat jeho klinický účinek proti negativním i pozitivním symptomům schizofrenie
a jeho malou dispozici k extrapyramidálním vedlejším účinkům52).
Ukázalo se, ţe do oblastí chráněných hematoencefalickou bariérou proniká jen
10%

z plazmatické

koncentrace

amisulpridu,

ale

v oblastech

mozku

bez

hematoencefalické bariéry (např. epifýza) se nachází aţ dvojnásobná koncentrace oproti
plazmě. Amisulprid na rozdíl od jiných antipsychotik, jako je klozapin, která jsou
vysoce lipofilní, špatně proniká přes hematoencefalickou bariéru. Alespoň částečně je
tedy transportován pomocí mozkomíšního moku51).
Kromě zmíněných dopaminových receptorů účinkuje amisulprid zřejmě i na
serotoninový 5-HT7 (5-hydroxytriptamin) receptor, coţ vysvětluje jeho antidepresivní
účinky53,54).
Orálně podávaný amisulprid je nejméně tak účinné antipsychotikum jako
haloperidol a srovnatelně účinné jako risperidon nebo olanzapin v léčbě pacientů
manifestujících hlavně pozitivní symptomy schizofrenie. V nízkých dávkách je
prokazatelně účinný v léčbě pacientů postiţených negativními symptomy55).

Obr. 10 Amisulprid – chemická struktura: převzato z www.pharmazeutischezeitung.de/index.php?id=305
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5.3.

Metody stanovení amisulpridu

Rychlá a spolehlivá metoda pro stanovení hladiny amisulpridu v organizmu je
třeba pro sledování terapie pacienta, protoţe přes relativní bezpečnost tohoto léčiva
můţe dojít k intoxikaci při předávkování a někdy dokonce i k následné smrti. Intoxikace
se projevuje bezvědomím, mydriázou, hypertermií, tachykardií, prodlouţením QT
intervalu56-58).
Pomocí kapalinové chromatografie se koncentrace amisulpridu stanovuje
v plazmě59-62), v séru60), v moči61,62), či v mateřském mléce, kam bohuţel toto léčivo
dobře proniká63,64).
K extrakci amisulpridu z biologického materiálu před vlastní analýzou dle
literatury nejčastěji slouţí liquid-liquid extrakce (LLE). Můţe jít o extrakci do směsi
diethyletheru a chloroformu po zalkalizování vzorku hydroxidem sodným61), do směsi
butylacetátu a butanolu65), či do dichlormetanu66).
Extrakce na pevných fázích (solid phase extraction – SPE) se pouţívá méně. Byla
pouţita extrakce na kolonkách plněných C 18, po zředění vzorku borátovým pufrem, ale
tato metoda vykazovala linearitu pouze v rozsahu 0,5 – 160 ng/ml61). Jinou alternativou
extrakce je pouţití on-line předkolony plněné modifikovaným silikagelem60).
Jako vnitřní standard se při stanovení amisulpridu uţívá například tiaprid,
metoklopramid62), karbamazepin66).
Byla publikována separace amisulpridu na koloně Lichrospher CN (5 μm;
250x4.6 mm i.d.) za pouţití mobilní fáze o sloţení acetonitril – 0,008M fosforečnan
draselný (pH 6,4)60) nebo na koloně plněné C18 modifikovaným silikagelem, s mobilní
fází 10mM fosforečnanový pufr a acetonitril 85:15 v/v66). Rovněţ byla vyvinuta metoda
stanovení v plazmě zaloţená na chirální separaci na stereoselektivní koloně vymývané
mobilní fází o sloţení n-hexan - metanol 67:33 v/v obsahující 0,2% dietylaminu nebo nheptan – etanol 70:29,8 v/v obsahující 0,2% metylaminu62).
K detekci se pouţívá UV detektor59,60). V literatuře je moţné dohledat detekci
amisulpridu při vlnové délce 254 nm60). Lze pouţít i fluorescenční detekci61,62,67).
Vhodná excitační vlnová délka je 280 nm a emisní 370 nm62).
Existují metody stanovení tohoto léku zaloţené na spojení kapalinové
chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC-MS). Byla popsána LC-MS/MS metoda
s pouţitím kolony s iontovýměnnou náplní a 40 mM metanolického roztoku octanu
amonného pH jako mobilní fáze. Hmotnostní spektrometr byl vybaven chemickou
ionizací za atmosférického tlaku65,68).
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5.4.

Dávkování a plazmatické koncentrace

Plazmatická hladina amisulpridu dobře koreluje s denní dávkou69). Naštěstí
relativně málo váţe na plazmatické bílkoviny – 17%70).
Optimální denní dávka amisulpridu se pohybuje kolem 800 mg. Taková dávka je
účinná proti pozitivním i negativním symptomům schizofrenie71). Dávkování je však
různé, v literatuře narazíme na pacienty léčené 400 mg na den72). Za nízké dávky,
v nichţ blokuje presynaptické receptory řídící syntézu dopaminu, se povaţují dávky
v rozmezí 100 – 300 mg/den (někdy uţ od 50 mg/den70), vysoké dávky, které účinkují
na postsynaptické dopaminové receptory, se pohybují v oblasti 400 – 800 mg72) nebo aţ
120055) či 1550 mg69).
Ve skupině pacientů léčených pro schizofrenii nebo schizoidní poruchy, jejichţ
průměrná denní dávka amisulpridu byla 772,3 mg (coţ odpovídá jiţ zmíněné optimální
dávce) byla průměrná koncentrace amisulpridu v plazmě 424,4 ng/ml73).
Po zpracování různých literárních pramenů se jeví, ţe optimální klinická odpověď
na léčbu amisulpridem je při podávání 400 – 800 mg denně, čemuţ odpovídají
plazmatické koncentrace v rozmezí 200 – 500 ng/ml74). Z těchto koncentrací se
vycházelo při přípravě standardních roztoků pro experimentální část této práce.
V literárně popsaném případě intoxikace amisulpridem vedlo poţití 3 g
amisulpridu ke koncentraci v krvi 9,63 μg/ml58).
V případech, kdy došlo k intoxikaci amisulpridem končící smrtí,

