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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL� 
 

ACN acetonitril 

BEH Bridged Elhylene Hybrid  (kolonový UPLC sorbent) 

CZE kapilární zónová elektroforéza (capillary zone  

electrophoresis) 

f-Met-tRNA N-formylmethionyl tranfer RNA 

GC plynová chromatografie (gas chromatography) 

HLB  Hydrophilic-Lipophilic-Balanced (sorbent pro extrakci  

tuhou fází) 

HPLC vysokoú�inná kapalinová chromatografie (high  

performance liquid chromatography) 

LLE extrakce kapalina-kapalina (liquid-liquid extraction) 

LLOQ limit kvantifikace (lower limit of quantification)  

m/z pom�r hmostnost ku náboji fragmentu 

MECC micelární elektrokinetická kapilární chromatografie 

MeOH metanol 

MF mobilní fáze  

MISPE extrakce tuhou fází založená na molekulovém rozpoznávání  

(moleculary imprinted polymer solid phase extraction) 

Mr relativní molekulová hmotnost 

mRNA messenger RNA 

MS ev. MS/MS hmotnostní spektrometrie ev. tandemová hmotnostní  

spektrometrie (mass spectrometry) 

MSPD extrakce disperzní tuhou fází (matrix solid phase dispersion) 

Na2EDTA disodná s�l kyseliny ethylendiamintetraoctové 

PDA detektor detektor diodového pole (polydiod array detector) 

ppm parts per million 

Ri,j míra rozlišení pík� dvou sousedních analyt� 

RNA ribonukleová kyselina (ribonucleic acid) 

RSD relativní sm�rodatná odchylka (relative standard deviation) 

SPE extrakce na tuhé fázi (solid phase extraction) 
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TLC tenkovrstevná chromatografie (thin layer chromatography) 

tRNA transferová RNA 

UPLC ultraú�inná kapalinová chromatografie (ultra  

performance liquid chromatography) 

UV detekce detekce ultrafialovým zá�ením (ultraviolet detection) 

v/v pom�r objem� 
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1 ÚVOD 
 
 Antibiotika mají široké využití v humánní i veterinární medicín� a jsou také hojn� 

používána v oblasti chovu dobytka k urychlování r�stu hospodá�ských zví�at. 

V organismu dochází po aplikaci antibiotik k jejich �áste�né metabolizaci, zna�ná �ást 

t�chto látek je však vylou�ena v nezm�n�né �i konjugované form�, p�i�emž 

konjugované formy mohou být následn� p�em�n�ny zp�t na p�vodní látku. Do 

životního prost�edí se antibiotika dostávají exkrecí z organismu, z odpadních vod nebo 

ze zem�d�lských polí hnojených mrvou s obsahem t�chto látek. Antibiotika následn� 

kontaminují povrchové a podzemní vody a mohou se dostávat také do vody pitné. 

Studie prokazují n�které vlivy na živé organismy, jako jsou hormonální zm�ny  

u vodních živo�ich� �i rezistence bakterií. P�ítomnost antibiotik v pitné vod� však 

p�edstavuje zatím neznámé zdravotní riziko pro živé organismy v�etn� �lov�ka, nebo� 

dochází k celoživotní chronické expozici t�mto látkám. Tato fakta poukazují na nutnost 

vývoje nových metod vhodných pro detekci antibiotik ve vodném prost�edí, stejn� jako 

monitorování výskytu antibiotik na území �eské republiky.  
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2 CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 Cílem diplomové práce bylo vypracování metody stanovení �ty� vybraných 

antibiotik (klindamycin, linkomycin, doxycyklin, tetracyklin) v �í�ní vod�.  

 

 Vzorky byly analyzovány metodou UPLC s UV detekcí. UPLC p�edstavuje 

v porovnání s HPLC modern�jší, ú�inn�jší a �asov� mén� náro�nou metodu, výhodou je 

také nižší spot�eba rozpoušt�del a vzorku. Metoda UPLC byla pro své výhody využita 

p�i vývoji metody SPE a chromatografických parametr�. Pro kone�né analýzy reálných 

vzork� �í�ní vody byla metoda p�evedena do HPLC–MS/MS módu z d�vodu 

detek�ního limitu metody. Metodou UPLC-UV byly nejprve analyzovány vzorky 

standard� �ty� antibiotik a vzorky �í�ní vody spikované sm�sí antibiotik o vyšší 

koncentraci, �ádov� desítek až stovek µg/L. Metoda zpracování a extrakce vzork� �í�ní 

vody pro potenciáln� p�ítomné koncentrace (desítky ng/L) antibiotik ve vod� byla 

ov��ena pomocí HPLC s MS/MS detekcí, kdy byla �í�ní voda spikována sm�sí 

antibiotik na kone�nou koncentraci 50 ng/L.  

 V budoucnu bude UPLC metoda propojena s hmotnostním spektrometrem (nap�. 

využitím tzv. MALDI spotting systému), �ímž bude použitelná i pro detekci 

reziduálních antibiotik v �í�ní vod�.  

  

 Klí�ovými parametry vyvíjené metody zpracování, extrakce a stanovení sm�si 

antibiotik metodou UPLC-UV v �í�ní vod� byly: maximální výt�žnost metody, limit 

kvantifikace (LLOQ) a reprodukovatelnost metody. Velký d�raz byl kladen  

na selektivitu metody, nebo� �í�ní voda obsahuje velké množství ne�istot a p�edstavuje 

tak velmi složitou matrici. V neposlední �ad� by m�la být metoda co nejjednodušší  

a �asov� a ekonomicky nep�íliš náro�ná. 
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3 TEORETICKÁ �ÁST 

3.1 ANTIBIOTIKA 
 

Antibiotika jsou látky, které inhibují r�st (množení) mikroorganism�,  

tj. navozují bakteriostázu, nebo je usmrcují, tj. p�sobí baktericidn�1. Jedná se  

o nízkomolekulární látky s molární hmotností nižší než 2000 g/mol, které jsou 

produkovány bakteriemi nebo houbami1,2 (výjimkou jsou n�která peptidová antibiotika, 

která mají molekulovou hmotnost mnohem vyšší). Antibiotika se vyrábí fermenta�ní 

cestou a mohou být dále modifikována nebo p�em��ována pomocí biotransformace na 

nové látky s novými biologickými ú�inky2. Antibiotika vyráb�ná fermenta�ní cestou 

jsou využívána nejen proti patogenním mikroorganism�m, ale také v terapii proti 

nádorovým onemocn�ním, k ochran� rostlin (herbicidy) a dále jako insekticidy, 

pesticidy, akaracidy (proti rozto��m) apod. Základním požadavkem na antibiotikum je 

optimální antimikrobiální ú�inek a minimální toxicita pro hostitele, tj. vysoká 

selektivita ú�inku1.  

 

3.1.1 D�LENÍ ANTIBIOTIK 
 

Antibiotika lze rozd�lit do n�kolika skupin podle r�zných hledisek, nap�íklad podle 

p�vodu, podle biologických ú�ink�, podle chemické struktury podle mechanismu 

ú�inku �i dalších kritérií2.  

3.1.1.1 D�lení podle p�vodu2 
 

Z hlediska p�vodu lze antibiotika rozd�lit na ta, která jsou produkována: 

a) mikroorganismy jako jsou streptomycety, houby, mykobakterie, apod. 

b) vyššími rostlinami, �asami a lišejníky 

c) živo�ichy 
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3.1.1.2 D�lení podle biologických ú�ink�2 
 

Podle biologických ú�ink� antibiotik lze tyto látky d�lit na následující skupiny: 

a) antibiotika s antiinfek�ní aktivitou (antibakteriální, antivirální, 

antitrypanosomální apod.) 

b) antibiotika s protinádorovou aktivitou (kancerostatická, cytostatická) 

c) antibiotika s jinou aktivitou proti živým bu�kám (insekticidní, herbicidní, 

akaricidní (proti rozto��m), nematocidní (proti há	átk�m), defolia�ní apod.) 

 

3.1.1.3 D�lení podle mechanismu ú�inku2 
 

Na základ� mechanismu ú�inku d�líme antibiotika do následujících podskupin: 

a) antibiotika zp�sobující inhibici syntézy bun��né st�ny (nap�. peniciliny) 

b) antibiotika zp�sobující poruchy funkce cytoplasmatické membrány (nap�. 

azoly) 

c) antibiotika zp�sobující inhibici syntézy bílkovin (nap�. makrolidy, 

tetracykliny) 

d) antibiotika zp�sobující inhibici syntézy nukleových kyselin (nap�. 

sulfonamidy) 

3.1.1.4 D�lení podle chemické struktury1 
 

Podle chemické struktury d�líme antibiotika na mnoho podskupin: peniciliny, 

cefalosporiny, chloramfenikol, tertacykliny, makrolidy, bazická aminoglykosidová 

antibiotika, cyklická polypeptidová antibiotika, sulfonamidy, linkosamidy a další. 
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3.1.2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH SKUPIN ANTIBIOTIK 
 

Následující podrobn�jší popis vlastností jednotlivých skupin antibiotik se bude týkat 

pouze t�ch skupin, do kterých spadají antibiotika, jež jsou p�edm�tem diplomové práce. 

Jedná se tedy o linkosamidy (klindamycin, linkomycin) a tetracykliny (doxycyklin, 

tetracyklin). 

3.1.2.1 Mechanismus p�sobení vybraných skupin antibiotik 
 

Obecný mechanismus p�sobení linkosamid� a tetracyklin� je shodný, nebo� pat�í do 

skupiny látek zp�sobujících inhibici syntézy bakteriálních bílkovin. Selektivita ú�inku 

je dána odlišnou strukturou bakteriálního a eukaryotického ribozómu2. Bakteriální 

ribozóm sestává ze dvou podjednotek – 30S a 50S, velikost celého ribozómu je 70S. 

