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Školitel: Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vývoj rychlé a citlivé UHPLC-MS/MS metody pro stanovení 

kyseliny salicylové a jejích derivátů 

 

Cílem diplomové práce byl vývoj metody pro stanovení kyseliny salicylové 

(SAL) a jejích derivátů, kyselin 2,3- a 2,5- dihydroxybenzoových (DHBA) za pouţití 

UHPLC ve spojení s MS/MS. 

Tato metoda umoţní nepřímé stanovení volných hydroxylových radikálů.  

Vzhledem k vysoké reaktivitě je jejich přímé stanovení je obtíţné a nepřesné. Při této 

nepřímé metodě jsou stanovovány látky, které vznikají adicí hydroxylových radikálů. 

Příkladem jsou kyseliny 2,3- a 2,5- dihydroxybenzoové, které vznikají adicí radikálů na 

kyselinu salicylovou. Jedná se o stabilní produkty, které mohou být snadno detekovány 

a kvantifikovány.  Tyto sloučeniny mohou být pouţity pro in vitro i in vivo stanovení 

hydroxylových radikálů. 

Spojení ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie (UHPLC) s tandemovou 

hmotnostní spektrometrií (MS/MS) poskytuje mnoho výhod: zrychlení analýzy a 

zvýšení selektivity a citlivosti metody.  

Byly testovány dvě chromatografické kolony. První, Acquity BEH Shield RP18 , 

poskytovala nevyhovující výsledky. Druhá,  Acquity BEH C18, naopak vykazovala 

dostatečnou retenci a selektivitu pro separaci stanovovaných analytů. 

Jako mobilní fáze byla vybrána směs methanolu a kyseliny mravenčí. 

 Nejlepší výsledky poskytovala metoda při nástřiku roztoků analyzovaných 

vzorků 5µl, při izokratickém sloţení mobilní fáze 0,1% kyselina mravenčí a methanol 

v poměru 70:30. Limit detekce byl 0.54 ng/ml  pro 2,5-DHBA, 0.37 ng/ml  pro 2,3-

DHBA a 0.36 ng/ml pro SAL. Limit kvantifikace byl 1.78 ng/ml (2,5-DHBA), 1.21 

ng/ml (2,3-DHBA) and 1,18 ng/ml (SAL).  

 

Klíčová slova Salicylová kyselina, 2,3-dihydroxybenzoová kyselina, 2,5-

dihydroxybenzoová kyselina,  UHPLC-MS/MS,  volné radikály, ţelezo, Fentonova 

reakce 



 

 

 

Abstract 

 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of analytical chemistry 

Candidate: Iva Sušánková 

Supervisor: Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 

Title of Doctoral Thesis: The development of fast and efficient UHPLC-MS/MS 

method for the determination  of salicylic acid and its derivatives  

 

The aim of this thesis was to develop a rapid method for qualitative and 

quantitative analysis of salicylic acid (SAL) and its derivatives, 2,3- and 2,5-

digydroxybenzois acids (DHBAs) using ultra high performance liquid chromatography 

(UHPLC) coupled with tandem mass spectrometry (MS/MS).  

This indirect method can be used to assess hydroxyl radical formation. Due to its 

high reactivity and a very short lifetime, direct evidence of presence of free radicals has 

low sensitivity and it is difficult.  In this method, hydroxyl radical adducts are 

measured. Salicylic acid is used as a hydroxyl radical trap, that produces stable 

products, 2,3- a 2,5- dihydroxybenzoic acids, which can be identified and quantified. 

These compounds can be used as a sensitive indicator to measure hydroxyl radical 

formation both in vitro and in vivo. 

Liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (UHPLC-

MS/MS) offers considerable advantages: speed, selectivity and sensitivity. 

Two chromatographic columns were tested. The first, Acquity BEH Shield RP18 

provided insufficient results. The second, Acquity BEH C18, provided sufficient 

retention and selectivity for the separation of all analytes. 

 The best separation was achieved when a sample volume of 5µl was used and 

the mobile phase was 0,1% formic acid and methanol 70:30 (isocratic flow). Limit of 

detection was 0.54 ng/ml (2,5-DHBA), 0.37 ng/ml (2,3-DHBA) and 0.36 ng/ml (SAL). 

Limit of quantification was 1.78 ng/ml (2,5-DHBA), 1.21 ng/ml (2,3-DHBA) and 1,18 

ng/ml (SAL). 

 

Keywords: Salicylic acid, 2,3-dihydroxybenzoic acid, 2,5-dihydroxybenzoic acid,  

UHPLC-MS/MS,  free radicals, iron,  Fenton reaction 
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Seznam zkratek 

 

(HO2) Hydroxyperoxyl 

(O2
-
) Superoxidový anion 

[M
-
H]

-
 Deprotonovaná molekula 

2,3- DHBA 2,3-dihydroxybenzoová kyselina 

2,5- DHBA 2,5-dihydroxybenzoová kyselina 

APCI Chemická ionizace za atmosférického tlaku 

APPI Fotoionizace za atmosferického tlaku 

BEH Bridge ethylen hybride (hybridní stacionární fáze) 

CI Chemická ionizace 

CID Kolizně indukovaná disociace 

DESI Desorpční elektrosprej  

EI Elektrochemická ionizace 

ESI Ionizace elektrosprejem 

FAB Ionizace ostřelováním vzorku rychlými atomy 

FD Ionizace desorpcí polem 

FI Ionizace elektrickým polem 

FT ICR Iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací 

GS Plynová chromatografie 

HILIC Hydrofilní interakční chromatografie 

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HSS High strengh silica (stacionární fáze, typ silikagelu) 

IČ spektrometrie Spektrometrie v IČ oblasti  

LC Kapalinová chromatografie 

LOD Limit detekce 

LOQ Limit kvantifikace 

MALDI Ionizace laserem za přítomnosti matrice 

MS Hmotnostní spektrometrie 
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MS/MS Tandemová hmotnostní spektrometrie 

NMR Nukleární magnetická rezonance 

NP-HPLC Chromatografie na normálních fázích 

OH Volný hydroxylový radikál 

PD Ionizace plazmovou desorpcí 

RF Retenční faktor 

ROS Reaktivní kyslíkaté sloučeniny 

RP Rozlišovací schopnost hmotnostních analyzátorů 

RP-HPLC Chromatografie na obrácených fázích 

SAL Salicylová kyselina 

SIMS   Ionizace rychlými ionty 

SRM Monitorování vybrané reakce 

SST Test vhodnosti systému 

TOF Průletový analyzátor 

UHPLC Ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

UPLC Ultra účinná kapalinová chromatografie, kapalinový  

 chromatograf, Waters 

UV spektrometrie Spektrometrie v UV oblasti  
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1 Úvod 

 

Ţelezo patří mezi biogenní prvky, ale v organismu má také vliv na produkci 

volných hydroxylových radikálů. Ty se podílejí na vzniku mnoha chorob 

kardiovaskulárního, nervového a dalších systémů. Přímé stanovení hydroxylových 

radikálů je obtíţné a nepřesné, proto jsou k němu vyuţívány nepřímé metody. Jednou z 

nich je stanovení pomocí kyseliny salicylové a jejích derivátů, které vznikají adicí 

těchto radikálů - kyselin 2,3- a 2,5-dihydroxybenzoových. Kyselina 2,3-

dihydroxybenzoová nevzniká v organismu a kyselina 2,5-dihydroxybenzoová  vzniká 

ve velmi malém mnoţství jako součást metabolismu kyseliny salicylové. Současně 

všechny tři látky dosahují v organismu detekovatelných koncentrací a nejsou nadměrně 

organismu nebezpečné. Proto mohou být vyuţity jako součást nepřímé metody pro 

stanovení daných radikálů in vivo. 

Kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography – LC) je jednou 

z analytických metod, která umoţňuje separaci látek. Dnes je pouţívána v analytických 

laboratořích v mnoha oborech, například v analýze potravin, ţivotního prostředí nebo 

léčiv. Prakticky se velmi rozšířilo pouţití ultra-vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (UHPLC), která je charakterizována vyšší účinností a současně 

sníţením potřebného mnoţství vzorku a mobilní fáze a zkrácením analýz. 

Tandemová hmotnostní spektrometrie (MS/MS) je analytická detekční metoda, 

která umoţňuje vysoce účinné kvalitativní (objasnění neznámé struktury) i kvantitativní 

hodnocení látek. 
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2 Cíl a zadání práce 

 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody pro stanovení kyseliny 

salicylové (SAL) a jejích derivátů, kyselin 2,3- a 2,5- dihydroxybenzoových (DHBA). 

Metoda bude pouţita v dalším výzkumu pro nepřímé stanovení volných hydroxylových 

radikálů. Pro tyto účely bylo pouţito spojení UHPLC-MS/MS. 

Cílem bylo najít optimální podmínky pro spojení UHPLC-MS/MS: 

1. Optimalizace chromatografických podmínek 

1.1. stacionární fáze  

1.2. mobilní fáze 

2. Optimalizace nastavení MS detektoru 

2.1. vhodná ionizační technika (ESI, APCI) 

2.2. výběr prekurzoru iontu a optiky v SIM 

2.3. fragmentace prekurzorů a optimalizace v módu SRM 

2.4. ověření některých validačních parametrů 
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3 Teoretická část 

 

3.1 Kapalinová  chromatografie 

Kapalinová chromatografie je separační metoda.  Byla objevena na počátku 20. 

století M. S. Tswettem, který separoval pigmenty ze zelených rostlin na koloně 

s křídovou, sacharózovou a aluminiovou náplní [1][2].  

Jedná se o vysoce účinnou metodu, při níţ dochází k dělení jednotlivých sloţek 

směsi a při vyuţití vhodných detekčních přístrojů je moţné provést jejich kvalitativní i 

kvantitativní hodnocení [3][4]. 

Principem chromatografických separačních metod je rozdělování analyzované 

látky mezi dvě fáze, stacionární (pevnou) a mobilní (pohyblivou), coţ je 

charakterizováno fázovým rozhraním. Znamená to, ţe mobilní fáze, která unáší sloţky 

vzorku, obtéká fázi stacionární. Mezi fázemi dochází k opakovanému ustalování 

rovnováţných stavů [4]. 

Důleţitou chromatografickou metodou je HPLC – vysokoúčinná kapalinové 

chromatografie. Při této chromatografii je pevnou, stacionární fází sorbent naplněný v 

analytické koloně. Mobilní fází je kapalina – eluent, coţ je směs rozpouštědel. Při 

chromatografii je analyzovaná látka nebo jejich směs rozpuštěna ve vhodném 

rozpouštědle. Poté je dávkována do chromatografu. Látka je unášena mobilní fází přes 

chromatografickou kolonu, v níţ je dělena na jednotlivé sloţky – analyty -  podle míry 

interakcí se stacionární a mobilní fází (Obr. 1). Interakce závisí na vlastnostech 

pouţitých analytů i stacionárních a mobilních fází [5][6].  

 

 

Obr. 1 Schéma separace HPLC  [7] 
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Existuje mnoho způsobů klasifikace kapalinové chromatografie. Tato je 

zaloţena na typu separační fáze a separačního procesu:  

- Při adsorpční chromatografii se stacionární fáze chová jako adsorbent (jako 

například silikagel) a separační proces je zaloţen na opakování adsorpce a desorpce 

analytů [8]. 

- Při iontově výměnné chromatografii má povrch stacionární fáze opačný náboj neţ 

ionty vzorku. Tato technika je vhodná pro iontové nebo ionizovatelné typy analytů. 