byly

zaznamenány velmi vysoké koncentrace léku v organizmu. V jednom případě to bylo 48
μg/ml v krvi post mortem57). V dalším případě činila postmortální koncentrace
amisulpridu v periferní krvi 13,4 μg/ml68). V jiném případě to bylo 41, 8 μg/ml58).
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6. Experiment
6.1.
Byla

pouţita

Instrumentace
chromatografická

sestava

SHIMADZU

s UV

detektorem

nastaveným na vlnovou délku 235 nm. Mobilní fáze protékala rychlostí 0,4 ml/min.
Nastřikovaný objem vzorku byl 20 μl.
Pro práci v modu reverzních fází byla pouţita chromatografická kolona o rozměru
150 mm x 4 mm (i.d.) s náplní Separon SGX C18 o velikosti částic 7 μm.
Pro izolaci analytu z plazmy byly pouţity SPE kolonky Supelco s náplní
Discovery DSC-18 a kolonky Separon SGX C18 60μm od výrobce TESSEK Praha.

6.2.

Chemikálie

amisulprid hydrochlorid, Sigma-Aldrich (Německo)
ambroxol hydrochlorid, Sigma-Aldrich (Německo)
králičí plasma, Eldoret s.r.o., Praha
acetonitril pro HPLC, Merck (Darmstadt, Německo)
methanol pro HPLC, Penta Praha
dichlormethan, Penta Praha
96% ethanol denaturovaný benzinem
kyselina octová p.a., Penta Praha
octan amonný p.a., Balex Pardubice
hydroxid sodný p.a., Balex Pardubice
hydrogenfosforečnan sodný p.a., Balex Pardubice
voda pro HPLC čištěná reverzní osmózou
Příprava pufrů
0,1M a 1M hydroxid sodný a 50% kyselina fosforečná byly připraveny v naší
laboratoři.
0,1M octanový pufr byl připraven rozpuštěním 7,708 g octanu amonného v 1 l
vody. Původní pH takto připraveného pufru je 6,8. Na pH 5,6 pro mobilní fázi a pH 6,3
pro SPE byl okyselen několika kapkami 99% kyseliny octové. Na hodnoty 7,2 a 7,6
(rovněţ pro SPE) bylo pH octanového pufru upraveno několika kapkami 1M hydroxidu
sodného.
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0,05M; 0,3M; 0,5M; 1M; 1,5M a 2M octanový pufr pro SPE byly připraveny
rozpuštěním 0,1930g; 1,1558g; 1,9266g; 3,8538g; 5,7814g a 7,7087g v 50 ml vody
0,05M a 0,1M fosfátový pufr byl připraven rozpuštěním 0,8950 g a 1,7905 g
hydrogenfosforečnanu sodného v 50 ml vody. Na pH 7,5 a 6,7 byly tyto pufry upraveny
několika kapkami 50% kyseliny fosforečné.

6.3.

Standardní roztoky

Zásobní roztok analytu a vnitřního standardu o koncentraci amisulpridu 1mg/ml a
ambroxolu 2 mg/ml byl připraven rozpuštěním 0,050 g amisulpridu a 0,100 g
ambroxolu v 50 ml mobilní fáze. Standardní (porovnávací) roztok o koncentraci
amisulpridu 2,5 μg/ml a ambroxolu 5 μg/ml byl připraven čtyřsetnásobným zředěním
tohoto zásobního roztoku (25 μl zásobního roztoku odpipetováno do 10 ml odměrné
baňky a doplněno mobilní fází).
Standardní roztok amisulpridu o koncentraci 2,5 μg/ml vznikl rozpuštěním 0,050
g amisulpridu v 50 ml mobilní fáze a následným čtyřsetnásobným zředěním tohoto
zásobního roztoku.
Roztok vnitřního standardu ambroxolu o koncentraci 5 μg/ml vznikl rozpuštěním
0,100 g ambroxolu v 50 ml mobilní fáze a poté opět čtyřsetnásobným zředěním tohoto
roztoku.

6.4.

Mobilní fáze

Na základě bakalářské práce byla jako mobilní fáze pouţita směs 0,1M octanu
amonného (pH 5,6) a acetonitrilu 40:60 (v/v)75). Po výměně kolony bylo sloţení mobilní
fáze upraveno na 0,1M octan amonný (pH 5,6) – acetonitril 60:40 kvůli lepší separaci
píků analytu a vnitřního standardu.

6.5.

Vnitřní standard

Na základě bakalářské práce byl jako vnitřní standard pouţit ambroxol75).
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6.6.

Příprava vzorku

LLE
K 0,5 ml králičí plazmy bylo přidáno 0,1 ml standardního roztoku obsahujícího
2,5 μg/ml amisulpridu a 5 μg/ml ambroxolu, čímţ se získala koncentrace analytu
v plazmě 500 ng/ml. Směs byla zalkalizována 2 kapkami 1M NaOH a důkladně
protřepána.
Po přidání 3,5 ml dichlormethanu se směs 15 min protřepávala.
Následovala centrifugace 5 min při 5000 rpm.
Vrstva organického rozpouštědla byla odebrána stříkačkou do čisté zkumavky a
odpařena v dusíkové atmosféře.
Byla rovněţ provedena dvojnásobná extrakce, kdy bylo po odebrání organické
fáze přidáno do původní zkumavky s plazmou nových 3,5 ml dichlormethanu a postup
zopakován. Rozpouštědlo odebrané z obou extrakcí se smísilo v čisté zkumavce a
odpařilo.
Odparek byl rozpuštěn v 0,1 ml mobilní fáze. Tím došlo k pětinásobnému
zakoncentrování analytu.
Výsledný roztok byl analyzován a porovnán se standardním roztokem o
koncentraci 2,5 μg/ml amisulpridu a 5μg/ml vnitřního standardu.