Ribozómy v eukaryotických bu�kách jsou složeny z podjednotek o velikosti 40S a 60S 

a celkový rozm�r ribozómu je 80S2. Bakteriální syntéza bílkovin na ribozómech 

(translace) probíhá v n�kolika krocích1. Stimulem pro zahájení je vazba messenger 

RNA (mRNA) na menší ribozomální podjednotku (30S). Na inicia�ní kodon (triplet 

bází odpovídající ur�ité aminokyselin�) mRNA se naváže N-formylmethionyl tranfer 

RNA (fMet-tRNA) a následn� dochází k p�ipojení v�tší ribozomální podjednotky (50S). 

Dále nastává proces tvorby a prodlužování peptidového �et�zce, tzv. elongace, kdy se 

transferová RNA (tRNA), nesoucí odpovídající antikodon (triplet bází, který se 

navazuje na p�íslušný kodon v mRNA) a p�íslušnou aminokyselinu váže na specifické 

místo na ribozómu a jednotlivé aminokyseliny jsou propojovány peptidovou vazbou do 

peptidového �et�zce. P�ítomnost stop-kodónu na mRNA zastaví proces elongace a dojde 

k uvoln�ní vzniklého peptidového �et�zce2. Antibiotika inhibující syntézu bílkovin 

ovliv�ují proces elongace peptidového �et�zce r�znými mechanismy1,  

viz. kapitoly 3.1.2.2 a 3.1.2.3.  

3.1.2.2 Linkosamidy 
 

Linkosamidy se vyzna�ují neobvyklým antimikrobiálním spektrem p�sobení. 

P�írodním linkosamidem je nap�íklad linkomycin. Semisyntetické deriváty linkomycinu 

byly p�ipraveny ve snaze zlepšit jeho vlastnosti, ukázaly se však být mén� aktivní. 

Výjimku tvo�í chlorovaný derivát klindamycin, který je efektivn�jší než p�írodní 
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linkomycin. Linkosamidy jsou efektivní proti mnoha Gram-pozitivním a neefektivní 

proti Gram-negativním aerobním bakteriím, jsou však široce a siln� efektivní proti 

anaerob�m2. Linkosamidová antibiotika se používají výhradn� u nemocných 

s infekcemi kostí a m�kkých tkání, a to hlavn� u infekcí, které vznikly p�i 

stomatologických onemocn�ních3. Mechanismus p�sobení linkosamid� se nepoda�ilo 

zatím pln� objasnit, je však velmi pravd�podobné, že tato antibiotika ovliv�ují 

peptidyltransferázovou reakci zablokováním specifického místa bakteriálního ribozómu, 

�ímž zamezí translaci2.  

3.1.2.2.1 Klindamycin 
 

Klindamycin je bílá krystalická látka, jejíž relativní molekulová hmotnost je  

Mr = 424,2 a pKa = 7,7 4. Klindamycin je semisyntetický produkt dodávaný ve form� 

hydrodrochloridu a  p�edstavuje nejú�inn�jší antibiotikum skupiny linkosamid�5. Vodné 

roztoky této látky se vyzna�ují velmi ho�kou chutí2. Klindamycin se siln� váže na 

bílkoviny, vylu�uje se žlu�í a mo�í. Penetruje dob�e do kostní tkán�, šlach a kloub�. Je 

proto vhodný u stafylokokových osteomyelitid a u infekcí necitlivých na jiná 

protistafylokoková antibiotika1. Dále je aplikován p�i lé�b� zápalu plic, angíny, akné  

a dalších onemocn�ní2. Struktura klindamycinu je uvedena na Obr. 1. 
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Obr. 1: Klindamycin 
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3.1.2.2.1.1 Stanovení klindamycinu 
 

UPLC metoda stanovení klindamycinu nebyla dosud v literatu�e popsána. 

Z chromatografických metod byla pro stanovení klindamycinu v r�zných matricích 

majoritn� použita metoda reverzní vysokoú�inné kapalinové chromatografie (dále jen 

reverzní HPLC) lišící se v jednotlivých publikacích provedením a zp�soby detekce. 

Literatura uvádí využití UV detekce6,7, elektrochemické detekce8, MS �i MS/MS 

detekce9,10,11, chemiluminiscen�ní detekce pomocí tris(bipyridine)-ruthenia(III)12  

�i metodu reverzní HPLC za použití iontov� párového �inidla s následnou UV detekcí13. 

Starší publikace uvád�jí také stanovení klindamycinu metodou tenkovstvé 

chromatografie (dále jen TLC)14. Uvedenými metodami bylo toto antibiotikum 

stanoveno nap�íklad v lidské �i zví�ecí plazm�6,7,10,11, v lidském séru9 �i v lé�ivech13.  

Ve vodné matrici byl klindamycin p�ednostn� stanovován metodou reverzní HPLC 

s MS/MS detekcí15. 

3.1.2.2.1.2 Metody extrakce klindamycinu z matrice 
 

Literaturou uvád�né extrak�ní postupy p�i stanovení klindamycinu v r�zných 

matricích jsou extrakce na tuhé fázi (dále jen SPE) a extrakce kapaliny kapalinou (dále 

jen LLE). Nap�íklad pro extrakci klindamycinu ze vzorku svaloviny byla použita 

metoda SPE16, ze vzorku lidské plazmy byla tato látka izolována pomocí LLE17. Pro 

extrakci klindamycinu z vodné matrice byla dle publikací využita SPE18. Touto 

metodou dochází k p�e�išt�ní vzorku, odd�lení analytu od interferujících složek matrice 

a zakoncentrování analytu ve vzorku18. 

3.1.2.2.2  Linkomycin 
 
 Linkomycin je bílá krystalická látka, jejíž relativní molekulová hmotnost je  

Mr = 406,2 a pKa = 7,6. Linkomycin je produkován jako sekundární metabolit bakterie 

Streptomyces linkolnensis a komer�n� je dodáván ve form� hydrochloridu. Je aktivní 

proti Gram-pozitivním organism�m, hlavn� streptokok�m a stafylokok�m, 

mykobakterie však vykazují v��i tomuto antibiotiku rezistenci. Linkomycin je využíván 

k lé�b� stafylokokové faryngitidy, zán�tu st�edního ucha zp�sobeného Gram-pozitivním 

kokem, zápalu plic �i hnisavých kožních onemocn�ní. Je také vhodnou náhradou 
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k lé�b� infekcí zp�sobených Gram-pozitivním kokem, kdy stav pacienta vylu�uje 

užívání penicilinu. Pro tyto aplikace je dnes však p�ed linkomycinem dávána p�ednost 

klindamycinu2. Struktura linkomycinu je znázorn�na na Obr. 2.  
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Obr. 2: Linkomycin 
 

 

3.1.2.2.2.1 Stanovení linkomycinu 
 
 Stanovení linkomycinu v kultiva�ním médiu bylo popsáno za použití UPLC19, 

stanovení linkomycinu v r�zných matricích metodou reverzní HPLC19,20,21,22, metodou 

plynové chromatografie (dále jen GC)23 �i metodou kapilární zónové elektroforézy 

(dále jen CZE)24 za použití r�zných detek�ních metod. Jedná se nap�íklad  

o UV detekci19, elektrochemickou detekci21,24, MS �i MS/MS detekci20,22,25. Uvedenými 

technikami byl linkomycin detekován v r�zných matricích, nap�íklad  

v  kultiva�ním médiu19, v kravském mléce, v jogurtu20, v medu21, ve veterinárních 

p�ípravcích26 �i ve sm�si látek chemicky podobných21. N�které publikace uvád�jí také 

stanovení linkomycinu metodou TLC s denzitometrickým stanovením26.  

 Ve vodné matrici byl linkomycin stanoven metodou reverzní HPLC s MS/MS 

detekcí25. 

 

 



  Teoretická �ást – Antibiotika 

16 

3.1.2.2.2.2 Metody extrakce linkomycinu z matrice 

 

Linkomycin lze extrahovat z matrice metodou extrakce disperzní tuhou fází (matrix 

solid phase dispersion – MSPD)20 a metodou SPE19,22,25, která byla také p�evzata  

a upravena v této práci. 

3.1.2.3 Tetracykliny 
 

Skupinu tetracyklin� tvo�í p�írodní látky produkované bakteríí Streptomyces spp.  

a jejich semisyntetické deriváty odvozené od hydronaftacenového jádra obsahujícího 

�ty�i spojené kruhy. Mezi p�írodní produkty pat�í nap�íklad chlortetracyklin �i 

tetracyklin, skupina semisyntetických analog� obsahuje nap�íklad doxycyklin �i 

methacyklin2. Tetracykliny p�edstavují širokospektrá antibiotika inhibující mnohé b�žné  

Gram-pozitivní a Gram-negativní bakterie, chlamidie, riketsie a další2. Obecn� se uvádí, 

že jsou efektivn�jší proti Gram-pozitivním bakteriím než proti Gram-negativním 

bakteriím2. Jednotlivá antibiotika skupiny tetracyklin� se navzájem liší 

farmakokinetickými vlastnostmi a citlivostí mikroorganism�.1 Tetracykliny p�sobí 

p�evážn� bakteriostaticky inhibicí syntézy bílkovin. Do bu�ky pronikají energeticky 

závislým pochodem, v cytoplasm� se váží na 30S ribozomální podjednotky v míst� 

vazby aminoacyl-tRNA na komplex tvo�ený ribozómem a mRNA. Tato vazba brání 

p�ístupu nových aminokyselin do nov� vytvá�eného peptidového �et�zce, �ímž je 

do�asn� narušena syntéza bakteriálních bílkovin1,2. Tetracykliny však zárove� pronikají 

do sav�ích bun�k a mohou tak ovliv�ovat proteosyntézu v eukaryotických ribozómech. 

