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1. Úvod 

Izoniazid (hydrazid kyseliny isonikotinové) je v současnosti jedno z nejvýznamnějších 

antituberkulotik, které se používá jak k prevenci, tak k léčbě tuberkulózy. Přestože je široce 

používán již od roku 1952, mechanismus antimykobakteriálního účinku není zcela znám.  

Předpokládá se však, že zasahuje do biosyntézy mykolinové kyseliny, která je součástí 

buněčné stěny mykobakterií.  

Mezi nejčastější nežádoucí účinky pozorované při užívání izoniazidu patří 

hepatotoxicita a neurotoxicita. Hlavními projevy hepatotoxicity jsou zvýšené hladiny 

transamináz v séru, bilirubinémie, rozvoj ikteru a vzácně až hepatitidy. Neurotoxicita se 

projevuje cefalgií, periferní neuropatií, závratěmi, tonicko-klonickými křečemi aj. Toxicita 

izoniazidu stoupá s výší dávky a nejvýrazněji se projevuje u akutní intoxikace.  

Jako antidotum při předávkování izoniazidem se používá vitamín B6 (pyridoxin).  

Pro hepatotoxicitu léčiva bylo nalezeno uspokojivé vysvětlení – zodpovědný za ni je hydrazin 

vznikající z metabolitu izoniazidu. U neurotoxicity však stále zůstává řada otazníků.  

Je zřejmé, že je spojena s deficitem vitamínu B6 (lépe řečeno jeho aktivní formy  

pyridoxal-5-fosfátu), ale konkrétní důkazy o mechanismech a dějích zodpovědných za tento 

deficit chybí. V literatuře je v souvislosti s akutní intoxikací izoniazidem často zmiňována 

tvorba hydrazonových produktů, ale o jejich existenci chybí jednoznačný analytický důkaz.  

Analytická metoda, která by umožnila současnou analýzu izoniazidu, jeho metabolitů, 

včetně příslušných hydrazonů, a vitamínů skupiny B6 i jeho aktivní formy, by tak mohla stát 

na počátku objasnění mechanismu neurotoxicity izoniazidu.  

Předkládaná práce se proto zaměřila na optimalizaci chromatografických podmínek 

umožňujících separaci všech uvedených látek pomocí vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC). Jedná se o nejpoužívanější separační analytickou metodu, která 

umožňuje zároveň kvalitativní i kvantitativní hodnocení analyzovaných látek, je rychlá a díky 

možnosti spojení s mnoha typy detektorů také citlivá. Pro detekci hodnocených analytů bylo 

nejprve využito spojení HPLC s široce používaným ultrafialovým detektorem a následně 

s relativně novým, vysoce citlivým, hmotnostním detektorem. 
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2. Teoretická část 

2.1 Definice a rozdělení chromatografických metod 

Chromatografické metody jsou vysoce účinné separační metody, které umožňují separaci 

jednotlivých analyzovaných složek ze směsi a zároveň jejich kvalitativní i kvantitativní 

analýzu. Jelikož veškeré technické produkty a velká většina přírodních látek, léčiva 

nevyjímaje, jsou složité směsi, mají chromatografické metody analýzy prvořadý význam. 

Chromatografie využívá dělení analyzovaných látek mezi dvěma fázemi, z nichž jedna je 

stacionární – nepohyblivá a druhá je mobilní – pohyblivá. V průběhu chromatografického 

procesu dochází k postupnému, mnohokrát opakovanému vytváření rovnovážných stavů 

dělených látek mezi stacionární fází, která je v koloně nebo plošné vrstvě, a mobilní fází, 

která unáší separované látky. Při styku stacionární i mobilní fáze s dělenými látkami dochází 

k vzájemným interakcím, které jsou základním předpokladem pro separaci směsi. Na základě 

různé afinity dělených látek ke stacionární a mobilní fázi tedy dochází k vlastní separaci.  

[1, 2] 

Existuje celá řada chromatografických metod, které se vzhledem ke značné 

různorodosti dělí dle několika hledisek: 

• Podle skupenství mobilní fáze: 

o Kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography – LC) - mobilní fází je 

kapalina. 

o Plynová chromatografie (Gas Chromatography – GC)- mobilní fází je plyn. 

• Podle uspořádání stacionární fáze: 

o Kolonová chromatografie - stacionární fáze je umístěna v trubici (koloně). 

o Plošně uspořádané techniky:  

 Tenkovrstvá chromatografie (Thin Layer Chromatography - TLC)  

- stacionární fáze je umístěna na pevném plochém podkladu  

(např. skleněné desce nebo hliníkové folii).  

 Papírová chromatografie (Paper Chromatography – PC) - stacionární 

fáze je součástí chromatografického papíru. [3] 
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Na separaci se většinou podílí více než jeden fyzikálně-chemický děj, nicméně jeden  

z nich obvykle převládá. Z tohoto hlediska můžeme chromatografické metody dělit  

podle povahy děje, který při separaci převládá: [2, 4] 

o Adsorpční chromatografie - podstatou separace je rozdílná adsorbovatelnost 

dělených látek na aktivní povrch adsorbentu. Jako sorbety se nejčastěji užívají 

silikagel a oxid hlinitý.  

o Rozdělovací chromatografie - separace probíhá na základě rozdílné 

rozpustnosti dělených látek v mobilní fázi (kapalina či plyn) a stacionární fázi 

(kapalina zakotvená na vhodném nosiči).  

o Iontově výměnná chromatografie - realizovatelná jen jako kapalinová 

chromatografie, kde stacionární fází jsou iontoměniče (katexy nebo anexy). 

K separaci dochází díky rozdílné afinitě dělených látek, které jsou zpravidla 

v iontové formě, k iontovýměnným skupinám iontoměniče. Rozdílná afinita 

separovaných látek je dána rozdílnými hodnotami disociačních konstant 

ionogenních skupin, různou velikostí iontů a jejich různým mocenstvím.  

o Gelová chromatografie - existuje také pouze jako kapalinová chromatografie. 

K separaci dochází na základě velikosti molekul. Dělená směs je unášena 

mobilní fází skrze kolonu naplněnou porézním materiálem (gelem), přičemž 

jednotlivé látky pronikají do pórů. Malé molekuly penetrují do všech pórů, 

větší jen do větších a velké molekuly, které přesahují velikost pórů, nejsou 

na koloně zadržovány vůbec. 

o Afinitní chromatografie - stacionární fáze je schopna vázat ze vzorku pouze 

určité složky, ke kterým má úzce selektivní vztah (afinitu). Jako příklad lze 

uvést specifické vazby mezi protilátkou a antigenem, enzymem a kofaktorem, 

inhibitorem a substrátem aj. Imobilizací jedné z těchto molekul se připraví 

biospecifický sorbent. Tohoto sorbentu se užije k odstranění molekuly, o níž 

máme zájem, ze směsi ve vzorku, přičemž tato látka vytváří se sorbentem 

nerozpustný komplex. Potom je zpravidla nutné změnit složení eluentu, aby 

nastala disociace komplexu a abychom získali přečištěný materiál. Typickým 

příkladem použití afinitní chromatografie je izolace albuminu z lidského séra. 
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2.2 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie  

Předchůdcem vysokoúčinné kapalinové chromatografie byla kolonová kapalinová 

chromatografie, jejíž klasické provedení tvořila kolona délky až 0,5 m, s vnitřním průměrem 

cca 10 mm a průměrem částic stacionární fáze 0,05 až 1 mm. Mobilní fáze se v koloně 

pohybovala pouze vlivem gravitační síly a její průtok činil řádově desítky mililitrů za minutu. 

Na výstupu z kolony bylo nutno odebírat jednotlivé frakce a ty analyzovat vhodnou metodou. 

Tato klasická kapalinová chromatografie se používá jen sporadicky pro separaci 

jednoduchých směsí.  

V současné době však dominantní postavení zaujímá HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography), která umožňuje separaci i komplikovanějších směsí. Vysokých účinností 

se dosahuje použitím stacionárních fází, které se skládají z malých částic pravidelného tvaru a 

jednotné velikosti, které homogenně vyplňují kolonu. Průtok mobilní fáze je zajištěn 

vysokým tlakem, odtud také občasně užívaný název vysokotlaká kapalinová chromatografie 

(High Pressure Liquid Chromatography). Dávkují se malá množství vzorků (µl). K detekci se 

užívají citlivé detektory umožňující kontinuální monitorování látek na výstupu z kolony.  

Pomocí HPLC lze analyzovat ionty, látky polární i nepolární, málo těkavé, tepelně 

nestabilní i vysokomolekulární (cca 80 % veškerých známých látek) a doplňuje tak vhodně 

plynovou chromatografii. [5] 

Výsledkem analýzy prováděné na kapalinovém chromatografu je záznam odezvy 

detektoru na čase – tzv. chromatogram. Protože detektory používané v chromatografii 

poskytují odezvu úměrnou koncentraci analytu, jsou zóny separovaných látek procházejících 

detektorem zaznamenávány jako charakteristické koncentrační profily s maximem  

tzv. chromatografické píky. V ideálním případě jsou koncentrační profily zóny separovaných 

látek symetrické a píky mají tedy Gaussovský tvar. [6] 

Základní kvalitativní charakteristikou v HPLC je retenční čas tR, což je čas od nástřiku 

vzorku na kolonu k maximu chromatografického píku. Nejčastějším důkazem totožnosti je 

shoda retenčního času píku léčiva v analyzovaném vzorku s retenčním časem píku standardu 

měřených za stejných chromatografických podmínek. Kvantitativní charakteristikou je plocha 

(event. výška) chromatografického píku. [2] 
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2.2.1 Instrumentace 
Kapalinový chromatograf se skládá z těchto částí: 

• zařízení pro uchovávání a transport mobilní fáze 

• zařízení pro nástřik vzorku 

• kolony 

• detektoru 

• zařízení pro záznam a zpracování signálu. 