SPE
0,5 ml rozmraţené králičí plazmy bylo spikováno 0,1 ml standardního roztoku
obsahujícího 2,5 μg/ml amisulpridu a 5 μg/ml ambroxolu pro získání koncentrace
amisulpridu v plazmě 500 ng/ml.
U některých vzorků byla plazma deproteinována ethanolem denaturovaným
benzinem (vyzkoušeno 0,5 ml ethanolu a 1 ml ethanolu), po té následovala centrifugace
5 min při 7000 rpm a rychlé odebrání supernatantu. Ten byl pouţit k extrakci.
Extrakce probíhala za mírného podtlaku.
SPE kolonka byla nejprve aktivována 1 ml methanolu a po té propláchnuta 1ml
pufru. Byl vyzkoušen 0,05M octan amonný
0,1M octan amonný pH 5,6; 6,3; 6,8; 7,2 a 7,6
0,3M octan amonný
0,5M octan amonný
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1M octan amonný
1,5M octan amonný
2M octan amonný
0,05M hydrogenfosforečnan sodný pH 7,5
0,1M hydrogenfosforečnan sodný pH 6,7.
Po aplikaci vzorku byla kolonka ponechána bez podtlaku, aby se analyt
adsorboval.
Pro odstranění balastů byla kolonka propláchnuta příslušným pufrem.
Na závěr byl analyt vymyt do čisté zkumavky organickým rozpouštědlem.
Vyzkoušen byl methanol
acetonitril
směs methanol – acetonitril 50:50 (v/v)
směs methanol – acetonitril 30:70 (v/v).
Rozpouštědlo bylo odpařeno v dusíkové atmosféře a odparek rozpuštěn v 0,1 ml
mobilní fáze, čímţ se koncentrace analytu pětkrát zvýšila.
Po rozpuštění v mobilní fázi se vytvořila sraţenina. Pro její usazení byl vzorek
centrifugován 5 min při 7000 rpm v plastové zkumavce Eppendorf. Čistý roztok byl
odebrán a převeden do vialky pro analýzu. Takto získaný objem vzorku postačil pro 4
nástřiky po 20 μl.
Tento vzorek byl porovnáván se standardním roztokem o koncentraci amisulpridu
2,5 μg/ml a ambroxolu 5 μg/ml. Účinnost extrakce byla vypočítána jako poměr plochy
píku vzorku po extrakci a plochy píku standardu vynásobený 100%.

6.7.

Validace metody
6.7.1. Selektivita

Selektivita metody byla ověřena srovnáním chromatogramu získaného po
provedení extrakce a analýze čisté plazmy neobsahující analyt ani vnitřní standard
s chromatogramem extrahování spikované plazmy obsahující 500 ng/ml amisulpridu.

6.7.2. Linearita
Linearita metody byla ověřována v rozsahu koncentrací 200 – 800 ng/ml, který
přesahuje rozsah koncentrací, v nichţ se analyt vyskytuje v plazmě. Bylo připraveno 5
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kalibračních plazmatických roztoků amisulpridu o koncentracích 200 ng/ml; 350 ng/ml;
500 ng/ml; 650 ng/ml a 800 ng/ml, a to tak ţe bylo do 0,5 ml plazmy přidáno 0,04 ml;
0,07 ml; 0,10 ml; 0,13 ml a 0,16 ml standardního roztoku amisulpridu o koncentraci 2,5
μg/ml a dále do kaţdého vzorku 0,10 ml roztoku vnitřního standardu ambroxolu o
koncentraci 5 μg/ml.
Kaţdý roztok byl nastříknut čtyřikrát. Po vyhodnocení byly plochy píků analytu
poděleny plochami píků vnitřního standardu a výsledky ze čtyř nástřiků zprůměrovány.
Byl vytvořen graf závislosti poměru ploch píků analytu a vnitřního standardu na
koncentraci analytu v plazmě a získána regresní přímka a její parametry.

6.7.3. Přesnost a správnost
Ověření přesnosti a správnosti metody bylo provedeno na plazmatických vzorcích
o třech různých koncentracích analytu – nízké (250 ng/ml), střední (400 ng/ml) a
vysoké (600 ng/ml). Tyto vzorky vznikly přidáním 0,05 ml; 0,08 ml a 0,12 ml
standardního roztoku amisulpridu o koncentraci 2,5 μg/ml. Do kaţdého vzorku bylo
přidáno 0,10 ml roztoku ambroxolu jako vnitřní standard.
Přesnost byla vyjádřena jako relativní směrodatná odchylka vypočítaná ze čtyř
analýz vzorku kaţdé koncentrace.
Správnost byla vyjádřena porovnáním skutečné koncentrace vzorku a koncentrace
vypočítané dosazením poměru plochy píku analytu a vnitřního standardu do regresní
rovnice kalibrační přímky.

6.7.4. Robustnost
Robustnost metody byla posouzena po provedení změn ve sloţení mobilní fáze.
Konkrétně šlo o změnu pH vodné sloţky mobilní fáze, octanového pufru, z obvyklých
5,6 na 5,1 nebo 6,1 a změnu poměru vodné a organické sloţky mobilní fáze
z obvyklých 60:40 na 55:45 nebo 65:45. Chromatogramy vzorků analyzovaných za
pouţití takto změněné mobilní fáze byly porovnány s chromatogramem vzorku
analyzovaného za běţných podmínek.
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Výsledky

6.8.