Čím je náboj analytu silnější, tím pevněji se váţe na stacionární fázi a proto je 

eluován později [8]. 

- Při gelové chromatografii je svislá kolona naplněna materiálem, který obsahuje póry 

určité velikosti. Principiálně se jedná o molekulární síto. Rychlost filtrování vzorku 

závisí na velikosti jeho molekuly. Velké molekuly procházejí rychleji, zatímco malé 

molekuly penetrují póry do gelových částic a jsou zde zadrţovány. Materiálem 

stacionární fáze v současné době nemusí být pouze „gel“ [7][8]. 

 

Normální systém (NP-HPLC) 

Stacionární fázi tvoří silně polární sloţky (například silikagel). Mobilní fáze je 

nepolární. Polární sloţky analytu jsou zadrţovány stacionární fází  

 

Reverzní systém (RP-HPLC) 

stacionární fáze je méně polární, její součástí jsou nepolární skupiny. Mobilní fáze je 

polárnější. Dochází zde k zadrţování nepolárních sloţek analytu [4][8]. 

 

Další alternativní typy stacionární fáze:  

o HILIC – Chromatografie zaloţená na hydrofilních interakcích 

 Určeno k analýze malých polárních částic, které nebylo moţné dostatečně 

separovat pomocí RP-HPLC. Kolona je naplněná polární hydrofilní stacionární fází. 

Mobilní fáze je tvořena vodnou sloţkou, která, obsahuje vysoký podíl organického 

rozpouštědla. Separace HILIC je primárně řízena hydrofilními interakcemi mezi 

analytem a polární stacionární fází. Nepolární látky nejsou v systému zadrţovány, 

neboť nemají afinitu ke stacionární fázi [5][6][9][10]. 

o HIC – Chromatografie zaloţená na hydrofobních interakcích 

Stacionární fáze je nepolární, mobilní polární. Pouţívá se k separaci proteinů 

s vyuţitím gradientové separace [5]. 
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Při kapalinové chromatografii jsou pouţívány dva způsoby eluce: eluce 

izokratická a gradientová.  Při izokratické eluci je sloţení mobilní fáze po celou dobu 

konstantní, zatímco při gradientové dochází k jeho změně ve prospěch silnější eluční 

sloţky [6]. 

 

Separace můţe být charakterizována zejména distribuční konstantou, retenčním 

časem a kapacitním poměrem [6]. 

 

3.1.1 Ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie UHPLC 

UHPLC je jedním z nejmodernějších typů kapalinové chromatografie. Princip 

separace je shodný s HPLC, dochází k opakovanému ustalování rovnováhy mezi 

stacionární a mobilní fází. Výhodami UHPLC  jsou především: 

- zkrácení doby analýzy 

- zvýšení separační účinnosti a rozlišení 

- zvýšení citlivosti 

- sníţení spotřeby analyzované látky i mobilní fáze [10] - [12] 

3.1.2 Kolony UHPLC 

Jako stacionární fáze u UHPLC je pouţívána kolona se sorbentem, který 

obsahuje částice menší neţ 2 μm, takzvané sub-2-mikronové částice. Pro srovnání 

kolony uţívané pro HPLC obsahují částice okolo 3-5 μm. Platí, ţe čím jsou menší 

částice, tím větší je jejich celkový povrch, tedy povrch vyuţívaný pro chromatografii.  

Se zmenšováním velikosti částic stacionární fáze ovšem roste jejich odpor a tzv. 

zpětný tlak. Proto není další zmenšování částic výhodné, vedlo by ke zvyšování 

zpětného tlaku v systému při minimálním zvýšení účinnosti.  Tlak pouţívaný v UHPLC, 

je aţ 130 MPa (1300 bar), na rozdíl od techniky HLPC, kde je přibliţně 30-40 MPa 

[5][6][13]. 
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Jako sorbenty UHPLC jsou pouţívané látky dvou typů – anorganické (na bázi 

silikagelu) nebo na hybridním podkladu. Vlastnosti těchto nosičů mohou být 

modifikovány různými funkčními skupinami. Následující tabulka zobrazuje příklady 

některých pouţívaných UHPLC kolon (Tabulka 1) [10].  

 

Název 

kolony 
Nosič 

Velikost 

částic 

(µm) 

Funkční skupina 

Omezení pouţití 

kolony Výrobce 

pH Teplota 

Acquity 

BEH 

Hybridní 1,7 C8, C18, Phenyl 

Shield 

Silikagel 

Amid, Glycan-

HILIC 

1-12 

2-11 

1-8 

2-11 

20-90 Waters 

Acquity 

HSS 

Silikagel 1,8 T3, C18 SB 

C18 

2 - 8 

1 - 8 

20-45 Waters 

Altima HP Hybridní 1,5 HILIC 1-10 20-60 Alltech 

Platinum Silikagel 1,5 C8, C18 2-8 20-60 Alltech 

GP Series Silikagel 1,8 C8, C18, C4 2-8,5 20-60 Sepax 

HP Series Silikagel 1,8 PHE, CN, 

NH2,SCX, SAX, 

silikagel, HILIC 

2-8,5 20-60 Sepax 

Tabulka 1 Porovnání některých pouţívaných kolon pro UHPLC [10] 

 

3.1.2.1 Technologie hybridních částic (BEH) 

Cílem této technologie je spojení výhodných vlastností obou typů sorbentu - 

anorganického i organického.  Stacionární fáze obsahuje sorbent, který je 

sloţen z polymeru a silikagelu. Jeho vlastnostmi jsou především vysoká 

účinnost a chemická a mechanická stabilita.  K zamezení vlivu volných 

hydroxylových skupin silikagelu a ke zvýšení jeho mechanické odolnosti je 

pouţito tzv. ethylenových  můstků (Obr. 2).  Jsou dostupné kolony pro NP, RP 

i HILIC analýzu [6][14][15]. 

 

Obr. 2 Vznik polyethoxysilanu a BEH částice (ethylene bridged hybrid) [5] 
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Pro měření této diplomové práce byly pouţity následující analytické kolony:  

 

Kolona Acquity BEH C18 - Tato univerzální C18 kolona je vhodná pro stanovení 

mnoha různých analytů. Je pouţitelná v širokém rozmezí pH při teplotě aţ 80° 

[14].  

Kolona Acquity BEH Shield RPC18 - Součástí kolony je polární skupina – karbamát. 

Jsou zde kombinovány hydrofobní vlastnosti alkylového řetězce (C18) a hydrofilní 

vlastnosti polární karbamátové skupiny. Vhodná pro RP-LC [14]. Vlastnosti obou kolon 

shrnuje tabulka (Tabulka 2). 

Tabulka 2 Vlastnosti pouţitých kolon [14][15] 

 

 

Obr. 3 Schematické znázornění pouţitých kolon [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název kolony Acquity BEH C18 Acquity BEH Shield RP18 

pH rozmezí 1-12 2-11 

Teplotní limit °C 
nízké pH 80 

vysoké pH 60 

nízké pH 50 

vysoké pH 45 

Velikost částic 17 1,7 

Velikost pórů 130 130 

Plocha povrchu [m
2
/g] 185 185 

Pokrytí uhlíkem [%] 18 17 

Typ sorbentu BEH  BEH -RP 
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3.2 Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie je vysoce účinná fyzikálně-chemická analytická 

metoda, která vyuţívá elektrické a magnetické pole k separaci nabitých částic s cílem 

určit jejich hmotnost (poměr m/z). 

Jejím principem je ionizace analyzované látky, separace vzniklých iontů podle 

poměru jejich hmotnosti a elektrického náboje (m/z) v magnetickém nebo elektrickém 

poli a následná detekce jednotlivých druhů separovaných iontů podle jejich zastoupení. 

Záznam se nazývá hmotnostní spektrum [5][16][17].  

Jedná se o metodu citlivou, přesnou a destruktivní.  Umoţňuje analýzu 

organického i anorganického materiálu v jakékoliv formě (plasma, plyn, kapalina, 

pevná látka) [18]. 

MS je řazena mezi spektrální techniky zejména kvůli podobnosti záznamů s 

jinými spektry a kvůli podobnému instrumentálnímu uspořádání a aplikačnímu vyuţití. 

Nejedná se však o spektrální metodu, neboť jejich podstatou je měření rozdílů energií 

mezi dvěma energetickými stavy molekuly a sledování pravděpodobnost tohoto 

přechodu (IČ, UV, NMR, atd.) [16]. 

 

V současné době mají největší praktický význam:  

- ESI, APCI, APPI - pro spojení HPLC/MS 

- ESI, MALDI - analýza biomolekul, nejšetrnější ionizační techniky 

- EI - GC/MS, moţnost porovnání s knihovnami spekter, strukturní informace, dobře 

popsaná pravidla fragmentace [16]. 

 

Hmotnostní spektrometr se skládá z těchto částí: 

- zařízení pro zavádění vzorků (sonda) 

- iontový zdroj – způsobuje ionizaci vzorku 

- hmotnostní analyzátor – slouţí k rozdělení vzniklých iontů podle poměru hmotnosti 

a náboje 

- detektor – detekuje ionty po separaci  

- vakuový systém 

- iontová optika slouţící k urychlení a fokusaci iontů  

- počítač, software [16][18]  
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Obr. 4 Schéma hmotnostního spektrometru [17] 

 

3.2.1 Ionizační techniky MS 

Veškerá měření v hmotnostním spektrometru se týkají pouze ionizovaných 

částic. Existuje více moţných způsobů ionizace. Pouţitý způsob ionizace ovlivňuje 

aplikační zaměření metody. Některé vývojově starší metody se dnes pouţívají méně, 

nebo vůbec. Ionizační techniky jsou podle mnoţství dodané energie označovány jako 

měkké a tvrdé. 

 

Měkké ionizační techniky 

- energetický přebytek dodaný molekule je malý a pravděpodobnost fragmentace 

primárně vzniklého iontu je nízká.  

- vznikají převáţně molekulární ionty nebo molekulární adukty 

- výtěţnost závisí na zvolených podmínkách (pH, sloţení mobilní fáze...) [19]. 

Tvrdé ionizační techniky 

- dodaná energie je vyšší, můţe dojít k fragmentaci primárně vzniklého iontu 

- vznikají maximálně molekulární ionty 

- při zvolené ionizační energii vznikají reprodukovatelná spektra – moţnost vytváření 

knihoven spekter a následné snazší identifikace látek [19] 
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Dělení ionizačních technik podle tlaku v iontovém zdroji: 

Ionizace za atmosférického tlaku /Sprejové ionizační techniky (API) 

- ESI, APCI, MALDI, APPI… 

-  Zejména metody ESI a APCI jsou vhodné pro spojení HPLC-MS.  

 

Ionizace za sníţeného tlaku 

- EI, FAB…[16]  

 

Volba ionizační techniky závisí na: 

- těkavosti a polaritě látky 

- molekulové hmotnosti látky 

- její tepelné stabilitě 

- volbě polarity (u měkkých metod) 

- jedná-li se o chemické individuum nebo směs (čisté látky není třeba separovat) 

- jedná-li se o studium nekovalentních interakcí a prostorového uspořádání molekul 

[16][17] 

3.2.1.1 Ionizace elektrosprejem (ESI) 

Analyt je rozpuštěný ve vhodném rozpouštědle. Do chromatografu je přiveden 

kovovou kapilárou, na níţ je vloţeno vysoké napětí (2-5 kV) [16]. Kolem kapiláry 

proudí dusík. V proudu dusíku vznikají kapičky, které nesou velké mnoţství nábojů. 