Schéma kapalinového chromatografu je znázorněno na obrázku 1. 

 

Obr. 1: Schéma kapalinového chromatografu 

Z1, Z2, Z3 – zásobníky mobilní fáze 
Č – vysokotlaké čerpadlo, které konstantní průtokovou rychlostí tlačí mobilní fázi nastaveného složení 
přes kolonu do detektoru 
PG – programovací jednotka, pomocí které se nastavuje požadované složení mobilní fáze 
DZ – dávkovací zařízení, umožňující nadávkovat roztok vzorku na kolonu 
K – chromatografická kolona, kde dojde k rozdělení směsi na jednotlivé složky, které jsou unášeny mobilní fází 
do detektoru 
D – detektor, který indikuje průtok separované složky detekční celou a přenáší vhodně upravený signál 
do počítače 
PC – počítač, který zpracuje daný signál a umožní výstup na tiskárnu a mimoto řídí chod celého chromatografu 
(Plnou čarou je znázorněn tok mobilní fáze, přerušovanou čarou elektrický signál). [2] 

 

2.2.2 Mobilní fáze 
Zásobníky mobilní fáze jsou vyráběny nejčastěji ze skla, plastu (polyethylen, 

polytetrafluorethylen, polypropylen) nebo nerezové oceli. Vymývání látek se nazývá eluce a 

mobilní fáze je proto někdy nazývána jako eluční činidlo. Čím rychleji jsou vymývány látky 

z kolony, tím větší má mobilní fáze eluční sílu. Rozpouštědla seřazená podle eluční síly tvoří 

eluotropickou řadu.  

Látky lze eluovat: 

• mobilní fází o konstantním složení (konstantní eluční síle) – izokratická eluce 
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• mobilní fází mísící se ze dvou či více zdrojů dle zadaného programu (eluční síla se 

mění kontinuálně nebo skokem) – gradientová eluce. [5] 

Odplynění mobilní fáze v současné době probíhá nejčastěji on-line pomocí degasseru, 

který je umístěn mezi zásobníky mobilní fáze a pumpy. 

2.2.3 Pumpy 
Na pumpy jsou kladeny vysoké nároky, protože musí zajistit konstantní a reprodukovatelný 

průtok mobilní fáze systémem s dostatečnou přesností a správností. Současným trendem je 

zmenšování velikosti částic stacionarních fází, což vede k výraznému nárůstu zpětného tlaku. 

Nejčastěji se používají pumpy pístové, které umožňují kontinuální průtok mobilní fáze i  

za použití gradientové eluce. Určitou nevýhodou byly vznikající tlakové pulzy, které se však 

podařilo eliminovat zařazením druhého čerpadla, které pracuje v opačné fázi a pulzy tak 

kompenzuje. [6] 

 

2.2.4 Dávkovací zařízení 
Nejužívanějším dávkovacím zařízením jsou šesticestné ventily s vyměnitelnou dávkovací 

smyčkou. Dávkovací ventil má 6 vstupů a vždy 2 z nich jsou spolu propojeny kanálkem.  

Pootočením jádra ventilu dojde k propojení jiné dvojice vstupů. Vstupy 1 a 4 jsou externě 

propojeny dávkovací smyčkou (je možno použít smyčky různého objemu). Vstup 2 je spojen 

s pumpou, vstup 3 je spojen se separační kolonou a vstupy 5 a 6 se používají pro plnění 

smyčky vzorkem. Ve fázi plnění dávkovací smyčky vzorkem (obr. 2A) proudí mobilní fáze 

na kolonu a v dávkovací smyčce dochází za atmosférického tlaku k plnění vzorkem 

přes vstup 6. Přebytek vzorku je odstraněn přes vstup 5. Otočením těla ventilu o 60° dochází 

k vytlačení vzorku proudem mobilní fáze na kolonu, v této poloze zůstává ventil po celou 

dobu analýzy (obr. 2B). Dávkování je reprodukovatelné a lze jej snadno automatizovat. Dnes 

se využívají automatické dávkovače (autosamplery), které jsou spojené se zásobníkem 

vzorku, ve kterém jsou umístěny mikronádobky (vialky) uzavřené pryžovým septem nebo 

perforovanou zátkou z polypropylenu. Prostor pro vzorky je v současné době většinou 

temperován (0-50 ºC) a chráněn před světlem. [5] 
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Obr. 2: Schéma šesticestného dávkovacího ventilu  

Plnění dávkovací smyčky (A), vymývání dávkovací smyčky (B) 
 

2.2.5 Kolony 
HPLC kolona je hlavní součástí chromatografického systému, může být ze skla, nerezové 

oceli, či titanu. Kolony pro analytické účely jsou nejčastěji dlouhé 5-25 cm o vnitřním 

průměru 3-5 mm. Na chromatografické kolony jsou kladeny vysoké nároky, protože je to 

v podstatě jediné místo, kde dochází ke kontaktu stacionární a mobilní fáze, a tím k vlastní 

separaci. Rozdílnost v jejich délce, vnitřním průměru, velikosti pórů nebo v typu a polaritě 

stacionární fáze se zásadním způsobem odráží v kvalitě separace, rychlosti analýzy, citlivosti 

metody, ale i ve tvaru či rozlišení píků. 

V současné době stále převládají náplňové kolony, kde je kolona vyplněna částicemi 

stacionární fáze (sorbentu). Náplň kolony musí být homogenní a rovnoměrně rozmístěná. 

Nejčastěji se používají sorbenty s velikostí částic cca 5 µm, ale vzhledem k trendu 

zmenšování částic  jsou dostupné i náplně s velikostí částic 2 µm a menší. Ty umožňují rychlé 

separace, nicméně dochází k výraznému zvýšení zpětného tlaku. Nevýhodou náplňových 

kolon je sesedání náplně působením vysokých tlaků v průběhu analýz, čímž dochází 

k znehodnocování kolony. 

Mimo náplňových kolon je možné použít kolony monolitické. Kolona je zcela 

vyplněna polymerem o definované pórovitosti, který je uvnitř kolony vytvořen vhodnou 

polymerační reakcí. Rozlišujeme makropóry a mikropóry. Makropóry mají velikost 1-2 µm a 

umožňují použití vysokých průtoků, neboť snižují odpor kolony. Mikropóry o velikosti 

cca 13 nm zvětšují vlastní separační povrch. [5] 
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2.2.6 Stacionární fáze 
 

Systémy s normálními fázemi 

Chromatografické systémy s polární stacionární fází a méně polární mobilní fází se 

z historických důvodů nazývají systémy s normálními fázemi (Normal Phase – NP).   

Jako polární stacionární fáze se nejčastěji používá silikagel a oxid hlinitý. 

Silikagel je amorfní sušený gel kyseliny křemičité s vysokou afinitou k vodě, který má 

velkou mechanickou odolnost a jeho povrch se dá snadno modifikovat. Je stálý v kyselém 

prostředí (pH > 2), nicméně v alkalickém je nestabilní a při pH > 8 se rozkládá.  

Hlavním mechanismem separace je adsorpce, dochází k tvorbě vodíkových můstků  

mezi hydroxylovými skupinami silikagelu a funkčními skupinami analyzované látky. 

Stacionární fáze z oxidu hlinitého mají na svém povrchu silně aktivní hydroxylová a 

elektron-akceptorová centra. Tyto stacionární fáze lze použít i při vyšším pH 8-11. 

Retence sloučenin roste s  polaritou separovaných sloučenin, s rostoucím povrchem 

polárního sorbentu a s rostoucí bazicitou funkčních skupin.  Naopak retence klesá s rostoucí 

polaritou mobilní fáze. Polarita mobilní fáze, a tedy i její eluční síla, roste v pořadí n-heptan, 

n-hexan, n-pentan, cyklohexan, benzen, diethylether, dichlormethan, propan-2-ol, voda. [7] 

 

Systémy s reverzními fázemi 

Systémy s nepolární stacionární fází a polární mobilní fází se nazývají systémy s reverzními 

(obrácenými) fázemi (Reversed Phase – RP). Nejčastěji se používají tzv. chemicky vázané 

stacionární fáze. Jako reaktivní nosič se zde používá především silikagel, jehož polární 

silanolové skupiny jsou pomocí vhodné chemické reakce nahrazeny nepolárními i polárními 

skupinami. Modifikace povrchu silikagelu se nejčastěji provádí navázáním následujících 

funkčních skupin: -C18H37, -C8H17, -C2H5, -CH3, -NH2, -CN, fenyl, diol a dalších.  

Stacionární fáze poutá analyt jen slabými disperzními silami a velkou roli zde proto 

hraje polarita mobilní fáze. Jako mobilní fáze se nejčastěji používají vodné roztoky 

acetonitrilu nebo methanolu často s obsahem pufru o vhodném pH. Eluční síla mobilní fáze 

vzrůstá opačně, než jak je tomu u systémů s normálními fázemi, tedy s klesající polaritou,  

tzn. v pořadí voda, methanol, acetonitril, tetrahydrofuran a aceton. [2, 7] 



Diplomová práce  Teoretická část 
 

14 

2.2.7 Detektory 
Detektory slouží k identifikaci látek eluujících se z chromatografické kolony. Optimální 

detektor by měl více či méně splňovat následující požadavky: 

• vysoká citlivost – detekce látek v roztoku v koncentracích ng až µg/ml 

• reprodukovatelnost a linearita odezvy 

• nezávislost odezvy na změně složení mobilní fáze při gradientové eluci 

• univerzálnost  

• použitelnost pro široké spektrum rozpouštědel, průtoků a teplot. [1] 

Citlivost a selektivita chromatografické analýzy vždy závisí na použitém detektoru, protože 

každý má předpoklady pro určitou skupinu látek. Níže je uveden přehled nejčastěji užívaných 

detektorů. [2] 

 

Spektrofotometrické detektory 

Spektrofotometrické detektory patří k nejpoužívanějším, neboť jsou poměrně jednoduché, 

provozně spolehlivé, lze jimi detekovat velký počet látek, vyznačují se značnou citlivostí  

(10-9 až 10-10 g/ml) a jsou kompatibilní s gradientovou elucí. Tyto detektory proměřují 

absorbanci elektromagnetického záření určité vlnové délky složkami eluátu protékajícího 

celou detektoru. Hlavním předpokladem pro použití tohoto typu detekce je přítomnost 

chromoforu v molekule analytu. K detekci léčiv se mnohem častěji využívá ultrafialová  

než viditelná oblast spektra. 