6.8.1. Mobilní fáze
Po výměně kolony z důvodů skončení její ţivotnosti došlo s pouţitím původní
mobilní fáze ve sloţení 0,1M octan amonný (pH 5,6) – acetonitril 40:60 k posunu
retenčního času analytu a vnitřního standardu a jejich píky nebyly dobře separovány. Po
úpravě sloţení mobilní fáze na 0,1M octan amonný (pH 5,6) – acetonitril 60:40 došlo
úpravě retenčních časů amisulpridu na 7 min a ambroxolu na 11 min a dobrému
oddělení píků, viz obrázek 11.
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Obr. 11 Standardní roztok: pík s retenčním časem 7,058 min odpovídá
amisulpridu (c=2,5 μg/ml), pík s retenčním časem 11,150 min vnitřnímu standardu (c=5
μg/ml)

6.8.2. Příprava vzorku
LLE
Při pouţití liquid-liquid extrakce přecházel do dichlormethanu dobře vnitřní
standard, ale pro amisulprid jsme dosáhli extrakční účinnosti jen kolem 20% a to i při
pouţití dvojnásobné extrakce. Tyto výsledky odpovídají i výsledkům z bakalářské
práce75).
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SPE
Nejlépe se osvědčila extrakce na pevných fázích na kolonkách firmy SUPELCO
za těchto podmínek: bez deproteinace vzorku, propláchnutí kolonky a odstranění balastů
0,1M octanem amonným pH 7,6; vymytí analytu směsí methanol – acetonitril 50:50.
Za těchto podmínek bylo dosaţeno extrakční účinnosti 90,3%. Bohuţel tyto
podmínky extrakce nejsou zcela vyhovující pro vnitřní standard, u nějţ dochází
k větším ztrátám. Výsledný chromatogram získaný tímto postupem je na obrázku 12.
Za pouţití octanového pufru o jiné síle nebo jiném pH byla extrakční účinnost
menší.
Při pouţití hydrogenfosforečnanu jako vymývacího pufru byl záznam velmi
nepřehledný a nebylo moţné jej správně vyhodnotit.
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Obr. 12 Plazma po extrakci: pík s retenčním časem 7,058 min odpovídá
amisulpridu (koncentrace v plazmě 500 ng/ml, během extrakce 5x zkoncentrován), pík
s retenčním časem 10,942 min odpovídá vnitřnímu standardu.
Čistým methanolem se z kolonky dobře nevymýval vnitřní standard, čistým
acetonitrilem se nevymýval amisulprid. Při pouţití směsi methanolu a acetonitrilu
s vyšším obsahem acetonitrilu se sniţovala účinnost extrakce pro amisulprid, ale pro
vnitřní standard ambroxol nebyla účinnost lepší neţ při pouţití směsi methanol –
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mAU

acetonitril 50:50, která se ukázala stejně vhodná pro vymývání amisulpridu jako čistý
methanol.
6.8.3. Selektivita
Jak je patrné z obrázku 13, po extrakci plazmy neobsahující analyt se na
chromatogramu ţádné píky, které by se mohly překrývat s píkem amisulpridu nebo
vnitřního standardu neobjevily, metoda je tedy dostatečně selektivní.
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Obr. 13 Blank: žádné výrazné píky v retenčních časech 7 a 11 min

6.8.4. Linearita
Potvrdila se linearita metody v rozsahu koncentrací 200 – 800 ng/ml. Byla získána
regresní přímka s rovnicí y=0,0065x-0,0695 a korelačním koeficientem r2=0,9930.
Konkrétní výsledky pro jednotlivé body kalibrační přímky jsou zaneseny do tabulky 1.
Kalibrační přímka je na obrázku 14.
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mAU

Obr. 14 Kalibrační přímka: vodorovná osa – koncentrace amisulpridu v plazmě
v ng/ml; svislá osa – poměr plochy píku amisulpridu a plochy píku vnitřního standardu

c
nástřik
1.
2.
3.
4.
průměr
c
nástřik
1.
2.
3.
4.
průměr

200 ng/ml
avz
aIS
102924 103790
115819 115110
137349 107119
139975 107104
650 ng/ml
avz
aIS
461740 113505
450876 117146
453506 112673
470148 113643

avz/aIS
0,991656
1,006159
1,28221
1,306907
1,146733
avz/aIS
4,068015
3,848838
4,024975
4,137061
4,019722

350 ng/ml
avz
aIS
228144 88832
236640 98238
228054 103339
234300 100631
800 ng/ml
avz
aIS
515507 96697
518667 100340
519624 103563
507198 96284

avz/aIS
2,568264
2,408844
2,206853
2,328308
2,378067

500 ng/ml
avz
aIS
325783 116331
339631 109809
358745 107722
365450 108711

avz/aIS
2,8004831
3,092925
3,3302854
3,3616653
3,1463397

avz/aIS
5,331158
5,169095
5,017468
5,267729
5,196362

Tab. 1 Linearita: c=koncentrace amisulpridu v plazmě; avz=plocha pod píkem
analytu; aIS=plocha pod píkem vnitřního standardu

6.8.5. Přesnost a správnost
Při koncentracích amisulpridu v plazmě 250 ng/ml, 400 ng/ml a 600 ng/ml bylo
dosaţeno výsledků s relativní směrodatnou odchylkou 4,55%, 0,81% a 0,82%. Poměr
koncentrace stanovené výpočtem z rovnice kalibrační přímky (c=0,0065x-0,0695, kde x
je poměr plochy píku analytu a vnitřního standardu) a skutečné koncentrace analytu ve
vzorku vyjádřený v procentech byl pro tyto koncentrace 106,16%, 101,92% a 95,56%.
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Metoda se tedy jeví relativně přesná a správná. Výsledky měření přesnosti a správnosti
jsou zaznamenány v tabulkách 2 a 3.
C

250 ng/ml
avz

400 ng/ml
aIS

avz/aIS

avz

600 ng/ml
aIS

avz/aIS

avz

aIS

avz/aIS

1.

144026 93341 1,54300897 251845

96562 2,6081171 388544 105095 3,6970741

2.

143147 84257 1,69893303 249880

97498 2,5629244 400098 109377

3.

145172 86212 1,68389551 253689

98145 2,5848388 390128 107639 3,6244112

4.