Koncentrace antibiotik dosažené p�i lé�b� našt�stí nepoškozují cytoplasmatické 

ribozómy a jsou ú�inné pouze proti mitochondriálním ribozóm�m. Vysv�tlením se zdá 

být fakt, že antibiotika nejsou koncentrována mitochondriemi tak aktivn�, jako je tomu 

v p�ípad� bakterií, a dosažené koncentrace tudíž neovliv�ují enzymy dýchacího �et�zce. 

Využití tetracyklin�, navzdory jejich širokému spektru ú�innosti, v dnešní dob� 

významn� klesá. D�vodem je stále se zvyšující resistence n�kterých b�žn� se 

vyskytujících bakterií na tato antibiotika a možnost jejich náhrady aktivn�jšími a lépe 

tolerovanými lé�ivy. Vzhledem ke své finan�ní dostupnosti jsou však tetracykliny stále 

hojn� využívané v rozvojových zemích. Zárove� p�edstavují vhodnou alternativu p�i 

lé�b� široké škály nemocí, jako je nap�íklad leptospiróza, antrax (�erné neštovice), 
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syfilitida, kapavka �i venerický granulom. Tetracykliny se stále používají p�i lé�b� 

infekcí dýchacích cest a mají také využití p�i dlouhodobé lé�b� u pacient� s alergií na 

penicilin2.  

3.1.2.3.1 Doxycyklin 
 

Doxycyklin je žlutá krystalická látka bez zápachu, o Mr = 444,2, která obsahuje ve 

své molekule t�i ionizovatelné skupiny a je tudíž charakterizována t�emi hodnotami 

pKa: pKa1 = 3,4; pKa2 = 7,7; pKa3 = 9,327. Aktivita, spektrum p�sobení a použití 

doxycyklinu pln� odpovídá obecné charakteristice skupiny tetracyklin�. Doxycyklin má 

své využití p�i lé�b� infekcí dýchacích cest a r�zných pohlavních chorob2.  Struktura 

doxycyklinu je znázorn�na na Obr. 3. 
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Obr. 3: Doxycyklin 
 
 

3.1.2.3.1.1 Stanovení doxycyklinu 
 

Stejn� jako v p�ípad� linkomycinu byl doxycyklin prekoncentrován  

a extrahován z r�zných matric metodou SPE a stanovován reverzní HPLC28,29,30, 

metodou CZE31,32 �i micelární elektrokinetickou kapilární chromatografií33 (MECC) za 

použití UV detekce28,33,34, fluorescen�ní detekce35, MS/MS detekce30,36, 

elektrochemické detekce29 nebo chemiluminiscen�ní detekce37. UPLC metoda stanovení 

doxycyklinu nebyla dosud v literatu�e popsána. Mezi jednodušší a finan�n� mén� 

náro�né metody stanovení této látky pat�í metoda TLC s UV detekcí a 

denzitometrickým stanovením38. Uvedenými metodami byl doxycyklin stanoven 
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nap�íklad v lidské plazm� �i séru28,34, v kravském mléku30, ve svalech �i ledvinách35, 

v mo�i34, v lécích33 a dalších matricích. Pro stanovení doxycyklinu ve vodné matrici 

byla použita metoda reverzní HPLC s MS/MS detekcí25.  

3.1.2.3.1.2 Metody extrakce doxycyklinu z matrice 
 

Publikace uvád�jí pro extrakci analytu z r�zných matric a pro úpravu vzork� použití 

metod SPE, LLE a MSPD. Nap�íklad pro extrakci doxycyklinu ze vzork� mo�i a séra 

byla použita metoda SPE25, z mléka byla tato látka extrahována metodou extrakce 

disperzní tuhou fází (MSPD)39 �i metodou LLE40. Pro extrakci doxycyklinu z vodné 

matrice uvádí literatura majoritní využití SPE25.  

3.1.2.3.2 Tetracyklin 
 

Tetracyklin je žlutá krystalická látka o Mr = 444,2. Tetracyklin obsahuje ve své 

molekule t�i ionizovatelné skupiny a je tudíž charakterizován t�emi hodnotami  

pKa: pKa1 = 3,3; pKa2 = 7,7; pKa3 = 9,5 41. Aktivita, spektrum p�sobení a použití této 

látky pln� odpovídá obecné charakteristice skupiny tetracyklin�. Tetracyklin je stále 

hojn� využíván k lé�b� pohlavn� p�enosných nemocí. Využívá se také k lé�b� kožních 

onemocn�ní, jako nap�íklad k lé�b� akné2. Struktura tetracyklinu je uvedena na Obr. 4. 
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Obr. 4: Tetracyklin 
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3.1.2.3.2.1 Stanovení tetracyklinu 
 

UPLC metoda stanovení tetracyklinu nebyla dosud v literatu�e popsána. Literatura 

uvádí stanovení tetracyklinu v r�zných matricích metodou reverzní HPLC29,42,43  

�i CZE44 za použití r�zných detek�ních metod. Jedná se nap�íklad  

o UV detekci42,43, elektrochemickou detekci29, fluorescen�ní detekci45,  

MS/MS detekcí25,46, chemiluminiscen�ní detekcí47 �i metodu reverzní HPLC za použití 

iontov� párového �inidla s následnou UV detekcí48. N�které práce uvád�jí také 

stanovení tetracyklinu metodou TLC49. Uvedenými metodami byl tetracyklin stanoven 

nap�íklad v kravském mléce43, v medu45, ve vejcích a dr�bežím mase48 a dalších 

matricích. Pro stanovení tetracyklinu ve vodné matrici byla použita metoda reverzní 

HPLC s MS/MS detekcí25,50.  

3.1.2.3.2.2 Analytické metody použité pro extrakci tetracyklinu 
 

 Prekoncentrace a extrakce tetracyklinu z rybích tkání byla provedena metodou 

SPE založené na molekulovém rozpoznávání (moleculary imprinted polymer solid 

phase extraction-MISPE)47, z medu byl tetracyklin extrahován metodou SPE44,46. Pro 

extrakci tetracyklinu z vodné matrice uvádí literatura využití SPE25,50, kdy dochází  

k p�e�išt�ní vzorku, odd�lení analytu od interferujících složek matrice  

a zakoncentrování analytu ve vzorku18. 
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3.2 VÝSKYT ANTIBIOTIK V ŽIVOTNÍM PROST�EDÍ 
 

Antibiotika tvo�í velkou �ást lé�iv používaných v posledních letech15. Ze studií 

vyplývá, že zatímco v roce 1997 bylo použito na území Evropské unie p�i veterinární 

lé�b� bakteriálních infekcí celkem 3 494 tun antibiotik, v roce 1999 �inila spot�eba 

3 902 tun. Navíc bylo v roce 1997 použito 1 599 tun antibiotik pro podporu r�stu 

hospodá�ských zví�at. Do roku 1999 bylo toto množství zredukováno na 786 tun 

z d�vodu zákazu n�kterých látek a kv�li obecné diskusi o nezbytnosti používání 

antibiotik za tímto ú�elem v oblasti chovu dobytka. V humánní medicín� bylo v roce 

1997 spot�ebováno 7 659 tun antibiotik, zatímco v roce 1999 vzrostla spot�eba  

na 8 528 tun15,51. 

Vzhledem ke skute�nosti, že pr�m�rná míra degradace antibiotik se pohybuje 

v rozmezí 50-60 %, je z�ejmé, že z celkové sumy více než 13 000 tun veterinárních  

i humánních antibiotik spot�ebovaných v roce 1999, došlo na území Evropy k vylou�ení 

n�kolika tisíc� tun t�chto látek do životního prost�edí15. Použitá antibiotika tak mohou 

být transportována do podzemních i povrchových vod a následn� i do pitné vody.  Mrva 

obsahující antibiotika je �asto používána k hnojení zem�d�lských p�d, �ímž m�že dojít 

ke kontaminaci podzemních vod, p�ípadn� i vod povrchových. Stejn� tak antibiotika 

používaná v humánní medicín� se mohou dostat do životního prost�edí, a to bu	 exkrecí 

nebo vypoušt�ním p�ebyte�ných antibiotik do odpadního systému18. Vzhledem k tomu, 

že  �istírny odpadních vod  nejsou v sou�asné dob� schopny odstranit velké množství 

lé�iv obsažených v odpadním vodách, dochází k vypoušt�ní t�chto látek do   

povrchových vod15. Výskyt antibiotik  v povrchových a podzemních vodách byl  

v n�kterých  zemích  již  potvrzen, a to v koncentracích �ádov� desítek ng/L 15,18,50.  

P�ítomnost antibiotik v podzemních a povrchových vodách p�edstavuje ohrožení 

p�ítomných živo�ich�, nebo� dlouhodobé vystavování chronickým dávkám t�chto látek 

zp�sobuje hormonální zm�ny v jejich organismech. Jedná se nap�íklad o tvorbu 

specifických protein� �i výskyt ur�itých charakteristických znak� u opa�ného pohlaví 

než je obvyklé15. Nicmén� hlavní problém p�edstavuje vznik a rozší�ení nových druh� 

rezistentních bakterií35. Jak již bylo zmín�no, antibiotika mohou setrvávat 

v povrchových a podzemních vodách a mohou být následn� transportována do pitné 
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vody. Potenciální p�ítomnost antibiotik ve zdrojích pitné vody m�že zp�sobovat zatím 

neznámé poruchy z d�vodu celoživotní expozice chronickým dávkám t�chto látek25. 
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3.3 ANTIBIOTICKÁ REZISTENCE 

 

Bakterie jsou organismy, které se vyzna�ují vysokou adaptabilitou, velmi rychlým 

r�stem, vysokou �etností populace a vysokou hustotou výskytu a také zna�nou 

odolností. Tyto vlastnosti výrazn� podporují vznik rezistence v��i b�žn� používaným 

antibiotik�m2. P�ítomnost reziduálních antibiotik v povrchových a podzemních vodách 

je d�ležitým faktorem, který p�ispívá ke vzniku získané bakteriální rezistence4.   