Nejužívanější UV detektory: 

• UV-VIS detektor s proměnlivou vlnovou délkou 

• scanning UV detektor – snímající během několika sekund absorpční spektrum 

v maximu píku hodnoceného léčiva 

• detektor s diodovým polem (Diode Array Detector – DAD) – obsahuje pole 

miniaturních polovodičových detektorů umístěných na čipu. Záření všech vlnových 

délek, které prošlo vzorkem, je rozloženo monochromátorem a dopadá na diodové 

pole, kde je detekováno všemi diodami současně. Ty diody, na které dopadlo záření 

o vlnových délkách více vzorkem absorbovaných, poskytují menší signál než diody, 

na něž dopadlo záření nezeslabené. Celé spektrum látky je tak snímáno v reálném čase 

po celou dobu analýzy bez přerušení chromatografické separace. [2, 5, 6] 
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Fluorimetrické detektory 

Fluorimetrické detektory lze využít u látek vykazujících přirozenou fluorescenci, nebo látek, 

které lze vhodným činidlem převést na fluoreskující derivát. Tyto detektory jsou tedy méně 

univerzální než UV detektory, nicméně jsou citlivější (10-9 až 10-12 g/ml), selektivnější a lze je 

také užít při gradientové eluci. [2] 

 

Refraktometrické detektory 

Jako další univerzální detektory je třeba zmínit refraktometrické detektory, které měří rozdíl 

indexu lomu mezi čistou mobilní fází a eluátem vytékajícím z kolony, obsahujícím 

analyzovanou látku. Mezi hlavní nevýhody patří menší citlivost (10-6 g/ml), nekompatibilnost 

s gradientovou elucí a nutnost termostatování, neboť odezva detektoru je závislá na teplotě. 

[2] 

 

Elektrochemické detektory 

Elektrochemické detektory měří elektrochemickou veličinu, jejíž hodnota je závislá  

na koncentraci analytu. Jsou založeny buď na měření vodivosti (pro ionty) nebo elektrického 

proudu (u látek podléhajících redoxním reakcím). Jedná se o značně citlivé detektory  

(10-9 až 10-12 g/ml), ale většinu z nich bohužel nelze využít při gradientové eluci. [2, 7] 

 

Hmotnostní spektrometry 

Hmotnostní spektrometr je iontově-optické zařízení, které umožňuje separovat ionty  

na základě poměru jejich hmotnosti a náboje. Grafickým znázorněním závislosti mezi 

relativní intenzitou iontů na poměru hmotnosti k náboji (m/z) je hmotnostní spektrum. 

Hmotnostní spektrometrie (mass spectrometry – MS) se za posledních 20 let stala přední 

analytickou metodou, především díky své vysoké citlivosti, rychlosti a možnosti získat 

informace o molekulové hmotnosti látky i o její struktuře. Spojení hmotnostního spektrometru 

se separačními metodami (zejména plynovou a kapalinovou chromatografií) tak přineslo nové 

možnosti pro analytické hodnocení látek (např. u složitých matricí je možné separovat 

jednotlivé složky směsi a zároveň je identifikovat). [8]  

Hmotnostní spektrometr se skládá z iontového zdroje, hmotnostního analyzátoru a 

detektoru iontů. V iontovém zdroji dochází k převedení neutrálních molekul na ionty. 

Nejčastěji používané ionizační techniky ve spojení s HPLC jsou ionizace elektrosprejem 
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(ESI), chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) a fotoionizace za atmosférického 

tlaku (APPI). Po ionizaci vstupují ionty do analyzátoru, kde za vysokého vakua dochází 

k jejich separaci podle m/z. Existuje mnoho typů analyzátorů, které se liší v kvalitě získaných 

spekter (např. trojitý kvadrupól, iontová past nebo analyzátor doby letu). K vlastní detekci 

iontů se pak užívá nejčastěji elektronový násobič nebo scintilační fotonásobič. [7] 

Spojení HPLC/MS je vysoce selektivní, vysoce citlivé a poskytuje řadu údajů 

potřebných k identifikaci látek. Mezi hlavní nevýhody patří poměrně vysoká pořizovací cena 

a náročná interpretace hmotnostních spekter, která vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky. 

I přes tyto nevýhody má spojení HPLC/MS nezastupitelné místo nejen v analýze léčiv. [2] 

2.3 Hydrofilní interakční kapalinová chromatografie 

Zájem o separaci silně polárních látek přírodního i syntetického původu neustále 

roste. Separace mnoha polárních látek v HPLC je obtížná, neboť tyto sloučeniny jsou příliš 

silně zadržovány na tradičních systémech s normální fází a příliš slabě zadržovány  

na systémech s reverzní fází, kde je navíc obtížné je rozpustit. K separaci polárních sloučenin 

včetně látek biologicky aktivních, jako jsou neurotransmitery, nukleosidy, nukleotidy, 

aminokyseliny, peptidy, bílkoviny, sacharidy, některá léčiva aj. lze s úspěchem použít 

hydrofilní interakční kapalinovou chromatografii (Hydrophilic Interaction Liquid 

Chromatography - HILIC), kde je užita polární stacionární fáze v kombinaci s mobilními 

fázemi používanými u RP. [9, 10] 

Ačkoliv hydrofilní interakční kapalinová chromatografie byla používána již dříve, 

vlastní pojem HILIC byl poprvé použit až v roce 1990 A. J. Alpertem k popisu 

chromatografické techniky, při které je na hydrofilní stacionární fázi vháněna relativně 

hydrofobní mobilní fáze obsahující určitá procenta vody. [11]  

V posledních letech vzrůstá zájem o metodu HILIC a to především v důsledku potřeby 

analyzovat polární a hydrofilní látky obsažené ve složitých směsích. 

Metoda HILIC je variantou normálního módu kapalinové chromatografie: stacionární 

fáze je polární a mobilní fáze je směsí organického rozpouštědla (obvykle 60-95 %, v/v) a 

vody, která často obsahuje ještě pufr. Stacionární fáze musí být polárnější než fáze mobilní. 

Látky se poté separují na základě své polarity, přičemž nepolární látky, které nevykazují 

afinitu ke stacionární fázi, zadržovány nejsou. [12] 

Hlavní výhoda HILIC separací je vysoká citlivost ve spojení s MS detekcí, díky 

zlepšené ionizaci elektrosprejem v mobilních fázích s vysokým obsahem acetonitrilu.  
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2.3.1 Mechanismus separace 
Mechanismus separace u HILIC je velmi složitý a nezcela objasněný, v zásadě jsou 

rozlišovány dva typy interakcí podílejících se na separaci - primární a sekundární. 

 

Primární interakce 

Primární interakce jsou hydrofilního charakteru. Aby mohlo k těmto interakcím dojít, musí se 

na povrchu stacionární fáze vytvořit částečně imobilizovaná hydratovaná vrstva (z anglického 

water-rich layer, obr. 3). Z tohoto důvodu musí mobilní fáze vždy obsahovat minimálně  

3-5 % vodné složky. Mezi tuto vrstvu a méně polární mobilní fázi se rozdělují analyty. Čím je 

analyt polárnějším, tím více je rozdělovací rovnováha posunuta směrem k imobilizované 

vodné vrstvě a tím více je tedy analyt zadržován na koloně. Na primárních interakcích se 

podílejí především vodíkové můstky a dipól-dipólové interakce. [13, 14] 

 
Obr. 3: Tvorba imobilizované vodné vrstvy na povrchu stacionární fáze [15] 

 
Mechanismus retence polárních látek je dobře patrný při konstrukci retenčních map – 

tj. závislosti retenčního času na zastoupení organického rozpouštědla v mobilní fázi. 

Například aminokyselina lysin je v závislosti na zvyšujícím procentuálním zastoupení 

acetonitrilu v mobilní fázi zadržována polární stacionární fází, naproti tomu ve vodě méně 

rozpustný katechin není zadržován a dochází k jeho eluci při mrtvém retenčním objemu  

(obr. 4). [12] 
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Obr. 4: Závislost retenčního času lysinu a katechinu na obsahu ACN v mobilní fázi 

Experimentální podmínky: izokratická eluce, kolona Phenomenex, Luna HILIC, 100 x 2 mm; 5 µm, mobilní 
fáze: acetonitril/100 mM l-1 mravenčan amonný; rychlost průtoku 0,3 ml min-1, teplota kolony 25 °C. [12] 
 

Sekundární interakce 

Ze sekundárních interakcí podílejících se na separaci jsou nejvýznamnější elektrostatické 

interakce. Z hlediska elektrostatických interakcí je možno HILIC stacionární fáze  

dělit na 3 skupiny: 

• Nabité stacionární fáze (např. silikagel, aminosilikagel) vykazují silné elektrostatické 

interakce s analyty. K narušení těchto interakcí je třeba zvýšit množství soli obsažené 

v mobilní fázi, což bohužel často vede ke snížení citlivosti detektoru (především u MS 

detekce). Mají dobrou selektivitu a jsou závislé na pH. 

