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1. ÚVOD

Analytické hodnocení účinných látek v biologickém materiálu umožňují moderní 

metody, nejen chromatografické, ale i imunochemické a mikrobiologické. Tyto metody se 

staly neodmyslitelnou součástí práce v laboratořích pro terapeutické monitorování léčiv.

Terapeutické monitorování léčiv, resp. stanovování lékových hladin léčiv v organismu, 

využívá nejen klinická farmacie. Je možné hodnotit terapeutickou účinnost léčiv, upravovat 

jejich dávkování, zjišťovat s tím související compliance pacienta. Terapeutické sledování je 

využíváno i v oblasti farmakoepidemiologie, ve farmakokinetických i ve 

farmakodynamických studiích, pro stanovení biologické dostupnosti léčiv i v soudní 

toxikologii.   

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je vhodná metoda pro hodnocení 

separovaných složek směsi. Umožňuje kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení. Je to metoda 

přesná a citlivá. Je velmi vhodná pro stanovení benzodiazepinů v lidských tekutinách 

extrahovaných pomocí metod LLE a SPE. Kromě toho, že je u těchto extrakčních metod 

nutné poměrně levné zařízení a technika pro přípravu vzorků, jsou to obvykle analýzy rychlé. 

Pro SPME je nejdůležitější výběr nejlepších podmínek, jako je pH, složení elučního 

rozpouštědla, ad., což vede k přípravě nejčistších vzorků pro další chromatograficku analýzu.
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2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1 Chromatografické metody

Ke stanovení léčiv v biologických materiálech se užívají fyzikálně chemické metody, 

metody imunochemické a mikrobiologické [1].

Chromatografické metody jsou fyzikálně- chemické separační metody, umožňují 

kvantitativní i kvalitativní analýzu. Chromatografie poskytuje dělení směsi látek, které se 

pohybuje mezi dvěmi fázemi. Jedná se o fázi mobilní a stacionární. Stacionární fáze je

ukotvena v koloně, nebo v plošné vrstvě (pevná stacionární fáze se nazývá sorbent). Mobilní 

fáze separované látky unáší. Principem je rozdělení složek, kdy dochází k opakovanému 

vytváření rovnovážných stavů mezi těmito fázemi. Při styku mobilní i stacionární fáze 

s dělenou látkou dochází k interakci, která má za následek separaci. Tento proces se tedy děje 

na základě různé afinity dělených látek ke stacionární a mobilní fázi.

Rozdělení chromatografických metod. [2,3]

Dle charakteru mobilní fáze:

- plynová chromatografie, GC – mobilní fáze je plynná

- kapalinová chromatografie, LC – mobilní fáze je kapalná 

Kapalinová chromatografie je v

a) plošném uspořádání – jedná se o tenkovrstevnou chromatografii (TLC)

b) v kolonovém uspořádání – vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC)

Dle uspořádání stacionární fáze:

- kolonová chromatografie – stacionární fáze umístěna v trubici, resp. koloně

- plošné techniky- a) papírová chromatografie, PC – stacionární fáze je součástí 

chromatografického papíru

b) tenkovrstevná chromatografie, TLC – stacionární fáze umístěna na 

skleněné desce, hliníkové fólii nebo na jiném podkladu 
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Dle podstaty separačního procesu:

- adsorpční chromatografie (podstatou separace je rozdílná adsorbovatelnost dělených 

látek na aktivní povrch adsorbentu)

- rozdělovací chromatografie (podstatou je rozdílná rozpustnost dělených látek ve dvou 

vzájemně nemísitelných tekutinách)

- iontově výměnná chromatografie (tuto chromatografii lze uplatnit pouze jako 

kapalinovou; jako stacionární fáze jsou iontoměniče- katexy, anexy – podstatou je 

rozdílná afinita dělených látek dle jejich náboje; tato rozdílnost afinity je dána 

rozdílnými hodnotami disociačních konstant a velikostí a mocenstvím iontů)

- gelová chromatografie (také pouze jako kapalinová chromatografie; separace je 

realizována na základě velikostí molekul, resp. na rozmezí velikosti iontů a velikostí 

pórů gelu, přičemž malé molekuly pronikají do pórů všech velikostí, velké molekuly 

jen do pórů větších, velké molekuly vycházejí z kolony bez zadržení)

- afinitní chromatografie (principem je interakce mezi dvojicí látek s vysokou 

selektivitou, někdy řazené spíše mezi selektivní sorpci)

Dle pracovní techniky neboli zavádění vzorku na kolonu a eluční síly mobilní fáze:

- frontální – vzorek je rozpuštěn v mobilní fázi, zavádí se na kolonu kontinuálně

- eluční – vzorek se na kolonu nezavádí kontinuálně, složky daného vzorku jsou na 

koloně silně sorbovány, mnohem více než molekuly mobilní fáze. Látky jsou 

eluovány dle velikosti sorpce na stacionární fázi, jsou od sebe odděleny fází mobilní.

- isokratická eluce – používá se konstantní mobilní fáze

- vícestupňová eluce – provádí se postupným promýváním kolony několika eluenty, 

následující má vždy vyšší eluční schopnost než předchozí eluent



10

- gradientová eluce – dvě a více rozpouštědel se postupně mísí, složení mobilní fáze se 

plynule mění v závislosti na proteklém množství; gradient se vztahuje na koncentraci, 

polaritu, neb

2.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

High performance liquid chromatography (HPLC)- vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie je analytická separační metoda, která se v současnosti velmi uplatňuje 

v analýze léčiv. Je široce využívána ve všech moderních lékopisných monografiích. [3]

Hlavní předností je široká možnost využití vzájemných interakcí mobilní fáze se stacionární a 

s dělenými látkami. To umožňuje retenci chromatografovaných látek a selektivitu dělení. 

Principem je tedy interakce analyzovaného vzorku se sorbentem kolony a protékající mobilní 

fází. Na základě fyzikálně chemických vlastností analyzátu sorbentu a mobilní fáze dojde 

k rozdělení analyzovaného vzorku na koloně do různých zón. [1]

HPLC umožňuje kvalitativní i kvantitativní analýzu separovaných složek, a to ve velmi 

krátkém čase, s vysokou citlivostí a selektivitou.

Základ má v klasické kolonové chromatografii, která byla objevena již začátkem 20. 

století. Prvními kapalinovými chromatografy byly automatické analyzátory aminokyselin, 

které byly vyvinuty začátkem padesátých let. Koncem šedesátých, začátkem sedmdesátých let 

došlo k rozvoji teorie a instrumentace kapalinové chromatografie, především v oblasti 

stacionárních fází, detektorů a přístrojů umožňující práci při zvýšeném tlaku. [1]

V současnosti je tato metoda jedna z nejprogresivnějších analytických metod a nalézá 

uplatnění ve všech oblastech analýzy léčiv. Mezi nejdůležitější oblasti využití HPLC v oboru

léčiv patří identifikace, stanovení obsahu, stanovení čistoty dané směsi. Dále stabilita léčiv,

kdy při průběhu stabilitních studií vznikají rozkladné produkty. Je pak možné kvantitativné 

hodnotit úbytek sledovaného léčiva. Na chromatogramu se vedle hlavního píku objevují i 

menší píky rozkladných produktů léčiva. Další využití lze zaznamenat i v oblasti přírodních 

léčiv obsažených v rostlinných materiálech. Lze hodnotit obsah alkaloidů, glykosidů, 

vitaminů ad. Umožňuje monitorování léčiv v tělních tekutinách, po nezbytné úpravě, nebo

dnes nejprogresivnější směr v oblasti „drug monitoring“. [3]

Současnými trendy je zkracování kolon, stálé zmenšování velikosti částic sorbentů,

užívání mikro- a kapilárních kolon, komplexní miniaturizace systémů ad.
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Hlavní přednosti  HPLC :

- rychlost analýzy

- citlivost stanovení

- minimální množství vzorku potřebné pro analýzu

- automatizace přístrojů

- možnost hodnocení netěkavých nebo tepelně nestabilních látek, které není možné 

analyzovat pomocí plynové chromatografie

2.2.1 Základní pojmy a definice [1, 4]

Pro pochopení chromatografického děje je důležité vysvětlit základní pojmy a vztahy. 

Je nezbytné seznámit se s chováním látek při isokratické eluci.

Chromatogram představuje grafický nebo jiný záznam odezvy detektoru, koncentrace 

eluované látky použité jako měřítko v závislosti na čase, objemu nebo vzdálenosti. [4]

Isokratickou elucí se rozumí dělení mobilních fází s konstantním složením.

Retenční čas tR, Retenční objem VR ( nebo-li eluční čas, objem)

Obě tyto veličiny označují celkový čas, resp. objem mobilní fáze proteklé kolonou od 

nástřiku látky až po eluci dělené látky.

Retenční čas je přímo definován polohou vrcholu píku na chromatogramu, retenční 

objem je objem mobilní fáze, která protekla za dobu tR.

Tyto veličiny spolu souvisí ve vztahu:  

VR = tR·FM

kde FM je objemová průtoková rychlost, tedy množství mobilní fáze proteklé kolonou za 

jednotku času.

Eluční objem dán součtem dvou veličin:

VR = V’R +VM

V’R značí skutečný retenční objem, nebo redukovaný eluční objem.
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VM značí mrtvý objem a odpovídá celkovému objemu mobilní fáze od místa nástřiku až po 

detekci. Ve většině přístrojů je tento objem malý a zanedbatelný, potom je VM totožný 

s objemem mobilní fáze v koloně. Experimentálně lze zjistit jako retenční objem nesorbující 

se látky. Analogicky toto platí i pro retenční čas.

K charakterizaci retence byla použita bezrozměrná veličina K, označovaná jako kapacitní 

poměr.

K =
V� − V�

V�
=

V�
�

t�

K = K�.
V�

V�

tR – eluční čas; VR – eluční objem; V’R – skutečný eluční objem; VS- objem stacionární fáze;

VM- objem mobilní fáze; KD- distribuční konstanta

Faktor symetrie píku As [4] (nebo faktor chvostování píku) se vypočítá ze vzorce:

A� =
w�,��

2d

w0,05 – šířka píku v jedné dvacetině jeho výšky (v mm); d – vzdálenost mezi kolmicí 

spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku v jedné dvacetině jeho výšky (v mm)

Hodnota faktoru symetrie 1,0 značí úplnou (ideální) symetrii píku.

Rozlišení R je veličina, která umožňuje kvantitativní vyjádření chromatografické separace. 

Rozlišením R se rozumí rozdíl vzdáleností dvou píků separovaných látek. Může být 

vyjádřeno například rozdílem retenčních časů ( tR2- tR1 ), vztažených na střední šířku 

chromatografických píků obou látek. Hodnotu lze snadno získat dosazením hodnot vyčtených 

přímo z chromatogramu do vztahu:
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R�,� =
1, 18 (t�� − t��)

w�� + w��

wt1, wt2 – šířka chromatografických píků v poloviční výšce

Při volbě podmínek pro dělení jde o potřebné rozlišení v přijatelné době. Obvykle pro 

kvantitativní analýzu postačuje R1,2 = 1 (píky se překrývají asi z 2%). Větší rozlišení než R = 

1, 5 zbytečně prodlužuje analýzu. [1]

Účinnost, selektivita, kapacita

Tyto tři faktory určují rozlišení chromatografických píků dvou látek. Je možné je 

ovlivňovat změnou ve složení mobilní fáze, změnou pH mobilní fáze, jinou náplní kolony a 

teplotou kolony. Změna složení mobilní fáze má nejmenší vliv na účinnost, ovšem selektivitu 

ovlivňuje významně. Mj. je selektivita ovlivněna již zmíněnou změnou pH (úpravou pH se 

dosáhne stavu, kdy v analyzovaném vzorku se látky vyskytují v ionizované nebo 

neionizované formě) a teplotou mobilní fáze (při vzestupu teploty dochází k vzestupu 

interakcí). Kapacita je ovlivněna volbou složek mobilní fáze.  

Kompromis mezi těmito faktory vede k dosažení optimálních podmínek pro separaci.

Parametr účinnosti kolony slouží k popsání separačních schopností kolon. Je vyjádřen počtem 

teoretických pater n.

n = 16 (
t�

w
)�

Při výpočtu se vychází z retenčního času tR testované látky a ze střední šířky píku w. Ke 

srovnání účinnosti různých kolon se užívá parametru výškového ekvivalentu teoretického

patra H, který se vypočítá z délky kolony L vyjádřené v metrech a z počtu teoretických pater 

n:

H =
L

n

Tento výškový ekvivalent teoretického patra a tedy účinnost kolony je určován 

parametry, jako jsou teplota, viskozita mobilní fáze, vlastnosti chromatografované látky, její 
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difúzní koeficient v mobilní fázi, ovšem nejdůležitější je průtoková rychlost mobilní fáze 

kolonou.[1]

2.2.2 Kvantitativní hodnocení HPLC

Pro kvantitativní hodnocení léčiv je základem plocha, někdy výška, chromatografického 

píku. Na základě zjištěných ploch píků se obsah látky ve vzorku určuje relativně, tedy užitím 

standardů. Nejčastěji se užívají následující metody. [4]

Metoda vnějšího standardu. 