  

 Obecn� lze pojem rezistence charakterizovat jako schopnost organismu p�ežít 

v p�ítomnosti chemické látky o takové koncentraci, která je b�žn� pro daný druh letální. 

Antibiotická rezistence je termín užívaný k popisu situace, kdy není možné dosáhnout 

v míst� infekce koncentrace pot�ebné k usmrcení bakterie52.  

 

3.3.1 Základní typy rezistence v��i antibiotik�m 

 
Primární rezistence2  

 Primární rezistence je dána druhem bakterie a jeho p�irozenými vlastnostmi. Takový 

druh je rezistentní, nebo� pro dané antibiotikum nenese p�íslušné zásahové místo.  

 

Získaná rezistence2 

 Získaná rezistence vzniká jako d�sledek mutací nebo r�zných genetických p�enos�. 

Bakterie, která byla p�vodn� na antibiotikum citlivá, se stává rezistentní, což z hlediska 

využití antibiotik p�i lé�b� infek�ních nemocí p�edstavuje závažný problém.  

 

3.3.2 Mechanismy získané rezistence v��i antibiotik�m2  

 
 Aby bylo antibiotikum ú�inné, musí být spln�ny t�i základní podmínky: 

mikroorganismus musí ve své bu�ce obsahovat zásahové (cílové) místo, které je citlivé 

na nízké koncentrace antibiotika; dostate�né množství antibiotika musí proniknout  

do bakteriální bu�ky až k zásahovému místu; antibiotikum nesmí být inaktivováno  

�i vylou�eno z bakteriální bu�ky p�ed navázáním na zásahové místo. 
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 Z t�chto podmínek proto vyplývají �ty�i hlavní mechanismy získané rezistence 

mikroorganism� v��i antibiotik�m: 

a) inaktivace nebo modifikace chemické struktury antibiotika p�ed vstupem nebo 

uvnit� bakteriální bu�ky pomocí specifických enzym� 

b) modifikace bun��ných obal� bakterií, �ímž dochází ke snížení jejich 

pr�chodnosti pro antibiotikum  

c) aktivní vylou�ení antibiotika z bakteriální bu�ky pomocí specifických 

transportních jev� 

d) modifikace zásahového místa a tím znemožn�ní vazby antibiotika na toto místo. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ �ÁST 
 

4.1 POUŽITÉ CHEMIKÁLIE A STANDARDNÍ LÁTKY 
 

Klindamycin hydrochlorid (Fluka, Buchs, Switzerland) 

Doxycyklin hydrochlorid (Calbiochem, San Diego, California) 

Linkomycin hydrochlorid (Sigma, Steinheim, Germany) 

Tetracyklin (Spofa, Praha, �eská republika) 

Acetonitril (TJ.Baker, Deventer, Holland) 

Metanol HPLC grade (Merck, Darmstadt, Germany) 

Kyselina octová (Sigma, Steinheim, Germany) 

Na2EDTA (Sigma, Steinheim, Germany) 

 

4.2 ANALYTICKÉ METODY 

4.2.1 P�íprava vzork� 
 
 Vzorky �í�ní vody byly odebírány z �eky Vltavy, lokalita Roztoky u Prahy. Vzorky 

byly sbírány do tmavých sklen�ných lahví o objemu 2,5 L a byly skladovány p�i teplot� 

4 °C. Pro p�ípravu spikovaných vzork� byly vzorky vody spikovány takovým 

množstvím doxycyklinu, klindamycinu, linkomycinu a tetracyklinu, aby bylo dosaženo 

výsledných koncentrací jednotlivých analyt� ve vzorku 125 a 10 µg/L. Následn� byl do 

vzorku p�idán roztok Na2EDTA o koncentraci 50 mg/L. Bezprost�edn� p�ed extrakcí 

byly vzorky vody filtrovány nejprve p�es sklen�ný filtr (Glass microfibre filter, 

Whatman, England) o porozit� 1,6 
m a následn� p�es nylonový membránový filtr  

o porozit� 0,22 
m (Millipore, Ireland) a pH bylo upraveno na hodnotu  

6 kyselinou octovou.  

 

4.2.2 SPE 
 
 SPE (extrakce na tuhé fázi) byla provád�na za použití kolonek obsahujících 200 mg 

hydrofiln�-lipofilního sorbetu (HLB, Waters, Milford, MA). Kolona byla nejprve 

kondiciována  3 mL MeOH a následn� ekvilibrována 3 mL redestilované vody. Vzorek 
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�í�ní vody o objemu 1000 mL byl extrahován pr�tokovou rychlostí 7 mL/min. Poté byla 

kolonka promyta 4 mL redestilované vody a následn� byly analyty eluovány 4 mL 

roztoku 1 % kyseliny octové v MeOH (kyselina octová/ MeOH, 1/ 99, v/ v). Extrakt byl 

odpa�en dosucha na rota�ní vakuové odparce a p�erozpušt�n v 1 mL roztoku  

1 % kyseliny octové v MeOH. Popsanou metodou byl vzorek zakoncentrován 1000x.  

 

4.2.3 UPLC – UV 
 
 UPLC analýza (Ultra Performance Liquid Chromatography) s UV detekcí byla 

provád�na na Acquity UPLC systému (Waters, �eská republika, Praha) sestávajícího 

z pumpy (Acquity UPLC Solvent Manager), automatického dávkova�e (Acquity UPLC 

Sample Manager), kolonového termostatu (Acquity UPLC Column Heater/cooler)  

a detektoru diodového pole (Acquity UPLC PDA Detector), ke zpracování dat byl 

použit Empower software. Pro analýzu byla použita kolona Acquity UPLC BEH C18 

(100 x 2,1 mm i.d.; velikost �ástic 1,7 
m; Waters) spojená s p�edkolonou  

Van-Guard C18 (Waters). Vybraná antibiotika byla analyzována za použití gradientové 

eluce. UPLC analýzy byly provád�ny p�i pr�toku mobilní fáze  

0,4 mL/min s UV detekcí p�i 195 nm pro linkomycin a klindamycin a 350 nm pro 

tetracyklin a doxycyklin. Zm�na vlnové délky v �ase p�i procesování nam��ených dat je 

podrobn� uvedena v Tab. 1. 

 

Tab. 1: �asová zm�na vlnové délky UV detekce UPLC metody. 
                           �as analýzy (min)            vlnová délka detekce (nm) 
 
           0,00      195 
         1,33      350 
         1,88      195 
 
 

Jako mobilní fáze A byl použit 10 mM octan amonný o pH 4,0, mobilní fáze B byl  

100 % ACN. Standardy doxycyklinu, klindamycinu, linkomycinu a tetracyklinu byly 

analyzovány ve sm�si gradientovou metodou (min/ %A): (0/ 95), (2,6/ 50), následn� byl 

pom�r fází skokov� zm�n�n na po�áte�ní podmínky. Celkové trvání jedné analýzy 

vzorku standard� bylo 4,5 minuty, a to v�etn� ekvilibra�ního kroku. Pro analýzu 

reálných vzork� �í�ní vody byla použita totožná gradientová metoda dopln�ná  
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o 2 minutový promývací krok p�i 100 % B. Tento krok byl za�len�n z d�vodu, že reálné 

vzorky �í�ní vody obsahují i po provedení SPE velké množství ne�istot, které se mohou 

pevn� vázat na kolonu a tím snižovat její životnost. Vysoké procento organické fáze 

p�ispívá k vymytí t�chto látek z kolony. Celkové trvání jedné analýzy reálného vzorku 

�í�ní vody bylo 6,5 minuty, a to v�etn� ekvilibra�ního kroku. Pro p�ehlednost je 

gradientová metoda pro analýzu vzork� standard� a reálných vzork� �í�ní vody popsáno  

v Tab. 2 a Tab. 3. Reten�ní �asy jednotlivých antibiotik a vlnová délka, p�i které byla 

provád�na UV detekce, jsou uvedeny v Tab. 4.  

 

Tab. 2: UPLC metoda pro analýzu vzork� standard�I. 

                     �as (min)                            % A               % B  
                 
  0,0     95                    5                                       
  2,6    50    50*   
  4,5    95     5**  
  
IA: octan amonný, pH 4.0; B: ACN. 
*lineární zm�na pom�ru fází 
** skoková zm�na pom�ru fází 
 

Tab. 3: UPLC metoda pro analýzu reálných vzork� �í�ní vodyII. 
                    �as (min)                            % A               % B 
       
    0,0     95                   5                                          
   2,6    50    50*       
    4,6     0   100**      
    6,5    95     5** 
   
IIA: octan amonný, pH 4.0; roztok B, ACN. 
*lineární zm�na pom�ru fází 
** skoková zm�na pom�ru fází 
 
 
Tab. 4: Reten�ní �asy jednotlivých antibiotik a vlnová délka UV detekce. 
    analyt                  tR (min)          vlnová délka detekce (nm) 
 
  linkomycin         1,17     195 
  tetracyklin         1,47     350 
  doxycyklin         1,79     350 
  klindamycin         1,95     195 
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4.2.4 Validace analytické metody 
 
Selektivita UPLC metody 
 
 Selektivita metody je ov��ena srovnáním vzorku standardu, vzorku matrice a vzorku 

matrice spikované analytem o koncentraci blízké LLOQ. Porovnáním chromatogram� 

je zjišt�no, zda s analyty neinterferuje žádná látka p�ítomná v matrici vzorku.   