• Zwitteriontové stacionární fáze (např. sulfoalkylbetainové fáze) umožňují vznik 

jen slabých elektrostatických interakcí, neboť každý náboj obsahuje ve své blízkosti 

opačně nabitý iont, čímž dochází k vyrovnání elektrostatických sil (obr. 5). K narušení 

těchto interakcí postačuje menší množství soli přidané do mobilní fáze než u nabitých 

stacionárních fází a detekce je o to citlivější. Mají dobrou selektivitu a jsou nezávislé 

na pH. 
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• Neutrální mobilní fáze (např. diolové fáze, amidové fáze), kde nedochází 

k elektrostatickým interakcím. Mají menší selektivitu a jsou závislé na pH. [16] 
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Obr. 5: Mechanismus separace u HILIC  

Primární a sekundární interakce u zwitteriontové stacionární fáze [13] 
 

2.3.2 Typy stacionárních fází 
Se vzrůstajícím zájmem o HILIC roste i množství komerčně dostupných kolon s různými 

stacionárními fázemi. Jedná se o polární chemicky vázané fáze na částicovém či 

monolitickém nosiči. K HILIC separacím se používají polární kolony s neiontovými i 

iontovými skupinami navázanými na povrchu silikagelu nebo organických polymerů. Hlavní 

požadavky pro stacionární fázi je její polarita a schopnost vytvořit imobilizovanou 

hydratovanou vrstvu na svém povrchu. 

2.3.2.1 Klasický silikagel 
Základním typem stacionární fáze pro HILIC je klasická silikagelová fáze, která se původně 

používala v systémech s normální fází. Silikagel na svém povrchu obsahuje silanolové 

skupiny Si-OH, které mohou být buď izolované, jednoduché, dvojité nebo jsou při vhodné 

poloze sousední skupiny vzájemně vázány vodíkovými vazbami (obr. 6). Silikagel, který 

obsahuje převážně volné silanolové skupiny je kyselejší než silikagel, u kterého převažují 

dvojité a sdružené silanolové skupiny. Typ a rozmístění silanolových skupin na povrchu 

silikagelu závisí na způsobu zpracování silikagelu a proto je možné nalézt rozdíly u komerčně 

dostupných kolon od různých výrobců. Obecně se předpokládá, že ve vodě při pH 4,0 jsou 

všechny silanolové skupiny plně naprotonované, zatímco při pH > 4,0 začíná ionizace. 
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Z tohoto důvodu může docházet vedle hydrofilních interakcí i k interakcím elektrostatickým, 

které jsou závislé na pH mobilní fáze. Modifikací silikagelu vznikla celá řada stacionárních 

fází pro HILIC. [17, 18, 19]  

V režimu HILIC je klasický silikagel používán především k separaci malých polárních 

sloučeniny, jako je acetylcholin, cholin, kyselina nikotinová, nukleové báze atd. [10] 

 

OH

SiO

H

OH

O Si

H

H

O Si

H

OH

O Si O

OH

Si

H

O

O Si

H

O

O

H H
      A                           B           C                      D

 
Obr. 6: Typy silanolových skupin  

Izolovaná (A), jednoduchá (B), dvojitá (C), skupiny sdružené vodíkovými můstky (D) [19] 

2.3.2.2 Stacionární fáze s chemicky vázanými aminovými skupinami 
Silikagel s chemicky vázanými aminoskupinami je první z modifikovaných silikagelů, který 

byl použit v režimu HILIC. Amino-silikagely se připravují reakcí silikagelu s trialkoxysilany 

R1-Si-(OR2)3, kde R1 a R2 představují aminoalkylové a alkylové skupiny. Vzniká tak 

polymerní vrstva, která je schopna inkorporovat vodu. [10] 
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Obr. 7: Struktura stacionárních fází s chemicky vázanými aminoskupinami  

 

Hodnota pH mobilní fáze významně ovlivňuje separační vlastnosti stacionární fáze. 

V neutrálním a kyselém prostředí jsou aminoskupiny kladně nabité a na separaci se tedy 

podílí jak primární tak sekundární interakce. [20] 

Nevýhodou tohoto chemicky modifikovaného silikagelu je, že navázáním aminových 

skupin na silikagel vzniká v jeho pórech alkalické prostředí, což vede k pomalému 

rozpouštění silikagelu a k hydrolýze chemicky vázané fáze. To má za důsledek posuny 
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retenčních časů při opakovaných nástřicích týchž vzorků (obr. 8B) a také nízkou životnost 

kolony. [14, 20, 21] 

Daleko větší životnost nežli amino-silikagel vykazují stacionární fáze, u kterých jsou 

aminoskupiny vázány na organické polymery. Jsou stabilnější, při opakovaných nástřicích 

nedochází k posunu retenčních časů (obr. 8A) a mohou být používány v širokém rozmezí pH. 

[20] 

Stacionární fáze s vázanými aminoskupinami se používají k separaci aminokyselin, 

peptidů, nukleosidů, tetracyklinů atd. [10, 22, 23] 

 

Obr. 8: Reprodukovatelnost retenčních časů 

A) polymerní stacionární fáze modifikovaná aminoskupinami 
B) silikagelová stacionární fáze modifikovaná aminoskupanami [24] 

2.3.2.3 Silikagel s chemicky vázanými amidovými skupinami 
Silikagelové stacionární fáze s chemicky vázanými amidoskupinami jsou jedny 

z nejpoužívanějších v režimu HILIC. Skládají se z karbamoylových (amidových) skupin 

vázaných na povrch silikagelu přes alifatický uhlíkatý řetězec (obr. 9). Ve srovnání 

s aminoskupinou je amidoskupina méně reaktivní a také méně bazická. Proto nejsou  

amido-silikagelové kolony náchylné k ireverzibilnímu rozkladu silikagelu, nedochází u nich 

k tvorbě Schiffových bazí s redukujícími cukry a na separaci se nepodílí elektrostatické 

interakce. [14, 25] 

Tyto stacionární fáze se používají k separaci monosacharidů, oligosacharidů, 

aminokyselin, peptidů atd. [26] 
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Obr. 9: Struktura silikagelu s chemicky vázanými amidoskupinami 

2.3.2.4 Silikagel modifikovaný hydrofilními polymery 
Mezi další používané stacionární fáze v HILIC patří silikagel modifikovaný hydrofilními 

polymery, jako jsou polysukcinimid, polyasparágová kyselina aj. Reakcí polysukcinimidu 

s amino-silikagelem vzniká polyamido-polyimidová vrstva. Pouze část sukcinimidových 

kruhů je zapojena do tvorby této vrstvy, zbylé jsou velmi náchylné k reakcím s nukleofily, 

čehož je možno využít k přípravě různých druhů silikagelu modifikovaného hydrofilními 

polymery (obr. 10). Alkalickou hydrolýzou tak vzniká stacionární fáze modifikovaná 

polyasparagovou kyselinou (obr. 10A), reakcí s ethanolamidem vzniká  

poly-2-hydroxyethylasparagin-silikagel (obr. 10B) a aminolýzou s taurinem vzniká  

poly-2-sulfoethylasparagin-silikagel (obr. 10C). [11, 14] 

Tyto stacionární fáze se užívají pro analýzu peptidů, 

aminokyselin, nukleových kyselin, nukleotidů, oligonukleotidů atd. [27] 
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Obr. 10: Příprava silikagelu modifikovaného hydrofilními polymery [14] 
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2.3.2.5 Silikagel s chemicky vázanými diolovými skupinami 
Silikagel může být modifikovaný také diolovými skupinami. Hydroxylové skupiny jsou  

na silikagel navázané nejčastěji přes krátký alkylový zbytek, ale v řetězci se také může 

vyskytnout etherová vazba. Nejčastěji je jako koncová skupina navázán 2,3-dihydroxypropyl 

(obr. 11). Diolový silikagel je jeden z historicky prvních modifikovaných silikagelů, používal 

se nejprve v klasickém systému NP za použití hydrofóbního rozpouštědla (hexan/isopropyl, 

methanol/isopropyl) k separaci polárních sloučenin jako jsou puriny, pyrimidiny, 

benzylaminy, deriváty anilinu aj. [28, 29] 

V režimu HILIC byly tyto fáze použity k separaci vitamínů, polyolů, monosacharidů a 

ginsenosidů. [30, 31, 32] 

Diolová stacionární fáze je svou celkovou polaritou velmi podobná klasickému 

silikagelu. Vysoká polarita a schopnost tvorby vodíkových můstků činí z diol-silikagelu téměř 

ideální stacionární fázi pro HILIC, která se ale zatím v praxi překvapivě příliš neprosadila. 