Tato metoda spočívá ve dvou krocích. Nejprve se nadávkuje zkoušený vzorek, ve 

druhém kroku roztok standardu hodnoceného léčiva. Koncentrace zkoušené složky se určí 

porovnáním odezvy píku složky naměřené pro zkoušený roztok a odpovídající odezvy 

naměřené pro standardní roztok.

Metoda vnitřního standardu.

Vnitřní standard by měla být látka chemicky inertní, měla by se eluovat v blízkosti píků, 

které budou vyhodnocovány.

Po připravení roztoku vnitřního standardu se tento roztok přidá k definovanému objemu 

roztoku vzorku. Po promíchání se nastřikuje na kolonu. Koncentrace stanovovaných látek se 

vypočítá z poměru ploch, nebo výšek píků jednotlivých složek a plochy píku vnitřního 

standardu. Tato metoda je časově méně náročná a je přesnější.

Metoda normalizace.

Z celkových ploch všech získaných píků z jednoho nástřiku se vypočítá procentuálně 

obsah analyzované látky. Ovšem s výjimkou píků rozpouštědel nebo přidaných reakčních 

činidel.
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2.2.3 Instrumentace HPLC

Kapalinový chromatogram je sestaven z částí, které zaručují transport mobilní fáze a 

dávkování vzorku, separaci látek a detekci. Technicky je konstruován jako modulární, neboli 

stavebnicový systém, nebo jako kompaktní, tedy fixní skříňová konstrukce. [1]

Obr. č. 1: Zjednodušené schéma kapalinového chromatografu

Z1,Z2 – zásobníky mobilní fáze, PJ – programovací jednotka, Č - vysokotlaké čerpadlo, 

S – směšovač mobilní fáze, DZ – dávkovací zařízení, K – kolona, D - detektor, 

I/Z –  vyhodnocovaní zařízení

K zajištění správného stanovení léčiv je zapotřebí vyloučit jakékoliv interference 

zkoušené látky a použitých materiálů.

Zásobníky mobilní fáze [1,5]

Nejčastěji se užívají skleněné nádoby do objemu 2 litrů. Jsou opatřené ryskami a 

víčkem z inertního plastu. Mobilní fáze je čerpána přes filtry, které nepropustí mechanické 

nečistoty. Tyto filtry obsahují póry o velikosti 2- 20 µm, tedy nepropustné pro nečistoty, které 

by mohly poškodit čerpadlo. Filtry jsou vyrobeny z plastu, či nerezu, záleží, zda se pracuje 

s halogenovými rozpouštědly, či jde o biochromatografickou aplikaci.

Mobilní fázi je potřeba odvzdušnit. Vzduch se vytvoří zvýšením teploty mobilní fáze 
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vlivem mísení. Potom dochází k uvolnění plynu formou bublin. Ty jsou snadno stlačitelné, 

jsou příčinou častého kolísání tlaků během práce s chromatografem. Zbavení plynů se 

dosáhne použitím ultrazvuku, vakua či probubláváním inertním plynem, např. heliem.

Současné nové HPLC chromatografy mají zabudován degasér, který mobilní fázi odvzdušní. 

Vysokotlaká čerpadla [1]

Účelem čerpadla je dopravit mobilní fázi konstantním průtokem, s minimem tlakových 

pulsů do systému, a zajistit popřípadě mísení mobilní fáze pro gradientovou eluci. Pracují při 

velmi vysokých tlacích (u HPLC do 40 MPa). Ve většině HPLC systémů se užívají pístová 

čerpadla. Vzhledem k tomu, že jeden píst vytvoří nežádoucí pulsní tok, používá se duální 

čerpadlo, které zajistí bezpulsní čerpání.

Dalším typem je stříkačkové čerpadlo, které je určeno pro speciální aplikaci HPLC. 

Pracuje na bázi injekční stříkačky a výsledkem je dokonale bezpulsní tok mobilní fáze. 

Nevýhodou je ovšem omezený objem mobilní fáze (nelze doplňovat během měření).[5]

Dávkovací zařízení

Zkoušený vzorek je do mobilní fáze nastříknut pomocí dávkovacího zařízení. Dnes se 

používají přístroje pro automatické dávkování vzorků. Vzorky se připraví do vialek a systém 

si vybere požadovanou vialku dle předem naprogramovaného plánu. Poté je proveden nástřik 

pomocí smyčkového ventilu.

Vialky, neboli vzorkovnice, jsou většinou vyráběny ze skla, často o objemu 1, 5 ml, a 

jsou určeny na jedno použití. Mají sešroubovací, nebo namačkávací víčko. Víčko obsahuje 

septum, které se při nástřiku propíchne.[5]

Dříve se používalo dávkování mikrostříkačkami, při kterém se používala speciální 

injekční mikrostříkačka, kterou se dávkovaly různé objemy. Dávkovalo se do proudu mobilní 

fáze pomocí ventilů či kohoutu.

Dalším způsobem je použití injektorů, dávkovacích ventilů se smyčkou o konstantním 

objemu, které zajišťují konstantní aplikaci vzorku na kolonu. [1]
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Chromatografická kolona a její náplně

Kolona je vyráběna z kovových, skleněných, nebo křemenných trubek. Nejvhodnější 

jsou tlustostěnné trubice z nerezu a borosilikátového skla. Toto borosilikátové sklo je vhodné 

především díky své odolnosti vůči silně kyselému prostředí. V koloně je zakotvena 

stacionární fáze.

Každá kolona má svá specifika. Je to typ fáze, rozměry kolony, velikost částic a velikost 

pórů. Na HPLC kolony jsou kladeny značné nároky. Kolony musí být mechanicky stabilní při 

pracovních tlacích do 30 – 40 MPa, mají mít vysokou účinnost a poskytovat symetrické píky i 

při separaci polárních, kyselých, bazických či vysokomolekulárních látek (peptidů, proteinů, 

atp.) a měly by mít co nejvyšší permeabilitu (malý odpor i při vysokých průtocích mobilních 

fází), aby bylo možno dosáhnout rychlých separací. Stále větší význam má stabilita kolon při 

vyšších pracovních teplotách, kdy lze dosáhnout vyšších účinností a rychlejších analýz.

Délka se volí dle druhu sorbentu a dle toho, kolika teoretických pater je potřeba k 

separaci směsi látek. Čím menší jsou zrna sorbentu, tím je kolona kratší. Vnitřní průměr a 

tloušťka stěny analytické kolony záleží na materiálu, ze kterého je kolona vyrobena.

Nejužívanější náplní kolon pro stanovení léků je reverzní fáze. Při využití normální fáze 

je jako stacionární fáze použita polární látka a jako mobilní fáze se uplatňuje nepolární 

rozpouštědla, nejčastěji jejich směs. Naproti tomu u reverzní fáze, nebo- li obrácené fáze, jsou 

ve stacionární fázi vázány nepolární alifatické zbytky, tvořící polymerní sorbenty. Jako 

mobilní fáze se využívají polární rozpouštědla. Tato obrácená fáze má za následek, že se 

nejprve eluují látky polární, potom látky nepolární. Umožňuje separaci pestré škály 

organických látek od lipofilních až po silně polární či iontové látky. Reverzní fáze zaručuje 

snadné používání při analýzách, snášenlivost s biologickými extrakty a reprodukovatelnou 

spolehlivost.

Náplň kolony musí být homogenní. Jako sorbent se nejčastěji užívá silikagel, jehož 

povrchové hydroxylové skupiny se modifikují chemickou reakcí s vhodnými organickými 

sloučeninami. Na jejich charakteru je závislá selektivita fáze. Vzhledem k tomu, že se 

silikagel v alkalických roztocích pozvolna rozpouští, stále se materiály pro výrobu 

chromatografických kolon vyvíjí. Povrch silikagelu se modifikuje. K tomu se užívají 

silanizační činidla (např. trialkylchlorsilany, činidla se skupinami C30, C18 nebo C8 na dvou 

atomech křemíku vzájemně spojených propylenovou skupinou, s amidovými či 

karbamátovými skupinami), která vytvoří na povrchu polymerní obal.

Nesilikagelové kolony lze připravit i na bázi oxidů kovů: oxidu hlinitého, titaničitého a 
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především zirkoničitého. Materiály na bázi ZrO2 mají vynikající stabilitu při pH až do 14 a 

vysokou tlakovou i tepelnou odolnost, takže je lze využít i pro rychlé separace při vysokých 

teplotách (i nad 100o C). Nemodifikovaný ZrO2 lze použít pro separace v systémech 

s normálními fázemi, častěji se však používá ZrO2 s povrchem pokrytým polybutadienem 

nebo tenkou vrstvou pyrolyticky vyloučeného uhlíku, které lze případně modifikovat i 

zavedením C18 alkylů pro separace v systémech s obrácenými fázemi. Selektivita 

zirkonových stacionárních fází je odlišná od alkylsilikagelových fází, často umožňuje lepší 

separace stereoisomerů a silně polárních látek.[6]

Perfuzní náplně kolon umožňují zlepšení přístupu velkých molekul ke stacionární fázi. 

Obsahují dva typy pórů - difuzní póry a póry průtočné, které dovolují přímý průchod podílu 

mobilní fáze částicemi. Zde se urychluje difuze látek a převod látky mezi mobilní a 

stacionární fází. Tzv. kontinuální separační média, tj. kolony připravené z jednoho kusu 

materiálu (monolitické kolony) obsahují tyto dva typy pórů. Jsou známy monolitické kolony

na bázi anorganických i organických polymerních materiálů. Monolitické kolona se skládá 

z makropórů a mezopórů, což tvoří hustou trojrozměrnou síť, která vytváří velký specifický 

povrch. Tento systém má potom vysokou permeabilitu a může být použit při analýze rychlý 

průtok, bez snížení výkonu, nebo omezení kvůli vysokému tlaku při měření. Ve srovnání se 

staršími porézními náplněmi polymerními sorbenty jsou perfuzní částice stabilní i při 

vysokých průtocích a vzhledem k vysoké sorpční kapacitě jsou vhodné pro preparativní 

separace a čištění proteinů, oligonukleotidů a dalších biopolymerů. [6]

Stacionární fáze se mohou rozdělit dle polarity:

- nepolární fáze: alkylové řetězce (C2, C8, C18) , fenylové a difenylové skupiny

- středně polární fáze: nitrilové (oxydipropionitrilové, alkylnitrilové), siloxanetherové

a fluoroetherové skupiny, nitroskupiny

- polární fáze: hydroxylové skupiny

V poslední době se rozvíjí i vývoj čipů pro kapalinovou chromatografii. Tyto miniaturní 

destičky se převážně používají pro elektroforetické separace, stěny kanálků vyleptaných na 

křemíkových destičkách lze však pokrýt i organickými polymery či silikagelem a využít pro 

chromatografické separace. Další vývoj v této oblasti může směřovat k otevřeným kapilárním 

kolonám pro HPLC na čipech. [6]
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Detektory [1,3]

Na použitém detektoru závisí citlivost a selektivita chromatografické analýzy. 

Vlastností detektorů je kvalitativní i kvantitativní schopnost vyhodnotit daný vzorek. Funkcí 

je monitorovat látku a převést kvantitativní hodnoty na elektrický signál.

Nejčastěji užívané detektory:

typ detektoru detekční limit [g/ml] měřená fyzikální veličina

Spektrofotometrický 10-9- 10-10 absorpce záření

Fluorimetrický 10-9- 10-12 fluorescence léčiv

Elektrochemický 10-9- 10-12 oxidoredukční změny 

analyzovaných látek

Hmotnostní hmotnost/náboj

Tabulka 1: Přehled nejčastěji užívaných detektorů 

- spektrofotometrické detektory, UV, UV-VIS detekce

Při HPLC analýze léčiv jsou užívány nejčastěji. Měří se absorbance 

elektromagnetického záření určité vlnové délky. V monitorování léčiv je 

nejvýhodnější použít detekci ultrafialové oblasti spektra, vzhledem k tomu, že řada 

léčiv obsahuje konjugované dvojné vazby nebo aktivní skupiny v organické struktuře 

molekuly. Viditelná a infračervená oblast spektra se v praxi uplatňuje minimálně. 