Dochází ke zmenšování kapiček, rozpouštědlo je odpařováno působením sušícího 

plynu, coţ vede ke zvýšení hustoty povrchového náboje. Při dosaţení kritické hodnoty 

dochází k tzv. Coulombické explozi, tj. rozpadu na ještě menší kapičky, které nesou 

náboj. Opakování tohoto procesu vede aţ k uvolnění kvazimolekulárních iontů. 

Vznikající ionty jsou z prostoru iontového zdroje vytlačovány elektrickým polem 

pomocné elektrody (repeleru). Podle nastavení ionizačního módu (ESI
+
, ESI

-
) vznikají 

protonované či deprotonované molekuly, které jsou unášeny k analyzátoru a detektoru. 

Na průběh ionizace má vliv hodnota pH mobilní fáze, proto by měla být tato 

hodnota upravena.  

Kyselé prostředí je vhodné pro ionizaci bazických analytů. Pro podpoření 

protonace se přidávají organické kyseliny (kyselina octová, mravenčí). Měření probíhá 

v pozitivním módu (ESI
+
). 
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Zásadité prostředí je vhodné pro ionizaci kyselých analytů. Pro podpoření 

deprotonace se přidává 0,1 – 0,5% NH3 Měření se provádí v záznamu negativních iontů 

(ESI
-
) [5][16] - [20].   

3.2.1.2 Ionizace nanoelektrosprejem 

Systém je podobný ESI. Není pouţit zmlţující plyn, teploty sušícího plynu jsou 

niţší, nutnost speciální adjustace konce sprejující kapiláry. Obvykle se sprejuje přímo 

proti vstupní kapiláře. Pouţívají se speciální kovové kapiláry. Výhodou je extrémně 

nízká spotřeba vzorků a vysoká citlivost. 

3.2.1.3 Chemická ionizace za atmosférického tlaku (APCI) 

Rozpuštěný analyt je přiveden zahřátou kapilárou. Analyt je odpařen do 

prostoru, v němţ je atmosférický tlak. Zde jsou molekuly analytu ionizovány 

působením koronového výboje elektrody (jehly), na níţ je vloţeno vysoké napětí (3-4 

kV). Ionizace probíhá pomocí ionizace nosného plynu, sloţek mobilní fáze nebo se 

jedná o přímou ionizaci analytu. Vzniklé ionty jsou urychleny směrem k analyzátoru. 

Protiproud sušícího plynu slouţí k rozbití klastrů [5][16] - [20]. 

3.2.1.4 Desorpce elektrosprejem (DESI) 

Při této metodě nemusí být analyt v prostředí vakua (jako například u MALDI), 

ani nemusí být rozpuštěn a následně sprejován do přístroje (jako například u ESI.). 

Metoda umoţňuje analýzu organických povrchů bez jakékoliv úpravy. Kapilárou je 

přiváděno, zmlţováno a ionizováno rozpouštědlo, vzorek je umístněn mezi sprejovací 

kapilárou a kapilárou, která vede do hmotnostního spektrometru [21].   

3.2.1.5 Elektronová ionizace (EI) 

Jedná se o  " tvrdou" ionizační techniku. Molekula analyzované látky získá 

nadbytek vnitřní energie. To se projeví fragmentací molekuly na menší části. Tato 

metoda je vhodná pouze pro těkavé látky, které nejsou termolabilní. 

Principem je emise elektronů ze ţhavené katody (rheniové nebo wolframové 

vlákno), které putují směrem k anodě. Kontakt elektronů se vzorkem vede k produkci 

iontů. Vzniklé ionty jsou vypuzeny z iontového zdroje elektrickým polem pomocné 

elektrody (repeleru). Pokud je molekule vzorku dodána příliš velká vnitřní energie, 

můţe dojít k její fragmentaci [5][16] - [20]. 
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 Další pouţívané ionizační techniky  

- Fotoionizace za atmosferického tlaku (APPI) 

- Chemická ionizace (CI) 

- Ionizace elektrickým polem (FI) 

- Ionizace desorpcí polem (FD) 

- Ionizace odstřelováním vzorku rychlými atomy (FAB)  

- Ionizace rychlými ionty (SIMS) 

- Ionizace plazmovou desorpcí (PD) 

- Ionizace termosprejem (TSI) 

- Desorpční fotoionizace (MALDI) [16] 

 

 

3.2.2 Hmotnostní analyzátory 

Funkcí hmotnostního analyzátoru je separace iontů v plynné fázi podle poměru 

jejich hmotnosti a náboje v elektrickém nebo magnetickém poli. Hmotnostní analyzátor 

je umístěn mezi iontovým zdrojem a detektorem.  

Separace iontů probíhá ve vakuu (cca. 10
-3

-10
-11 

Pa).  

 

Dělení hmotnostních analyzátorů: 

1. Skenující – postupně propouští ionty podle jejich m/z (sektor, kvadrupól) 

2. Pasťové – ionty zachytí, poté je analyzuje (iontová past, orbitrap, ICR) 

3. Průletový – mění čas, který potřebují ionty k překonání dané vzdálenosti (TOF) [19] 

Základní charakteristikou hmotnostních analyzátorů je rozlišovací schopnost 

(RP) - poměr hmotnosti iontu m a šířky tohoto iontu Δm v polovině jeho výšky [16]. 

RP = m / Δm 

Druhá moţná definice je zaloţena na překryvu dvou píků a týká se pouze 

magnetických analyzátorů: - poměr hmotnosti iontu m1 a rozdílu iontů m1 a m2 s 

jednotkovým nábojem, přičemţ oba píky musí být stejně vysoké, údolí mezi píky je 

10% (tj. překrývají se z 10%) a mají jednotkový náboj [16]. 

RP = m1 / (m2 - m1) 
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Obr. 5 Základní charakteristika hmotnostních analyzátorů  [22] 

 

Hmotnostní analyzátory jsou děleny podle míry rozlišovacích schopností na 

analyzátory s nízkým rozlišením RP= 1-5000 (Q, IT), analyzátory se středním 

rozlišením (někdy jsou pouţívány pro přechodnou oblast - průletový analyzátor, 

kvadrupólový analyzátor s hyperbolickým průřezem tyčí) a analyzátory s vysokým 

rozlišením RP = desítky aţ stovky tisíc (TOF, FT-ICR, orbitrap) [16][22]. 

 

3.2.2.1 Kvadrupólový analyzátor Q 

Analyzátor se skládá ze čtyř kovových tyčí kruhového průřezu délky 20 - 30 cm. 

Na dvě protilehlé je vloţeno kladné stejnosměrné napětí, na zbývající dvě záporné 

stejnosměrné napětí. Na všechny je superponováno vysokofrekvenční střídavé napětí. 

Při separaci ionty oscilují mezi tyčemi při vysokofrekvenčním napětí. Při určité hodnotě 

RF dosáhnou ionty určité m/z stabilních oscilací, a tyto ionty jsou vypuzeny směrem k 

detektoru. Ostatní ionty jsou zachyceny na tyčích. Snímání celého spektra probíhá 

zvyšováním stejnosměrného a RF napě, postupně jsou tedy k detektoru propuštěny 

všechny ionty [16][17][22].  

3.2.2.2 Magnetický analyzátor 

Analyzátorem je elektromagnet, v jehoţ magnetickém poli dochází k zakřivení 

dráhy letu v závislosti na m/z. Ionty se stejnou kinetickou energií, ale rozdílnou m/z 

putují magnetickým polem. Ionty s niţší m/z se pohybují po dráze s menším 

poloměrem, naopak ionty s vyšší m/z se pohybují po dráze s poloměrem větším. Tím 

dochází k jejich oddělení.  
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3.2.2.3 Iontová past IT 

Jedná se o obdobu kvadrupólových analyzátorů s trojrozměrným polem. Skládá 

se ze tří elektrod – vstupní, středové a koncové. Na středovou elektrodu je vkládáno 

napětí s proměnnou amplitudou. Ionty se pohybují po kruhových trajektoriích. Při 

určitém zvýšení amplitudy dochází k jejich vychýlení z trajektorie a ionty opouští 

prostor iontové pasti.  

3.2.2.4 Analyzátor doby letu – TOF 

Analyzátor tvoří trubice bez pole, na jejímţ počátku jsou ionty urychleny 

napětím 10 – 20 kV.  Poté jsou separovány podle rychlosti letu, která závisí na m/z. 

Ionty s niţší hodnotou m/z se pohybují rychleji neţ ionty hmotnější, k detektoru tedy 

dorazí dříve.  

3.2.2.5 Iontová cyklotronová rezonance  - ICR 

Ionty se nacházejí v cele ("Penningova past"), která je umístěna v magnetickém 

poli. Na ionty působí laterálně magnetické pole a axiálně elektrické pole. Dochází k 

jejich pohybu po určité trajektorii s určitou frekvencí v závislosti na m/z. Hmotnostní 

spektrum vzniká přepisem frekvencí do škály m/z [16][19][22]. 

 

3.2.3 Detektory MS 

Slouţí k vyhodnocení zastoupení separovaných iontů prošlých analyzátorem. 

Principem detekce je převod měřené veličiny na elektrický proud.  

- Detektory pro přímé měření detekují elektrický proud vznikající přímým dopadem 

stanovovaných iontů 

- Násobičové detektory vyuţívají efekt násobení elektronů uvolněných z první 

konverzní dynody po dopadu iontů. Jsou nejčastěji pouţívaným typem detektorů 

v metodě MS [17]. 

3.2.4 Vakuový zdroj 

Vysoké vakuum v systému zajišťuje dostatečnou střední dráhu iontů a brání 

jejich kolizním sráţkám s neutrálními atomy. Hodnota tlaku vakua dosahuje podle typu 

analyzátoru  10
-3

 - 10
-10

 Pa. Ve vakuu pracuje i iontový zdroj, kromě těch metod, které 

fungují za atmosférického tlaku (ESI, APCI, APPI) [19]. 
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3.2.5 Tandemová hmotnostní spektrometrie MS/MS 

Tandemová hmotnostní spektrometrie je metoda, která rozšiřuje moţnosti 

hmotnostní spektrometrie. Zahrnuje vícenásobné kroky hmotnostní analýzy, například 

formou fragmentace nebo měřením přechodu prekurzorových iontů, čímţ roste 

selektivita, specifičnost a citlivost měření oproti jednofázovému experimentu. Získaná 

MS/MS spektra obsahují fragmentové ionty vzniklé rozpadem daného typu iontu, 

neobsahují nečistoty [16]. 

3.2.5.1 Analyzátory pro MS/MS 

Skládají se ze dvou hmotnostních analyzátorů, mezi nimiţ je umístěna kolizní 

cela. Pouţité analyzátory mohou být stejného typu (Q-Q, TOF-TOF), nebo různých 

typů (QTOF) [16]. Je moţné vytvořit vícenásobný analyzátor. 

 

 Příkladem je soustava tří za sebou seřazených kvadrupolových analyzátorů. 

První (Q1) a třetí (Q3) slouţí jako analyzátor, prostřední (Q2) má funkci kolizní cely. 

- První jednotka Q1 funguje jako filtr na principu samostatného kvadrupólového 

analyzátoru. Propouští ionty do Q2.  

- Q2 slouţí jako kolizní cela. Dochází zde ke kolizně indukované disociaci (Collision 

Induced Dissociation, CID), tj. sráţkám s molekulami inertního plynu a rozpadu 

iontů na fragmenty.  