 
Kalibra�ní k�ivka 
 
 Pro sestrojení kalibra�ní k�ivky byly m��eny vzorky obsahující sm�s standard� �ty� 

testovaných antibiotik (doxycyklin, klindamycin, linkomycin, tetracyklin) o shodné 

koncentraci, p�ipraveny ze zásobního roztoku o koncentraci 250,0 µg/mL postupným 

�ed�ním vždy na polovi�ní koncentraci. Vzorky byly rozpušt�ny v roztoku 1 % kyseliny 

octové v MeOH (kys. octová/ MeOH, 1/ 99, v/ v). V rozmezí 250,0 – 7,8 µg/mL bylo 

m��eno šest vzork� o koncentraci složek 250,0 µg/mL, 125,0 µg/mL, 62,5 µg/mL,  

31,3 µg/mL, 15,6 µg/mL a 7,8 µg/mL (uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na jedno 

desetinné místo), každý vzorek byl m��en t�ikrát.  

 

Správnost a p�esnost UPLC metody 
 
 Správnost analytické metody popisuje blízkost výsledk� testovacích m��ení 

získaných analytickou metodou a skute�né hodnoty (koncentrace) analytu. Správnost 

metody je ov��ena opakovanou analýzou vzork� obsahujících známou koncentraci 

analytu. P�esnost analytické metody popisuje rozptyl jednotlivých m��ení ur�itých 

vzork� analytu. Pro ov��ení správnosti a p�esnosti analytické metody bylo p�ipraveno 

šest kontrolních vzork� na t�ech koncentra�ních hladinách. Jako míra správnosti metody 

byl považován procentuální pom�r nam��ené hodnoty ku skute�né hodnot� koncentrace 

analytu, relativní sm�rodatná odchylka (RSD %) popisovala míru p�esnosti metody. Pro 

správnou a p�esnou metodu se musela každá z koncentra�ních hladin vykazovat 

správností 85-115 % a relativní sm�rodatnou odchylkou (RSD %) nižší než 15 %.  

 

LLOQ 
 
 Jako LLOQ (lower limit of quantification) byl ozna�en nejnižší bod kalibra�ní 

k�ivky (8,0 
g/mL), který se vyzna�oval relativní sm�rodatnou odchylkou (RSD %) 
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nižší než 20 % a správností v rozmezí 80-120 %. Ov��ení tohoto bodu bylo provedeno 

ze šesti opakovaných m��ení.  

 

Výt�žnost analytické metody  

 
 Výt�žnost analytické metody (recovery) je popsána jako procentuální pom�r odezvy 

detektoru p�i kvantifikaci analytu ve vzorku po zpracování a provedení extrakce  

z matrice ku odezv� detektoru získané m��ením �istého standardu o skute�né 

koncentraci analytu. Výt�žnost metody byla zjišt�na m��ením vzork� spikovaných 

sm�sí standard� �ty� antibiotik na kone�nou koncentraci 125 a 10 µg/L. Pro každou 

koncentra�ní hladinu byly p�ipraveny �ty�i vzorky.  

 

Stabilita vzork� 
 
 Roztoky standard� �ty� antibiotik a vzorky �í�ní vody spikované sm�sí antibiotik 

zpracované SPE metodou byly testovány pro zjišt�ní jejich krátkodobé a dlouhodobé 

stability. P�i zjiš�ování stability byly vzorky skladovány p�i specifických podmínkách  

a m��eny po daném �ase. Testováním krátkodobé stability bylo zjišt�no, zda dochází 

k degradaci vzork� p�i laboratorních podmínkách b�hem dne, kdy bylo se vzorky 

manipulováno v dob� p�ed provedením UPLC analýzy. Vzorky byly skladovány p�i 

laboratorních podmínkách a analyzovány po 0, 2, 4, 6, 8, 12 a 24 hodinách. Dlouhodobá 

stabilita zpracovaných vzork� �í�ní vody byla zjiš�ována s ohledem na �asovou 

náro�nost p�ípravy vzork� p�ed m��ením. Pro ur�ení dlouhodobé stability byly všechny 

vzorky rozd�leny na odpovídající po�et �ástí, skladovány p�i teplot�  

-20°C a analyzovány po 0, 1, 2, 3, 4, 7 a 14 dnech. Byly m��eny vzorky o dvou 

koncentracích testovaných antibiotik, pro každou koncentra�ní hladinu byly p�ipraveny 

t�i vzorky. 

4.2.5 HPLC – MS/MS (Ing. Petr Novák, Ph.D., MBÚ AV �R) 
 
 Vzorek sm�si standard� o koncentraci 50 ng/L a vzorky �í�ní vody spikované sm�sí 

antibiotik na kone�nou koncentraci 50 ng/L byly analyzovány metodou HPLC 

s tandemovou hmotnostní detekcí (HPLC-MS/MS). Vzorky byly p�ipraveny postupem 

popsaným v kapitolách 4.2.1 a 4.2.2 s tím rozdílem, že byly po odpa�ení p�erozpušt�ny 
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ve 200 mL roztoku 5 % kyselého MeOH v H2O (kys. octová/ MeOH/ H2O, 0,05/ 4,95/ 

95, v/ v/ v). Analyty ve vzorku tak byly zakoncentrovány 5000x. Analýza byla 

provád�na na Ultimate 1000 HPLC systému (Dionex) s hmotnostním spektrometrem 

APEX-Qe Ultra FTMS vybaveným 9.4 T superconducting magnetem  

a Dual II ESI/MALDI iontovým zdrojem (Bruker Daltonics, Billerica MA)  

s ESI ionizací v pozitivním módu, data byla zpracována DataAnalysis 3.4 softwarem. 

Pro analýzu byla použita kolona Magic C18 column (150 x 0,2 mm i.d.; velikost �ástic 

5µm, porozita 100 Å; Michrom Bioresources). Pr�tok mobilní fáze byl 4 µL/min, objem 

dávkovaného vzorku byl 5 µL. Mobilní fázi A tvo�ila 0,2 % kyselina mraven�í v H2O 

s p�ídavkem 2,5 % isopropanolu a 2,5 % ACN (kys. mraven�í/ H2O/ isopropanol/ ACN, 

0,2/ 94,8/ 2,5/ 2,5, v /v / v/ v), mobilní fáze B byla 0,16 % kyselina mraven�í v ACN 

s p�ídavkem 10 % isopropanolu a 5 % H2O (kys. mraven�í/ ACN/ isopropanol/ H2O, 

0,16/ 84/ 84/ 10/ 5, v/ v/ v/ v). Vzorky byly analyzovány gradientovou metodou  

(min/ %A): (0/ 100), (1/ 99), (30/ 60), (35/ 5). 
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4.3 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.3.1 SPE  
 

 Na2EDTA o koncentraci 50 mg/L byla p�idána do vzorku �í�ní vody z d�vodu 

zabrán�ní tvorby komplex� tetracyklinových antibiotik s divalentními ionty a kovy. 

Tento postup byl p�evzat z publikovaných prací zabývajících se extrakcí tetracyklin� 

z vodné matrice.25 Vliv Na2EDTA na výt�žnost metody byl zjiš�ován pro ur�ení 

optimální koncentrace Na2EDTA ve zpracovávaném vzorku. Byly m��eny vzorky  

o koncentraci antibiotik 50 µg/L, výsledek analýz je uveden v Tab. 5. Jak vyplývá  

z Tab. 5, pro linkomycin a klindamycin nemá zm�na koncentrace Na2EDTA výrazný 

vliv na výt�žnost metody. Pro tetracyklin a doxycyklin je však z�ejmé, že se zvyšující se 

koncentrací Na2EDTA se výrazn� zvyšuje výt�žnost metody pro tetracyklinová 

antibiotika. Jako optimální byla vybrána koncentrace Na2EDTA 50 mg/L, nebo� p�i 

dalším zvyšování p�ídavku této látky již nedochází ke zlepšení výt�žnosti metody.  

 

Tab. 5: Vliv koncentrace Na2EDTA na výt�žnost analytické metody. 

           výt�žnost (%) 
     koncentrace Na2EDTA       linkomycin        tetracyklin        doxycyklin    klindamycin 
    (mg/L) 
 
          0 88,6             37,7                    33,2              88,7  
         1 89,3               50,4                    49,8                  92,2   
               5              90,4           57,8                    64,6                  93,1 
              10         91,7                57,6                    63,3                  91,0   
              50              91,7         72,3                    74,3                  91,6         
             100             91,4           71,5                    74,5                  91,4 
             250   91,1           69,7                    71,6                  89,8 
 
 

  

 K eluci analytu z HLB kolonky byl použit roztok 1 % kyseliny octové v MeOH, aby 

bylo dosaženo nejvyšší výt�žnosti v porovnání se 100 % MeOH a jinými testovanými 

rozpoušt�dly. Dále byl zjiš�ován vliv použitého rozpoušt�dla na odezvu jednotlivých 

analyt� po p�erozpoušt�ní odpa�ené SPE frakce. Pro srovnání byl vzorek p�erozpušt�n 

v 10 % MeOH dle již publikovaných metod25, dále ve 100 % MeOH a 1 % kyselin� 

octové v MeOH. Výsledky optimalizace SPE metody jsou uvedeny na Obr. 5  

a v Tab. 6. Jak je z výsledk� z�ejmé, nejú�inn�jší extrakce a nejvyšší odezvy analyt� 
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bylo dosaženo metodou a (SPE eluce i p�erozpušt�ní roztokem 1 % kys. octové 

v MeOH). 