146965 86641 1,69625235 258264 100650 2,5659613 388826 106547 3,6493379

3,657972

průměr:

1,65552246

2,5804604

3,6571988

σ:
RSD
(%):

0,07529435

0,0208311

0,0301521

4,55%

0,81%

0,82%

Tab. 2 Přesnost: c=koncentrace amisulpridu v plazmě; avz=plocha pod píkem
analytu; aIS=plocha pod píkem vnitřního standardu, σ=směrodatná odchylka,
RSD[%]= relativní směrodatná odchylka

skutečná konc. [ng/ml]
stanovená konc. [ng/ml]
recovery [%]

250
400
600
265,3881 407,6862 573,3383
106,16
101,92
95,56

Tab. 3 Správnost: recovery=poměr koncentrace vypočítané z parametrů
kalibrační přímky a skutečné koncentrace amisulpridu v plazmě

6.8.6. Robustnost
V mobilní fázi o sloţení 0,1M octan amonný (pH 5,6) – acetonitril 55:45 došlo
k posunu retenčního času amisulpridu z původních 7,1 min na 6,650 min a vnitřního
standardu z 10,9 min na 10,075 min. V mobilní fázi o sloţení octan – acetonitril 65:35
byl retenční čas analytu 8,808 min a vnitřního standardu 11,525 min.
Retenční čas amisulpridu v mobilní fázi s niţším pH vodné sloţky (pH 5,1) byl
6,258 min a vnitřního času ambroxolu 8,958 min. Za pouţití alkaličtějšího pufru (pH
6,1) se retenční časy posunuly na 7,417 min pro amisulprid a 11,717 min pro vnitřní
standard.
Menší změny ve sloţení mobilní fáze neměly na vzhled chromatogramů takový
vliv, aby nebylo moţné je vyhodnotit, metoda se tudíţ jeví dostatečně robustní. Na
obrázcích 15 - 18 je srovnání chromatogramů vzniklých za pouţití pozměněné mobilní
fáze s chromatogramem vzniklým analýzou vzorku za obvyklých podmínek.
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Obr. 15 Robustnost 1: červeně – obvyklé podmínky (MF 0,1M octan amonný pH
5,6 – acetonitril 60:40); černě – MF 0,1M octan amonný (pH 5,6)- acetonitril 55:45
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Obr. 16 Robustnost 2:červeně obvyklé podmínky; černě MF 0,1M octan amonný
(pH 5,6) – acetonitril 65:35
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Obr. 17 Robustnost 3: červeně – standardní podmínky; černě – MF 0,1M octan
amonný pH 5,1 – acetonitril 60:40
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Obr. 18 Robustnost 4: červeně – obvyklé podmínky; černě – MF 0,1M octan
amonný pH 6,1 – acetonitril 60:40
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7. Diskuze
7.1.

Extrakce

Ačkoliv je v literatuře značně preferována kapalinová extrakce amisulpridu,
z neznámé příčiny nebylo s tímto postupem dosaţeno dobrých výsledků. Jako účinnější
se ukázala extrakce na pevné fázi, velmi však záleţí na podmínkách provedení. Úspěšné
bylo pouze pouţití kolonek od výrobce Supelco, kolonky od jiného výrobce byly
neúčinné. Záleţí rovněţ na promývacím pufru, jeho síle a pH – nejlepších výsledků
dosaţeno s 0,1M octanem amonným pH 7,6 a na rozpouštědle pro vymytí analytu –
směs methanolu a acetonitrilu 50:50.

7.2.

Vnitřní standard

Ambroxol, jenţ se jevil jako vhodný vnitřní standard v bakalářské práci75), se
příliš neosvědčil. Hodí se z hlediska separace, na pouţité koloně s pouţitou mobilní fází
byl zadrţován o 3-4 min déle neţ analyt a v příslušném retenčním čase se jeho pík
nepřekrýval s píkem jiné látky obsaţené v plazmě, ale nepodařilo se najít takové
extrakční podmínky, v nichţ by byla extrakce obdobně účinná pro vnitřní standard jako
pro analyt.
Také absorpční maximum ambroxolu se nachází v jiné vlnové délce neţ u
amisulpridu, při nastavení vlnové délky detektoru proto musel být zvolen kompromis.
Tyto problémy jsou patrně dány chemickou strukturou ambroxolu chemicky 2amino-3,5-dibromo-N-[trans-4-hydroxy-cyklohexyl] benzylamin), která je značně
odlišná od chemické struktury analytu – viz obrázek 19.
Vhodnější by asi bylo pouţití některého z léčiv pouţívaných jako vnitřní standard
pro stanovení amisulpridu v nalezených publikacích, coţ jsou tiaprid, metoklopramid62),
karbamazepin66). Bylo však nutné vycházet z látek dostupných v naší laboratoři.
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Obr. 19 Ambroxol: převzato z:
http://meloun.upce.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=104:146thermodynamic-dissociation-constants-of-ambroxol-antazoline-naphazolineoxymetazoline-and-ranitidine-by-the-regression-analysis-of-spectrophotometricdata&catid=13:data-sets&Itemid=2

7.3.

Kolona

V literatuře je moţné dohledat pouţití řady různých kolon, separace v modu
reverzních fází (s nepolární náplní kolony) je však nejběţnější. Kolona Separon SGX
C18 se osvědčila dobře, avšak i při výměně vyslouţilé kolony za novou, stejného typu
od stejného výrobce bylo potřeba přistoupit k menší úpravě sloţení mobilní fáze. Při
pouţití kratší kolony naplněné menšími částicemi a tudíţ s větší separační účinností by
samozřejmě bylo moţné zkrátit čas analýzy.

7.4.

Detekce

UV detektory se pro stanovení amisulpridu dle dostupné literatury pouţívají často.
Zřejmě nejde o nejcitlivější způsob detekce, zato jsou UV detektory dostupné a levné.
Jinou pouţívanou alternativou jsou fluorescenční detektory a spojení kapalinové
chromatografie s hmotnostní spektrometrií.
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8. Závěr
Byla vypracována validovaná, relativně robustní, selektivní, přesná a správná
metoda stanovení amisulpridu v králičí plazmě pomocí RP-HPLC za pouţití ambroxolu
jako vnitřního standardu a extrakce na pevných fázích. Metoda je jednoduchá na
provedení a nenáročná finančně. Je třeba ještě promyslet pouţití vhodnějšího vnitřního
standardu neţ je ambroxol.