- Fragmenty jsou propuštěny do Q3, kde dochází stejně jako v Q1  k dělení podle 

m/z [16][23][24]. 

 

Tandemová hmotnostní spektrometrie můţe být prováděna v čase nebo 

v prostoru: 

- V čase: uvnitř iontové pasti probíhá izolace a následná aktivace a fragmentace v 

jednom místě.  

- V prostoru: selekce, fragmentace a separace probíhá v různých částech 

hmotnostního spektrometru [16][19].  
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Základní typy skenů MS/MS 

Sken produktových iontů  

Identifikace produktových iontů vybraného prekurzorového iontu. 

 

Sken prekurzorových iontů  

Určitý fragment je předem selektován v Q3. Q1 je nastaven tak, aby selektoval pouze 

prekurzorové molekuly obsahující daný fragment.  

 

Sken neutrálních ztrát  

Detekce všech iontů odštěpujících stejný neutrální fragment.  Q1 a Q3 jsou skenovány 

přes určitý hmotnostní rozsah s posunem odpovídajícím hmotnostní diferenci při 

odštěpení vybraného neutrálního fragmentu charakteristického pro produkt nebo pro 

určitou třídu látek.   

 

Monitorování vybraného iontu  

 Q1 i Q2 selektují ionty. Výhodou metody je zvýšení selektivity analýzy [16][22]-[25].  
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3.3 Volné radikály, ţelezo, kyselina salicylová 

3.3.1 Volné radikály 

Volné radikály jsou struktury schopné samostatné existence, které obsahují 

jeden nebo více nepárových elektronů [26][27]. Vznikají při některých metabolických 

procesech. Podílejí se na poškození proteinů, lipidů, DNA, RNA a procesu stárnutí, a 

proto mají vliv na vznik mnoha onemocnění. Příkladem jsou Parkinsonova choroba, 

mozková ischemie, kardiovaskulární onemocnění a také kancerogenity a mutagenity. 

Účastní se mnoha dalších patologických procesů. Mezi radikály, které se velmi často 

vyskytují v organismu, patří volný hydroxylový radikál (OH), superoxidový anion 

(O2
-
) a hydroxyperoxyl (HO2) Souhrnně jsou označovány zkratkou ROS – reactive 

oxygen species, reaktivní kyslíkaté sloučeniny[28]. 

 ROS jsou v organismu součástí různých fyziologických procesů, například se 

účastní destrukce patogenů polymorfonukleárními leukocyty. V těchto případech nejsou 

nebezpečné pro samotnou tkáň, neboť ta je dokáţe odbourat.  Radikály působí 

poškození buněk, zejména pokud jsou produkovány v nadbytku, nebo pokud je sníţena 

přirozená buněčná obranyschopnost. Jako příklad je moţno uvést stav oxidačního stresu 

při expozici UV záření [28]. 

Vzhledem k tomu, ţe se volné radikály vyskytují v organismu jen přechodně ve 

velmi nízkých koncentracích, je jejich detekce sloţitá. Proto jsou nejčastěji měřeny 

sekundární produkty oxidativního stresu [28]. 

Jedním z velmi reaktivních radikálů je i hydroxylový radikál OH. Na jeho 

vzniku se v organismu významně podílí ionty ţeleza. 

 

3.3.2 Ţelezo 

Ţelezo je biogenní prvek, který se účastní mnoha biologických procesů, avšak 

jeho nadbytek můţe zapříčinit poškození organismu. Je prokázáno, ţe hraje významnou 

roli při vzniku volných radikálů v organismu [30][32]. 

V těle dospělého člověka je obsaţeno 3-4 g ţeleza [30] . Můţe být děleno na 

ţelezo funkční, transportní a zásobní. V organismu se ţelezo vyskytuje ve dvou 

oxidačních stavech: ferro (Fe
2+

) a ferri (Fe
3+

) formě. Ţelezo ve ferro-formě je vázáno na 

porfyrin (=funkční), za fyziologického pH  je lépe rozpustné a můţe se účastnit reakcí v 
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organismu. Ferri-forma ţeleza je vázána na zásobní a transportní proteiny, je hůře 

rozpustná a méně reaktivní. 

Asi 65-70 % ţeleza je vázáno v hemoglobinu erytrocytů (1 g hemoglobinu 

obsahuje 3,4 mg ţeleza), 4 % se nalézají v myoglobinu. Asi 1 % ţeleza je součástí 

enzymů (cytochromy, peroxidáza aj.) a podílí se na metabolických procesech. 

Transportní ţelezo se vyskytuje ve velmi malém mnoţství (0,1 %). Ţelezo zásobní (v 

makrofázích jater) tvoří 15-30 % z celkového mnoţství  [30].  

3.3.2.1 Příčiny přetíţení organismu ţelezem 

 Nadbytečný přívod ţeleza perorální cestou.  

 Předávkování parenterální cestou nebo četnými transfúzemi v případě, ţe je 

utlumená krvetvorba a ţelezo z transfuzí nelze proto vyuţít pro vznik nových 

krvinek.  

 Nadměrná resorpce ţeleza v důsledku genetických poruch jeho regulace. Příkladem 

je hereditární neboli genetická hemochromatóza. Při ní se v duodenu vstřebává více 

ţeleza, neţ je obvyklé [32].  

 

3.3.3 Toxicita ţeleza, vznik volných radikálů 

Toxické je především ţelezo volné a dvojmocné, neboť je, jak jiţ bylo řečeno, 

rozpustné a tedy reaktivní [32].  

Ţelezo je součástí mnoha proteinů, které se účastní oxidačních a redukčních 

reakcí v metabolismu, avšak díky této své aktivitě můţe iniciovat a katalyzovat 

radikálové reakce za účasti kyslíku a následně poškodit buňky organismu oxidačním 

stresem. Radikály mohou vznikat z fyziologických nebo xenobiotických sloučenin, 

například katalytickou oxidací. Ţelezo můţe iniciovat peroxidaci lipidů, můţe reagovat 

s peroxidem vodíků a tak produkovat velké mnoţství reaktivních a toxických látek [33]. 

 

 

3.3.3.1 Poškození organismu volnými radikály 

Nadbytečné ţelezo se hromadí v buňkách a orgánech a následně poškozuje 

organismus. Dochází k tvorbě kyslíkových radikálů a poškození buněk a tkání. Na kůţi 

můţe být patrné tmavé „bronzové“ zbarvení. Dále jsou poškozeny zejména tyto 

orgány:  
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 Játra - cirhóza a zvýšené riziko vzniku hepatocelulárního karcinomu. 

 Slinivka -  vede k zániku Langerhansových ostrůvků a poklesu tvorby inzulínu. 

Vzniká diabetes mellitus. Ukládání ţeleza v kůţi zapříčiní hnědé zabarvení, hovoří 

se o tzv. bronzovém diabetu. 

 Myokard - můţe vést k vzniku kardiomyopatie se srdečním selháním. 

 Klouby -  bolesti.  

 Postiţeny mohou být endokrinní ţlázy včetně ţláz pohlavních.   

Klinicky má přetíţení ţelezem mnoho příznaků. Patrná je únava, nespecifické 

potíţe, bolesti kloubů a četné orgánové příznaky – zejména diabetu, cirhózy a 

v nejtěţších případech srdečního selhání. Přetíţení ţelezem tak můţe mít letální 

důsledky a jeho včasná diagnóza a léčba můţe zabránit nejtěţším komplikacím [32]. 

3.3.3.2 Ochrana organismu proti působení volných radikálů 

Za fyziologických podmínek je organismus proti tvorbě radikálů a jejich 

působení chráněn. Po vstřebání je ţelezo vázáno na transferin nebo laktoferrin, coţ 

tvorbě radikálů brání. Organismus je také vybaven komplexem antioxidantů, které mají 

obranné schopnosti vůči působení radikálů. Jedná se například o enzym glutation 

peroxidázu nebo katalázu a  neenzymatické antioxidanty - například kyselinu 

askorbovou, alfa tokoferol nebo beta karoteny[28][34][35]. 

 

3.3.4 Kyselina salicylová  

Kyselina salicylová je organická krystalická sloučenina. Pro své analgetické a 

antipyretické účinky byla pouţívána od dob prehistorických především ve formě odvarů 

z rostlin čeledi Salicaceae. V roce 1874 objevil německý chemik Herman Kolbe syntézu 

kyseliny salicylové z fenolu. V současné době je v medicíně pouţívána pro své 

keratoplastické a keratolytické vlastnosti, zatímco jako antipyretikum a analgetikum je 

vyuţívána kyselina acetylsalicylová, méně dráţdivý derivát kyseliny salicylové.  

[31][36].  

 

Absorpce 

Kůţí nebo z gastrointestinálního traktu[37]. 
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Distribuce 

 50 – 80% salicylátů v krvi je vázáno na plasmatické proteiny, zbytek se nachází 

v  aktivní ionizované formě. Nasycení vazebných míst proteinů vede k nárůstu volných 

molekul salicylátů, tedy k růstu toxicity [37]. 

 

Biologický poločas  

Při terapeutických dávkách je 2 – 4,5 hodiny, avšak při předávkování kyselinou 

salicylovou můţe být aţ 18 – 36 hodin. Při velkém mnoţství SAL je metabolická 

kinetika změněna z kinetiky prvního na kinetiku nultého řádu (Michaelis-Menten) [37]. 

 

Metabolismus 

Většina, přibliţně 80% salicylové kyseliny je metabolizována v játrech 

cytochromem P-450. Předpokladem rychlé eliminace je přeměna kyseliny salicylové na 

ve vodě rozpustnější produkt. Dochází ke konjugaci s glycinem a vzniká salicyluronová 

kyselina. Druhou moţností je konjugace s kyselinou glukuronovou. Malé mnoţství 

(okolo 1%) je hydroxylováno na kyselinu gentisovou – 2,5-DHBA [37]. 

 

Eliminace a exkrece 

Saliciláty jsou vylučovány převáţně ledvinami ve formě salicylové kyseliny, 

salicuronové kyseliny, derivátů kyseliny glukuronové a kyseliny gentisové. Poměr 

jednotlivých metabolitů závisí na pH moči [37].  

3.4 Stanovení volných hydroxylových radikálů 

Přímé stanovení volných OH radikálů je sloţité, neboť mají kvůli vysoké 

reaktivitě velmi krátký poločas [38]. Jsou velmi nestabilní a mají tendence reagovat 

s jinými molekulami.  

Stanovení pomocí přímé metody (elektronová spin rezonance) nebylo příliš 

citlivé, ani praktické. Proto se výzkum zaměřil na hledání specifičtějších markerů [38]. 

Jednou z pouţívaných metod je aromatická hydroxylace. Principem stanovení in 

vitro je reakce iontu kovu a peroxidu vodíku, při níţ vznikají hydroxylové radikály. Ty 

atakují aromatické jádro. Následně jsou měřeny koncentrace vzniklých sloučenin [26]. 

Vznik volných radikálů in vitro za účasti ţelezitých iontů je popsán Fentonovou 

reakcí (Rovnice 1).  
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Fe
2+

 + H2O2→Fe
3+ 

+ [H2O2
-
] →OH∙ + OH

-
 

Rovnice 1 Fentonova reakce [29] 

 

 Pro in vivo pouţití by měl mít aromát základní vlastnosti: měl by dosahovat 

dostatečně vysokých koncentrací, aby mohl kompetovat jiným případným látkám, které 

by radikály vychytávaly. Druhá podmínka je, aby následné hydroxylované deriváty 

nepodléhaly velkému mnoţství metabolických procesů. Oběma podmínkám a současně 

i bezpečnosti při humánním podání odpovídá salicylová kyselina, případně její deriváty 

(kyselina acetylsalicylová) a jiné látky [26][38]. 