 

 
Obr. 5. Optimalizace SPE metody vzork� �í�ní vody (vý�ez); srovnání chromatogram�. 
1. linkomycin; 2. neznámá látka; 3. tetracyklin; 4. doxycyklin; 5. klindamycin.                                                                                                
a. SPE eluce: 1 % kyselina octová v MeOH, p�erozpušt�ní: 1 % kyselina octová v MeOH;  
b. SPE eluce: 1 % kyselina octová v MeOH, p�erozpušt�ní: 10 % MeOH; c. SPE eluce: 100 % MeOH, 
p�erozpušt�ní: 100 % MeOH; d. SPE eluce: 100 % MeOH, p�erozpušt�ní: 10 % MeOH.  
 

 

 

Tab. 6: Optimalizace SPE metody vzork� �í�ní vody; srovnání ploch analyt�. 

  metodaIII                                      plocha píku (V*sec) 
          linkomycin     tetracyklin      doxycyklin      klindamycin 
 
       a           475549      331117   526233             109422 
       b           380505        238281   308441   81825 
       c           428226        40022   126040              105032 
       d             313705          3501       5816   62782 
 
IIIa. SPE eluce: 1 % kyselina octová v MeOH, p�erozpušt�ní: 1 % kyselina octová v MeOH; b. SPE eluce: 
1 % kyselina octová v MeOH, p�erozpušt�ní: 10 % MeOH; c. SPE eluce: 100 % MeOH, p�erozpušt�ní: 
100 % MeOH; d. SPE eluce: 100 % MeOH, p�erozpušt�ní: 10 % MeOH.  
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4.3.2 OPTIMALIZACE UPLC METODY 
 

P�i vývoji UPLC metody byly optimalizovány následující parametry: vlnová délka 

UV detekce, selektivita mobilní fáze, pH mobilní fáze a gradient UPLC metody.    

4.3.2.1 Vlnová délka UV detekce 
 

V rozsahu vlnových délek m��itelných PDA detektorem (190–800 nm) byla 

zjiš�ována absorp�ní maxima jednotlivých analyt�. V tomto intervalu jsou látky 

klindamycin a linkomycin charakteristické absorp�ním maximem odpovídajícím   

195 nm, což byla zvolená vlnová délka jejich detekce. Doxycyklin a tetracyklin se 

vyzna�ují t�emi absorp�ními maximy, a to 220, 275 a 350 nm. Pro detekci t�chto látek 

byla zvolena vlnová délka 350 nm, nebo� p�i této vlnové délce neabsorbují ne�istoty 

obsažené ve vzorcích �í�ní vody a je tudíž dosaženo maximální selektivity UPLC 

metody. P�íklad UV spektra doxycyklinu získaného PDA detektorem, je uvedeno  

na Obr. 6.   
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Obr. 6: UV spektrum doxycyklinu získané PDA detektorem 

4.3.2.2 Složení mobilní fáze  
 
 Organickou složku tvo�il ve všech p�ípadech ACN, který je b�žn� používán pro 

UPLC analýzy. Podmínkou pro výb�r vodné složky mobilní fáze byla kompatibilita 

s hmotnostním spektrometrem z d�vodu budoucího spojení UPLC-MS. P�i optimalizaci 

složení vodné �ásti mobilní fáze byly testovány následující kyseliny a pufry: kyselina 

mraven�í a octová, mraven�an amonný a octan amonný. U pufr� byl testován vliv  

pH na ú�innost separace. Parametry p�i výb�ru optimální vodné �ásti mobilní fáze byly 
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následující: reten�ní �asy jednotlivých  analyt� (tR), ú�innost separace (míra rozlišení 

pík�, Ri,j) a ší�ka a symetrie pík� (tailing factor). Vzorky byly analyzovány 

gradientovou metodou (min/ %A): (0/ 95), (3/ 50), s následnou skokovou zm�nou 

pom�ru fází na p�vodní podmínky. Další podmínky z�staly zachovány,  

viz. kapitola 4.2.3.  

 

a. Kyselina mraven�í  10 mM 

 Mobilní fáze složená z 10 mM kyseliny mraven�í a ACN byla testována pro analýzu 

sm�si antibiotik doxycyklinu, klindamycinu, linkomycinu a tetracyklinu. Výsledek 

analýzy je uveden na Obr. 7 a v Tab. 7. V  Tab. 7 je uvedena hodnota Ri,j pouze pro 

doxycyklin a klindamycin, pro ostatní analyty byla hodnota Ri,j >> 1,5. A�koliv byl pro 

pík doxycyklinu a klindamycinu R4,5 > 1,5 (separace je tudíž dostate�ná), software 

nedovoluje m�nit vlnovou délku detekce pro analyty s tak blízkými reten�ními �asy. 

Proto byly klindamycin i doxycyklin detekovány p�i vlnové délce 195 nm.  

 

b. Kyselina octová 10mM  

 Jako vodná �ást mobilní fáze byla dále testována 10 mM kyselina octová. Výsledek 

analýzy je uveden v následujícím   Obr. 8 a v Tab. 7.  

 

c. Mraven�an amonný  

 Dále byl testován 10 mM mraven�an amonný o r�zném pH jako vodná složka 

mobilní fáze. Z testovaných hodnot pH tohoto pufru bylo dosaženo nejlepších výsledk� 

p�i pH 4,0. Výsledek analýzy je ukázán v následujícím Obr. 9 a v Tab. 7.  

 

d. Octan amonný 

 Dalším testovaným pufrem byl 10 mM octan amonný o r�zném pH. Nejú�inn�jší 

separace bylo dosaženo za použití octanu amonného o pH 4,0. Výsledek analýzy je 

ukázán na Obr. 10 a v Tab. 7.  
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Obr. 7: Kyselina mraven�í 10 mM jako MF (vý�ez). 

1. linkomycin; 2. neznámá látka; 3. tetracyklin; 4. klindamycin; 5. doxycyklin. 

 

   Obr. 8: Kyselina octová 10mM jako MF (vý�ez). 

1. linkomycin; 2. neznámá látka; 3. tetracyklin; 4. klindamycin; 5. doxycyklin. 

 

 

 

Obr. 9: Mraven�an amonný pH 4,0 jako MF (vý�ez). 

1. linkomycin; 2. neznámá látka; 3. tetracyklin; 4. doxycyklin; 5. klindamycin. 
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Obr. 10: Octan amonný pH 4,0 jako MF (vý�ez). 

1. linkomycin; 2. neznámá látka; 3. tetracyklin; 4. doxycyklin; 5. klindamycin. 

 

 

  

Tab. 7: Optimalizace složení mobilní fáze. 

mobilní fáze       analyt         tR (min)         ší�ka píku          tailing factor            R4/5
V 

            (sec)             (symetrie píku)IV        
 
kyselina          linkomycin           1,22         3,85          1,38     
mraven�í       tetracyklin            1,60         5,55          1,49     
10 mM           doxycyklin           2,06         3,80          1,37                      1,59 
                        klindamycin         2,12         3,65          1,41 
          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
kyselina linkomycin        1,27                 4,50          1,33 
octová              tetracyklin           1,64         6,65          1,60 
10 mM            doxycyklin 2,15            -VI              -             1,08  
                        klindamycin         2,22           -               - 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
mraven�an      linkomycin            1,30          3,15                1,43 
amonný            tetracyklin             1,66         4,70                      1,34 
pH 4,0             doxycyklin            2,04         3,95          1,35                     >> 1,5 
                         klindamycin          2,19         2,90          1,34 
            --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
octan linkomycin 1,32         3,00          1,22 
amonný            tetracyklin           1,68         4,45          1,27 
pH 4,0              doxycyklin           2,06         3,90          1,19                     >> 1,5 
                         klindamycin         2,23         3,05           1,26 
 
IV tailing factor – hodnota vyjad�ující symetrii píku; tailing f. = 1, absolutn� symetrický pík; tailing f. > 1, 
pík chvostuje; tailing f. < 1, pík rozmytý vp�edu.  
V rozlišení píku doxycyklinu a klindamycinu. 
VI hodnoty nejsou udány kv�li nedostate�né separaci analyt�. 
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Jak je patrné z jednotlivých chromatogram� a z Tab. 7, p�i použití mraven�anu  

a octanu amonného o pH 4,0 dochází k dostate�né separaci doxycyklinu a klindamycinu 

a je tudíž možno m�nit vlnovou délku detekce b�hem analýzy. Reten�ní �asy analyt�,  

a tím i celková délka analýzy, byly pro mraven�an a octan amonný srovnatelné. Jak je 

patrné z Tab. 7, p�i použití octanu amonného je dosaženo dostate�né separace všech 

analyt� (R4,5 >> 1,5) a nejv�tší symetrie pík� jednotlivých analyt�. Octan amonný  

o pH 4,0 byl proto vybrán jako optimální vodná složka mobilní fáze pro analýzu 

reálných vzork� �í�ní vody.  