Jednou z výhod je i možnost užití těchto detektorů při gradientové eluci. 

Nejužívanější UV detektory:

a) UV detektory, které pracují s jednou fixní vlnovou délkou; jako zdroj záření se 

využívá rtuťová výbojka (253, 7 nm). Principiálně se měří rozdíl absorbance mezi 

měrnou a srovnávací celou.

b) UV- VIS detektory s proměnnou vlnovou délkou

c) scanning UV detektor, který během několika sekund snímá absorpční spektrum 

v maximu píku léčiva
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d) diode array detektor - detektor řízený počítačem; nemá monochromátor, po 

průchodu celou detektoru se záření rozkládá mřížkou a dopadá na pás diod. V každém 

okamžiku se sejme celé spektrum.

- fluorimetrické detektory

Tento druh detektorů je vhodné užít, pokud analyzované léčivo vykazuje 

fluorescenci. Pokud přímo léčivo nefluoreskuje, lze ho převést na fluoreskující 

deriváty. Podmínkou správné detekce je, aby ostatní složky mobilní fáze nevykazovali 

fluorescenci, ani aby ji zhášeli. Tyto detektory jsou tedy vysoce selektivní a citlivé. 

Rovněž se mohou užít při gradientové eluci. 

Detekovaná látka v cele detektoru absorbuje ultrafialové excitační záření, ovšem 

pohlcená energie je nižší, protože se část vyzáří ve formě fluorescenčního záření. 

Emisní záření je tedy nižší než původní. Dopadá na fotoelektrický násobič, kde je toto 

emisní záření vyhodnoceno.

- elektrochemické detektory

Pokud na rozhraní elektroda – eluent probíhá elektrochemický děj, je vhodné 

využít tento druh detektoru. Tyto detektory měří proud vyvolaný při průchodu 

redukovatelné, nebo oxidovatelné látky měrnou celou, kde je vyhodnocován třemi 

elektrodami. Jedná se o měrnou, srovnávaní a pomocnou elektrodu (v případě 

voltametrického a amperometrického detektoru).

Tyto detektory nelze užít ke gradientové eluci, ovšem jsou značně citlivé i 

selektivní. Jsou ovšem podmíněny tím, aby během měření byla použita vodivá mobilní 

fáze.

- hmotnostní detektory

Univerzální a zároveň vysoce selektivní a citlivé detektory. Umožňují identifikaci

analytů na základě jejich hmotnostních spekter.

Hmotnostní spektrometr detekuje ionty, které vznikají ionizací analytů. Prvním 

krokem je převod analytů, které se rozpustí v mobilní fázi, na ionty v plynné fázi.

Dochází k ionizaci, která je vyvolána termicky, chemicky (methan, amoniak), nárazem 

elektronů, ionizací elektronovým paprskem, ad. Ionizace elektronovým paprskem je u 

analýzy organických sloučenin zatím nejrozšířenější metodou. Elektronový paprsek je 

generován v komůrce s iontovým zdrojem. V dalším kroku se tyto ionty analyzují. 
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V analyzátorech dochází k separaci podle poměru jejich hmotnosti k náboji (m/z).

Analyzátory mohou být magnetické, průletové, s dvojitým zaostřením, či 

kvadrupólové, které se s výhodou používají pro spojení s chromatografem. Po analýze 

následuje detekce a vyhodnocení.

Zařízení pro záznam a zpracování dat  

Zařízení pro záznam a zpracování dat je v současnosti zastoupeno počítačovou 

technikou. Je využívána pro kontrolu vlastního chromatografického procesu, také ke 

kvalitativnímu a kvantitativnímu vyhodnocování signálu přijatého z detektoru.  

Použití mikroprocesoru odstraňuje lidský faktor jako zdroj chyb, umožňuje flexibilitu. 

Během procesu je nutné zajistit přesnou kontrolu celé řady parametrů, jako je složení mobilní 

fáze, rychlost průtoku, teplota, tlak. Je nutné zajistit přesnost nástřiku vzorku (autosampler), 

jeho aplikaci na kolonu ad. Nejen tyto parametry je schopen mikroprocesor zajistit a 

naplánovat i na několik desítek hodin dopředu. Zajišťuje automatizaci systému, zaručuje 

kontrolu a maximální reprodukovatelnost výsledků. Zcela automaticky tedy ovládá celý chod 

přístroje.

Další požadavek, který mikroprocesor dokonale splňuje, je automatické kvalitativní i 

kvantitativní vyhodnocení chromatogramu a zpracování vyhodnocených dat.
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2.3 Úprava vzorků biologického materiálu

Biologický materiál obsahuje léčiva, nebo jejich metabolity v nízkých koncentracích, 

obsahuje také mnoho endogenních látek ve vysokých koncentracích, které působí při 

chromatografické analýze rušivě. Proto je nutné před nástřikem na kolonu u většiny stanovení 

biologický vzorek předčistit a zkoncentrovat. Výběr metody úpravy vzorku záleží na 

chemické struktuře, na polaritě, rozpustnosti, ionizaci vzorku a na druhu biologického 

materiálu.

Většina analýz se provádí v séru, plazmě, nebo celé krvi a v moči. Existuje několik 

způsobů úpravy vzorku před vlastní analýzou [1] :

2.3.1 Přímá injekce biologického vzorku na chromatografickou kolonu [1]

Pouze v ojedinělých případech lze injikovat přímo vzorek bez předchozí úpravy přímo 

na kolonu. Koncentrace stanovované látky musí být relativně vysoká, protože je injikován jen 

malý objem biologického materiálu. Další podmínkou na vzorek je fluorescence nebo 

absorpce v ultrafialové oblasti. Problémem je rychlé znehodnocování kolony neeluovatelnými 

komponenty. Projevuje se zvýšením tlaku a změnou separačních vlastností. Z tohoto důvodu 

lze použít předkolonu, která tomu zamezí. 

Tento způsob analýzy se nejčastěji užívá při stanovení léčiv, které se ve vysoké 

koncentraci vylučují močí. 

Metoda „column switching HPLC“ spočívá v možnosti předčištění, obohacení a 

kvantitativní stanovení vzorku přímo na kolonách HPLC chromatografu. Je to další způsob, 

jak ochránit analytickou kolonu a současně přímo injikovat biologický vzorek do 

chromatografického systému. 

2.3.2 Deproteinace biologických vzorků 

Deproteinace vzorků představuje nejjednodušší úpravu biologického materiálu. 

Používají se vhodná deproteinační činidla, která způsobí odstranění bílkovin ze vzorku a tím 

zabrání vysrážení proteinů na chromatografické koloně. Dále se používá se denaturace 

pomocí enzymů nebo ultrafiltrace na membránách. Musí být zohledněno to, že část daného 

léčiva je ve formě volné a část navázána na bílkoviny. 
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Odstranění proteinů z biologického materiálu má zajistit kompletní odstranění i o

proteiny malé molekulové hmotnosti. Samotný precipitát nesmí adsorbovat sledované léčivo, 

deproteinační činidlo nesmí působit na sledované léčivo, ovlivňovat další pracovní postupy, 

interferovat při detekci a ani jinak ovlivňovat analytickou výtěžnost. [2]

Při volbě vhodné deproteinační techniky se musí brát v úvahu chemické složení 

analyzované látky, její stabilita, vazba na proteiny, filtrační membrány i výtěžnost látky po 

deproteinaci.[1]

Precipitační (srážecí) deproteinace 

Velmi účinná je precipitace organickými rozpouštědly (jako je methanol, ethanol, 

aceton, acetonitril – seřazeno vzestupně dle schopnosti precipitovat [7]), kyselinami 

(trifluoroctová, trichloroctová, chloristá, mravenčí), solemi těžkých kovů (síran zinečnatý, 

hydroxid lithný, chlorid hlinitý, ad.)nebo kombinací více deproteinačních činidel.

Po centrifugaci je část čiré tekutiny nad koagulátem, která se nazývá supernatant, buď 

vstříknuta na kolonu přímo, nebo je supernatant odpařen do sucha a rozpuštěn v malém 

množství mobilní fáze. Před vlastním srážením je vhodné vzorek zředit, tím se získá jemnější 

precipitát a sníží se možnost adsorpce na vzniklý koagulát.

Enzymová deproteinace (proteolýza) 

Působením proteolytických enzymů může také probíhat deproteinace. K proteolýze se 

používají např. trypsin, papain, ketodasa. Tato metoda je velmi výhodná pro základní 

toxikologický screening, kde vzhledem k široké paletě sloučenin a časové tísni je těžké 

upřesnit deproteinační a extrakční podmínky.[2]

Ultrafiltrace

Touto technikou jsou proteiny separovány ultrafiltrací přes semipermeabilní membrány. 

Ultrafiltrační membrány jsou připraveny tak, aby zadržely minimální množství filtrátu a při 

opakovaném použití nevykazovaly kontaminaci. Musí být odolné vůči kyselinám, zásadám, 

alkoholům a možnosti použití při zvýšené teplotě. Jsou schopné zachytit až 99 % sérových 

bílkovin.

Na rozdíl od precipitační a enzymové deproteinaci nedochází ke změně koncentrace 

vzorku zředěním.

Tato metoda je vhodná pro stanovení látek, které nejsou vázány na proteiny, a pro 
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stanovení volného podílu z celkového množství léčiva, kdy druhý podíl je navázán na 

bílkoviny.[2]  

2.3.3 Extrakce léčiv z biologického materiálu 

Pro analýzu léčiv, obsažených v biologických materiálech, je extrakce nepostradatelná. 

Jsou známy extrakce do organického rozpouštědla, extrakce na pevných fázích, 

mikroextrakce tuhou fází.

2.3.3.1 Extrakce do organických rozpouštědel (LLE - liquid-liquid extraction)

Tyto extrakční metody zaujímají velmi významné místo i díky tomu, že nevyžadují 

složitější zařízení. Jsou rychlé a lze je použít k separaci většího množství látek, i k analýze 

stopového množství léčiv.

Princip spočívá v rozdělení extrahované látky mezi dvě vzájemně nemísitelné kapaliny 

v rozdělovacím poměru KD dle Nernstova zákona [11]

KD=
��

���

C0 - celková koncentrace v organické fázi [mg/ml]

Caq- celková koncentrace ve vodné fázi [mg/ml]

Nernstův rozdělovací zákon platí pro ideální roztoky, kde extrahovaná látka nereaguje 

s žádnou složkou v obou fázích a je obsažena v roztoku v nízké koncentraci. Při výběru

rozpouštědel je nutno přihlížet k rozpustnosti extrahovaných látek v obou fázích a rozdílu 

v rozdělovacím poměru KD mezi nimi. Ideální je, je-li tento rozdíl co největší. Je-li KD vyšší 

než 1,0, přechází látka spontánně z původního roztokou do rozpouštědla. Extrakce je 

zjednodušena, protože stačí pouhým protřepáním obou fází převést látku beze zbytku do 

rozpouštědla. Je-li naopak KD nižší než 1,0, musí být provedena vícestupňová extrakce.[1]

Pro volbu rozpouštědla je nutná informace o chemickém složení látky, o hydrofobních a 

hydrofilních skupinách, u organických látek o aromatickém či alifatickém charakteru. Sestaví-

li se rozpouštědla podle vzájemné rozpustnosti v pořadí se vzrůstající dielektrickou 

konstantou, hovoříme o tzv. mixotropní řadě. Dielektrická konstanta je charakteristikou 
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polarity prostředí.

Úpravou pH vodné fáze se dosáhne vyšší selektivity. Změnou pH je způsobeno, že 

ionizovaná látka zůstane ve vodné fázi a analyzovaná látka, kde je ionizace potlačena, bude 

přecházet do organického rozpouštědla. Při nižším pH (pH < 5), se méně disociují látky 

kyselé, při vyšším pH (pH> 7) se méně disociují, a proto lépe extrahují, látky bazické.[1,2]

Extrahovatelnost látky je navýšena díky vhodně zvoleným poměrem vodné a organické 

fáze. Větším množstvím organického rozpouštědla je dosaženo vyšších výtěžků a nižší 

náchylnosti k tvorbě emulzí. Nežádoucí je ovšem nižší koncentrace extrahované látky. 

Intenzita a doba třepání musí být natolik účinná, aby přechod látky do rozpouštědla byl co 

nejúplnější. [2]     

2.3.3.2 Extrakce na pevných fázích (SPE, solid - phase extraction)

SPE je nejdůležitější technikou v přípravě vzorků pro analýzu pomocí HPLC. Často se 

užívá pro předčištění analyzovaného vzorku, který se dále používá k analýze. Hlavní výhodou 

této extrakce je rychlost a snadnost.