[10, 14, 33] 
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Obr. 11: Struktura silikagelu s chemicky vázanými diolovými skupinami 

2.3.2.6 Silikagel s chemicky vázanými kyanopropylovými skupinami 
Další skupinou modifikující silikagel je kyanopropylová skupina. Tato stacionární fáze se 

používala především u klasických systémů s normálními fázemi. V HILIC aplikacích se příliš 

neosvědčila, protože neměla schopnost vytvářet vodíkové vazby a vykazovala jen nízkou 

schopnost retence. [14] 
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Obr. 12: Struktura silikagelu s chemicky vázanými kyanopropylovými skupinami 

2.3.2.7 Silikagel modifikovaný cyklodextriny 
Modifikovat silikagel je možné i složitějšími molekulami jako jsou cyklodextriny (CD). Jedná 

se o cyklické oligosacharidy skládající se z 5 a více D-glukopyranosových jednotek spojených 

α(1 → 4)glykosidickými vazbami. Přirozeně se vyskytují kruhy složené z šesti jednotek zvané 

α-CD, sedmi jednotek β-CD a osmi jednotek γ-CD (obr. 13). Prostorovým uspořádáním 

připomínají prstenec s širším a užším vstupem, ze kterých vyčnívají primární a sekundární 

hydroxyly. Kavita prstence je ve srovnání s obalem méně hydrofilní a zadružuje tedy 

hydrofóbnější molekuly. Cyklodextriny jsou tvořeny opticky aktivními sacharidy a proto 

mohou být používány k chirální separaci. [34] 

 
Obr. 13: Struktura cyklodextrinů 

(A=10-10 m) [35] 



Diplomová práce  Teoretická část 
 

26 

2.3.2.8 Polystyren-divinylbenzenové pryskyřice 
Mimo modifikovaného silikagelu jsou v HILIC užívány sulfonované polystyren-

divinylbenzenové pryskyřice (obr. 14). Tyto pryskyřice patřily mezi první použité stacionární 

fáze v systémech s normální fází. V případě, že je stupeň sulfonace dostatečně vysoký, lze je 

využít i v režimu HILIC. Touto možností se zabývali Chambers a Fritz, kteří k separaci 

ethylenglykolu, propylenglykolu a glycerolu použili mobilní fázi skládající se z 5 % vody a 

95 % acetonitrilu. Zjistili, že separace těchto sloučenin je silně ovlivněna stupněm sulfonace a 

přítomným kationtem. Větší retence bylo dosaženo při vyšším stupni sulfonace a  

za přítomnosti Ca2+ (zřejmě v důsledku tvorby slabého komplexu) nežli H+. [14, 36] 

m
CH

SO3
-

H CH2 CH CH2

CH CH2

H

HH

n  
Obr. 14: Struktura sulfonované polystyren-divinylbenzenové pryskyřice 

2.3.2.9 Zwitteriontové fáze 
V současné době patří mezi nejužívanější hydrofilní stacionární fáze tzv. zwitteriontové fáze. 

Název pochází z německého slova zwitter, což v překladu znamená obojaký, jedná se tedy  

o stacionární fáze amfifilního charakteru, které obsahují jak skupiny s negativním,  

tak s pozitivním nábojem. Celkově se jeví jako neutrální.  

Nejběžnější zwitteriontovou stacionární fází je sulfoalkylbetain vázaný na silikagel 

(komerční název ZIC-HILIC), nebo na polymerní nosič (ZIC-pHILIC). Sulfoalkylbetainový 

ligand (3-sulfopropyldimethylalkylamoniová sůl) se skládá ze silně kyselé sulfonové skupiny 

a silně zásadité kvartérní amoniové soli, které jsou ideálně přítomny v molárním poměru 1:1, 

oddělených krátkým alkylovým řetězcem (obr. 15). [10, 37, 38, 39] 
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Obr. 15: Struktura sulfoalkylbetainové stacionární fáze 

 
Sulfoalkylbetainový ligand má silnou schopnost poutat vodu, kterou rozdělí na H+ a 

OH- a ty se poté váží s příslušným proti-iontem. Dále tento zwitteriont umožňuje separaci  

na základě elektrostatických interakcí, a to jak přitažlivých, tak odpudivých. [39, 40] 

Tvrzení, že celkově sulfoalkylbetainový ligand neutrální, není zcela přesné. Kvartérní 

dusík je vázán blíže povrchu silikagelu (či polymerního nosiče) a je stíněn sulfonovou 

skupinou, proto je celkový náboj této stacionární fáze mírně negativní. Dochází zde jen 

k mírným elektrostatickým interakcím ve srovnání s klasickým silikagel a silikagelem 

s chemicky vázanými aminoskupinami a separace je tedy daleko méně ovlivněna pH mobilní 

fáze. [17] 

Původně byla tato zwitteriontová stacionární fáze vyvinuta k separaci anorganických 

solí, malých iontových sloučenin a proteinů ve vodné mobilní fázi. Vzhledem ke schopnosti 

vázat vodu a slabým elektrostatickým interakcím se však sulfoalkylbetainová stacionární fáze 

ukázala jako velmi vhodná pro HILIC. [37, 38, 39, 41, 42] 

 

HILIC se i nadále vyvíjí, a proto se dá předpokládat, že v budoucnosti přibudou i další 

typy stacionárních fází. 

2.4 Analyzované látky  

Jako antituberkulotika, resp. antimykobakteriální látky, se používají léčiva různé chemické 

struktury (přírodní, syntetická i polosyntetická) lišící se mechanismem účinku působení  

na původce tuberkulózy Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterie obecně patří  

mezi acidorezistentní mikroorganismy, které jsou velmi hydrofóbní, což je dáno unikátní 

stavbou buněčné stěny. Buněčná membrána je kryta molekulami arabinoglykanu, na které je 
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navázána vrstva z molekul kyseliny mykolinové. Mykobakterie tvoří hydrofobní kolonie, 

které jsou velmi stabilní a jen pomalu rostou. Základním principem virulence mykobakterií je 

schopnost přežít a množit se uvnitř hostitelských buněk. [43, 44] 

Právě vzhledem k intracelulární lokalizaci mykobakterií musí být léčba 

chemoterapeutiky podstatně delší než je obvyklé u jiných infekcí. Léčba trvá minimálně  

6 měsíců a je při ní používána obvykle trojkombinace antituberkulotik. Do kombinací se 

užívají přednostně léčiva první linie - izoniazid, pyrazinamid, rifampicin a ethambutol.  

Pouze v případě, jedná-li o mykobakterie rezistentní na léčiva první linie, používají se léčiva 

linie druhé, která jsou však toxičtější. Příkladem léčiv druhé linie jsou kyselina 

aminosalicylová, streptomycin, kanamycin, cykloserin aj. [43, 45] 

Izoniazid je jedním z nejvýznamnějších antituberkulotik, který je součástí většiny 

léčebných režimů plicní i mimoplicní tuberkulózy. Jeho struktura je známá již od roku 1912, 

ale jeho antituberkulotické účinky byly objeveny teprve počátkem 50. let 20. století. 

Mechanismus účinku izoniazidu není zcela objasněn, ale předpokládá se, že spočívá v zásahu 

do biosyntézy kyseliny mykolinové. Má bakteriostatický až bakteriocidní účinek.  

Po perorálním podání se rychle a téměř kompletně vstřebává z gastrointestinálního traktu.  

Neváže se na plazmatické bílkoviny, difunduje do všech tělních tekutin a buněk, včetně 

tuberkulosních lézí. Hlavní cestou biotransformace je acetylace N-acyltransferázou  

na acetylizoniazid probíhající především v játrech. Rychlost acetylace je podmíněna 

genetickým polymorfismem, a proto se biologický poločas pohybuje v rozmezí  

1,5 - 4 hodiny. Acetylizoniazid je hydrolyzován na isonikotinovou kyselinu a 

monoacetylhydrazin. Kyselina je vylučována močí ve formě konjugátu s glycinem, zatímco 

monoacetylhydrazin může být acetylován na diacetylhydrazin, který je netoxický, nebo 

konvertován na hepatotoxický hydrazin. Další, tentokrát minoritní, cestou biotransformace 

izoniazidu je jeho přímá hydrolýza na kyselinu isonikotinovou a hydrazin. [44, 46, 47] 

Mezi hlavní nežádoucí účinky při užívání izoniazidu patří hepatotoxicita a 

neurotoxicita.  

Izoniazid může u 10-20 % pacientů způsobit subklinické jaterní poškození s mírným 

zvýšením transamináz v séru v průběhu několika prvních týdnů léčby. Zhruba u 1 % léčených 

se po 1-2 měsících od zahájení terapie objevují těžké jaterní postižení, které klinicky i 

histologicky připomíná virové hepatitidy. Za hepatotoxicitu izoniazidu je zodpovědný 

metabolit hydrazin, který může vznikat výše uvedeným způsobem z hlavního metabolitu 

izoniazidu - acetylizoniazidu. [48] 



Diplomová práce  Teoretická část 
 

29 

N

C
O NH

NH2

Izoniazid

Acetylace

Hydrolýza

N

C
O NH

NH
C

O

CH3

Acetylizoniazid

Hydrolýza

NH2

NH2

Hydrazin

N

C
O OH

Kyselina 
isonikotinová

O
NH2

NH
C

CH3

Monoacetylhydrazin

Acetylace

NH2

NH2

O

O
NH

NH
C

CH3

C
CH3

Diacetylhydrazin

Hydrazin

HEPATOTOXICITA

 
Obr. 16: Schéma metabolismu izoniazidu 

 
Terapie izoniazidem je spojena s deficitem vitamínu B6 v buňkách (respektive jeho 

aktivní formy pyridoxal-5-fosfátu), což je hlavní příčinou neurotoxicity, která se projevuje 

cefalgií, periferní neuropatií, závratěmi, tonicko-klonickými křečemi aj. Pyridoxal-5-fosfát je 

koenzym dekarboxyláz aminokyselin a aminotransferáz a účastní se tedy velké řady 

významných enzymatických reakcí probíhajících v lidském těle. Nedostatek aktivní formy 

vitamínu B6 vede například také k inhibici biosyntézy kyseliny γ-aminomáselné (GABA). 

Dochází zde k inhibici glutamátdekarboxylasy, enzymu nutného k přeměně glutamátu  

na GABA, a také je snížena GABA transaminace. GABA je hlavní inhibiční neurotransmiter 

a pokles jeho koncentrace v CNS vede ke snížení prahu pro vznik křečí. Intoxikace 
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izoniazidem se velmi často projevuje právě vznikem tonicko-klonických křečí. Tyto křeče lze 

velmi dobře vykompenzovat podáním antidota pyridoxinu. [45, 49] 

Příčina nedostatku pyridoxal-5-fosfátu při terapii a zejména pak při akutní intoxikaci 

izoniazidem není dostatečně objasněna. Předpokládá se, že dochází ke kodenzaci izoniazidu a 

pyridoxal-5-fosfátu či pyridoxalu, což vede ke vzniku příslušného hydrazonu, který je 

z organismu eliminován močí. [49] 
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Obr. 17: Předpokládaný mechanismus deficitu vitamínu B6 vyvolaného izoniazidem 
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2.4.1 Izoniazid a acetylizoniazid 
Izoniazid (INH) 

Antituberkulotikum první volby. 