4.3.2.3 Optimalizace pH mobilní fáze 
 
 V rámci optimalizace podmínek UPLC analýzy byl zjiš�ován vliv  

pH mobilní fáze jednak na matrici vzorku a jednak na reten�ní chování analyt�. Vzorky 

byly analyzovány gradientovou metodou (min/ %A): (0/ 95), (3/ 50), další podmínky 

z�staly zachovány, viz. kapitola 4.2.3. Testována byla 10 mM kyselina octová  

(pH 3,25) a 10 mM octan amonný v rozsahu pH 3,5-6,0 v kyselé oblasti a 8,0-9,0 

v zásadité oblasti s krokem 0,5 pH, nebo� pufrovací rozsah octanu amonného je pro 

kyselou oblast 3,76-5,76 a pro zásaditou oblast 8,20-10,20. Posuzovanými kritérii pro 

výb�r optimální hodnoty pH mobilní fáze byly: vliv na matrici vzorku, reten�ní �asy 

analyt�, míra separace jednotlivých analyt� a ší�ka a symetrie pík�. Výsledky analýz 

jsou uvedeny v Tab. 8. Výsledky v zásadité oblasti nejsou uvedeny, nebo� klindamycin 

nebylo možno danou metodou analyzovat a docházelo k nedostate�né separaci pík� 

tetracyklinu a doxycyklinu (R4,5 < 1,5). Hodnoty  Ri,j nejsou v Tab. 8 uvedeny, nebo� 

v kyselé oblasti byly ve všech p�ípadech Ri,j >> 1,5.  

  

Tab. 8: Optimalizace pH mobilní fáze. 

   pH mobilní fáze         analyt                  tR (min)             ší�ka píku            tailing factor 
                                                        (sec)               (symetrie píku)VII     
    
         linkomycin   1,21                5,80       1,57 
 3,25       tetracyklin      1,58                5,10                    1,35 
                      doxycyklin   2,00                4,55       1,36 
         klindamycin     2,09   6,20       2,13 
     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 linkomycin   1,22   5,50       1,38 
 3,5        tetracyklin     1,57   4,75       1,18 
                      doxycyklin   1,97   5,05       1,18 
         klindamycin    2,09   5,90       1,59 
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       -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  linkomycin   1,23   4,10       1,21 
 4,0        tetracyklin    1,56   4,30       1,16 
                      doxycyklin   1,92   4,45       1,15 
         klindamycin   2,13   4,00       1,21 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 linkomycin   1,27   3,60       1,24 
 4,5        tetracyklin     1,57   4,45       1,31 
                      doxycyklin   1,91   4,15       1,41 
         klindamycin     2,21   4,00       1,28 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  linkomycin   1,31   3,90       1,48 
 5,0        tetracyklin    1,55   4,55       1,24 
                      doxycyklin   1,88   4,80       1,38 
         klindamycin   2,36   4,20       1,23 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  linkomycin   1,43   4,25       1,15 
 5,5        tetracyklin     1,55   4,35       1,24 
                      doxycyklin   1,88   4,55       1,44 
         klindamycin   2,70   4,10       0,93 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 linkomycin   1,44   4,25       0,85 
 6,0        tetracyklin    1,55   4,35       1,26 
                      doxycyklin   1,89   4,55       1,45 
         klindamycin   2,72   4,10       0,93 
 
VII tailing factor – hodnota vyjad�ující symetrii píku; tailing f. = 1, absolutn� symetrický pík; tailing f. > 1, 
pík chvostuje; tailing f. < 1, pík rozmytý vp�edu.  
 
 
 Na základ� výsledk� analýz bylo zjišt�no, že pH mobilní fáze nemá výrazný vliv 

na matrici vzorku, má však vliv na reten�ní chování jednotlivých analyt�. Z Tab. 8 je 

z�ejmé, že linkomycin a klindamycin jsou se zvyšujícím se pH na kolon� více 

zadržovány (reten�ní �as se zvyšuje). Pro tetracyklin a doxycyklin není takový trend 

p�íliš viditelný, ale v zásad� dochází s rostoucím pH ke snížení jejich reten�ních �as�. 

Na základ� výsledk� byl vybrán pro UPLC analýzu octan amonný o pH 4,0. 

4.3.2.4 Optimalizace gradientu UPLC metody 
 
 Vliv rychlosti a strmosti gradientu metody byl testován pro optimalizaci podmínek 

UPLC analýzy. Srovnávané gradienty (min/ %A) byly následující: a. (0/ 95), (2,6/ 50); 

b. (0/ 95) , (2,8/ 50); c. (0/ 95), (3,0/ 50); d. (0/ 95), (3,2/ 50); e. (0/ 95), (3,4/ 50). Další 

podmínky z�staly zachovány, viz kapitola 4.2.3. P�i výb�ru optimální gradientové 

metody byly hlavními kritérii: reten�ní �asy analyt� a celková délka analýzy, míra 

separace jednotlivých analyt�, ší�ky a symetrie pík� jednotlivých analyt�. Výsledky 

optimalizace gradientu UPLC metody jsou uvedeny na Obr. 11 a v Tab. 9. Hodnoty   
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Ri,j nejsou v Tab. 9 uvedeny, nebo� ve všech p�ípadech byly Ri,j >> 1,5. Porovnáním 

výsledk� z jednotlivých analýz byly vybrány nejvhodn�jší podmínky gradientové eluce 

pro analýzu sm�si antibiotik. Z Obr. 11 a Tab. 9 je z�ejmé, že optimální separace 

jednotlivých analyt�, nejnižších hodnot ší�ky pík� a jejich nejv�tší symetrie  

a optimálních retencí jednotlivých analyt� je dosaženo metodou a (min/ %A):  

(0/ 95), (2,6/ 50). Rychlejší zm�na gradientu by již nebyla vhodná, nebo� rychlejší 

gradient snižuje retence jednotlivých analyt�. Reten�ní �as linkomycinu, který se na 

kolon� nejmén� zadržuje, je p�i zmi�ované metod� 1,17 minut. P�i analýze reálných 

vzork� �í�ní vody by další snížení retence linkomycinu mohlo vést ke koeluci tohoto 

analytu se složkami matrice vzorku. 
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Obr. 11: Optimalizace gradientu UPLC metody (vý�ez).  
1. linkomycin; 2. neznámá látka; 3. tetracyklin;  4. doxycyklin; 5. klindamycin.                                                                                                                                       
a. gradient (0 / 95), (2,6 / 50); b. gradient (0 / 95), (2,8 / 50); c. gradient (0 / 95), (3,0 / 50);  
d. gradient (0 / 95), (3,2 / 50); e. gradient (0 / 95), (3,4 / 50). 
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Tab. 9: Optimalizace gradientu UPLC metody. 

    gradient                      analyt               tR (min)               ší�ka píku           tailing factor 
                                                                                        (sec)              (symetrie píku)VIII     
    
     linkomycin 1,19                3,15      1,38 
(0/95), (2,6/50)    tetracyklin  1,48                4,40      1,43 
     doxycyklin 1,80   3,95      1,33 
              klindamycin 1,97   3,25      1,31 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      linkomycin 1,22   3,30      1,41 
(0/95), (2,8/50)            tetracyklin  1,53   4,70      1,43 
                           doxycyklin 1,88   4,00      1,38 
              klindamycin 2,06   3,45      1,36 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       linkomycin 1,25   3,80      1,42 
(0/95), (3,0/50)            tetracyklin  1,57   4,80      1,44 
                           doxycyklin 1,94   4,55      1,40 
              klindamycin 2,15   3,85      1,35 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                      linkomycin 1,28   3,85      1,52 
(0/95), (3,2/50)            tetracyklin  1,62   5,05      1,48 
                           doxycyklin 2,01   4,50      1,50 
              klindamycin 2,23   3,95      1,48 
        -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       linkomycin 1,31   3,95      1,58 
(0/95), (3,4/50)            tetracyklin  1,67   5,55      1,48 
                           doxycyklin 2,08   4,85      1,61 
              klindamycin 2,31   3,95      1,72 
 
VIII tailing factor – hodnota vyjad�ující symetrii píku; tailing f. = 1, absolutn� symetrický pík;  
tailing f. > 1, pík chvostuje; tailing f. < 1, pík rozmytý vp�edu.  
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4.3.3 VALIDACE ANALYTICKÉ METODY 
 

Selektivita UPLC metody 

 

 Selektivita UPLC metody byla ur�ena srovnáním vzorku sm�si standard� �ty� 

antibiotik, vzorku �í�ní vody nespikované antibiotiky (blank) a vzorku spikovaného 

sm�sí �ty� antibiotik o koncentraci 10 µg/mL, tedy koncentraci blízké LLOQ. Výsledek 

testování selektivity je uveden na Obr. 12. Jak je z obrázku z�ejmé, UPLC metodou 

dochází k separaci �ty� analyt�, p�i�emž žádná z analyzovaných látek neinterferuje p�i 

dané vlnové délce se složkami matrice vzorku.  

 

 
Obr. 12: Selektivita UPLC metody (vý�ez). 
1. linkomycin; 2. neznámá látka; 3. tetracyklin; 4. doxycyklin; 5. klindamycin.  
a. vzorek �í�ní vody nespikované antibiotiky (blank). b. vzorek �í�ní vody spikované sm�sí �ty� antibiotik 
o koncentraci 10µg/L zpracovaný SPE metodou. c. vzorek standardu antibiotik o koncentraci 10µg/mL. 
 

 

Kalibra�ní k�ivka 

 

 Parametry kalibra�ních k�ivek pro linkomycin, doxycyklin, klindamycin 

a tetracyklin v koncentra�ní škále od 7,8 do 250,0 µg/mL (hodnoty jsou zaokrouhleny 

na jedno desetinné místo) jsou uvedeny v Tab. 10.  
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Tab. 10: Parametry kalibra�ních k�ivek pro jednotlivé analytyIX. 

    k              q   r2 X 

 
linkomycin                             2,231175.103                              3,903776.103                                          0,999528 
tetracyklin                             2,394853.103                   – 3,455166.103 0,999524 
doxycyklin                             3,833219.103                          – 3,331548.103               0,999691 
klindamycin                          2,126719.103                             2,652767.102                                          0,999615              
 
IXpro rovnici ve tvaru: y = kx + q 
Xkoeficient determinace 

 
 

 
Správnost a p�esnost UPLC metody    
 
 Pro ov��ení správnosti a p�esnosti analytické metody bylo p�ipraveno šest 

kontrolních vzork� na t�ech koncentra�ních hladinách, a to 250 
g/mL;  

60 
g/mL a 8 
g/mL. Vyhodnocením jednotlivých m��ení byla zjišt�na správnost  

a p�esnost (RSD %) metody. Výsledky ov��ení správnosti a p�esnosti metody pro 

jednotlivá antibiotika jsou uvedena v  Tab. 11. Získané hodnoty spl�ují požadovaná 

kritéria a bylo potvrzeno, že vyvinutá UPLC metoda je správná a p�esná. 