Oproti extrakci do organického rozpouštědla je účinnější a má mnoho výhod: [11]

- dosáhne se kompletnější extrakce analytu a účinnější separace látek,

- pohodlná a jednoduchá příprava vzorků a současně nižší spotřeba organických 

rozpouštědel,

- odstranění rušivých částic

- snadná automatizace

Pevnou fázi tvoří sorbent, což je většinou látka pórovité struktury, který má různé 

fyzikálně chemické vlastnosti. Jeho schopností je sorbovat na svém povrchu různé chemické 

sloučeniny. Jsou sorbenty polární (oxid hlinitý, oxidy hořčíku, silikagel, křemelina), a 

sorbenty nepolární (carbo adsorbens, celuloza, polymery polystyrenů). Široce uplatňované 

jsou také sorbenty s modifikovanými fázemi : - nepolární – oktadecyl, oktyl

- polární – kyanopropyl, aminopropyl, 

propylkarboxylové kyseliny, ionexové kvarterní aminy, benzensulfonová a propylsulfonová 

kyselina [2]
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Hlavními požadavky na sorbenty jsou:

- nerozpustnost v elučních systémech

- neschopnost reagovat v elučních systémech

- inertnost k analyzovaným látkám

- velká sorpční kapacita 

Extrakční kolonky jsou vyráběny se sorbenty různých vlastností, určené k oddělení 

různých chemických skupin látek z biologických tekutin.

Extrakce biologických vzorků prováděna na pevných extrakčních kolonách je 

jednoduchá, rychlá, vykazuje dobrou výtěžnost i reprodukovatelnost. Lze dosáhnout 

maximální selektivity separace při minimální spotřebě roztoků. Proto je tento způsob extrakce 

považován za jeden z nejvhodnějších pro izolaci léčiv a jejich metabolitů z biologických 

tekutin. Extrakce na pevné fázi je užívána v kombinaci s HPLC z více důvodů. Především 

umožňuje odstranit rušivé či škodlivé látky, které by mohly poškodit chromatograficku 

kolonu. Kolonu mohou poškozovat hydrofobní látky, například oleje, tuky, polymery a 

částice, které by mohly ucpat nebo deaktivovat kolonu. Výhodu lze vidět i v tom, že se dají 

sorbovat částice ve stopových množstvích, tato metoda umožní jejich větší koncentraci a 

následnou analýzu.[11]  
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2.4 SPME – Solid Phase Microextraction- mikroextrakce tuhou fází

Tato technika byla poprvé představena v 90. letech dvacátého století, kdy byla 

aplikována v oblasti životního prostředí a v analýze potravin.

V předchozích kapitolách představené metody jsou sice účinné, ale již vždy nevyhovují 

požadavkům na extrakci. Některé jsou velmi náročné technicky i časově. Zařízení pro 

mikroextrakci pevnou fází doplňuje skulinu mezi metodami úpravy vzorků v bioanalytice 

léčiv. S výhodou je tato mikroextrakce používána pro svou rychlost přípravy vzorku pro 

analýzu, pro to, že je potřeba malého množství vzorku a že po odebrání vzorku není potřeba 

žádný, nebo pouze malý přídavek organického rozpouštědla. [11] Je to také metoda velice 

univerzální a ekonomická.

Pomocí SPME byli původně extrahovány vzorky pouze pro plynovou chromatografii. 

Ovšem množství netěkavých a termolabilních látek je možné monitorovat pouze pomocí 

HPLC. Tato technika extrakce se tedy stala relativně jednoduchou, univerzální a přínosnou 

metodou pro kombinaci s HPLC.[8]

Základními ději této techniky je sorpce, což je vlastní extrakce, analyzovaného vzorku 

z roztoku a desorpce extrahované látky. To je umožněno technickým sestavením držáku 

SPME vláken (držák je pro ruční vzorkování, pro automatické vzorkování nebo držák do 

terénu). Další možností je použití přímo SPME-HPLC adaptéru, který umožňuje přímý 

kontakt mobilní fáze s vláknem, z toho vyplývá i uvolnění sorbentu přímo do fáze a to přenos 

na HPLC kolonu. Zde probíhá desorpce nazývaná dynamická (analyt je eluovány proudem 

mobilní fáze), nebo desorpce statická (vlákno je ponořeno do mobilní fáze, protože je analyt 

sorbován silněji).

SPME zařízení (pro ruční vzorkování)

Tavené křemenné vlákno o velikosti asi 1 cm, je potaženo polymerním materiálem, v 

některých případech ve směsi s pevným sorbentem. Z polymerů se používá 

polydimethylsiloxan (PDMS) pro nepolární analyty, nebo pro polární analyty polyakrylát 

(PA) [8]. Toto vlákno je připevněné k držáku, které tvoří tělo. Tělo je zhotoveno 

z nerezavějící oceli nebo z polypropylenu. Je v něm ukotven ocelový píst a na druhé straně 

dutá jehla. Tato jehla chrání vlákno před mechanickým poškozením. Vlákno se pohybuje 

mezi dvěmi polohami. Při práci s držákem se jednoduše posune pístem, jehla se vysune a 

jemným pootočením těla se vysune i vlákno.[9,11]



28

Obr. č. 2 : Schematické zobrazení komerčně dodávaného držáku pro mikroextrakci

1- ocelový píst; 2- dutá jehla; 3- křemenné vlákno potažené polymerem

Princip je velmi jednoduchý. Pokud je píst posunut do nižší polohy, jehla vyjede a 

propíchne septum v zátce vialky. Pootočením se vysune vlákno a ponoří se do roztoku 

vzorku.  Podle povahy vrstvy, kterou je pokryto vlákno, analyty do polymeru buď pronikají

(polymerní vrstva), nebo se sorbují na povrch (vrstva pevné fáze vlákna). Čas sorpce je různá, 

nepřesahuje však 30 minut. [10]  

Po extrakci je vlákno vytaženo a vnořeno do vhodného rozpouštědla, kde je analyt 

eluován. Dochází k desorpci. Poté lze nastříknout na kolonu a provést samotné vyhodnocení.

Následující schéma pro lepší představivost ukazuje průběh extrakce, resp. sorpce:

Obr. č. 3: Schéma značící průběh sorpce [8,9]

1- propíchnutí septa, nebo přímo vložení jehly do roztoku vzorku, 

2- vysunutí vlákna a extrakce na vlákno (až po dosažení sorpční rovnováhy), 

3- zatáhnutí vlákna, vyjmutí jehly 

123

1 2 3
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Na obrázku č. 4 je zobrazen desorpční proces:

Obr. č. 4 : Schéma desorpce analyzovaného vzorku [8,9]

1- propíchnutí septa vialky s desorpčním roztokem

2- vysunutí vlákna, probíhá desorpce do roztoku rozpouštědla (po dosažení 

sorpční rovnováhy)

3- vyjmutí jehly se zataženým vláknem

Optimalizace metody [8,9,10,11,12]

U techniky SPME není nutná ani úplná extrakce analytu, ani úplná rovnováha. Důležité

je dodržovat stejnou dobu zkoušení, teplotu vzorku, konstantní velikost vialek a hloubku 

ponoru vlákna. Získání vhodných výsledků vyžaduje zároveň optimalizaci desorpčních 

parametrů jednotlivých analytů (což je teplota, hloubka ponoru a desorpční čas). Volbou 

vhodného typu polymeru a jeho pórovitosti je možné dosáhnout maximálního výtěžku a 

významně zlepšit sorpční selektivitu. Nepolární analyty je vhodné extrahovat vlákny 

s nepolárním povrchem (PDMS), stejně tak u látek polárních polárními vlákny (PA). Na 

tomto závisí i sorpční rovnováha. Po jejím nastolení se vždy vlákno může vyjmout. 

Optimálně tato rovnováha nepřesahuje dobu 30 minut. 

Z fyzikálně-chemického hlediska je rovnovážný stav SPME techniky závislý na 

koncentraci analytu ve vzorku a na vybraném polymeru. Čas extrakce je daný časem 

potřebným pro extrakci dostatečně koncentrovaného analytu s nejvyšší distribuční konstantou. 

Distribuční konstanta všeobecně vzrůstá s rostoucí molekulovou hmotností a bodem varu 

analytu.

V případě kapalných vzorků je množství analytu sorbovaného na vlákno při dosáhnutí 

rovnováhy přímo úměrné množství analytu ve vzorku: 

1 2 3
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n =
K��·V�·c�·V�

K��·V� + V�

n - množství analytu sorbovaného na vlákno ; C0- počáteční koncentrace analytu ve vzorku ; 

Kfs - rozdělovací koeficient pro analyt / polymer – vzorek/ Vf= objem pokrytí ; Vs - objem vzorku

Z uvedené rovnice vyplývá lineární vztah mezi počáteční koncentrací analytu ve vzorku

a množstvím analytu, který se sorbuje vláknem. Materiály používané na pokrytí vlákna se 

vybírají s ohledem na co nejvyšší hodnoty  Kfs, což způsobuje vysokou sorpční schopnost 

vlákna. Hodnota Kf není obvykle vysoká natolik, aby se analyt zcela extrahoval z matrice a 

proto je metoda SPME metodou rovnovážnou. Pokud je objem vzorku Vs dostatečně velký, 

množství analytu extrahovaného na vlákno nezávisí na objemu roztoku vzorku. 

I proto je SPME vlákno ideální pro odběr vzorků v terénu, expozici na vzduchu, 

ponoření do jezera, řeky, či studně. 

Reprodukovatelnost a spolehlivost výsledků při nízkých koncentracích je ovlivněna 

mnoha faktory, nejen vybraným typem polymeru, ale i hodnotou pH a iontovou sílu roztoku 

(což ovlivňuje rozpustnost analytu), teplotou vzorků, mísením apod. 

Propojení SPME s HPLC [16]

SPME ve spojení s HPLC je atraktivní pro analýzu polárních a tepelně labilních 

sloučenin. Logické cíle pro tyto analýzy představuje řada léčiv, pesticidů, toxinů a také 

významné metabolity těchto sloučenin. Hlavními výhodami SPME-HPLC jsou rychlost a 

zjednodušená příprava vzorků. Také snadné odstranění solí z biologických vzorků před 

analýzou, aplikace testování v terénu a další.

Jsou známa tři různá propojení mikroextrakce na pevné fázi s HPLC systémem. Jde o 

SPME-HPLC adaptér, neboli On-line desorpce, o In- tube SPME a Off- line desorpci. V 

prvním případě jde o použití standardního HPLC systému, kde je analyzovaný vzorek 

přenášen pomocí adaptéru na kolonu. In- tube SPME je výhodná pro minimální manipulaci se 

vzorkem a malým počtem požadovaných kroků. Jde především o vysoký stupeň 

automatizace. Jsou tím ušetřeny i ekonomické náklady, jsou minimalizovány chyby

v procesu, reprodukovatelnost výsledků je přesnější. In-tube SPME analýza byla zavedena
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jako prostředek, jak zcela zautomatizovat proces SPME. Off- line desorpce je trochu krokem 

zpět, oproti In- tube SPME, ovšem, některé vzorky vyžadují přípravu a desorpci mimo 

automatizovaný proces. Bylo zjištěno, že při užití přípravy vzorku „on- line“, je to sice 

citlivější postup, a že je 100% vzorku převedeno pro analýzu, ovšem při off- line desorpci je 

menší pravděpodobnost poškození vlákna.   

Žádná jednotlivá strategie nebo zařízení není doposud prokázána za široce použitelnou. 

Off-line desorpce je možná pro nejméně nákladné a nejjednodušší provedení, ale poskytuje 

menší citlivost. Také není možné aplikovat 100% desorbovaných analytů. In-tube SPME

obecně stanoví citlivost stejně dobrou nebo lepší než přímé propojení, ale s omezením

na úkor požadavku, že veškeré přípravy vzorku je nutné provést on- line. To potenciálně

svazuje drahé chromatografické zařízení pro non-chromatografické účely. Přímé rozhraní

použití pro analýzy je těžkopádnější a výsledkem je kratší životnost vlákna z důvodu vyšší

pravděpodobnost poškození vláken, ale umožňuje optimální citlivost a flexibilitu při

sorpci a desorpci s minimálními náklady.
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2.5 Charakteristika analyzované látky

Název látky :(3RS)-7chlor-5-fenyl-3-hydroxy-1,3dihydro-2H-1,4benzodiazepin-2-on

Synonyma: oxazepam, oxazepamum, N-Desmethyltemazepam, nortemazepam [14]

Obr. č. 5: Strukturní vzorec oxazepamu. Existují dva enantiomery.