3.4.1 Reakce kyseliny salicylové s volnými hydroxylovými radikály 

Kyselina salicylová i její acetylované deriváty, stejně jako jiné aromatické 

sloučeniny, podléhají reakcím s volnými radikály. Hlavním produktem této reakce jsou 

kyseliny 2,3- a 2,5-dihydroxybenzoové [26](Obr. 6). Vzhledem k tomu, ţe jsou tyto 

produkty stálé, nadměrně nepodléhají následným metabolickým procesům, v organismu 

se vyskytují v dostatečných, detekovatelných koncentracích, které ale nejsou 

nebezpečné, a současně není detekce těchto metabolitů příliš obtíţná, jsou kyselina 

salicylová, acetylsalicylová a jejich deriváty 2,3- a 2.5-DHBA poţívány při nepřímé 

detekci volných radikálů v organismu [26][39].  
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Obr. 6 Vznik DHBA ze SAL působením volných hydroxylových radikálů [39] 
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Při detekci volných radikálů pomocí SAL (ASA) a jejích derivátů nebyla v 

některých studiích prováděna stanovení všech tří látek (SAL, 2,3-DHBA a 2,5-DHBA).  

2,5-DHBA vzniká v lidském organismu jako součást metabolismu kyseliny 

salicylové (přibliţně 1% metabolismu SAL).  Někteří autoři uvádějí, ţe ji není vhodné 

pouţívat při in vivo stanovení volných OH radikálů. Vhodnější je podle nich měřit 

kyselinu 2,3-DHBA, která je relativně specifickým indikátorem vzniku OH radikálů. 

Jiní autoři s tímto názorem však nesouhlasí - 2,3- DHBA vyskytuje ve výrazně niţších 

koncentracích neţ 2,5-DHBA, ty mohou být pod detekčním limitem. Proto povaţují 

2,5-DHBA za důleţitý indikátor při stanovení hydroxylových radikálů  

V některých studiích nebyly měřeny hodnoty SAL, z toho důvodu, ţe je jistá 

variabilita v její absorpci a metabolismu, a proto byly měřeny jen hodnoty kyselin 

dihydroxybenzoových [26][28]. 

Pro stanovení volných hydroxidových radikálů pomocí SAL a DHBA jsou  dle 

rewiev [28] velmi často vyuţívány tyto metody (Tabulka 3): 

 

 

 

 

 

 

 

Následující tabulka shrnuje vlastnosti SAL, 2,3- a 2,5-DHBA (Tabulka 4). 

 

Tabulka 4 Přehled stanovovaných látek SAL, 2,3-DHBA a 2,5-DHBA 

Separační metoda Detekční metoda Příklady 

Kapalinová 

chromatografie 

MS, MS/MS [40][41]   

ED [38][42] 

Plynová 

chromatografie 
MS [43][44] 

Kapilární 

elektroforéza 
MS  a další  

Tabulka 3 Přehled metod - stanovení radikálů pomocí reakce se SAL, ASA [28] 

OHO

X1

X2X3  

Název Substituenty Vzorec Molární hmotnost 

SAL X1=OH, X2=H, X3=H C7H6O3 138,12 

2,3-DHBA X1=OH, X2=OH, X3=H C7H6O4 154,12 

2,5-DHBA X1=OH, X2=H, X3=OH C7H6O4 154,12 
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Látka Zdroj Úprava analyzovaného 

vzorku 

Metoda 

Stacionární fáze 

Mobilní fáze 

Průtok 

µL/min 

Nástřik 

µL 

Detekce Citace 

2,3-DHBA 

2,5-DHBA 

SAL 

 (+ další 

látky) 

Plastma 

(potkan) 

Standard 2,3-DHBA 

smíchán s potkaní plasmou 

a vnitřním standardem (2,4 

a 3,4-DHBA) 

Extrakce na pevné fázi 

HPLC – MS 

SF: Phenomex colum (C18)  

(150 x 2 mm, 5 µm) 

MF:  Acetonitril/ 

0,3% kyselina mravenčí 

Kombinace gradientové a izokratické eluce, 

11:89 – 30:70 – 11:89  

150  MS – ESI-   

2,3-DHBA: 

2,5 nmol/ml LOQ 

0,25  nmol/ml LOD 

[40] 

2,3-DHBA 

2,5-DHBA 

Plasma Standard SAL smíchán s  

s 2,6-DHBA  

Deproteinizace 

Promíchání, centrifugace, 

filtrace 

SF DHBA: Spherisorb ODS2, C18, (150*4,6 

mm, oktadecil silan, částice 3 µm)  

MF: 85 % 30mM acetát/citrát, pH 5,4  

15 % methanol 

Izokratická eluce 

 100 ED amperometrická 

2,3- DHBA 0,37nmol/ml  

2,5-DHBA 0,26 nmol/ml 

(LOD) 

[38] 

SAL 

2,5-DHBA 

 (+ další 

látky) 

Methanolický 

roztok 

standardů 

Rozpuštění standardů v 

methanolu 
UHPLC – MS/MS 

SF: BEH C8, 1,7 nm, 2,1 x 150 mm 

MF: Acetonitril/ 

7,5 mM kyselina mravenčí 

Kombinace gradientové a izokratické eluce, 

5:95 – 100:0 – 5:95 

250   5  MS/MS – ESI
-
 

SAL: 1,5 pmol/inj 

2,5-DHBA 10 pmol/inj 

 (LOD) 

[45] 

2,3-DHBA 

2,5-DHBA 

Plasma 

(potkan) 

Zásobní roztok: Standard 

rozpuštěn v methanolu 

Pracovní roztok: zásobní 

roztoky ředěny potkaní 

plasmou 

Deproteinizace, 

promíchání, centrifugace 

LC-MS/MS 

SF: Luna HILIC (100 x 2.0 mm, 4 µm) 

MF: Acetonitril / 

 50 mM ammonium octanový pufr 

 (pH 4.5) 

 Izokratická eluce 94:6 

500  4  MS/MS - ESI
-
  

2,3-DHBA 20.16 ng/ml 

2,5-DHBA20.20 ng/ml  

(= 0.13 nmol/mL) (LLOQ)  

 [41] 

2,3-DHBA 

2,5-DHBA 

SAL 

(+ další 

látky) 

Plasma 

(potkan) 

Standard rozpuštěn ve 

směsi v perchlorové 

kyseliny, EDTA,  

metabisulfitu sodného 

LC-ED 

SF: R-DHBA-250 (5µm, 250 x 3,00 mm) 

MF: 50mM octan sodný, 50 mM citrát 

sodný, 8% methanol, 2% propanol (v/v), pH 

upraveno na 2,5 posforečnou kyselinou 

500 10 ED  

DHBA1pg 

SAL 100 pg 

(LOD)  

[42] 

Tabulka 5 Přehled některých dosud pouţívaných metod pro stanovení SAL a DHBA 

LOD – detekční limit, LOQ – Limit kvantifikace, MF – mobilní fáze, SF – stacionární fáze
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4 Experimentální část 

 

4.1 Materiál a pomůcky 

4.1.1 Chemikálie 

Standardní látky 

- Kyselina salicylová    ≥99% SIGMA-ALDRICH, Praha, Česká republika 

- Kyselina 2,3-dihydroxybenzoová  99% SIGMA-ALDRICH, Praha, Česká republika 

- Kyselina 2,5-dihydroxybenzoová  98% SIGMA-ALDRICH, Praha, Česká republika 

 

Mobilní fáze 

- Methanol  Methanol LC-MS chromasolv® ≥99%, FLUKA Analytical 

- Acetonitril   Acetonitrile LC-MS chromasolv® ≥99%, FLUKA Analytical 

- Kyselina mravenčí,  Formic acid 99-100% for analyses, MERCK KGSA 

- Kyselina octová  Acetic Acid, FLUKA Analytical 

- Kyselina trifluoroctová Trifluoroacetic Acie, purris. p.a. for HPLC ≥99%, FLUKA     

                                          Analytical  

 

Roztoky pro nepřímé stanovení volných hydroxylových radikálů 

- Heptahydrát síranu železnatého SIGMA-ALDRICH, Praha, Česká republika 

- Peroxid vodíku SIGMA-ALDRICH, Praha, Česká republika 

 

Další chemikálie 

- Ultračistá voda pro UHPLC 
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4.1.2 Přístroje a pomůcky 

- Váhy Sartorius 2004 MP, SARTORIUS, Německo 

- Chromatografické kolony: 

o Acquity BEH Shield RP18 1,7 μm 2,1 x 50 mm 

o Acquity BEH C18 1,7 μm 2,1 x 50 mm 

- ACQUITY  UPLC Systém, Waters, ČR: 

o Čerpadlo 

o Automatický dávkovač 

o Kolonový termostat 

- Quattro Micro, Waters, ČR 

- Vakuová pumpa a filtrační zařízení, Chromservis, ČR 

- Ultrazvuková vodní lázeň Sonorex Digitech, Fisher Scientific,, ČR 

- Automatické pipety se špičkami BIOHIT, Fisher Scientific, ČR 

- Třepačka IKA MS 3 basic, Chromservis, ČR 

- Laboratorní pH metr HANNA INSTRUMENTS pH 212 Microprocessor pH  

Meter, Fisher Scientific, ČR 
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4.2 Příprava pracovních roztoků 

4.2.1 Příprava zásobních roztoků  

Jako rozpouštědlo pro přípravu zásobních roztoků zkoumaných látek byl pouţit 

100% methanol. Všechny zkoumané látky jsou v tomto rozpouštědle dobře rozpustné. 

Vzorky byly skladovány v lednici při 4°C. Koncentrace zásobních roztoků byla 10
-3

 

g/ml.  

 

 

 

 

 

4.2.2 Příprava pracovních roztoků 

Pracovní roztoky jednotlivých látek byly připravovány ze zásobních roztoků 

postupným smísením. 

 

Příprava pracovních roztoků jednotlivých analytů: 

1. 100 μl zásobního roztoku dané látky a 900 μl vody (10
-4 

g/ml) 

2. 100 μl vzniklého roztoku vzorku (1.) a 900 μl 20% methanolu (10
-5 

g/ml) 

3. 100 μl vzniklého roztoku vzorku (2.) a 900 μl 20% methanolu (10
-6 

g/ml) 

 

V případě, ţe byl připravován pracovní roztok obsahující směs tří 

stanovovaných látek, postup byl následující: 

1. Po 100 μl kaţdého zásobního roztoku a 700 μl vody (10
-4 

g/ml) 

2. další postup je stejný jako při přípravě vzorků jednotlivých analytů (2., 3.) 

 

Výsledná koncentrace pracovního roztoku je tedy 10
-6 

g/ml pro všechny tři 

stanovované látky. Pracovní roztoky byly připravovány v čas potřeby.  

 

 

 

Název Konkrétní naváţka [mg] 

Kyselina salicylová 1,181 

2,3-dihydroxybenzoová kyselina 1,217 

2,5-dihydroxybenzoová kyselina 1,750 

Tabulka 6 Naváţky SAL a DHBA pro přípravu zásobnívh roztoků 
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4.3 Optimalizace podmínek pro UHPLC-MS/MS spojení 

4.3.1 Optimalizace podmínek pro UHPLC separaci 

Nejprve byly optimalizovány podmínky separace, jiţ při spojení UHPLC/MS. K 

ionizaci byla pouţita metoda ESI
-
. 