Synonymum: hydrazid kyseliny isonikotinové 

Strukturní vzorec: 

N

C
O NH

NH2

 
Sumární vzorec: C6H7N3O 

Molární hmotnost: 137,14 

 

Acetylizoniazid (AcINH) 

Hlavní metabolit vznikající z izoniazidu. 

Strukturní vzorec:  

N

C
O NH

NH
C

O

CH3

 
Sumární vzorec: C7H9N3O2 

Molární hmotnost: 179,2 

 

Pro analytické hodnocení izoniazidu a jeho metabolitu, acetylizoniazidu, byly 

publikovány různé analytické metody. Mezi nejčastěji použité patří HPLC na kolonách 

s reverzní fází C18. Analyzovány byly nejen léčivé přípravky, ale také různé biologické 

materiály. Pro izolaci léčiva z biologické matrice byla nejčastěji použita metoda precipitace 

nebo extrakce na pevných fázích. [50, 51, 52] 
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2.4.2 Vitamíny skupiny B6 

Vitamín B6 existuje ve 3 formách: pyridoxin (alkohol), pyridoxal (aldehyd) a pyridoxamin 

(amin). Aktivní forma vitamínu B6 je pyridoxal-5-fosfát. Ten se jako koenzym účastní 

dekarboxylace a transaminace aminokyselin. 
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 Obr. 18: Vitamíny skupiny B6 

Pyridoxin (PN) 

Synonymum: pyridoxol 

Strukturní vzorec: 

NCH3

CH2OH

CH2
OH

OH

 
Sumární vzorec: C8H11NO3 

Molární hmotnost: 169,2 
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Pyridoxal (PL) 

Strukturní vzorec: 

NCH3

CH2 OH

CH
O

OH

 
Sumární vzorec: C8H9NO3 

Molární hmotnost: 167,2 

 

Pyridoxal-5-fosfát (PLP) 

Strukturní vzorec: 

NCH3

CH2 O

CH
O

OH P

O

OH
OH

 
Sumární vzorec: C8H10NO6P 

Molární hmotnost: 247,1 

 

Také v případě hodnocení jednotlivých forem vitamínu B6, včetně formy aktivní, bylo 

publikován množství rozličných analytických metod. Použity byly metody enzymatické, 

mikrobiologické i chromatografické. HPLC stanovení využívají v tomto případě především 

fluorescenční detekci. [53, 54, 55] 

 

2.4.3 Hydrazony 
Kondenzační produkty vznikající reakcí izoniazidu s vitaminy skupiny B6 (pyridoxal, 

pyridoxal-5-fosfát). Jsou pravděpodobně zodpovědné za nedostatek vitaminu B6 při terapii 

izoniazidem, který následně vede k neurotoxicitě. 
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Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon (PIH) 

Strukturní vzorec: 

NCH3

CH2OH

CH
N

OH

NH
C

O

N

 
Sumární vzorec: C14H14N4O3 

Molární hmotnost: 286,3 

 

Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon-5-fosfát (PIH5P) 

Strukturní vzorec: 

NCH3

CH2O

CH
N

OH

NH
C

O

N

P
OOH

OH

 
Sumární vzorec: C14H15N4O6P 

Molární hmotnost: 366,3 

 

Žádná z doposud publikovaných metod se nezabývá současnou analýzou izoniazidu, 

jeho metabolitů, vitamínů skupiny B6 a jejich potenciálních kondenzačních hydrazonových 

produktů. Přitom by takováto metoda mohla stát na počátku objasnění dějů vedoucích 

k neurotoxicitě izoniazidu a mohla by významně ovlivnit způsob léčby akutní intoxikace 

tímto lékem. 
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3. Cíl práce 

Vyvinout HPLC/UV metodu umožňující separaci izoniazidu, jeho hlavního metabolitu 

(acetylizoniazidu), potenciálních metabolitů (pyridoxal isonikotinoyl hydrazon, pyridoxal 

isonikotinoyl hydrazon-5-fosfát) a vitamínů B6 (pyridoxol, pyridoxal, pyridoxal-5-fosfát) 

za využití HILIC. Následně vyvinutou metodu přenést na HPLC/MS. 
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4. Experimentální část 

4.1 Použitý chromatografický materiál, přístroje, 

pomůcky a chemikálie 

Chromatografický materiál: 

• Chromatografická kolona: SeQuantTM ZIC®-pHILIC, 150 x 2,1 mm, 5 µm, Merck 

 

Přístroje: 

• Analytické váhy Helado, Česká republika 

• Acidimetr, Eutech Instruments pH 510, Nizozemí 

• Chromatografická sestava LC 20A Prominence (Shimadzu, Duisburg, Germany) 

• Počítačová sestava s chromatografickým programem – LC solution software,  

verze 1.21 SP1 (Shimadzu, Duisburg, Germany) 

• MS detektor LCQ Advantage Max (Thermo Finnigan, San Jose, USA) se softwarem 

Thermo Finnigan Xcalibur pro zpracování dat 

 

Pomůcky: 

kádinky, odměrné baňky, odměrné válce, mikropipety, dělené i nedělené pipety, nálevky, 

laboratorní lžička, váženka, vialky, filtrační zařízení … 

 

Chemikálie: 

• Acetylizoniazid, syntetizovaný na katedře anorganické a organické chemie FAF UK, 

Hradec Králové dle článku od autorů Fox a Gibas [56], totožnost ověřena pomocí 

NMR  

• Izoniazid, 99 %, Fluka, Sigma-Aldrich, Česká republika 

• Pyridoxal hydrochlorid, 99 %, Sigma-Aldrich, Česká republika 

• Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon, syntetizovaný na katedře anorganické a organické 

chemie FAF UK, Hradec Králové dle článku [57], totožnost ověřena pomocí NMR  

• Pyridoxal-5-fosfát monohydrát, 97 %, Sigma-Aldrich, Česká republika 
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• Pyridoxal isonikotinoyl hydrazon-5-fosfát, připraven in-sittu reakcí vodného roztoku 

pyridoxal-5-fosfátu a methanolického roztoku izoniazidu v ekvimolárním poměru, 

totožnost ověřena pomocí elementární analýzy, MS a NMR 

• Pyridoxin hydrochlorid, 98 %, Sigma-Aldrich, Česká republika 

• Destilovaná voda pro HPLC připravená reverzní osmózou 

• Methanol Lichrosolv gradient grade, 99,9 %, Merck, Německo 

• Dimethylsulfoxid Chromasolv for HPLC, 99,7 %, Sigma-Aldrich, Česká republika 

• Acetonitril Lichrosolv gradient grade, 99,9 %, Merck, Německo 

• Mravenčan amonný, p.a., 99,0 %, Fluka, Sigma-Aldrich, Česká republika 

• Octan amonný, p.a., 99,0 %, Fluka, Sigma-Aldrich, Česká republika 

• Kyselina octová, p.a., 99,0 % Sigma-Aldrich, Česká republika 

• Kyselina mravenčí, p.a., 98-100 %, Riedel-de Haën, Německo 

• Amoniak vodný roztok čistý, Penta, Česká republika 

4.2 Vývoj chromatografických podmínek 

Chromatografické podmínky byly optimalizovány tak, aby umožnily uspokojivou separaci 

všech sedmi analytů (izoniazid, acetylizoniazid, pyridoxal, pyridoxal-5-fosfát, pyridoxol, 

pyridoxal isonikotinoyl hydrazon, pyridoxal isonikotinoyl hydrazon-5-fosfát) pomocí 

HPLC/UV, nicméně s ohledem na možnost použití metody HPLC/MS. Optimalizováno bylo 

složení a síla mobilní fáze, její pH, průtoková rychlost a teplota na koloně. 

4.2.1 Příprava zásobních roztoků 
Pro vývoj chromatografických podmínek byly používány zásobní roztoky jednotlivých 

analytů o koncentraci 1 mg/ml. Do 5ml odměrné baňky bylo vždy naváženo 5 mg standardu a 

baňka byla doplněna příslušným rozpouštědlem po rysku. Izoniazid a acetylizoniazid byly 

rozpouštěny v methanolu, PIH v dimethylsulfoxidu a pyridoxal, pyridoxal-5-fosfát  a 

pyridoxol ve vodě. Pyridoxal-5-fosfát je na světle nestabilní, proto byl uchováván v tmavé 

odměrné baňce. V případě PIH5P byl připraven zásobní roztok  

o koncentraci 0,05 mg/ml. Do 100ml odměrné baňky bylo naváženo 5 mg standardu a 

doplněno směsí 50/50 MeOH/H2O (v/v) po rysku.  

Pro vlastní měření byly zásobní roztoky dále zředěny 65% acetonitrilem. V případě 

UV detekce na 50 µg/ml a pro MS detekci na 1 µg/ml. 
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4.2.2 Stacionární fáze 
Jako vhodná stacionární fáze byla vybrána kolona SeQuantTM ZIC®-pHILIC, 150 x 2,1 mm,  

5 µm, Merck.  

4.2.3 Mobilní fáze 
Výběr mobilní fáze pro dělení směsi všech analytů byl zaměřena na vodu, případně pufry 

(octan amonný, mravenčan amonný) v kombinaci s organickým rozpouštědlem (methanol, 

acetonitril), neboť toto složení je doporučeno výrobcem kolony. 

 

• Příprava mobilní fáze 

o Příprava anorganické složky mobilní fáze 

V případě použití pufrů bylo dle molarity naváženo požadované množství 

octanu či mravenčanu amonného do odměrné baňky. Následně byla baňka 

doplněna vodou po rysku na požadovaný objem a pufr přefiltrován 

přes membránový filtr. Pro dosažení požadované hodnoty pH u vody nebo 

pufrů byla použita kyselina octová, resp. zředěný roztok amoniaku 

pro okyselení resp. alkalizaci roztoku. 