Sumární vzorec: C15H11ClN2O2

ATC kategorie: N05BA04

Molekulová hmotnost: Mr = 286,72

Oxazepam je derivát benzodiazepinů. Z obvyklých účinků benzodiazepinů má středně 

silný účinek anxiolytický a hypnotický a jen mírný myorelaxanční a téměř žádný 

antikonvulzivní. Benzodiazepiny tlumí všechny úrovně CNS tím, že zvyšují afinitu 

inhibičního neuromediátoru GABA (kyselina gama-aminomáselná) ke GABA receptoru, tím 

zvyšují inhibici ve všech oblastech CNS.

Je to bílý, nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, těžce 

rozpustný v lihu 96%. [4] Rozpouští se v chloroformu, diethyletheru, ethanolu a 

v dioxanu.[14]

Používá se pro zmírnění nervozity, napětí, úzkosti a neklidu, u duševních depresí se 

zvýšenou dráždivostí, u nespavosti provázené úzkostí a ke zmírnění abstinenčních příznaků 

při odvykací alkoholové léčbě.

Oxazepam se poměrně pomalu vstřebává po perorálním podání. Biologická dostupnost 
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přesahuje 90%. Vazba na plazmatické bílkoviny je kolem 85%. V játrech je asi z 80% 

konjugován na inaktivní glukuronid, který se vylučuje močí. Jeho biologický poločas je 

kolem 8 hodin.[14]

Metoda přípravy oxazepamu byla poprvé popsána v roce 1962. [13] Výroba byla poprvé 

hlášena v roce 1965 v USA.[15]

2.6 Rešeršní přehled HPLC analýzy metodou SPME, nebo jiné hodnocení 

benzodiazepinů

Rychlá analýza benzodiazepinů v krvi pomocí HPLC, za použití monolitické kolony.[17]

Tato metoda byla aplikována na stanovení osmi benzodiazepinů, které se nejčastěji 

vyskytují v soudní toxikologii. Patří sem klonazepam, desalkylflurazepam, diazepam, 

flunitrazepam, lorazepam, midazolam a oxazepam. Cílem této studie bylo snížit

trvání analýzy při zachování citlivosti potřebné pro detekci těchto látek v terapeutickém 

rozmezí.

V experimentu byl užit HPLC systém s detekcí diodovým polem (diode array detektor). 

Mobilní fází byla směs fosfátového pufru (pH 2,1) a acetonitrilu (70:30, v /v). Jako analytická 

metoda byla zvolena silikagelová monolitická kolona. Jako vnitřní standard byl užit 

methylklonazepam.

Úprava vzorků probíhala extrakcí organickým rozpouštědlem (LLE), konkrétně pomocí 

n-butylchloridu. Metoda byla ozkoušena na reálných vzorcích krve.

Výsledkem bylo, že všechny benzodiazepiny byly dobře odděleny a retenční časy všech 

sloučenin byly menší než 4 minut. Postup je rychlý a umožňuje citlivé kvantitativní stanovení 

benzodiazepinů v krvi.

Simultánní stanovení benzodiazepinů pomocí HPLC / UV: Výzkum pomocí LLE a 

SPE v lidské plazmě. [18]

Cílem tohoto experimentu bylo vytvoření jednoduché analytické metody HPLC 

vedle extrakce LLE a SPE sedmi benzodiazepinů (flunitrazepam, klonazepam, oxazepam,
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lorazepam, chlordiazepoxid, nordiazepam a diazepam). Jako vnitřní standard pro kvantitativní 

vyhodnocení sloužil N-desalkylflurazepam.

K samotné extrakci organickým rozpouštědlem byl použit ethyl acetát, pro extrakci na 

pevné fázi posloužil sorbent, který se aktivoval methanolem, byl promyt borátovým pufrem a 

5 % roztokem acetonitrilu. 

Po extrakci následovala samotná analýza. Probíhala isokratickou elucí, mobilní fáze se 

skládala z methanolu a diethyletheru v poměru 55:45 v prostředí pH 6, 0. Průtok byl nastaven 

na 0, 8 ml/ min. UV detekce probíhala při vlnové délce 245 nm. 

Přímé stanovení benzodiazepinů v moči pomocí SPME. [19]

Byl stanoven nejen oxazepam, ale i klonazepam, temazepam, nordiazepam a diazepam. 

Použité vlákno bylo pokryto alkyl- diol – křemičitanem (ADS). Výkon extrakce z ADS-

SPME vlákna byla validována použitím 3H-diazepamu. Vlákno bylo 1 hodinu promýváno 

v 30 % hydrogenperoxidu s koncentrovanou kyselinou sírovou, ve směsi o poměru 30:70. 

Poté bylo důkladně opláchnuto ve vodě, čistém ethanolu a opět ve vodě. Takto připravené 

vlákno bylo použito na extrakci.

Vzorek moči byl centrifugován. Vlákno bylo ponořeno do 1, 5 ml roztoku moči a 

probíhala extrakce. Pro separaci pomocí HPLC byla zvolena mobilní fáze voda/methanol 

(52:48). Detekce probíhala v UV oblasti.

ADS-SPME vlákno bylo vyvinuto pro přímou extrakci, desorpci a HPLC stanovení 

benzodiazepinů z biologického vzorku. Výsledky biokompatibilního ADS-SPME vlákna byly 

takové, že vlákno sloužilo pouze pro jedno zkoušení. Díky jednoduchosti a kompatibilitě 

různých formátů SPME s analytickými systémy, jako je HPLC a GC, bude možné 

rozšířit použitelnost ADS-SPME vlákna pro další bílkovinné biologické vzorky. Studium je v 

současné době zaměřeno na další testy, které ověřují biokompatibilitu a selektivitu různých 

ADS- SPME „povlaků“ pro stanovení látek různých koncentrací in vivo, tzn. v cirkulující 

krvi zvířat.
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Automatizace SPME ve vysoce výkonnostním formátu. [20]  

Cílem této práce bylo předložit poprvé plně optimalizované a automatizované zařízení 

pro SPME s kapalinovou chromatografií s použitím hmotnostního detektoru. Pro experiment 

byl užit oxazepam, lorazepam, diazepam a nordiazepam. SPME zařízení bylo sestrojeno z 96 

vláken, které byly ponořeny do 96 vzorků. Byly zkoušeny tři druhy vláken: PDMS, C18

silikagelové a C16 amidové vlákno. Nejlepší sorpci benzodiazepinů poskytovalo PDMS 

vlákno. 

Vzorky byly připraveny v množství každé látky v rozmezí 1 až 1000 ng / ml. Jako 

rozpouštědlo byl užit methanol. Kvantitativní hodnocení bylo provedeno pomocí vnitřního 

standardu, kterým byl diazepam. 

Optimalizace metody zahrnovala hodnocení jednotnosti míchání ve všech jamkách, ve 

kterých byl uložen vzorek pro sorpci, dále reprodukovatelnost použitých vláken, i 

možnost křížové kontaminace mezi vzorky.

Nejpřesnější měření vycházelo v rozmezí 4 až 1000 ng / ml pro diazepam a 

nordiazepam, v rozmezí 4-500 ng / ml pro oxazepam a lorazepam. Bylo zjištěno, že

metoda vyžaduje pro analýzu 96 vzorků celkem asi 100 min (30 minut na stabilizaci, 30 

minut pro extrakci, 30 minut pro desorpci, a 10 min pro desorpci, resp. promytí

rozpouštědlem), což umožňuje zpracování více než 1200 vzorků plné krve za den.

Biokompatibilní In – tube SPME pro přímou extrakci a HPLC stanovení léčiv. [21]

Alkyl-diol-křemičitý (ADS) a „restricted- access“ (RAM) materiál byl použit pro

přípravu vysoce biokompatibilní SPME pro automatizovanou a přímou in-tube extrakci 

několika benzodiazepinů z lidského séra.

ADS zabrání znečištění kapiláry bílkovinami ze séra a zároveň umožní sorpci

analytů na hydrofobní porézní materiál.

Biokompatibilní ADS materiál překonal stávající problémy s in-tube SPME, která 

vyžadovala ultrafiltraci, nebo jiné deproteinační kroky před zacházením s biologickými

vzorky, proto také minimalizuje potřebný čas na přípravu vzorku.

V této studii byly zjištěny limity detekce oxazepamu (26 ng / ml), temazepamu 

(29ng / ml), nordiazepamu (22 ng / ml) a diazepamu (24 ng / ml) v séru.

ADS extrakční kolona je velmi robustní a umožňuje opakování mnoha přímých

injekcí biologických tekutin, extrakci a následné stanovení benzodiazepinů.
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Monitorování léčiv a metabolitů v krvi pomocí RAM sorbentu pro SPME a vyhodnocení 

kapalinovou chromatografií (LC) s hmotnostním detektorem. [22]

Robustní biokompatibilní SPME zařízení bylo připraveno pomocí různých ADS a RAM 

materiálů jako sorbenty pro SPME. Byl monitorován diazepam a jeho hlavní metabolity, což 

jsou N-desmethyldiazepam, oxazepam a temazepam.

SPME zařízení bylo propojeno s LC-MS systémem. Mobilní fázi tvořila směs voda: 

methanol v poměru 50:50, experiment probíhal isokratickou elucí. Byly zjištěny meze detekce 

pro diazepam a nordiazepam 20 ng/ml, temazepam 30 ng/ml a oxazepam 35 ng/ml. 

Metoda byla hodnocena více než deseti nástřiky o koncentraci 50, 200 a 500 ng / ml. Studie 

ukázala, že fáze se skupinami C18 je nejvíce vhodná pro extrakci neutrálních léčiv jako jsou

benzodiazepiny, XDS- SPME je naopak vhodnější pro separaci peptidů, což je využitelné pro 

stanovení hladin léčiv in vivo.

Stanovení lorazepamu v dětské plasmě pomocí HPLC s UV detekcí. [23]

Tato práce byla vyvinuta pro stanovení lorazepamu v lidské plazmě, pomocí

oxazepamu jako vnitřního standardu. Vyhodnocení probíhalo pomocí HPLC s UV detekcí. 

Lorazepam a oxazepam byly extrahovány metodou LLE užitím n-hexan-dichromethanu. 

Chromatografická separace probíhala na reverzní fázi. 

Mobilní fázi tvořila směs voda:acetonitril v poměru 65:35, která byla pufrována na pH 

2,4. Retenční čas pro oxazepam byl 10,2 min, pro lorazepam 11,9 minut.

Tato metoda byla poté úspěšně aplikována na farmakokinetické studii lorazepamu u 

dětí s těžkou malárií a křečemi.

SPE enantiomerů methadonu a benzodiazepinů v biologických tekutinách. [24]

Úkolem této práce bylo představit výhody dvou polymerních SPE (konkrétně Oasis

HLB, Abselut Nexus) zařízení pro analýzu methadonu, jeho hlavních metabolitů (2-ethyliden-

1,5-dimethyl-3,3-difenylpyrrolidin) a některých benzodiazepinů

(diazepam, flunitrazepam, nitrazepam, oxazepam) v séru a v moči. Methadon a jeho 

metabolity byly analyzovány pomocí chirální kolony, benzodiazepiny byly vyhodnoceny na 

koloně s reverzní fází. 

Vzorky methadonu byly připraveny pomocí LLE, po rychlém vypaření byl odparek 

rozpuštěn v mobilní fázi a vzorek byl nastříknut na analytickou kolonu. Benzodiazepiny byly 
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ze vzorku extrahovány pomocí SPE (C18 silikagel). 

Výsledky ukázaly, že chromatogramy z tohoto experimentu byly čistší, než 

chromatogramy získané klasickou SPE či LLE. Výtěžnost byla vyšší, a to 95 až 102%.

Potřebný čas pro extrakci byl také kratší, pouze 6-7 minut.

Metoda přímého nástřiku na HPLC kolonu pro stanovení benzodiazepinů za užití 

kolony Hisep. [25]

Metoda přímého vstřikování na HPLC kolonu byla vyvinuta pro stanovení vybraných 

benzodiazepinů (nitrazepam, klobazamu, oxazepam, lorazepam) za použití kolony s

hydrofobní fází (Hisep).

Mobilní fází byla směs acetonitrilu a octanu amonného (0,18 M) v poměru 15:85, o pH 

2,5.

Byl přichystán kombinovaný zásobní roztok acetonitrilu, ve kterém byly obsaženy 

všechny hodnocené látky v množství 500 µg/ml. Tento roztok byl dál naředěn vodou na 

koncentraci 100 µg/ml. Vzorky byly připraveny z tohoto zásobního roztoku, který byl přidán 

k předem přefiltrované plasmě. Připravený vzorek byl injikován na kolonu v množství 20 µl o 

koncentracích v rozmezí 0,5 - 18 µg/ml.    