 

Jako první bylo hledáno optimální sloţení mobilní fáze a optimální analytická 

kolona pro separaci kyseliny salicylové a kyselin 2,3 a 2,5-dihydroxybenzoových v 

ionizačním modu ESI
-
.  

 

Byly testovány dvě chromatografické kolony  

o Acquity BEH C18 (2,1 x 50 mm, 1,7 μm) 

o Acquity BEH Shield RP18 (2,1 x 50 mm, 1,7 μm) 

 

Nejprve byly nastaveny výchozí parametry měření: poměr sloţení jednotlivých 

součástí mobilní fáze, výchozí hodnota průtoku mobilní fáze (0,25 ml/min) a limity 

maximálního tlaku na koloně. 

Sloţení mobilní fáze bylo vybráno s ohledem na pouţití MS detekce. Pro funkci 

hmotnostních detektorů je nezbytné, aby mobilní fáze obsahovala těkavé sloţky – 

nejlépe acetonitril nebo methanol. Podmínku těkavosti by měla splňovat i vodná fáze, 

vhodná je například kyselina octová, kyselina mravenčí a pufry typu mravenčanu a 

octanu amonného.  

 

Pro kolonu Acquity BEH C18 byly zkoušeny tyto typy mobilních fází  

Izokratická eluce 

1. Acetonitril : kyselina mravenčí 0,1% 50:50 – 10:90 

2. Methanol : kyselina mravenčí 0,1% 70:30 – 10:90 

 

Gradientová eluce 

1. Methanol : kyselina mravenčí 0,1%       40:60 – 97:3 

   

 

Pro kolonu Acquity BEH Shield RP18 byly zkoušeny tyto typy mobilní fáze: 

1. Methanol : kyselina mravenčí 0,1% 70:30 
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Příprava vodných sloţek mobilní fáze: 

- 0,1% roztok kyseliny mravenčí -  byl připraven odpipetováním 200 μl koncentrované 

kyseliny mravenčí do vody v 200 ml baňce a doplněním vodou po rysku 

- 0,01% roztok kyseliny mravenčí - byl připraven odpipetováním 20 μl koncentrované 

kyseliny mravenčí do vody v 200 ml baňce a doplněním vodou po rysku 

- 0,1% roztok kyseliny octové -  byl připraven odpipetováním 200 μl koncentrované 

kyseliny octové do vody v 200 ml baňce a doplněním vodou po rysku 

- 0,01% roztok kyseliny octové  -  byl připraven odpipetováním 20 μl koncentrované 

kyseliny octové do vody v 200 ml baňce a doplněním vodou po rysku 

- 0,01% roztok kyseliny trifluoroctové - byl připraven odpipetováním 20 μl 

koncentrované kyseliny trifluoroctové do vody v 20 µl baňce a doplněním vodou po 

rysku 

 

- pufr mravenčan amonný 1mM  o pH = 3 

Nejprve bylo připraveno 100 ml 10 mM roztoku mravenčanu amonného o pH = 

3, z něj poté 200 ml 1mM mravenčanu amonného. 

Do asi 75 ml vody ve 100 ml kádince bylo odpipetováno 38 μl koncentrované 

kyseliny mravenčí. Pomocí acidimetru bylo změřeno pH roztoku a následně bylo 

pomocí roztoku hydroxidu amonného upraveno pH na hodnotu 3,0. Roztok byl 

kvantitativně převeden do 100 ml odměrné baňky a objem doplněn vodou po rysku. 

Z této odměrné baňky bylo odebráno 20 ml roztoku do 200 ml odměrné baňky a 

objem byl opět doplněn vodou po rysku. Nakonec byla zkontrolována hodnota pH. 
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4.3.2 Optimalizace podmínek pro MS detekci 

4.3.2.1 MS sken 

V této fázi byl vybrán prekuzorový iont pro kaţdý stanovovaný analyt. Při 

vývoji této metody byly testovány ionizační metody ESI a APCI, obě v negativním 

modu [M-H]
-
.   

4.3.2.2 Optimalizace podmínek v modu SIM 

Následovala optimalizace vlastního nastavení MS detektoru. Důleţitými 

parametry nastavení MS jsou teplota, napětí vkládané na kapiláru, nastavení průtoku 

dusíku jako sušícího plynu a nastavení iontové optiky (RF Lens a extraktoru). Při 

optimalizaci podmínek byl testován vliv těchto jednotlivých parametrů na citlivost 

detekce sledovaných látek. 

Optimalizace byla provedena s roztoky o koncentraci 10
-6

 mol/l za pouţití 

analytické kolony č. 2 a mobilní fáze methanol a kyselina mravenčí 0,1% v poměru 

30:70. Dále (Tabulka 7) jsou uvedeny optimalizované parametry i rozmezí, v němţ byly 

parametry laděny. 

 

Optimalizovaný parametr MS 

detektoru 

Testované rozmezí 

ESI APCI 

Napětí na kapiláře 0,5-3,5  kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - 

Extraktor 0-50 V 0-15 V 

RF Lens 0-5 V 0-3 V 

Sušící teplota 200-450 °C 200-450 °C 

Průtok sušícího plynu 100-900 l/hod 100-900 l/hod 

Průtok plynu na vstupním 50-250 l/hod 50-250 l/hod 

Jehla - 0,5-30 µA 

Napětí na vstupním kuţelu 10-40V 10-30 V 
Tabulka 7 Optimalizace parametrů MS detektoru v modu SIM 

  

4.3.2.3 Sken produktových iontů 

Poté, co byla získána maximální intenzita prekurzorových iontů, byly látky 

měřeny v modu MS/MS. Prekurzorový iont byl podroben fragmentaci a byla měřena 

hmotnostní spektra. Jako kolizní plyn byl pouţit argon. Po vyhodnocení získaných 

výsledků byly vybrány fragmenty prekurzorového iontu vhodné pro kvantifikační mód 

SRM. 
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4.3.2.4 Optimalizace podmínek pro  SRM 

Poté, co byly vybrány vhodné fragmenty prekurzorových iontů pro mód SRM, 

bylo nutno optimalizovat hodnoty kolizní energie dodávané do kolizní cely a vybrat 

takový produktový ion, který by poskytoval dostatečnou intenzitu pro SRM přechod     

v kvantifikačním modu.  

4.3.2.5 Ověření opakovatelnosti metody SST 

Po optimalizaci všech parametrů byla ověřena opakovatelnost metody. Byla 

provedena série deseti měření pro různé koncentrace stanovovaných analytů v módu 

ESI i APCI při izokratické eluci. Opakovatelnost byla vyjádřena směrodatnou 

odchylkou ploch píků jednotlivých látek. 

4.3.3 Aditiva mobilní fáze 

V první části experimentu byly jako mobilní fáze testovány směsi acetonitril-

0,1% kyselina mravenčí a methanol – 0,1% kyselina mravenčí. V této části byla v módu 

ESI testována další aditiva, konkrétně tato: 

 

1. 0,1% kyselina mravenčí – methanol  70:30 

2. 0,01% kyselina mravenčí – methanol 70:30 

3. 0,1% kyselina octová – methanol  70:30 

4. 0,01% kyselina octová – methanol  85:15 

5. pufr 1mM mravenčan amonný – methanol 70:30 

6. 0,01% kyselina trifluoroctová – methanol 70:30 

4.3.4 Ověření citlivosti a linearity metody 

Na závěr optimalizace metody bylo provedeno ověření linearity a citlivosti dané 

metody změřením kalibrační křivky sledovaných látek v rozmezí 10
-9

 - 10
-5

 g/ml. 

Následující tabulka shrnuje postup přípravy roztoků o daných koncentracích (Tabulka 

8).
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4.4 Roztoky pro nepřímé stanovení volných hydroxylových radikálů  

V této závěrečné fázi experimentu byl hledán vhodný poměr sloţení pro roztoky 

ţeleznatých iontů, peroxidu vodíku a kyseliny salicylové (viz Fentonova reakce 

Rovnice 1) za účelem měření adice hydroxylových radikálů na salicylovou kyselinu, 

tedy tvorby hydroxylovaných derivátů 2,3- a 2,5- DHBA. Cílem experimentu bylo 

zvýšení citlivosti metody. Dávkování analytů bylo 1 l, neboť dávkováni vyššiho 

objemu by mohlo mít nepříznivý vliv na tvar piku (přetíţeni kolony). Sloţení 

jednotlivých zkoumaných roztoků shrnuje následující tabulka (Tabulka 9).  
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Experiment 1 100  100 20   1:1000 1 

Experiment 2 190  10 20   1:100 1 

Experiment 3 180  20 20   1:100 1 

Experiment 4 100  20 100   1:100 1 

Experiment 5   50   50   1 

Experiment 6  50    50  1 

Experiment 7  50  10  50  1 

Tabulka 9 Sloţení roztoků pro nepřímé stanovení hydroxylových radikálů 

Koncentrace g/ml Příprava roztoku 

10
-3

 Zásobní roztoky SAL, 2,3-DHBA a 2,5-DHBA 

10
-4

 

100 µl zásobního roztoku SAL 

100 µl zásobního roztoku 2,3-DHBA 

100 µl zásobního roztoku 2,5-DHBA 

700 µl H2O 

10
-5

 100 µl roztoku o koncentraci 10
-4

 g/ml a 900 µl 20% methanolu 

10
-6

 100 µl roztoku o koncentraci 10
-5

 g/ml a 900 µl 20% methanolu 

10
-7

 100 µl roztoku o koncentraci 10
-6

 g/ml a 900 µl 20% methanolu 

10
-8

 100 µl roztoku o koncentraci 10
-7

 g/ml a 900 µl 20% methanolu 

10
-9

 100 µl roztoku o koncentraci 10
-8

 g/ml a 900 µl 20% methanolu 

5*10
-6

 50 µl roztoku o koncentraci 10
-4

 g/ml a 950 µl 20% methanolu 

5*10
-7

 100 µl roztoku o koncentraci 5*10
-6 

g/ml a 900 µl 20% methanolu 

5*10
-8

 100 µl roztoku o koncentraci 5*10
-7 

g/ml a 900 µl 20% methanolu 

5*10
-9

 100 µl roztoku o koncentraci 5*10
-8 

g/ml a 900 µl 20% methanolu 

Tabulka 8 Příprava roztoků pro ověření citlivosti a linearity metody 
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Příprava zásobních roztoků 

5 mM Fe
2+ 

- Roztok byl připraven rozpuštěním 6,95 mg FeSO4.7H2O v 5 ml vody. 

5 mM SAL - Roztok byl připraven rozpuštěním 3,45 mg SAL v 5 ml vody 

30 µM 2,3-DHBA - Roztok byl připraven rozpuštěním 3,85 mg 2,3-DHBA v 5 ml vody.  

300 µM 2,3-DHBA – Roztok byl připraven rozpuštěním 38,5 mg 2,3-DHBA v 5 ml 

vody.  

 

Postup při kaţdém experimentu: 

1. Uvedené mnoţství zásobních roztoků bylo odpipetováno do vialky 

2. Je-li uvedeno, bylo provedeno zředění analyzovaných roztoků: 

1:100  10 l připraveného roztoku (1) bylo zředěno 990 l  rozpouštědla 

1:1000  Byl připraven roztok se zředěním roztoku 1:100 

Z tohoto roztoku bylo pipetou opět odebráno 100 l, které byly následně 

zředěny 900 l  rozpouštědla. 