56

9. Literatura
1) Babjuk J., Perlík F., Šídlo Z.: Bioanalytika léků. Praha: Avicenum, 1990, 272
s. ISBN 80-201-0083-0
2) Chromý V.: Bioanalytika: Analytická chemie v laboratorní medicíně. Brno:
Masarykova Univerzita 2002, 267 s. ISBN 80-210-2917-X
3) Choo R. E., Jansson L. M., Scheidweiler K., Huestis M. A.: A validated liquid
chromatography–atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass
spectrometric method for the quantification of methadone, 2-ethylidene-1,5dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine

(EDDP),

and

2-ethyl-5-methyl-3,3-

diphenylpyroline (EMDP) in human breast milk. J. Anal. Toxicol. 2007, 31(5):
265–269
4) Gray T., Huestis M.: Bioanalytical procedures for monitoring in utero drug
exposure. Anal. Bioanal. Chem. 2007, 388(7): 1455–1465
5) Maslana E., Schmitt R., Pan J.: A fully automated liquid–liquid extraction
system utilizing interface detection. J. Autom. Methods. Manag. Chem. 2000,
22(6): 187-194
6) Xie F. et al.: Good preclinical bioanalytical chemismy recquires proper
sampling from laboratory animals: Automation of blood and microdialysis
sampling improves the produktivity of LC/MSMS. Anal. Sci. 2003, 19: 479485
7) Yanase N. et al.: New apparatus for liquid–liquid extraction, “emulsion flow”
extraktor. Anal. Sci. 2011, 27: 171-176
8) Nováková L., Vlčková H.: A review of current trends and advances in modern
bio-analytical methods: chromatography and sample preparation. Anal. Chim.
Acta. 2009, 656(1-2):8-35
9) Ghambarian M. et al.: A new concept of hollow fiber liquid–liquid–liquid
microextraction compatible with gas chromatography based on two
immiscible organic solvents. J. Chromatogr. A. 2010, 1217(16): 2342-2357
10) Jofré V. P. et al.: Optimization of ultrasound assisted-emulsificationdispersive

liquid–liquid

microextraction

by

experimental

design

methodologies for the determination of sulfur compounds in wines by gas

57

chromatography–mass spektrometry. J. Chromatogr. A. 2010, 1217(36):
5652-5658
11) Rezaee M., Yamini Y., Faraji M.: Evolution of dispersive liquid–liquid
microextraction method. J. Chromatogr. A. 2009, 1216(37): 6459-6465
12) Cheng J. et al.: Application of dispersive liquid–liquid microextraction and
reversed phase-high performance liquid chromatography for the determination
of two fungicides in environmental water samples. Intern. J. Environ. Anal.
Chem. 2010, 90(11): 845-855
13) Ranji A., Ghorbani Ravandi M., Farajzadeh M. A.: Determination of calcium
stearate in polyolefin samples by gas chromatographic technique after
performing dispersive liquid–liquid microextraction. Anal. Sci. 2008, 24: 623626
14) Zhou Q. et al.: Determination of atrazine and simazine in environmental water
samples by dispersive liquid–liquid microextraction with high performance
liquid chromatography. Anal. Sci. 2009, 25: 73-76
15) Cruz Vera M. et al.: One-step in-syringe ionic liquid-based dispersive liquid–
liquid microextraction. J. Chromatogr. A. 2009, 1216(37): 6459-6465
16) Esrafili A. et al.: Dynamic three-phase hollow fiber microextraction based on
two immiscible organic solvents with automated movement of the acceptor
phase. J. Sep. Sci. 2011, 34: 98–106
17) Gupta M., Jain A.,Verma K. K.: Determination of amoxapine and nortriptyline
in blood plasma and serum by salt-assisted liquid–liquid microextraction and
high-performance liquid chromatography. J Sep Sci. 2010, 33: 3774–3780
18) Alcudia-León M. C. et al.: Stir membrane liquid–liquid microextraction. Anal.
Chim. Acta. 2010, 683(1): 126-135
19) Herrero M. et al.: Supercritical fluid extraction: Recent advances and
applications. J. Chromatogr. A. 2002, 947(1): 1-22
20) Carson M. C.: Ion-pair solid-phase extraction. J. Chromatogr. A. 2000, 885(12): 343-350
21) Svec F.: Less common applications of monoliths: preconcentration and solidphase extraction. J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 2006,
841(1-2): 52-64.
22) Ravelo-Pérez et al.: Carbon nanotubes: Solid-phase extraction. J. Chromatogr.
A. 2010, 1217(16): 2618-2641.
58

23) Delaunay-Bertoncini N., Hennion M. C.: Immunoaffinity solid-phase
extraction for pharmaceutical and biomedical trace-analysis-coupling with
HPLC and CE-perspectives. J. Pharm. Biomed. Anal. 2004, 34(4): 717-736
24) Rodriguez-Mozaz S., Lopez de Alda M. J., Barceló D.: Advantages and
limitations

of

on-line

solid

phase

extraction

coupled

to

liquid

chromatography-mass spectrometry technologies versus biosensors for
monitoring of emerging contaminants in water. J. Chromatogr. A. 2007,
1152(1-2): 97-115
25) Venn R. F. et al.: 96-Well solid-phase extraction: a brief history of its
development. J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 2005,
817(1): 77-80
26) Lasáková M., Jandera P.: Molecularly imprinted polymers and their
application in solid phase extraction. J. Sep. Sci. 2009, 32: 799 – 812
27) Tamayo F. G., Turiel E., Martín-Esteban A.: Molecularly imprinted polymers
for

solid-phase

extraction

and

solid-phase

microextraction:

