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 Disertační práce se zabývá stanovením vybraných léčiv, jejich metabolitů a dalších 

biologicky aktivních látek v biologickém materiálu. Tato oblast instrumentální analýzy se 

dostává v posledních letech do popředí zájmu, zejména z důvodu monitorování a optimalizace 

léčby s cílem dosáhnout individuálně co nejefektivnější terapie s minimem nežádoucích 

vedlejších účinků, či z důvodů toxikologických. 

 Práce se soustředila na celou analytickou fázi laboratorního vyšetření, tzn. nejen na 

vývoj a validaci chromatografických metod pro stanovení cílových analytů, ale zejména na 

přípravu vzorku biologického materiálu před vlastní analýzou. Tato fáze je pro samotné 

stanovení analytů z biologického materiálu naprosto nezbytná, neboť určuje nejen správnost 

výsledku laboratorního vyšetření, ale také životnost analytické instrumentace, zvláště 

chromatografických kolon. V současné době se stále nejvíce používají k přípravě vzorku 

k analýze tradiční extrakční techniky LLE a SPE, které jsou však velice pracné, obtížně 

automatizovatelné, časově náročné, s vysokou spotřebou vzorku a organických rozpouštědel. 

Proto se v současné době vyvíjí mnoho nových technik přípravy vzorku k analýze, které 

eliminují výše uvedené nedostatky.  

 Teoretická část této disertační práce se v úvodu zabývá různými pre-analytickými 

vlivy, které mohou významně ovlivnit výsledek analýzy. Vliv pre-analytické fáze na výsledek 

laboratorního vyšetření je často opomíjen, přestože se jedná o oblast, kde může vzniknout 

obrovské množství chyb, které mohou výsledek ovlivnit zcela zásadně. 

 Dále se teoretická část věnuje technikám přípravy vzorku k analýze, na jejichž 

provedení je správnost výsledku opět výrazně závislá. Jsou zde popsány nejčastěji používané 

tradiční techniky přípravy vzorku, hlavní pozornost je však věnována moderním extrakčním 



technikám, které se rozvíjejí v posledních letech a které vedou k plné automatizaci, 

miniaturizaci a urychlení přípravy vzorku před analýzou.  

 Důležitou součástí této disertační práce je vypracovaná rešeršní publikace týkající se 

využití moderních extrakčních sorbentů, tzv. materiálů s omezeným přístupem (RAM), 

umožňujících on-line extrakci přímo v chromatografickém zařízení a techniky přepínání 

kolon v HPLC analýze biologicky aktivních látek v komplexních matricích. 

 Experimentální část disertační práce je rozdělena do dvou tematických celků. První se 

věnuje problematice stanovení vitamínu A a vitamínu E v biologickém materiálu. Byla 

vyvinuta a validována HPLC metoda s UV detekcí a s on-line extrakcí probíhající přímo 

v chromatografickém systému na speciálních extrakčních sorbentech, tzv. RAM, zapojených 

do systému technikou přepínání kolon (CSW) pro současné stanovení vitamínu A a vitamínu 

E v plazmě a v séru.  

 Druhý okruh experimentální části se zabývá problematikou chromatografického 

stanovení statinů a jejich metabolitů v séru a v jednotlivých lipoproteinových frakcích. Zde 

byly publikovány dva články. První recenzovaný se týká počátků vývoje chromatografických 

metod pro stanovení statinů na našem pracovišti, druhý impaktovaný se zabývá vývojem a 

validací UPLC-MS/MS metody pro současné stanovení simvastatinu, atorvastatinu, jejich 

metabolitů a laktonových forem v biologickém materiálu po předchozí SPE. 

 Všechny vyvinuté metody jsou detailně popsány v publikovaných pracích. Jejich plná 

znění jsou uvedena v přílohách a jsou doplněna krátkým komentářem v kapitole „Výsledky a 

diskuze“.   

 

 