Metoda je vhodná minimálně pro 175 nástřiků, celkový čas potřebný pro analýzu je 

menší než 15 minut.

Kvantifikace benzodiazepinů v plné krvi a séru. [26]

V této studii je prezentován postup pro spolehlivou identifikaci a kvantifikaci

benzodiazepinů v krvi a séru pomocí LC-MS a HPLC-PDA. Kombinace obou těchto typů 

detekce poskytuje velmi relevantní data.

Byly sledovány následující benzodiazepiny, nebo jejich metabolity: oxazepam, 

klobazam, lormetazepam, bromazepam, aminoflunitrazepam, alprazolam,

desalkylflurazepam, desmethylflunitrazepam, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, α-

hydroxy-midazolam, lorazepam, midazolam, nitrazepam, nordiazepam. Vzorky byly 

připraveny metodou LLE pomocí 1- chlorbutanu a metodou SPE.

Zjištěno bylo, že mez detekce pro MS detektor je mezi 2- 3 mg/l, respektive 5mg/l a 6 

mg/l pro různé benzodiazepiny. Pro klobazam, který byl detekován PDA detektorem je tato 

mez 10 mg/l.
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Během jednoho roku bylo do studie zahrnuto 128 případů, byly zjištěny hodnoty 

nejistoty měření, které se podle odhadů pohybují okolo 50% při koncentracích pod 10 mg/ml, 

u koncentrací nad 180 mg/l jsou tyto nejistoty měření asi 15%.

Stanovení benzodiazepinů v lidské moči a v plasmě pomocí SPME s plynovou 

chromatografií. [27]

Pro analýzu několika benzodiazepinů (oxazepam, diazepam, nordiazepam,

flunitrazepam a alprazolam) v lidské moči a plazmě byla použita metoda SPME za analýzy 

pomocí plynové chromatografie. Byly hledány optimální podmínky pro analýzu, které byly 

později validovány a použity pro stanovení BD v reálných vzorcích.

Polyakrylátové vlákno bylo ponořeno do vzorku o pH 6, 0 na dobu 15 minut. Do vzorku 

moči byl přidán chlorid sodný (c = 0, 3 g/ml). V plazmě probíhala extrakce mnohem hůře, 

před analýzou se musely plazmatické bílkoviny precipitovat, vzhledem k tomu, že jsou na ně 

benzodiazepiny navázány. Metoda byla validována a byly zjištěny meze detekce. V moči byly 

hodnoty v rozmezí 0,01–0,45 µmol/l, v plazmě se hodnoty pohybovaly mezi 0,01- 0, 48 

µmol/l. Nakonec byla metoda použita ke stanovení některých benzodiazepinů

po podání jedné dávky.

Simultánní analýza diazepamu a jeho metabolitů v plazmě a v mozkové tkáni potkana

pomocí HPLC a SPE. [28]

Diazepam a jeho hlavní metabolity (nordiazepam, temazepam a oxazepam) byly

podrobeny následné analýze. Jako mobilní fáze byla zvolena směs kyseliny fosforečné spolu 

s triethylaminem (pH =3) a acetonitrilu (62:38). Vlnová délka užitá pro detekci byla 238 nm.

Separace probíhala na koloně C8 reverzní fáze. Látky byly ze vzorků extrahovány pomocí 

SPE. Byly zkoušeny sorbenty C2, C18, cyanopropylový (CN) a HLB (hydrofilně-lipofilní). Pro 

kompletní analýzu bylo použito pouze 250 µl biologické matrice.

Metoda byla validována s dobrými výsledky, pokud jde o přesnost, extrakci, výnos,

citlivost, selektivitu a přesnost na obou matricích, jak v mozkové tkáni, tak i v plazmě.
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3. CÍL PRÁCE

Tato diplomová práce byla vypracována a napsána s cílem najít vhodné podmínky pro 

analytické hodnocení oxazepamu obsaženého ve vzorku plné králičí krve technikou 

mikroextrakce tuhou fází pro analýzu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií.

Nejprve byly nalezeny optimální chromatografické podmínky pro HPLC analýzu. Byl 

vybrán vnitřní standard. 

Pro izolaci léčiva byla použita metoda mikroextrakce tuhou fází, pro kterou byly 

hledány také ty nejvhodnější podmínky, tj. doba mikroextrakce a úprava pH vzorku krve.  

Oxazepam byl stanoven metodou vnitřního standardu a vypracováním kalibrační křivky. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

4.1 Použitý materiál

Léčiva a chemikálie

Oxazepam (Spofa, Praha, Česká republika)

Diazepam (Spofa, Praha, Česká republika)

Methanol (Gradient grade for HPLC Merck, Darmstadt, Deutschland)

8,5 % kyselina fosforečná p.a. (Penta, Praha, Česká republika)

Destilovaná voda

Biologický materiál

Králičí krev- Eldoret s.r.o., Praha, ČR

Chromatografický materiál

Analytická kolona pro HPLC, SGX C18, 150 x 4 mm I.D., (7µm) – Tessek ltd., Praha, ČR 

SPME materiál

Vlákno pro SPME – PDMS/DVB Supelco, Bellefonte, USA, dodavatel : Sigma Aldrich, 

Praha, ČR

Držák pro SPME vlákno – Supelco, Bellefonte, USA, dodavatel : Sigma Aldrich, Praha, ČR

Přístroje

Čerpadlo Spectra systém P1000- Thermo Separation Products, USA

Autosampler Spectra Systém AS1000- Thermo Separation Products, USA

UV detektor Spectra Systém UV 3000 HR- Thermo Separation Products, USA

Počítačový program ChromQuest 4.2.34, Thermo Electron 2003, USA

Analytické váhy HR-120- A&D Company ltd., Japonsko
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Elektromagnetická míchačka MM2A- Laboratorní přístroje Praha, Česká republika

pH metr Acidimetr 333- Druopta Praha, Česká republika 

Ultrazvuk K 10 – Krainek s.r.o., Nové Zámky, Slovensko

Pomůcky

mikropipeta 10- 100 µl – Eppendorf Research, Německo
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4.2 Příprava roztoků

Roztoky standardů oxazepamu

Pro přípravu standardů byl nejprve navážen oxazepam o hmotnosti 0, 01 g. Toto 

množství bylo v 10ml odměrné baňce rozpuštěno v methanolu, řádně promícháno a doplněno 

po rysku na 10 ml. Tím bylo dosaženo přesné koncentrace 1 mg/ml, která byla použita na 

vytvoření standardů o koncentracích 0, 1 mg/ml; 0,01 mg/ml; 0,001mg/ml. 

Roztoky vnitřního standardu diazepamu

Diazepam byl rozpouštěn v methanolu. Postup přípravy roztoku diazepamu o 

koncentraci 0,1 mg/ml byl stejný jako při přípravě roztoků standardů oxazepamu. Navážka 

diazepamu byla 0, 01 g. Diazepam se rozpustil v odměrné baňce na 10 ml. 1 ml ze získaného 

roztoku (o koncentraci 1 mg/ml) byl převeden do další odměrné baňky o objemu 10 ml a 

baňka byla doplněna po značku. Tím se získala žádaná koncentrace 0, 1 mg/ml.

Příprava vzorku krve s oxazepamem 

K přípravě vzorků byl použit standard oxazepamu o koncentraci 1mg/ml. K 0,5 ml 

králičí krve bylo přidáno 50 µl standardu oxazepamu, směs se řádně promíchala. K tomuto 

roztoku bylo přidáno 4,5 ml vody. Směs byla vždy řádně protřepána.

Příprava vzorku krve s oxazepamem i s vnitřním standardem

Postup byl analogický jako v předchozí přípravě. K 0, 5 ml krve se přidalo 50 µl 

roztoku oxazepamu, po promíchání 50 µl, resp. 25µl roztoku standardu diazepamu. Směs se 

promíchala a přidalo se takové množství vody, aby celkový objem vzorku vždy činil 5,0 ml. 

Po dalším protřepání mohla být realizována extrakce. 
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Příprava 8, 5% kyseliny fosforečné

Z roztoku 85% kyseliny fosforečné byl odměřen 1 ml a v odměrné baňce naředěn 

přesně na 10 ml. Poté byla baňka s obsahem lehce protřepána. Tím byla získána žádaná

koncentrace roztoku 8, 5% kyseliny fosforečné.

4.3 Chromatografické podmínky

V první fázi této experimentální práce bylo nutné vybrat optimální chromatografické 

podmínky pro analýzu oxazepamu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií.

Samotná separace byla prováděna na koloně SGX C18, o rozměrech 150 x 4 mm, 

velikost částic sorbentu 7µm. 

Jako mobilní fáze byla zvolena směs methanolu a vody (v poměru 80:20). Mobilní fáze 

byla odvzdušněna pomocí ultrazvuku po dobu 10 minut. Průtok byl 0, 8 ml/min.

Detekce byla realizována spektrofotometrickým detektorem v UV oblasti při vlnové 

délce 230 nm. Na kolonu bylo dávkováno 20µl vzorku.

Pro kvantitativní analýzu oxazepamu ve vzorcích plné krve byla zvolena metoda 

vnitřního standardu. Jako vnitřní standard nejlépe vyhovoval diazepam.
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4.4 Izolace léčiva z biologického materiálu pomocí mikroextrakce tuhou fází

Před HPLC analýzou je nutné analyzovanou látku před měřením izolovat 

z biologického materiálu. Musí být vybrána vhodná technika, která vyhoví všem 

požadavkům. Technika má být přesná, citlivá a šetrná.

Pro oxazepam z plné krve je optimální extrakční technikou SPME, mikroextrakce na 

tuhou fázi. K mikroextrakci bylo užito vlákno polydimethylsiloxan s divinylbenzenem 

(PDMS/DVB).

K 0,5 ml krve ve zkumavce bylo přidáno 50 µl roztoku standardu oxazepamu o 

koncentraci 1 mg/ml. Obsah se protřepal a k tomuto roztoku bylo přidáno 4,5 ml vody. Směs 

byla řádně protřepána a tím byl připraven vzorek králičí krve s oxazepamem o koncentraci

0,01 mg/ml.

Do vialky se vzorkem, který byl po celou dobu promícháván, bylo ponořeno vlákno pro 

SPME. Toto vlákno bylo nejprve řádně promyto. Promývání probíhalo v methanolu po dobu 

30 minut, tím došlo k aktivaci vlákna. Sorpce, resp. extrakce probíhala 13 minut. Poté bylo 

vlákno se sorbovaným analytem ponořeno do methanolu v insertu o objemu 250 µl vloženého 

do vialky. Čas desorpce byl ustanoven také na 13 minut.

Po extrakci a desorpci se vlákno nechalo promývat opět za stálého míchání v 

methanolu, vždy minimálně 10 minut mezi jednotlivými měřeními.

Analyt byl v množství 20 µl nastříknut na analytickou kolonu a za optimalizovaných 

chromatografických podmínek byl vyhodnocen pomocí HPLC.       
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE

5.1. Optimalizace chromatografických podmínek a výběr vnitřního 

standardu

Pro optimalizaci chromatografických podmínek je nezbytné vycházet z chemické 

povahy analyzované látky. Zdrojem informací, ze kterých se vycházelo pro první zkoušení, 

byla diplomová práce M. Rašky [29], v níž byl oxazepam hodnocen SPME v kombinaci s 

HPLC ve vzorku plasmy. Dalším zdrojem byla rigorozní práce Mgr. M. Rašky [30], ve které 

validuje metodu pro kvantitativní hodnocení oxazepamu v plasmě pomocí vnějšího standardu.

Cílem bylo aktualizovat podmínky pro oxazepam, zajistit optimální složení mobilní fáze, 

vybrat látku, která bude v takovém chromatografickém systému nejlépe splňovat vlastnosti 

vnitřního standardu (I.S).

V prvním kroku bylo proměřeno absorpční spektrum methanolického roztoku 

oxazepamu v UV oblasti. Vlnová délka vhodná k detekci byla určena hodnota λ= 230 nm.

HPLC analýza probíhala na chromatografické koloně SGX C18, o rozměrech 150 x 4 

mm, velikost částic sorbentu 7µm. 

V druhém kroku bylo cílem nalézt optimální složení mobilní fáze. Byla použita směs 

methanol: voda v poměru 65:35, ovšem tento poměr nebyl vyhovující, jak se ukázalo později. 