recent

developments and future trends. J. Chromatogr. A. 2007, 1152(1-2): 32-40
28) Turiel E., Martín-Esteban A.: Molecularly imprinted polymers for sample
preparation: a review. Anal Chim Acta. 2010, 668(2): 87-99
29) Rodríguez-Gonzalo E. et al.: Determination of endocrine disruptors in honey
by CZE-MS using restricted access materials for matrix cleanup.
Electrophoresis. 2010, 31: 2279–2288
30) Souverain S., Rudaz S., Veuthey J. L.: Restricted access materials and large
particle supports for on-line sample preparation: an attractive approach for
biological fluids analysis. J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci.
2004, 801(2): 141-156
31) Gasparrini F. et al.: New chiral and restricted-access materials containing
glycopeptides as selectors for the high-performance liquid chromatographic
determination of chiral drugs in biological matrices. J Chromatogr A. 2008,
1191(1-2): 205-213
32) Blomberg L.G.: Two new techniques for sample preparation in bioanalysis:
Microextraction in packed sorbent (MEPS) and use of a bonded monolith as
sorbent for sample preparation in polypropylene tips for 96-well plates. Anal.
Bioanal. Chem. 2009, 393: 797–807

59

33) Abdel-Rehim M.: Recent advances in microextraction by packed sorbent for
bioanalysis. J. Chromatogr. A. 2010, 1217(16): 2569-2580
34) Vas G., Vékey K.: Solid-phase microextraction: a powerful sample
preparation tool prior to mass spectrometric analysis. J. Mass. Spectrom.
2004, 39: 233–254
35) Pragst F.: Application of solid-phase microextraction in analytical toxikology.
Anal. Bioanal. Chem. 2007, 388:1393–1414
36) Kataoka H.: Automated sample preparation using in-tube solid-phase
microextraction and its application – a review. Anal. Bioanal. Chem. 2002,
373: 31–45
37) Lancas F. M. et al.: Recent developments and applications of stir bar sorptive
extraction. J. Sep. Sci. 2009, 32: 813 – 824
38) Prieto A. et al.: Stir-bar sorptive extraction: A view on method optimisation,
novel applications, limitations and potential solutions. J. Chromatogr. A.
2010, 1217(16): 2642-2666
39) Mullett W. M.: Determination of drugs in biological fluids by direct injection
of samples for liquid-chromatographic analysis. J. Biochem. Biophys.
Methods. 2007, 70(2): 263-273
40) Pacáková V., Štulík K.: Vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Praha:
Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 144 s.
41) Klouda P.: Moderní analytické metody. Ostrava: nakladatelství Pavel Klouda,
2003, 132 s. ISBN 80-86369-07-2
42) Churáček J., Jandera P.: Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové
chromatografie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1984, 188 s.
43) Zhang T., Nguyen D., Franco P.: Use of evaporative light scattering detector
in the detection and quantification of enantiomeric mixtures by HPLC. J Sep
Sci. 2006, 29: 1517-1524
44) Vehovec T., Obreza A.: Review of operating principle and applications of the
charged aerosol detector. J. Chromatogr. A. 2010, 1217(10): 1549-1556
45) Olšovská J., Kameník Z., Cajthaml T.: Hyphenated ultra high-performance
liquid chromatography-Nano Quantity Analyte Detector technique for
determination of compounds with low UV absorption. J. Chromatogr. A.
2009, 1216(30): 5774-5778

60

46) Shushan B.: A review of clinical diagnostic applications of liquid
chromatography–tandem mass spektrometry. Mass. Spectrom. Rev. 2010,
29(6): 930-44
47) Kushnir M. M., Rockwood A. L., Bergquist J.: Liquid chromatographytandem mass spectrometry applications in endokrinology. Mass. Spectrom.
Rev. 2010, 29: 480-502
48) Kropp S. et al.: Oxidative stress during treatment with first and secondgeneration antipsychotics. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 2005, 17(2):
227-231
49) Schoemaker H. et al.: Neurochemical characteristics of amisulpride, an
atypical dopamine D2/D3 receptor antagonist with both presynaptic and
limbic selektivity. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1997, 280(1): 83-97
50) Deslauriers J. et al.: Antipsychotic-induced DRD2 upregulation and its
prevention by α-Lipoic Acid in SH-SY5Y neuroblastoma cells. Synapse. 2011,
65(4): 321-331
51) Hartter S. et al.: How does the benzamide antipsychotic amisulpride get into
the brain? - An in vitro approach comparing amisulpride with clozapine.
Neuropsychopharmacology. 2003, 28: 1916–1922
52) Perrault G. H. et al.: Psychopharmacological profile of amisulpride: An
antipsychotic drug with presynaptic D2/D3 dopamine receptor antagonist
activity and limbic selectivity. J. Pharmacol. Exp. Ther. 1997, 280(1): 73-82
53) Abbas A. I. et al.: Amisulpride is a potent 5-HT7 antagonist: relevance for
antidepressant actions in vivo. Psychopharmacology. 2009, 205: 119–128
54) Hedlund P. B.: The 5-HT7 receptor and disorders of the nervous system: an
overview. Psychopharmacology. 2009, 206: 345–354
55) Mc Keage K., Plosker G. L.: Amisulpride: a review of its use in the
management of schizophrenia. CNS Drugs. 2004, 18(13): 933-56
56) Péhourcq F., Ouariki S., Bégaud B.: Rapid high-performance liquid
chromatographic measurement of amisulpride in human plasma: application to
manage acute intoxication. J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life
Sci. 2003, 789(1): 101-105
57) Lynch M. J. et al.: Fatality due to amisulpride toxicity: a case report. Med. Sci.
Law. 2008, 48(2): 173-177