3. Nástřik při všech experimentech byl 1 l.
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5 Výsledky a diskuze 

 

5.1 Optimalizace podmínek pro UHPLC separaci  

Prvním krokem k nastavení přístroje UHPLC bylo nalezení takové mobilní a 

stacionární fáze, které by v krátkém čase umoţňovalo dokonalou separaci 

stanovovaných analytů.  

 

Při optimalizaci metody byly pouţity dvě analytické kolony. Obě byly naplněné 

sub-2-mikronovými částicemi. Jednalo se o následující kolony: 

 

o Acquity BEH C18 (2,1 x 50 mm, 1,7 μm) 

o  Acquity BEH Shield RP18 (2,1 x 50 mm, 1,7 μm) 

 

Jako mobilní fáze byla zkoušena směs -  acetonitril nebo methanol, vţdy ve 

směsi s 0,1 % kyselinou mravenčí. 

Na koloně Acquity BEH C18  byla prováděna isokratická i gradientová eluce. 

5.1.1 Analytická kolona Acquinity BEH C18 

Jako mobilní fáze byla zkoušena kyselina mravenčí 0,1% a acetonitril v 

poměrech 50:50 – 90:10. Jednalo se o isokratickou eluci v módu ESI
-
. 

 

Dále byla zkoušena kyselina mravenčí 0,1% a methanol v poměrech 10:90 – 

75:25, opět šlo o isokratickou eluci v módu ESI
-
.   

 

Při měření s mobilní fází ve sloţení kyselina mravenčí - acetonitril docházelo se 

zvyšujícím se poměrem kyseliny mravenčí k poklesu citlivosti metody, avšak při 

vyšších poměrech acetonitrilu byly retenční časy analytů velmi vysoké.  Jako 

nejvýhodnější sloţení mobilní fáze byla proto vybrána směs 0,1 % kyseliny mravenčí a  

methanolu v poměru 70:30, neboť poskytovala nejlepší tvar píků, krátkou dobu analýzy 

a dostatečnou citlivost. 
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Dále bylo provedeno měření gradientové eluce v módu ESI
-
. Mobilní fází byla 

opět směs 0,1% kyseliny mravenčí a methanolu (viz 4.3.14.3.1 Optimalizace podmínek 

pro UHPLC separaci) (Tabulka 10). 

 

Čas Poměr 20% kyselina mravenčí : methanol 

0 97:3 

3,50 40:60 

3,70 97:3 

5,70 97:3 

Tabulka 10 Výsledné nastavení mobilní fáze při  gradientové eluci v módu ESI- 

 

5.1.2 Analytická kolona Acquity BEH Shield RP18 

Jako mobilní fáze při zkoušení této kolony byla opět vybrána 0,1% kyselina 

mravenčí a methanol v poměru 70:30, jednalo se o izokratickou eluci v módu ESI
-
.  

Výsledky byly výrazně horší neţ u předchozí kolony, proto byla pro další měření 

vybrána předchozí kolona. 

 

Pro další měření byly vybrány tyto mobilní fáze a kolona: 

- Kolona Acquity BEH C18 1,7μm 2,1x50 mm 

- Izokratická eluce: 0,1% kyselina mravenčí a methanol 70:30 

o průtok mobilní fáze 0,25 ml/min 

o dávkovaný objem: 1µl 

- Gradientová eluce: 0,1% kyselina mravenčí a methanol 97:3 – 40:60 

o průtok mobilní fáze 0,25 ml/min 

o dávkovaný objem: 1µl 

5.2 Optimalizace podmínek pro MS detekci 

5.2.1 Výběr prekurzorového iontu a vhodné ionizační techniky 

Při vývoji této metody byly testovány ionizační techniky ESI a APCI. V obou 

případech ionizace probíhala v negativním módu. Nejprve byly analyty změřeny v 

módu MS sken.   

Při měření hmotnostních spekter DHBA se objevily píky s [M
-
H]

- 
=169. Jedná se 

o kyselinu trihydroxybenzoovou, Mr 170,12.  

Následuje přehled hmotnostních spekter jednotlivých látek.    
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5.2.1.1 Optimalizace podmínek v MS módu ESI
-
, izokratická eluce 

Prvním pouţitým způsobem ionizace byla ionizace elektrosprejem v negativním 

módu (Obr. 7, Obr. 8). 

 

Obr. 7 Fullscan ESI-, izokratická eluce, t R 1,82 2,5-DHBA,, t R 2,15 2,3-DHBA, t R 4,85 SAL 

 

 

 

Obr. 8 Hmotnostní spektra A kyseliny salicylové, B 2,3-dihydroxybenzoové a C 2,5-dihydroxybenzoové, ESI-  

 

A 

B 

C 
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5.2.1.2 Optimalizace podmínek v MS módu APCI
-
, izokratická eluce 

 Tato ionizační technika byla pro stanovení analytů SAL, 2,3- a 2,5-DHBA méně 

vhodná neţ metoda ESI
-
. Intenzita odezvy detektoru při koncentraci analytů 10

-6
  byla 

niţší, metoda bude dále přeměřena (Obr. 9, Obr. 10). 

 

 

Obr. 9 Fullscan APCI-, izokratická eluce, t R 1,13 2,5-DHBA,, t R 1,51 2,3-DHBA, t R 3,82 SAL 

 

 

 

Obr. 10 Hmotnostní spektra A  kyseliny salicylové, B 2,3-dihydroxybenzoové a C 2,5-dihydroxybenzoové, APCI – 

 

 

 

A 

B 
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5.2.1.3 Optimalizace podmínek v MS módu ESI, gradientová eluce 

Poté byl proveden MS sken v módu ESI
-
 při gradientové eluci (Obr. 11, 

 Obr. 12.) 

 

 

Obr. 11 Fullscan ESI-, gradientová eluce, t R 2,28 2,5-DHBA,, t R 2,66 2,3-DHBA, t R 3,70 SAL 

 

 

 

 

Obr. 12 Hmotnostní spektra A kyseliny salicylové, B 2,3-dihydroxybenzoové a C 2,5-dihydroxybenzoové, ESI-, 

gradientová eluce 

 

 

 

A 

B 

C 
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5.2.2 Optimalizace podmínek v modu SIM 

Další částí experimentu byla optimalizace vlastního nastavení MS detektoru. 

Důleţitými parametry jsou teplota, napětí vkládané na kapiláru, nastavení průtoku 

dusíku jako sušícího plynu a nastavení iontové optiky (hexapolu a extraktoru). Při 

optimalizaci podmínek byl testován vliv těchto jednotlivých parametrů na citlivost 

detekce sledovaných látek. Při vývoji této metody byly testovány ionizační metody ESI 

a APCI, obě v negativním módu a studován byl iont prekurzoru [M-H]
-
.  Následuje 

přehled optimalizovaných parametrů MS. 

5.2.2.1 Optimalizace nastavení podmínek MS detekce: ESI
-
 

Nejprve bylo testováno napětí na kapiláře, které je specifické pro ionizaci 

elektrosprejem. Zkoušené rozmezí bylo 0,5 – 3,5 kV.  Jak je vidět z grafu (Obr. 13), 

metoda vykazovala nejlepší odezvu při napětí 0,5 kV.  

 

 

Obr. 13 Optimalizace napětí na kapiláře a jeho vliv na citlivost MS detekce/ESI- 
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Následně byl optimalizován parametr nastavení iontové optiky. Při nastavení 

extraktoru byly testovány hodnoty v rozmezí 0 – 15 V. Jako nejlepší se jevila hodnota 

3V  ( 

Obr. 14). Dále bylo hodnoceno nastavení hexapolu (RF Lens) v rozmezí 0 - 5 V. 

Nejlepší výsledky poskytovalo měření při napětí 0,3 V (Obr. 15). 

 

 
Obr. 14 Optimalizace nastavení extraktoru iontové optiky a jeho vliv na citlivost MS detekce/ESI- 

 

 

Obr. 15 Optimalizace nastavení hexapolu iontové optiky (RF Lens) a jeho vliv na citlivost MS detekce/ESI- 
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Následovala optimalizace průtoku sušícího plynu v rozmezí 100 – 900 l/hr, pro 

další měření byla vybrána hodnota 550 l/hr, neboť poskytovala velmi dobré výsledky 

detekce obou DHBA (Obr. 16).  

Také byla nastavována rychlost průtoku dusíku na vstupním kuţelu (Cone gass) 

v rozmezí 50 – 250. Jako nejvhodnější byla zvolena nejniţší hodnota 50 (Obr. 17). 

 

 

Obr. 16 Optimalizace nastavení průtoku sušícího plynu a jeho vliv na citlivost MS detekce/ESI- 

 

 

Obr. 17 Optimalizace průtoku dusíku na vstupním kuţelu (cone gass) a jeho vliv na citlivost MS detekce/ESI- 
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Nejdůleţitějším parametrem je napětí na vstupním kuţelu (Cone voltage)¨, 

neboť je specifické pro kaţdou látku. Bylo vyhodnocováno v rozmezí 10 – 40 V. 

Nejlepší výsledky byly získány při napětí 25 V pro všechny látky (Obr. 18). Jako 

poslední byla stanovována sušící teplota v rozmezí 200 – 450°C. Jak je vidět z grafu, 

nejvyšší teplota poskytovala nejlepší výsledky měření (Obr. 19).  

 

 

Obr. 18 Optimalizace nastavení napětí na vstupním kuţelu (cone voltage) a jeho vliv na citlivost MS  

detekce/ESI- 

 

 

Obr. 19 Optimalizace sušící teploty a její vliv na citlivost MS detekce/ESI- 
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5.2.2.2 Optimalizace nastavení podmínek MS detekce: APCI
-
 

Dále byly nastavovány parametry v ionizačním módu APCI
-
. Nejprve byl 

vyhodnocen proud vkládaný na jehlu v rozmezí 0,5 – 30 µA. Tento parametr je 

specifický pro metodu APCI
-
. Jak je vidět z grafu, nejvyšší hodnota napětí poskytovala 

nejlepší výsledky. Při hodnotě 1,5 µA docházelo k mírnému zlepšení detekce, proto 

bylo vybráno napětí 1,5 a 25 µA (Obr. 20). Ověření v módu SRM byla následně 

provedena pro obě hodnoty.   

 

 
Obr. 20 Optimalizace proudu na jehle (corona) a jeho vliv na citlivost MS detekce/APCI- 
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Pro nastavení extraktoru iontové optiky vybrána hodnota 3 V, zkoušeny byly 

hodnoty napětí v rozmezí 0 – 50 V (Obr. 21).  

Stejně jako v případě ionizace elektrosprejem bylo hodnoceno nastavení 

hexapolu iontové optiky, konkrétně v rozmezí 0 – 5V (RF Lens, Obr. 22). Vybrána byla 

hodnota 0,7 V. 

 

 

Obr. 21 Optimalizace nastavení iontové optiky (Extraktor) a jeho vliv na citlivost metody/APCI- 

 

 

Obr. 22 Optimalizace nastavení hexapolu iontové optiky (RF Lens) a jeho vliv na citlivost MS detekce/APCI- 
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Dalším krokem byla optimalizace průtoku sušícího plynu v rozmezí 100 –  

600 l/hr (Obr. 23) a průtoku dusíku na vstupním kuţelu v rozmezí 50 – 250 l/hr (Obr. 