Proto byla v průběhu měření tato fáze změněna na směs methanol: voda v poměru 80:20. Tato 

změna velmi prospěla, pík oxazepamu byl ostřejší, jeho retenční čas se zkrátil z 5,2 min na 

2,8 min.
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Obrázek č. 6: HPLC záznam standardu oxazepamu o koncentraci 0,01 mg/ml

1 – pík oxazepamu

        Pro srovnání je zde uveden i chromatogram methanolu:

Obrázek č. 7: HPLC záznam methanolu
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Další úpravy mobilní fáze směřovaly ke změně pH. Ke směsi methanol: voda (80:20), 

která měla původní pH 7,0 – 7,1, byla přidána kapka roztoku hydroxidu draselného 0,1 mol/l. 

Ovšem tato změna nevedla k lepším výsledkům. Mobilní fáze byla poté okyselena 8,5 % 

kyselinou fosforečnou, tato úprava výsledek spíše zhoršila. Optimální pH zůstalo na 

původních hodnotách pH 7,0 – 7,1.

Ke kvantitativnímu hodnocení byla použita metoda vnitřního standardu. Pro tyto účely 

bylo nutné najít látku, která se při daných chromatografických podmínkách eluuje v blízkosti 

oxazepamu. Jako vnitřní standard připadali v úvahu jiné benzodiazepiny, protože vnitřním 

standardem by měla být látka strukturně podobná. Otestován byl medazepam, diazepam a 

nitrazepam. Dle jejich retenčního času (tR) byl vybrán diazepam. 

LÁTKA tR [min]
Diazepam 4

Medazepam v daném čas. rozmezí se neobjevil

Nitrazepam 2,4

Tab. č. 2: Zkoušené benzodiazepiny a jejich retenční časy

Obr. č. 8: HPLC záznam standardu diazepamu o koncentraci 0, 01 mg/ml

1- pík diazepamu
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V neposlední řadě pro lepší reprodukovatelnost výsledků byla ozkoušena citlivost 

detekce standardů oxazepamu a diazepamu. Citlivost by měla být součástí každé analýzy a

každé optimalizace podmínek. Výsledná nejnižší možná citlivost byla při koncentracích 

0,0001 mg/ml.

Obr. č. 9: HPLC záznam směsi methanolických roztoků oxazepamu a diazepamu,       

c= 0,0001 mg/ml obou látek

1- pík oxazepamu, 2- pík diazepamu

Pro analýzu oxazepamu byla tedy zvolena mobilní fáze o složení methanol: voda 

v poměru 80:20. Optimální pH je 7,0- 7,1. Je to hodnota samotné směsi, kterou není nutné 

upravovat. Jako vnitřní standard vhodný pro kvantitativní vyhodnocení byl vybrán diazepam, 

který splňuje všechny požadavky, to znamená, musí se eluovat samostatně, nesmí reagovat se 

zkoušenou látkou a musí být stálý.
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Obr. č. 10: HPLC záznam methanolického roztoku oxazepamu (c= 0,1mg/ml) a 

diazepamu (c= 0,1 mg/ml)

1- pík oxazepamu, 2- pík diazepamu
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5.2 Izolace SPME

Pro izolaci, resp. extrakci látky byla vybrána metoda mikroextrakce tuhou fázi. Bylo 

použito vlákno polydimethylsiloxan s divinylbenzenem (PDMS/DVB). Přesný postup je 

popsán v kapitole 4.4. 

5.2.1 Určení doby mikroextrakce

Nejprve bylo důležité zjistit časy sorpce a následně i desorpce, které by byly 

nejoptimálnější a nejproduktivnější pro extrakci. Sorpce probíhala ve vzorku krve v množství 

5 ml, desorpce se realizovala v methanolu, v množství 250μl. Jak je uvedeno v již zmíněné 

kapitole 4.4, doba sorpce i desorpce probíhala po dobu 13 min. 

V závislosti na čase, se plocha chromatografického píku (A) měnila. Nástřiky byly vždy 

dva, hodnota A v tabulce č. 3 je již vypočítaný průměr z těchto měření. Výsledky 

z jednotlivých měření jsou uvedeny v tabulce č. 3., kde je přehledně vidět, jak se množství 

získaného léčiva (uvedené v µg) měnilo.   

ČAS
(SORPCE/DESORPCE) 

[min]

EXTRAKČNÍ 
ÚČINNOST 

OXAZEPAMU
[%]

ØA
MNOŽSTVÍ LÉČIVA   
DESORBOVANÉHO 

DO 250 μl [μg]

7/7 3,68 106420 0,0920

8/8 5,53 159863 0,1382

9/9 4,79 138419 0,1170

10/10 5,64 163290 0,1411

11/11 5,67 164004 0,1417

12/12 5,78 167186 0,1445

13/13 5,90 170900 0,1477

15/15 3,48 100544 0,0869

20/20 2,39 69106 0,0597

Tab. č. 3: Hodnoty získané izolací oxazepamu metodou SPME v závislosti na čase

Dále bylo zajímavé zjistit, zda má na množství izolované látky větší vliv doba sorpce, 

nebo spíše doba desorpce. Proto byly vyzkoušeny různé kombinace časů sorpce a následně 

desorpce, ale žádné lepší výsledky tyto pokusy nepřinášely.
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5.2.2 Úprava pH vzorku krve

Krev má pH v rozmezí 7,36 – 7,44 [31]. Proměřením bylo zjištěno pH vzorku (pHvz = 

7,28). Pro experiment bylo důležité vědět, jestli se úpravou pH budou výsledky měnit, resp. 

lepšit. Hodnoty pH byly zkoušeny v rozmezí 6,00 – 8,50. Z tabulky je zřejmé, že úprava pH 

nevedla k lepším výsledkům, další práce proto pokračovala bez úpravy pH.

Tab. č. 4: Hodnoty získané izolací oxazepamu metodou SPME v závislosti na pH vzorku krve

5.2.3 Zředění vzorku krve  

Dále bylo zjišťováno, zda má na výsledek vliv zředění vzorku, resp. krve. Byl tedy 

připraven nový vzorek s dvojnásobným zředěním. Množství 50μl roztoku standardu 

oxazepamu (o koncentraci 0,1 mg/ml) bylo smíseno s 0,5 ml králičí krve. Po lehkém 

protřepání bylo přidáno 9,0 ml vody. Průměrná plocha píku A vyšla 128057. Výsledkem je :

- vzorek naředěn na 5 ml         ØA 170900           výtěžnost ... 5, 9%  

- vzorek naředěn na 9 ml         ØA 128057           výtěžnost ... 4, 4%  

Zředěním vzorku byl získán horší výsledek. Výtěžnost při dvojnásobném zředění byla menší 

o 25%. 

pH
EXTRAKČNÍ 
ÚČINNOST 

OXAZEPAMU [%]
ØA

6,00 2,68 77452

6,50 2,76 80004

7,00 3,44 99426

7,28 5,86 169431

7,50 4,74 137181

8,00 3,64 105180

8,50 3,65 105600



52

5.2.4 Přídavek vnitřního standardu

Byly proměřovány vzorky krve se samotným oxazepamem, i vzorky krve 

s oxazepamem i vnitřním standardem. Přesný postup přípravy těchto vzorků je uveden 

v kapitole 4.2. 

K přípravě vzorků byl použit standard oxazepamu o koncentraci 1mg/ml, a to vždy 

v množství 50μl. Nejdříve byl připraven vzorek oxazepamu v krvi o koncentraci 0,1 mg/ml, 

poté vzorek o koncentraci 0,1 mg/ml oxazepamu i 0,1 mg/ml diazepamu. Vzhledem k tomu, 

jak ukázal experiment, že se diazepam sorbuje mnohem lépe než oxazepam, v dalším kroku 

byl připraven vzorek pouze s 25 μl, tj. 25µg, roztoku standardu diazepamu. Tento poměr se 

ukázal být mnohem vhodnější.

To ukazuje obr. č. 13, ze kterého se výtěžnost oxazepamu mnohem lépe vyhodnotí.

Obr. č. 11: HPLC záznam desorpčního media po mikroextrakci ze vzorku krve o 

koncentraci oxazepamu 0,01 mg/ml 

1- pík oxazepamu
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Obr. č. 12: HPLC záznam desorpčního media po mikroextrakci ze vzorku krve

diazepamu

1- pík diazepamu

Obr. č. 13: HPLC záznam desorpčního media po mikroextrakci ze vzorku krve o 

koncentraci oxazepamu 0,01 mg/ml s vnitřním standardem o koncentraci 0,005 mg/ml

1- pík oxazepamu, 2- pík diazepamu
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5.2.5 Optimální SPME pro vzorek krve

Experimentem se zjistilo, že potřebná doba je, jak pro sorpci, tak i pro desorpci, 13 

minut. Nejlepších výsledků bylo dosaženo bez jakýchkoliv úprav pH. Zředění vzorku krve 

vodou na dvojnásobné množství nebylo výhodné. Za těchto podmínek byla provedena 

mikroextrakce ze vzorku krve bez přídavku obou látek. Nic se neextrahovalo, žádné 

endogenní látky, které by rušily hodnocení léčiv.

Pro přípravu vzorků bylo potřeba množství 25µg diazepamu jako IS. Vypracované 

podmínky mikroextrakce byly použity pro stanovení obsahu oxazepamu ve vzorcích krve. 

Obr. č. 14: HPLC záznam desorpčního media po mikroextrakci ze vzorku prázdné krve

Minutes

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

mAU

-

-205

-200

-

-190

-185

-180

-175

-170

-165

-160

mA

-210

-205

-200

-195

-190

-185

-180

-175

-170

-165

-160



55

5.3 Stanovení oxazepamu ve vzorcích krve

Pro kvantitativní hodnocení oxazepamu ve vzorku králičí krve byla vybrána již zmíněná 

metoda vnitřního standardu. Jako vnitřní standard byl zvolen methanolický roztok diazepamu 

(standard) o koncentraci 0,1 mg/ml. Výsledky byly vyhodnoceny pomocí kalibrační křivky.

Postup vypracování kalibrační křivky spočíval v tom, že byly připraveny vzorky krve 

s roztokem standardu oxazepamu o koncentracích 0,06; 0,12; 0,16; 0,24; 0,35; 0,7 mg/ml 

(uvedených v tabulce č. 5) a diazepamu jako vnitřního standardu. Postup přípravy vzorků je 

popsán v kapitole 4.2, výpočet koncentrace je vztažen na 0,5 ml použité králičí krve. Na obr. 

16 a obr. 17 jsou znázorněny dva záznamy z měření.

Tab. č. 5: Použitá množství a koncentrace oxazepamu pro sestrojení kalibrační křivky

Takto připravené vzorky byly podrobeny mikroextrakci na pevné fázi dle postupu 

uvedeném v kapitole 4.4 a extrakty byly analyzovány. Chromatografické podmínky jsou 

uvedeny v kapitole 4.3.

Kalibrační křivka (obr. 15) byla sestrojena jako graf závislosti poměru plochy píku 

oxazepamu a plochy píku vnitřního standardu na koncentraci oxazepamu ve vzorku krve. 

Hodnoty pro sestrojení kalibrační křivky jsou uvedeny v následující tabulce č. 6.

Objem roztoku
oxazepamu

[μl]

Koncentrace 
oxazepamu v krvi 

[mg/ml]
30 0,06
60 0,12
80 0,16
120 0,24
175 0,35
350 0,70



Tab. č. 6: Údaje pro sestrojení kalibrační křivky

Obr. č. 15: Kalibrační křivka oxazepamu

Regresní funkce :      

Počet bodů    n  = 7

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek

Koeficient korelace

oxazepamu v
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Tab. č. 6: Údaje pro sestrojení kalibrační křivky

Obr. č. 15: Kalibrační křivka oxazepamu

Regresní funkce :      y   =   k x  +  q

Počet bodů    n  = 7

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek

k    = 5,67 ± 0,66

q    = 0,27 ± 0,24

Koeficient korelace R    = 0,968

Koncentrace 
oxazepamu v krvi

[mg/ml]

Poměr ploch píků
oxa/dia

0, 06 0, 6393
0, 12 0, 9579
0, 16 1, 1048
0, 24 1, 2947
0, 35 2, 3461
0, 70 3, 8538

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek

píků  
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Reziduální odchylka srez = 0,369

Závislost y na 
x

Byla prokázána  na hladině významnosti 0,001

Tato kalibrační křivka má lineární průběh v rozsahu koncentrací 0,06 – 0,70 mg/ml 

krve. Rovnice přímky vzniklé regresní analýzou je:

y = 5,67x + 0,27 koeficient korelace R= 0,968

Parametry regresní přímky a odhady jejich směrodatných odchylek:

směrnice k = 5,67 ± 0,66; absolutní člen q = 0,27 ± 0,24

Obr. č. 16: HPLC záznam vzorku krve o koncentraci oxazepamu 0, 06 mg/ml.