61

58) Tracqui A. et al.: Amisulpride poisoning: a report on two cases. Hum. Exp.
Toxicol. 1995, 14(3): 294-298
59) Das A. et al.: Comparative bioavailability study of amisulpride tablets in
healthy Indian volunteers. Arzneimittelforschung. 2009, 59(4): 166-170
60) Sachse J. et al.: Automated determination of amisulpride by liquid
chromatography with column switching and spectrophotometric detection. J.
Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 2003, 784(2): 405-410
61) Malavasi B. et al.: Determination of amisulpride, a new benzamide derivative,
in human plasma and urine by liquid-liquid extraction or solid-phase
extraction in combination with high-performance liquid chromatography and
fluorescence detection. application to pharmacokinetics. J. Chromatogr. B
Biomed. Appl. 1996, 676(1): 107-115
62) Ascalone V., Ripamonti M., Malavasi B.: Stereospecific determination of
amisulpride, a new benzamide derivative, in human plasma and urine by
automated solid-phase extraction and liquid chromatography on a chiral
column. application to pharmacokinetics. J. Chromatogr. B Biomed. Appl.
1996, 676(1): 95-105
63) Ilett K. F. et al.: Assessment of Infant Dose Through Milk in a Lactating
Woman Taking Amisulpride and Desvenlafaxine for Treatment-Resistant
Depression. Ther. Drug Monit. 2010, 32(6): 704-707
64) Teoh S. et al.: Estimation of rac-Amisulpride Transfer into Milk and of Infant
Dose via Milk During Its Use in a Lactating Woman with Bipolar Disorderand
Schizophrenia. Breastfeed. Med. 2011,6: 85-88
65) Couchman L., Morgan P. E., Flanagan R. J.: Basic drug analysis by strong
cation-exchange

liquid

chromatography–tandem

mass

spectrometry:

simultaneous analysis of amisulpride, and of metamfetamine and amfetamine
in serum/plasma. Biomed. Chromatogr. 2010
66) Chatterjee B. et al.: Development and validation of method for quantification
of amisulpride in human plasma. J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed.
Life Sci. 2006, 831(1-2): 132-139
67) Moulin A. et al.: Comparison of HPLC and RIA methods applied to the
quantification of amisulpride in human plasma. Eur. J. Drug Metab.
Pharmacokinet. 1991, 3: 507-512

62

68) Musshoff F. et al.: Fatal intoxication with amisulpride and presentation of
organ distribution. Arch. Kriminol. 2005, 215(5-6): 158-63
69) Muller M. J. et al.: Therapeutic drug monitoring for optimizing amisulpride
therapy in patients with schizophrenia. J. Psychiatr. Res. 2007, 41(8): 673-679
70) Rosenzweig P. et al.: A review of the pharmacokinetics, tolerability and
pharmacodynamics

of

amisulpride

in

healthy

volunteers.

Hum.

Psychopharmacol. 2002, 17(1): 1-13
71) Nuss P., Hummer M., Tessier C.: The use of amisulpride in the treatment of
acute psychosis. Ther. Clin. Risk. Manag. 2007, 3(1): 3-11
72) Mendhekar D. N., Lohia D., Kataria P.: Tardive oculogyric crisis associated
with amisulpride monotherapy. J. Postgrad. Med. 2010, 56(4): 305-306
73) Bergemann N. et al.: Plasma amisulpride levels in schizophrenia or
schizoaffective disorder. Eur. Neuropsychopharmacol. 2004, 14(3): 245-250
74) Sparshatt A. et al.: Amisulpride – dose, plasma concentration, occupancy and
response: implications for therapeutic drug monitoring. Acta Psychiatr. Scand.
2009, 120(6): 416-428
75) Kračmarová A.: Způsoby detekce používané při HPLC analýzách léčiv
v biologickém materiálu. Hradec Králové, 2009. Bakalářská práce. Univerzita
Karlova

v Praze,

Farmaceutická

fakulta

farmaceutické chemie a kontroly léčiv.

63

v Hradci

Králové,

Katedra

10. Souhrn
Byla vypracována metoda pro stanovení atypického antipsychotika amisulpridu
v králičí plazmě pomocí HPLC na reverzních fázích. Amisulprid je substituovaný
derivát benzamidu, který působí jako selektivní antagonista lidských dopaminových D2
a D3 dopaminových receptorů. Pouţívá se pro léčbu pozitivních i negativních
symptomů schizofrenie s relativně nízkým rizikem vzniku neţádoucích účinků. Pro jeho
stanovení byla pouţita chromatografická kolona 150 mm x 4 mm (i. d.) s náplní
Separon SGX C18, velikost částic 7μm, mobilní fáze o sloţení acetonitril – 0,1M octan
amonný (pH 5,6) 60:40 (v/v) a ambroxol jako vnitřní standard. HPLC analýze
předcházela extrakce na pevných fázích. Metoda je lineární v rozsahu koncentrací 200800 ng/ml (rovnice přímky

y=0,0065x-0,0695, korelační koeficient r2=0,9930),

selektivní a robustní. Čas analýzy je 11 min. Teoretická část práce se podrobněji
zaměřuje na techniky zpracování vzorku, které tvoří klíčový krok v HPLC analýze
biologického materiálu.
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11. Abstract
In this study the reversed-phased HPLC method for determination of an atypical
antipsychotic drug amisulpride in a rabbit plasma was developed. The amisulpride is a
benzamide derivative, which antagonizes human dopamine D2/D3 receptors. The main
clinical efficacy of this drug is the therapy of both negative and positive symptoms of
schizophrenia and low propensity to produce extrapyramidal sight effects. A Separon
SGX C18 (size of particles 7 μm) as a stationary phase, a mixture of an acetonitrile –
0,1M amonium acetate (pH 5,6) 40:60 (v/v) as a mobile phase and an ambroxol as an
internal standard were used for the analysis. Before the determination a solid-phase
extraction was made. The method is linear in concentrations between 200 and 800
ng/ml (y=0,0065x-0,0695, r2=0,9930), selective and robust. The analysis time was 11
min. A teoretical part of this study is approached to methods of an extraction, which is
a very important step in an analysis of a biological material.
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