 

Tab. 11: Správnost a p�esnost UPLC metody pro analýzu sm�si �ty� antibiotik.  
   nominální koncentrace             správnost (%)          RSD (%)               
                  (	g/L)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                   

 
                     250               102,9 ± 1,7              1,3 
   linkomycin                     60               102,7 ± 4,9              4,4                       

8                       90,1 ± 6,7              7,3 
                         ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          250                 96,3 ± 3,1              2,7  
   tetracyklin                     60               102,6 ± 5,7              7,2  
                       8                             100,1 ± 4,2              3,7  
                        ------------------------------------------------------------------------------------------------                           
                    250                   102,9 ± 2,3              1,7  
   doxycyklin                          60    98,5 ± 6,1              5,1  
                       8     93,5 ± 2,0              7,2 
                         ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         250               104,1 ± 4,0              3,6  
   klindamycin                        60    99,1 ± 5,9              5,2 
                       8                       90,1 ± 8,5              7,7  
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LLOQ 
 
 LLOQ byl ur�en jako nejnižší bod kalibra�ních k�ivek (8 µg/mL) a byl ov��en  

s následujícími hodnotami: pro linkomycin se hodnota LLOQ vyzna�ovala p�esností 

90,1 ± 6,7 % a RSD 7,3 %, pro tetracyklin p�esností 100,1 ± 4,2 % a RSD 3,7 %, pro 

doxycyklin p�esností 93,5 ± 2,0 % a RSD 7,2 % a pro klindamycin p�esností  

90,1 ± 8,5 % a RSD 7,7 %. Všechny získané hodnoty spl�ují požadovaná kritéria pro 

LLOQ. 

 

Výt�žnost analytické metody  
 
 Výt�žnost analytické metody (recovery), která zahrnuje veškeré ztráty p�i úprav� 

vzorku, extrakci metodou SPE a analýze látek metodou UPLC, se pro linkomycin 

pohybuje v rozmezí  89,6 - 93,3 % , pro tetracyklin  69,7 - 73,1 %, pro doxycyklin  

71,5 – 77,0 % a pro klindamycin 89,7 – 92,9 %. P�esné výt�žnosti metody pro 

jednotlivá antibiotika a jednotlivé koncentrace jsou uvedeny v Tab. 12. Nízké výt�žnosti 

vzork� �í�ní vody spikovaných antibiotiky jsou zap�í�in�ny složitou matricí, kterou 

�í�ní voda p�edstavuje. U tetracyklin� (doxycyklin, tetracyklin) je známý také fakt, že se 

mohou siln� vázat na p�dní organické �ástice a usazeniny, což je potvrzeno d�ív�jšími 

studiemi15. 

 

Tab. 12: Výt�žnost analytické metody. 
        nominální koncentrace               výt�žnost (%)               
                      (	g/L) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

               
   linkomycin   125              92,1 ± 0,7             
                10            90,6 ± 2,7  
                            ---------------------------------------------------------------------------------------- 
   tetracyklin               125                                          71,8 ± 1,4  
                         10            72,3 ± 4,4 
    ---------------------------------------------------------------------------------------- 
   doxycyklin             125                                      73,8 ± 3,8 
             10            72,5 ± 4,0 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
   klindamycin             125                                     90,6 ± 2,3 
                          10                    92,1 ± 2,1 
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Stabilita vzork� 
 
 Stabilita vzork� byla zjiš�ována za podmínek popsaných v experimentální �ásti, viz. 

kapitola 4.2.4. Testováním stability bylo zjišt�no, že zásobní roztoky standardních látek 

i spikované vzorky �í�ní vody jsou po provedení SPE stabilní a nedochází za daných 

podmínek k jejich degradaci. Získané hodnoty pro spikované vzorky �í�ní vody jdou 

uvedeny v Tab. 13. Dosažení z�statku vyššího než 100 % mohlo být zp�sobeno 

postupným odpa�ováním rozpoušt�dla, �ímž došlo k zakoncentrování vzorku.  

 

Tab. 13: Stabilita vzork� �í�ní vody spikované sm�sí antibiotik.  
            z�statek (%)X 
                         nominální koncentrace     krátkodobá stabilita     dlouhodobá stabilita              
                                         (	g/L)                     (24h)               (14 dní) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

              
  125                    109,6   101,3 
linkomycin    50       102,6   101,4 
                            --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                125       103,7   101,6 
tetracyklin                 50         99,7     99,4 
    --------------------------------------------------------------------------------------------- 
    125        102,4     99,0 
doxycyklin                         50         96,4     98,7 
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                           125       107,3     99,4                                        
klindamycin                      50       100,0   100,7 
 
Xvyhodnoceno ze 3 m��ení 

 

 

4.3.4 HPLC-MS/MS 
 
 Analýza HPLC-MS/MS vzork� �í�ní vody spikované sm�sí antibiotik  

o koncentraci 50 ng/L byla provedena pro ov��ení použitelnosti SPE metody pro 

analýzu potenciáln� p�ítomných koncentrací reziduálních antibiotik v povrchových 

vodách (desítky ng/L). Na základ� analýzy standard� byla vyvinuta HPLC-MS/MS 

metoda, kterou byla následn� detekována antibiotika ve vzorku �í�ní vody po provedení 

extrakce. Analyty byly identifikovány ve spikovaném vzorku �í�ní vody na základ� 

jejich fragmenta�ních spekter. V následující Tab. 14 jsou uvedeny sumární vzorce 

analyt�, hodnoty m/z, reten�ní �asy a další parametry HPLC-MS/MS analýzy. P�íslušné 
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chromatogramy z HPLC-MS/MS analýzy, fragmenta�ní spektra a struktury antibiotik 

jsou uvedeny v p�íloze, kapitola 6.  

 

Tab. 14: Sumární vzorce a molekulové hmotnosti jednotlivých analyt�. 
    analyt   sumární vzorec   m/z (M)XI          m/z (M + H)+ XII 

 
 linkomycin  C18H34N2O6S1     406,2  407,22103 
 tetracyklin  C22H24N2O8     444,2  445,16054 
              klindamycin                     C18H33Cl1N2O5S1  424,2  425,18715 
 doxycyklin   C22H24N2O8     444,2  445,16054 
 
XIM – molekula analytu (obecné ozna�ení) 
XIIM – molekula anylytu v protonované form� 
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5 ZÁV�R 
 

 V p�edložené práci byla vyvinuta metoda pro stanovení sm�si �ty� vybraných 

antibiotik (linkomycin, klindamycin, doxycyklin, tetracyklin) v povrchové vod�. 

Metoda zahrnuje odb�r a úpravu vzork� �í�ní vody, extrakci na tuhé fázi a analýzu 

metodou UPLC s UV detekcí. Validací metody byla ov��ena její selektivita, správnost, 

p�esnost a byl ur�en limit kvantifikace (pro všechna antibiotika LLOQ = 8,0 µg/mL). 

Dále byla zjišt�na procentuální výt�žnost metody pro jednotlivá antibiotika: pro 

linkomycin se hodnoty pohybují v rozmezí 89,6 - 93,3 % , pro tetracyklin 69,7 - 73,1 %, 

pro doxycyklin 71,5 – 77,0 % a pro klindamycin 89,7 – 92,9 %.  

 

 P�ítomnost reziduálních antibiotik v povrchových vodách byla d�ív�jšími studiemi 

již potvrzena v Evrop� �i v USA, a to v koncentracích �ádov� desítek ng/L. Takovou 

koncentraci sice není možno detekovat UV detekcí, metoda UPLC je však p�ipravená 

pro MS/MS detekci, kterou se poda�ilo zmín�né kritické koncentrace v rámci této práce 

stanovit. 
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6 P�ÍLOHY 
 
Tab. 15: Parametry HPLC-MS/MS analýzy vzork� standard� a �í�ní vody spikované sm�sí  

antibiotik. 

   vzorek       analyt   tR (min)         �íslo komponenty         správnost m��eníXIII 
               v chromatogramu                    (ppm) 
 
      linkomycin        3,7                        15             0,0 
sm�s std.      tetracyklin        8,1           19           0,2 
o konc. 50 ng/L     klindamycin      19,6           56           0,1 
      doxycyklin      20,0           58           0,1 
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      linkomycin        3,0           24           0,6 
H2O Vltava     tetracyklin        9,3           74           0,5 
spike sm�sí ATB    klindamycin      22,7         184           0,7 
na konc. 50 ng/L    doxycyklin      23,8         195           0,8  
 
XIIIodchylka nam��ené Mr (M+H)+ od skute�né hodnoty v jednotkách ppm 
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Obr. 13: HPLC-MS analýza vzorku sm�si standard� o koncentraci 50 ng/mL.
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  Obr. 14: HPLC-MS analýza vzorku �í�ní vody spikované sm�sí standard� na kone�nou koncentraci 50 ng/L. 
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Obr. 15: Fragmenta�ní spektra (ESI-FTMS) linkomycinu a tetracyklinu. 
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Obr. 16: Fragmenta�ní spektra (ESI-FTMS) klindamycinu a doxycyklinu. 
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