 

o Příprava organické složky mobilní fáze 

  Byl používán acetonitril nebo methanol přímo od výrobce bez dalších úprav. 

 

K vlastnímu smíchání anorganické a organické složky mobilní fáze docházelo až 

v chromatografickém systému. 

 

V rámci optimalizace složení mobilní fáze pro separaci studovaných analytů byla 

zkoušena různá rozpouštědla, jejich poměry či pH. V níže uvedené tabulce je dán přehled 

všech zkoušených mobilních fází použitých za isokratické eluce. Byl vyzkoušen i gradientový 

profil analýzy, nicméně pro analýzu těchto látek nebyl vhodný. Nejčastěji používaný a 

výrobcem doporučený průtok mobilní fáze byl 0,10 ml/min. Kolona byla termostatována  

na teplotu 25 °C. 
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Tabulka 1: Použité mobilní fáze 

Anorganická složka mobilní fáze Organická složka mobilní fáze 
Voda pH 3 Acetonitril 
Voda pH 7 Acetonitril 
2mM octan amonný pH 3 Acetonitril 
2mM octan amonný pH 9 Acetonitril 
2mM octan amonný pH 9 Methanol  
0,5mM mravenčan amonný pH 3 Acetonitril 
1mM mravenčan amonný pH 3 Acetonitril 
2mM mravenčan amonný pH 3 Acetonitril 
2mM mravenčan amonný pH 6 Acetonitril 
2mM mravenčan amonný pH 9 Acetonitril 
4mM mravenčan amonný pH 3 Acetonitril 
8mM mravenčan amonný pH 3 Acetonitril 
10mM mravenčan amonný pH 3 Acetonitril 
20mM mravenčan amonný pH 3 Acetonitril 
 

Výsledné složení mobilní fáze pro separaci hodnocených analytů bylo 40 % 10mM 

mravenčanu amonného (pH 3) a 60 % acetonitrilu, průtok 0,10 ml/min a teplota na koloně 

25 °C. 

4.2.4 Detekce 
Detekce pomocí UV detektoru probíhala při vlnových délkách 260 nm a 297 nm. V případě 

pyridoxinu, pyridoxalu a PIH5P je vhodnější vlnová délka 297 nm, zbylé analyty lépe 

absorbují při 260 nm.  

Pro MS detekci byl použit ESI iontový zdroj. Na základě přímého nástřiku bylo 

zjištěno, že nejintenzivnějším iontem ve spektru u všech analytů jsou protonované molekuly 

v pozitivním módu - [M+H]+. Pro hodnocení všech analytů bylo použito následující nastavení 

detektoru: napětí na spreji 4 kV, napětí na kapiláře 5 V, teplota kapiláry 200 oC, nastavení 

čoček 3 V. Jako nosný plyn je použit dusík – průtok sheath a auxiliary gas byl 30 a 10 

arbitrary units. MS záznam probíhal v SIM (selected ion monitoring) módu a sledovány byly 

tyto hodnoty m/z: INH 138, AcINH 180, PN 168, PL 170, PLP 248, PIH 287 a  

pro PIH5P 367. 
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5. Výsledky a diskuze 

Při optimalizaci složení mobilní fáze pro separaci studovaných analytů byla zkoušena různá 

rozpouštědla a měněny následující parametry: poměr pufru k organickému rozpouštědlu, 

koncentrace pufru, pH, průtok mobilní fáze a teplota kolony. Výše v tabulce 1 je uveden 

přehled všech zkoušených mobilních fází. Optimalizovat metodu tak, aby se uspokojivě 

separovali všechny analyzované látky, bylo poměrně náročné. Vyskytovaly se především 

problémy spojené s nedostatečnou separací píků s nízkou retencí, neeluováním píků 

za určitých podmínek (především PIH, PIH5P a PLP), případně se špatným tvarem píků, což 

byl problém především u analytů PIH, PIH5P, PLP. 

 

Vliv typu organické fáze 

Při použití methanolu jako organické složky mobilní fáze nebylo dosaženo dostatečné 

separace. Retence všech analytů byla velmi nízká i při použití vysokého procenta methanolu. 

Mnohem lepších výsledků, z hlediska separace i tvaru píků, bylo dosaženo  

při použití acetonitrilu, což také koresponduje s doporučeními pro HILIC separace. 

 

Vliv typu anorganické fáze 

Použití pouze vody, jako anorganické složky mobilní fáze, nebylo možné z důvodu 

nereprodukovatelnosti výsledků a špatného tvaru píků. Z tohoto důvodu byly následně 

zkoušeny pufry, a to octan amonný a mravenčan amonný, protože jsou vzhledem 

ke své těkavosti kompatibilní s MS detekcí. Octan amonný neumožnil dostatečnou separaci 

analytů, zatímco v případě mravenčanu amonného se podařilo jednotlivé složky separovat. 
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Vliv molarity pufru 

Síla pufru měla na některé z analytů výrazný vliv. Čím byl pufr slabší, tím lepší separace bylo 

na koloně dosaženo. Výrazněji se nárůst retence s klesající iontovou sílou pufru projevoval  

u PN, PL a PIH. Je pravděpodobné, že zde dochází k iontovým interakcím mezi analyty a 

stacionární fází. Ostatní analyty nebyly molaritou pufru výrazněji ovlivněny. Minimální 

množství pufru však muselo být zachováno s ohledem na tvar píků a retenci některých 

z analytů (PLP, PIH a PIH5P). Bohužel se však při použití 0,5 až 8mM mravenčanu 

amonného nepodařilo analýzy zopakovat. Dostatečné reprodukovatelnosti bylo dosaženo až 

při molaritě 10 mM mravenčanu amonného v anorganické složce mobilní fáze, která byla tedy 

vybrána jako nejvhodnější. 

Chromatogram 1: Vliv molarity pufru 

Složení mobilní fáze: 35 % mravenčan amonný (pH 3) různé molarity (A – 20 mM, B – 10 mM, C – 8 mM),  
65 % ACN, průtok 0,10 ml/min, teplota 25 °C 

 

 

 

 

 

 

 

A
 
B
 
C



Diplomová práce  Výsledky a diskuze 
 

42 

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 min
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

uV

Vliv pH pufru 

Nejvýrazněji ovlivňuje pH mobilní fáze retenci PN a PL, u kterých se s kyselejším pH 

výrazně prodlužuje retenční čas. To je zřejmě dáno ionizací pyridinového dusíku  

ve struktuře obou forem vitaminu B6. Obdobně jen v menší míře je v kyselejším pH ovlivněna 

retence PIH, což opět koresponduje se změnou ionizačního stavu sloučeniny. U ionizovaných 

sloučenin totiž ovlivňují retenci nejen primární, ale i sekundární interakce, a proto je vyšší. 

Retence ostatních analyzovaných látek (INH, AcINH, PLP, PIH5P) nebyla změnou 

pH mobilní fáze výrazně ovlivněna. 

Mezi hlavní výhody použité kolony ZIC®-pHILIC, kde nosičem zwitteriontové 

funkční skupiny je polymer, patří široké rozpětí pH, především v alkalickém prostředí  

(pH 2-10). Při hledání vhodných chromatografických podmínek k dělení daných analytů bylo 

tedy možno využít i vyššího pH, než u kolon ZIC®-HILIC vázaných na silikagelu. Bylo 

vyzkoušeno pH 9, ale nebylo dosaženo uspokojivé separace analytů. Zvýšená stabilita kolony 

ZIC®-pHILIC v alkalickém prostředí tak nepřináší u této skupiny analytů výraznější výhody 

při jejich dělení. Naopak nejlepší separace bylo dosaženo při nízkých pH, jako nejvhodnější 

bylo zvoleno pH 3.  

Chromatogram 2: Vliv pH pufru 

Složení mobilní fáze: 10 % 2mM mravenčan amonný (A – pH 9, B – pH 3), 90 % ACN, průtok 0,10 ml/min, 
teplota 25 °C 

 
 
A
 
B
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Vliv procentuálního zastoupení organické složky mobilní fáze 

Se vzrůstající podílem organické složky u HILIC vzrůstá i retence látek na koloně, čímž se 

prodlužuje doba analýzy. Největší vliv měla změna procent organické fáze na PLP a PIH5P. 

Nicméně PIH resp. PIH5P se nad 85 % resp. nad 75 % organické fáze přestaly eluovat. 

Kromě množství ACN v mobilní fázi zde sehrává roli i její molarita. Molarita byla totiž 

při experimentu počítána pouze na anorganickou část mobilní fáze, nikoli na její celý objem  

(viz chromatogram 3). Při změně poměru acetonitrilu k pufru v mobilní fázi tak dochází i  

ke změně celkové molarity mobilní fáze. Jak roste podíl acetonitrilu v mobilní fázi, klesá 

podíl pufru a zmenšuje se molarita mobilní fáze. Při provedení experimentů, kdy byla 

molarita mobilní fáze konstantní, bylo chování dle HILIC zřetelněji patrné. 

Chromatogram 3: Vliv procentuálního zastoupení ACN v mobilní fázi 

Složení mobilní fáze: 20mM mravenčan amonný (pH 3), ACN (A – 90 %, B – 75 %, C – 65 %, D – 60 %,  
E – 55 %, F – 50 %), průtok 0,10 ml/min, teplota 25 °C 
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Vliv průtoku mobilní fáze 

Čím vyšší je průtok mobilní fáze kolonou, tím rychleji jsou z kolony eluovány jednotlivé 

látky, zkracuje se tedy doba analýzy a analyty mají méně času na dělení, proto dochází  

ke zhoršení jejich separace. 

Naopak při sníženém průtoku jsou látky zadržovány na koloně déle a jejich vymývání 

je pomalejší a doba analýzy se tak prodlužuje. Může dojít ke zlepšení separace, nicméně 

zároveň ke zhoršení tvaru jednotlivých píků. V případě prováděných analýz umožnil nižší 

průtok lepší separaci píku AcINH a INH. 