1- pík oxazepamu, 2- pík diazepamu
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Obr. č. 17: HPLC záznam vzorku krve o koncentraci oxazepamu 0,35 mg/ml.

1- pík oxazepamu, 2- pík diazepamu

Pro ověření kalibrační křivky byly připraveny vzorky o koncentracích uvedených 

v následující tabulce č. 7. Příprava vzorků probíhala opět stejným postupem.(kap. 4.2) 

Následovala extrakce, chromatografická analýza a vyhodnocení. 

Tab. č. 7: Hodnoty použité pro přípravu vzorků pro ověření kalibrační křivky

Po dosazení poměru do rovnice linearizované kalibrační křivky byla získána 

koncentrace vzorků. Výsledek ověření kalibrační křivky je znázorněn v tabulce č. 8. Uvádí 

nejen koncentraci oxazepamu ve vzorku králičí krve, ale i zjištěný poměr ploch oxazepamu a 

vnitřního standardu. Obrázek č. 18 je uveden jako příklad vzorku ověření kalibrační křivky. 
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Koncentrace 
oxazepamu v krvi 

[mg/ml]

Poměr ploch 
píků oxa/dia

Vypočtená 
koncentrace [mg/ml]

0,10 0,7847 0,091

0,20 1,3703 0,194

Tab. č. 8: Ověření kalibrační křivky

Pro ověření kalibrační křivky bylo zjištěno množství oxazepamu v jednotlivých 

vzorcích. Ve vzorku o koncentraci 0,1 mg/ml bylo zjištěno 91% oxazepamu a 97% ve vzorku 

s koncentrací 0,2 mg/ml.

Obr. č. 18: HPLC záznam vzorku krve o koncentraci oxazepamu 0, 20 mg/ml.

1- pík oxazepamu, 2- pík diazepamu

Pro potvrzení výsledků byly ještě připraveny dva modelové vzorky oxazepamu v plné 

králičí krvi. K 0,5 ml krve bylo přidáno 50 µl, resp. 250µl roztoku oxazepamu, vzorek krve 

byl důkladně protřepán a zmražen. V mrazáku byl uchován 7 dní. 

Po rozmrazení byl přidán roztok vnitřního standardu (25µl) a po protřepání byl vzorek 
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naředěn na 5 ml. 

Tento postup navozuje stejné podmínky, kterým je vystaven vzorek krve odebraný 

králíkovi po aplikaci oxazepamu.

První vzorek: Oxazepam byl obsažen v množství 50 μl. Po rozmrazení vzorku byl 

přidán vnitřní standard v množství 25 μl. Krev byla naředěna vodou přesně na 5 ml. V tomto 

prvním vzorku byla koncentrace oxazepamu 0,1 mg/ml.

Druhý vzorek: Množství oxazepamu bylo 250 μl, opět bylo přidáno 25µl vnitřního 

standardu. Krev byla naředěna na 5 ml. Koncentrace oxazepamu ve druhém vzorku byla 0, 5 

mg/ml.

Vzorky byly podrobeny SPME a analyzovány stejným způsobem, jako vzorky 

kalibrační křivky. Z chromatografického záznamu byl získán poměr ploch píků oxazepamu a 

diazepamu pro oba modelové vzorky. Koncentrace oxazepamu je vypočítána z rovnice 

kalibrační křivky.

Koncentrace oxazepamu v 
krvi [mg/ml]

Poměr ploch 
píků oxa/dia

Vypočená 
koncentrace 

[mg/ml]

0,10 0, 9503 0,120

0,50 3, 0065 0,483

Tab. č. 9: Hodnocení modelových vzorků 
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Obr. č. 19: HPLC záznam modelového vzorku krve o koncentraci oxazepamu 0,10 

mg/ml.

1- pík oxazepamu, 2- pík diazepamu

V modelových vzorcích bylo zjištěno 120% oxazepamu v případě vzorku o koncentraci 

0, 1 mg/ml, 96,6 % v případě o koncentraci 0, 5 mg/ml.
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6. ZÁVĚR

V této diplomové práci byly vypracovány podmínky pro analytické hodnocení vzorku 

oxazepamu v králičí krvi vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Pro úpravu 

biologického materiálu byla použita mikroextrakce tuhou fází.  

Byly vybrány optimální chromatografické podmínky pro hodnocení na koloně C18. 

Mobilní fázi tvořila směs methanolu a vody v poměru 80:20. Průtok mobilní fáze byl 0,8 

ml/min, dávkované množství vzorku 20 µl. Detekce probíhala v UV oblasti při vlnové délce 

230 nm. Jako vnitřní standard byl použit diazepam.  

Oxazepam byl izolován z biologického materiálu metodou SPME. Sorpce probíhala na 

vlákno polydimethylsiloxan s divinylbenzenem (PDMS/DVB), desorpční medium tvořil 

methanol. Nejlepším výsledkem pro účinnost extrakce bylo 5, 9%. Tohoto výsledku se 

dosáhlo tehdy, když doba sorpce i desorpce trvala 13 minut. Bylo zjištěno, že pH vzorku krve 

před mikroextrakcí nebylo nutno upravovat.

Pro kvantitativní hodnocení oxazepamu v plné králičí krvi byla vypracována kalibrační 

křivka s použitím metody vnitřního standardu diazepamu. Všechny proměřované vzorky byly 

upravovány výše uvedenou metodou SPME. Kvantifikace pomocí kalibrační křivky byla 

ověřena modelovými vzorky.

    



63

7. LITERATURA

1. Klíma J., Grafnetterová J. : Využití kapalinové chromatografie v klinické 

farmakologii, In: Pokroky ve farmacii 7, Avicenum Praha 1987

2. Babjuk J., Perlík F., Šídlo Z. : Bioanalytika léků, Avicenum Praha 1990

3. Klimeš J., a kol. : Kontrola léčiv I., Karolinum Praha 2008

4. Český lékopis 2009 (ČL 2009), Grada, Praha 2009

5. http://web.natur.cuni.cz/analchem/bosakova/hplc2.pdf, únor, 2011

6. Jandera P., Pokroky ve vývoji kolon pro HPLC – součásný stav a perspektivy, 2004, 

www.vitamins.cz/archiv/2003/doc/w/HPLC_01.doc, březen, 2011

7. Blanchard J.:J. Chromatogr. 226, 455- 461, 1981

8. Ulrich S.,: SPME in biomedical analysis, J. Chromatogr. A, 902, 167- 194, 2000

9. Augusto F., Valente A. L. P., Applications of SPME to chemical analysis of live 

biological samples, Tr. Anal. Chem. 21, 428-437, 2002

10. SPME. Sigma Aldrich Praha 1998

11. Snyder L.R., Kirkland J. J., Glajch J.L.: Practical HPLC method development, Second 

Edition. J. Wiley, Hoboken, 1997

12. Lord H., Pawliszyn J., Evolution of SPME technology, J. Chromatogr. A, 885, 153–

193, 2000 

13. Bell, S.C., Childress S.J., A rearrangement of 5-aryl- 1 ,3-dihydro-2H- l,4-

benzodiazepine-2-one 4-oxides, J. Org. Chem., 27, 1691-1695, 1962

14. Oxazepam, IARC monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 

Overal Evaluations of Carcinogenicity: An Updating  IARC Monographs, 1-42, Lyon, 

1996

15. United States Tariff Commission, Synthetic Organic Chemicals, United States 

Production and Sales, 1965, TC Publication 206, Washington DC, 1967

16. Lord H. L., Strategies for interfacing SPME with LC, J. Chromatogr. A, 1152, 2–13, 

2007

17. Bugey A., Staub Ch., Rapid analysis of benzodiazepines in whole blood by HPLC: use 

of a monolithic column, J. Pharm. Biomed. Anal., 35, 555–562, 2004

18. Borges K. B., Freire E. F., Martins I., Bastos de Siqueira M. E., Simultaneous 

determination of multibenzodiazepines by HPLC/UV: Investigation of LLE and SPE 

in human plasma, Talanta 78, 233–241, 2009



64

19. Mullett W.M., Pawliszyn J., Direct determination of benzodiazepines in biological 

fluids by restricted-access SPME, Anal. Chem., 74, 1081-1087, 2002

20. Vuckovic D., Cudjoe E., Hein D., Pawliszyn J., Automation of SPME in high-

throughput format and applications to drug analysis, Anal. Chem., 80, 6870–6880, 

2008

21. Wayne M., Levsen K., Lubda D., Pawliszyn J., Bio-compatible in-tube SPME 

capillary for the direct extraction and HPLC determination of drugs in human serum, 

J. Chromatogr. A, 963, 325–334, 2002

22. Walles M., Mullett W.M., Pawliszyn J., Monitoring of drugs and metabolites in whole 

blood by restricted-access SPME coupled to LC–MS, J. Chromatogr. A, 1025, 85–92, 

2004 

23. Muchohi S. N., Obiero K., Kokwaro G.O., Bernhards R., Githiga O.M., Edwards G., 

Newton C., Determination of lorazepam in plasma from children by HPLC with UV 

detection, J. Chromatogr. B, 824, 333–340, 2005

24. He H., Sun Ch., Wang X.R., Pham-Huy Ch., Chikhi-Chorfi N.,Galons H., Thevenin 

M., Claude J., Warnet J., SPE of methadone enantiomers and benzodiazepines in 

biological fluids by two polymeric cartridges for LC analysis, J. Chromatogr. B, 814, 

385–391, 2005

25. Pistos C., Stewart J.T., Direct injection HPLC method for the determination of 

selected benzodiazepines in plasma using a Hisep column, J. Pharm. Biomed. Anal., 

33, 1135-1142, 2003

26. Dussy F.E., Hamberg C., Briellmann T. A., Quantification of benzodiazepines in 

whole blood and serum, Int. J. Legal. Med., 120, 323–330, 2006

27. Reubsaet K.J., Norli H.R., Hemmersbach B., Rasmussen K.E., Determination of 

benzodiazepines in human urine and plasma with solvent modified SPME and GC; 

rationalisation of method development using experimental design strategies, J. Pharm. 

Biomed. Anal., 18, 667–680, 1998

28. Mercolini L., Mandrioli R., Iannello C., Matrisciano F., Nicoletti F., Raggi M.A., 

Simultaneous analysis of diazepam and its metabolites in rat plasma and brain

tissue by HPLC-UV and SPE, Talanta 80, 279–285, 2009

29. Raška M., Analytické hodnocené účinných látek kapalinovou chromatografií II., 

Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové, 2009



65

30. Raška M., Mikroextrakce oxazepamu tuhou fází z plasmy, Rigorózní práce, Univerzita 

Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010

31. Trojan S. a kol., Lékařská fyziologie, Grada, Praha, 2003



66

ABSTRAKT

ANALYTICKÉ HODNOCENÍ ÚČINNÝCH LÁTEK KAPALINOVOU 
CHROMATOGRAFIÍ III.

Diplomová práce

Marie Doskočilová

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra 
farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Heyrovského 1203, Hradec Králové

V této diplomové práci byly vypracovány vhodné podmínky pro analytické hodnocení 

vzorku oxazepamu v králičí krvi vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií. Pro úpravu 

biologického materiálu byla použita mikroextrakce tuhou fází.  

Analýza probíhala na koloně C18. Mobilní fázi tvořila směs methanolu a vody v poměru 

80:20. Byl užit UV detektor v oblasti vlnové délky 230 nm. Kvantitativní vyhodnocení 

proběhlo metodou vnitřního standardu, kterým byl diazepam.  

Oxazepam byl izolován z biologického materiálu metodou SPME. Sorpce probíhala na 

vlákno PDMS/DVB, desorpce do methanolu. Doba sorpce i desorpce trvala 13 minut. 

Účinnost extrakce byla 5, 9%. 

Pro kvantitativní hodnocení byla vypracována kalibrační křivka, která byla následně 

ověřena modelovými vzorky.
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In this thesis, the development of suitable conditions for analytical sample oxazepam 

in rabbit blood by high-performance liquid chromatography. For treatment of biological 

material used solid phase microextraction.

Analysis carried out on a C18 column. Mobile phase consisted of 

methanol and water mixture in the ratio 80:20. UV detector was used in the wavelength 

of 230 nm. Quantitative evaluation was carried out by internal standard,

which was diazepam.

Oxazepam was isolated from biological material using SPME. For extraction was used

the fiber PDMS / DVB, the desorption medium was methanol.

Sorption and desorption time lasted 13 minutes. Extraction efficiency was 5, 9%. 

For quantitative evaluation of calibration curve was prepared, which were 

subsequently verified by model samples. 