Chromatogram 4: Vliv průtoku mobilní fáze 

Složení mobilní fáze: 40 % 10mM mravenčan amonný (pH 3), 60 % ACN, různý průtok (A – 0,12 ml/min,  
B – 0,10 ml/min, C – 0,08 ml/min), teplota 25 °C 
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Vliv teploty na koloně 

Se vzrůstající teplotou, na kterou je termostatována kolona, dochází ke zrychlení analýzy. 

 

Chromatogram 5: Vliv teploty na koloně 

Složení mobilní fáze: 40 % 10mM mravenčan amonný (pH 3), 60 % ACN, průtok 0,10 ml/min,  
různá teplota (A – 40 °C, B – 25 °C, C – 15 °C) 
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Finální podmínky pro separaci 

Na základě optimalizace různých parametrů metody byly nakonec nalezeny chromatografické 

podmínky umožňující separaci všech hodnocených analytů. Stacionární fáze byla kolona 

SeQuantTM ZIC®-pHILIC, mobilní fáze 40 % 10mM mravenčanu amonného (pH 3) a   

60 % acetonitrilu, průtok 0,10 ml/min a teplota na koloně 25 °C. 

Chromatogram 6: Finální separace směsi analyzovaných látek 

Složení mobilní fáze: 40 % 10mM mravenčan amonný (pH 3), 60 % ACN, průtok 0,10 ml/min, teplota 25 °C 
Černě je znázorněna detekce při 260 nm a růžově při 297 nm. 
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Chromatogram 7: Záznam analýz jednotlivých standardů 

Složení mobilní fáze: 40 % 10mM mravenčan amonný (pH 3), 60 % ACN, průtok 0,10 ml/min, teplota 25 °C, 
PL a PN detekovány při vlnové délce 297 nm, ostatní analyty při vlnové délce 260 nm. 

Chromatogram 8: Záznam slepého vzorku 

Obsahuje 40 µl metanolu, 50 µl DMSO, 135 µl vody. 
Složení mobilní fáze: 40 % 10mM mravenčan amonný (pH 3), 60 % ACN, průtok 0,10 ml/min, teplota 25 °C. 
Černě je znázorněna detekce při 260 nm a růžově při 297 nm.  
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Přenos metody na HPLC/MS 

Po optimalizaci všech parametrů chromatografické metody a nalezení finálních HPLC/UV 

podmínek, umožňujících hodnocení jednotlivých složek, byla metoda přenesena 

na HPLC/MS. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce citlivou metodu, byla by pro další 

použití, především u biologických vzorků, vhodná. Navíc tato metoda umožňuje analýzu látek 

bez nutnosti jejich úplné separace. Podařilo se nalézt podmínky kompatibilní s MS detekcí, 

takže se metoda dala snadno přenést. Byla použita kolona SeQuantTM ZIC®-pHILIC, mobilní 

fáze 40 % 10mM mravenčanu amonného (pH 3) a 60 % acetonitrilu, průtok 0,10 ml/min a 

teplota na koloně 25 °C. Byl zaznamenán chromatogram v SIM modu, kde byly jednotlivé 

analyty sledovány na základě příslušných m/z: INH 138, AcINH 180, PN 168,  

PL 170, PLP 248, PIH 287 a pro PIH5P 367. Síla pufru hraje v případě MS detekce 

významnou roli - čím vyšší je obsah pufru v mobilní fázi, tím nižší je citlivost metody. 

V případě hodnocených analytů se tento jev projevil nejvýrazněji u PLP, kde byl pík jen 

velmi špatně detekován. V případě ostatních analytů tento vliv nebyl tak výrazný. Naopak 

u PIH a PIH5P došlo ke zhoršení tvaru píků, chvostování. Na chromatogramu 9 je uvedena 

výsledná separace analytů za použití metody HPLC/MS. 
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Chromatogram 9: Výsledná separace analytů za použití metody HPLC/MS 

Složení mobilní fáze: 40 % 10mM mravenčan amonný (pH 3), 60 % ACN, průtok 0,10 ml/min, teplota 25 °C 
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6. Závěr 

Cílem předkládané diplomové práce bylo vyvinout analytickou metodu umožňující separaci 

izoniazidu, jeho hlavního metabolitu (acetylizoniazidu), potenciálních metabolitů (pyridoxal 

isonikotinoyl hydrazon, pyridoxal isonikotinoyl hydrazon-5-fosfát) a vitamínů B6 (pyridoxol, 

pyridoxal, pyridoxal-5-fosfát). Jako vhodná metoda pro hodnocení těchto analytů byla 

vybrána metoda HPLC. Nejprve bylo využito spojení HPLC s ultrafialovým detektorem a 

následně s hmotnostním detektorem. 

Po teoretickém seznámení s řešenou problematikou byla z dostupných zdrojů 

vypracována literární rešerše zabývající se HPLC, HILIC a analyzovanými látkami (tj. INH, 

AcINH, PN, PL, PLP, PIH, PIH5P). 

V experimentální části práce byly optimalizovány podmínky, které by umožnily 

separaci sedmi hodnocených analytů. Byla vybrána chromatografická kolona SeQuantTM 

ZIC®-pHILIC (150 x 2,1 mm, 5 µm, Merck). Jedná se o nový typ stacionární fáze, která je 

vhodná především pro separaci polárních látek, které jsou na běžných RP kolonách 

zadržovány jen velmi slabě, a s možností použití pH 2-10. Během vývoje metody byl zkoušen 

vliv složení mobilní fáze, její síla, pH, průtok a teplota na koloně. Problematická byla 

především analýza PLP, PIH a PIH5P, u kterých se nedařilo nalézt chromatografické 

podmínky zajišťující vhodnou retenci a tvar píků. Nejlepší separace tak bylo dosaženo za 

použití mobilní fáze obsahující 40 % 10mM mravenčanu amonného (pH 3) a 60 % 

acetonitrilu (v/v), při průtoku 0,10 ml/min a teplotě na koloně 25 °C. Ačkoli se nepodařilo 

zcela odseparovat píky AcIZN s PIH5P a PLP s IZN, jednalo se o jediné podmínky, při 

kterých bylo možné hodnotit všechny analyty.  

Vzhledem k tomu, že byly chromatografické podmínky optimalizovány s ohledem 

na požadavky MS detekce, úplná separace nebyla nezbytná. Vyvinutá metoda tedy byla 

použita pro HPLC s MS detekcí, kde se ji podařilo reprodukovat. Podařilo se vyvinout 

HPLC/UV a HPLC/MS metody, které umožňují  hodnocení všech analyzovaných látek.
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Abstrakt 

Vývoj analytické metody pro studium významu hydrazonových metabolitů  

při intoxikaci izoniazidem II. 
 

Jana Charvátová 
 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 

 

Klíčová slova: izoniazid, vitamín B6, hydrazon, hydrofilní interakční chromatografie 

 

Byla vyvinuta HPLC/UV metoda umožňující separaci izoniazidu - INH, jeho hlavního 

metabolitu (acetylizoniazid - AcINH) a potenciálních metabolitů (pyridoxal isonikotinoyl 

hydrazon - PIH, pyridoxal isonikotinoyl hydrazon-5-fosfát – PIH5P), vitamínů B6 (pyridoxin 

- PN, pyridoxal - PL a pyridoxal-5-fosfát - PLP) za užití ZIC-pHILIC stacionární fáze. 

Pro zjištění vlivu na retenci daných látek byly optimalizovány následující parametry: složení 

mobilní fáze, procentuální zastoupení organické fáze, síla a pH pufru, průtok mobilní fáze a 

teplota kolony. Nejlepší dostupné separace bylo dosaženo za použití 10mM mravenčanu 

amonného (pH 3) a ACN (40:60, v/v) při průtoku 0,10 ml/min a teplotě kolony 25 °C.  

Vyvinuté podmínky byly následně úspěšně použity při HPLC/ESI/MS analýze. 

Experimentálně bylo zjištěno, že nejintenzivnějším iontem ve spektru u všech analytů jsou 

protonované molekuly v pozitivním módu [M+H]+. Analyty byly hodnoceny v SIM (selected 

ion monitoring) módu při hodnotách m/z: INH 138, AcINH 180, PN 168, PL 170, PLP 248, 

PIH 287 a pro PIH5P 367.  
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Abstract 

Bioanalytical method development for the investigation of role of pyridoxal 

isonicotinoyl hydrazone in isoniazid intoxication II. 
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Keywords: isoniazid, vitamin B6, hydrazone, hydrophilic interaction chromatography 

 

HPLC/UV method was developed for analysis of isoniazid - INH, its main 

(acetylisoniazid - AcINH) and putative metabolites (pyridoxal isonicotinoyl hydrazone - PIH, 

pyridoxal isonikotinoyl hydrazone 5-phosphate – PIH5P), vitamins B6 (pyridoxine - PN, 

pyridoxal - PL and pyridoxal 5-phosphate - PLP) using ZIC-pHILIC stationary phase. 

The following parameters were modified to assess their impact on the retention of these 

compounds: composition of mobile phase, percentage content of organic solvent, buffer 

concentration, pH, flow rate of mobile phase and column temperature. The best available 

separation of the compounds was achieved using 10mM ammonium formate (pH 3) and ACN 

(40:60, v/v), flow rate 0.10 ml/min and column temperature 25 °C. 

Developed method was transferred to HPLC/ESI/MS. Experiments revealed that all 

analytes gave the higher signal in positive mode and the most abundant ions were the 

protonated molecules [M+H]+. All analytes were determined in SIM (selected ion monitoring) 

mode at following m/z: INH 138, AcINH 180, PN 168, PL 170, PLP 248, PIH 287 and 

PIH5P 367. 
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