24). Pro nastavení průtoku sušícího plynu byla vybrána hodnota 550 l/hr, pro průtok 

dusíku na vstupním kuţelu 50. 

 

 

Obr. 23 Optimalizace nastavení průtoku sušícího plynu a jeho vliv na citlivost MS detekce/APCI- 

 

 
Obr. 24 Optimalizace nastavení průtoku dusíku na vstupním kuţelu (cone gass) a jeho vliv na citlivost MS 

detekce/APCI- 
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V závěru bylo optimalizováno napětí na vstupním kuţelu v rozmezí 10 - 30 

(Obr. 25) a sušící teplota v rozmezí 200 – 450°C (Obr. 26). Pro další měření byla 

pouţita hodnota napětí 25 V a pro sušící teplotu 450°C. 

 

 

Obr. 25 Optimalizace napětí na vstupním kuţelu (cone voltage) a jeho vliv na citlivost MS detekce/APCI- 

 

 

Obr. 26 Optimalizace sušící teploty a její vliv na citlivost MS detekce/APCI- 
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Následující tabulka shrnuje hodnoty všech optimalizovaných parametrů pro 

ionizační metody ESI
-
 i APCI

- 
(Tabulka 11). 

 

Typ ionizace ESI
-
 APCI

-
 

Napětí na kapiláře 0,5 kV - 

Iontová optika (Extraktor) 3 V 3 V 

Iontová optika (RF Lens) 0,3 V 0,7 V 

Sušící teplota 450°C 450°C 

Sušící plyn 550 l/hod 550 l/hod 

Průtok plynu na vstupním kuţelu 50 l/hod 50 l/hod 

Teplota vzorku 130 °C 130 °C 

Jehla - 1,5 a 25μA 

Napětí na vstupním kuţelu 25V 25 V 

Tabulka 11 Optimalizované parametry MS detektoru 
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5.2.3 Sken produktových iontů 

Po získání maximální intenzity prekurzorového iontu byl proveden MS/MS sken 

produktových iontů. Cílem bylo získat fragment specifický pro kaţdou látku. Byla 

hledána vhodná kolizní energie pro kaţdý iont. Tímto MS/MS skenem byly vybrány 

vhodné fragmenty prekurzorových iontů dále pouţitelné pro kvantifikační mód SRM. 

Následující spektra znázorňují prekurzorové  ionty sledovaných látek v módu 

APCI
-
 a ESI

-
 při kolizních energiích 10, 20 a 30 eV.  

5.2.3.1 Sken produktových iontů – ESI
-
 

Nejprve byl proveden sken produktových iontů v ionizačním módu ESI
-
.  

Výsledky jsou zobrazeny v následujících chromatogramech (Obr. 27, Obr. 28, Obr. 29) 

 

 
 

Obr. 27 Sken produktových iontů/ESI-/Kyselina salicylová (m/z = 137,21) 
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Obr. 28 Sken produktových iontů/ESI-/Kyselina 2,3-dihydroxybenzoová (m/z = 154,15) 

 

 

 

 

Obr. 29 Sken produktových iontů/ESI-/Kyselina 2,5-dihydroxybenzoová (m/z = 153,21) 
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5.2.3.2 Sken produktových iontů – APCI
-
 

Dále byla měřena fragmentace v ionizačním módu APCI
-
. Výsledky jsou 

zobrazeny v následujících chromatogramech (Obr. 30, Obr. 31, Obr. 32) 

 

 

Obr. 30 Sken produktových iontů/APCI-/Kyselina salicylová (m/z=137,24) 

 

 

Obr. 31 Sken produktových iontů/APCI-/Kyselina 2,3-dihydroxybenzoová (m/z=153,27) 
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Obr. 32 Sken produktových iontů/APCI-/Kyselina 2,5-dihydroxybenzoová (m/z=153,21) 
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5.2.4 Optimalizace podmínek pro SRM 

Poté, co byly vybrány fragmenty prekurzorových iontů pro mód SRM, bylo 

nutné optimalizovat kolizní energii dodávanou do kolizní cely a vybrat takový 

produktový iont, který by poskytoval dostatečnou intenzitu pro nastavení přechodu 

SRM v kvantifikačním módu. 

5.2.4.1 Optimalizace podmínek SRM v módu ESI
-
 

Nejprve byly optimalizovány podmínky SRM v ionizačním módu ESI
-
. 

Hodnocená kolizní energie byla v rozmezí 10 - 30 eV. Výsledky shrnuje graf (Obr. 33, 

str. 61).    

Následující tabulka obsahuje seznam produktových iontů, které poskytovaly 

nejlepší výsledky a byly vybrány pro nastavení kvantifikačního módu SRM (Tabulka 

12). 

Látka 
Přechod 

Kolizní energie eV CV 
Prekurzor Fragment 

SAL 137 93,1 16 25 

2,3 DHBA 153 109,1 16 25 

2,5 DHBA 153 109,1 13 25 

Tabulka 12 Nastavení přechodů hmoty pro kvatnifikaci v módu SRM, ESI- 

 

5.2.4.2 Optimalizace podmínek SRM v módu APCI
-
 

Dále byly optimalizovány podmínky SRM v ionizačním módu APCI
-
. 

Hodnocená kolizní energie byla opět v rozmezí 10 – 30 eV. Výsledky znázorňuje graf 

(Obr. 34, str. 62).  

 

Tabulka obsahuje seznam produktových iontů, které poskytovaly nejlepší 

výsledky a byly vybrány pro nastavení kvantifikačního módu SRM (Tabulka 13). 

Látka 
Přechod 

Kolizní energie eV CV 
Prekurzor Fragment 

SAL 137 93,1 16 25 

2,3 DHBA 153 109,1 13 25 

2,5 DHBA 153 109,1 13 25 

Tabulka 13 Nastavení přechodů hmoty pro kvatnifikaci v módu SRM, APCI-



 

 

 

Obr. 33 Optimalizace přechodů SRM a hodnoty kolizní energie/ESI- 
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Obr. 34 Optimalizace přechodů SRM a hodnoty kolizní energie/APCI- 
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5.3 Opakovatelnost metody v modu SRM 

Poté, co byla provedena optimalizace podmínek v modu SRM, byla provedena 

měření opakovatelnosti této metody. Opakovatelnost byla vyjádřena pomocí relativních 

směrodatných podmínek [% R.S.D]  ploch píků a retenčních časů jednotlivých 

sledovaných látek.  

První tabulka (Tabulka 14) znázorňuje opakovatelnost při ionizaci v módu ESI
-
. 

Směrodatné odchylky ploch píků (A [% R.S.D]) jsou v případě koncentrace analytů 10
-7

 

g/ml menší neţ 3%, u koncentrace 10
-8

 g/ml do 6%.  

 

 
ESI

-
 10

-7
 ESI

-
 10

-8
 

SAL 2,3 DHBA 2,5 DHBA SAL 2,3 DHBA 2,5 DHBA 

SIM [M
-
H]

-
 136,85 152,88 152,94 136,85 152,88 152,94 

A[% R.S.D] 2,58 1,43 2,41 5,01 5,42 3,76 

tR [% R.S.D] 0,08 0 0,27 0,18 0,31 0,36 

Tabulka 14 Opakovatelnost SRM ESI- 

 

Další tabulka vyjadřuje opakovatelnost v módu APCI
-
 pro koncentraci analytů 

10
-7

 g/ml (Tabulka 15). První část při proudu vkládaném na jehlu  1,5 µA, druhá při 

proudu 25 µA. Směrodatné odchylky jsou zde vyšší neţ v módu ESI
-
.  

Při proudu 25 µA byly směrodatné odchylky ploch píků od 2,89% (2,3-DHBA) 

do 4,81% (SAL). Výsledky jsou tedy horší neţ při vyuţití ionizační techniky ESI
-
 (od 

1,43 do 2,58%). Směrodatné odchylky retenčních časů jsou rovněţ vyšší, kromě analytu 

2,5-DHBA. 

Směrodatné odchylky při proudu 1,5 µA byly testovány proto, ţe při 

optimalizaci nastavení podmínek MS detekce (ionizace APCI
-
) docházelo k mírnému 

zlepšení detekce (Obr. 20). Z tabulky je vidět, ţe směrodatné odchylky jsou výrazně 

vyšší neţ při proudu 25 µA, pro další měření byla proto pouţívána hodnota 25 µA. 

 
APCI

-
 10

-7
 jehla 1,5 µA APCI

-
 10

-7
  jehla 25 µA 

SAL 2,3 DHBA 2,5 DHBA SAL 2,3 DHBA 2,5 DHBA 

SIM [M
-
H]

-
 136,85 152,88 152,94 136,85 152,88 152,94 

A[% R.S.D] 17,33 22,98 13,19 4,81 2,89 4,50 

tR [% R.S.D] 0,60 0,33 0,31 0,42 0,27 0,22 

Tabulka 15 Opakovatelnost SRM APCI-,  
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5.4 Aditiva mobilní fáze 

V první části experimentu byly jako mobilní fáze testovány směsi acetonitril -

20% kyselina mravenčí a methanol – 20% kyselina mravenčí. Jako nejlepší se jevila 

směs 0,1% kyseliny mravenčí a methanolu v poměru 70:30. Jako ionizační technika 

byla pouţita ionizace elektrosprejem. 

V této části experimentu byly testovány koncentrace aditiva mobilní fáze. 

1. 0,01% kyselina mravenčí – methanol 70:30 (Obr. 35)  

2. 0,1% kyselina mravenčí – methanol  70:30 (Obr. 36) 

3. 0,01% kyselina octová – metanol  85:15 (Obr. 37) 

4. 0,1% kyselina octová – methanol  70:30 (Obr. 38) 

5. pufr 1mM mravenčan amonný – methanol 70:30 

6. 0,01% kyselina trifluoroctová – methanol 70:30 

 

Následující chromatogramy a graf (Obr. 39) porovnávají vzniklé plochy píků při 

pouţití kyseliny mravenčí a octové jako součásti mobilní fáze v různých koncentracích. 

Jako nejvhodnější mobilní fáze pro tuto metodu se jeví jiţ dříve pouţívaná směs 

obsahující 0,1% kyselinu mravenčí, neboť dosahuje nejvyšší citlivosti stanovení kyselin 

2,5 a 2,3 dihydroxybenzoových a dostatečné citlivosti při stanovení kyseliny salicylové.  

 

 
Obr. 35 Aditiva mobilní fáze: 0,01%kyselina 

mravenčí (tR = 0,97 2,5-DHBA, tR = 1,26 2,3-DHBA,  

tR=2,86 SAL) 

 
Obr. 36 Aditiva mobilní fáze: 0,1% kyselina 

mravenčí (tR = 1,12,5-DHBA, tR = 1, 45 2,3-DHBA, 

tR = 3,78 SAL)
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Obr. 37 Aditiva mobilní fáze: 0,01% kyselina 

octová (tR=1,18 SAL, tR=1,42 2,3-DHBA, tR=3,74 

2,5-DHBA) 

Obr. 38 Aditiva mobilní fáze: 0,1% kyselina 

octová (tR=0,93 SAL, tR=1,16 2,3-DHBA, tR=2,54 

2,5-DHBA) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 39 Aditiva mobilní fáze – porovnání ploch píků 

 

Pouţití 1mM pufru mravenčanu amonného nepřineslo zvýšení citlivosti metody.  

Plocha píků byla malá a vzdálenost píků 2,3- a 2,5-DHBA velmi blízká. Výsledky proto 

nejsou zahrnuty v grafu. 
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Neuspokojivé výsledky přineslo i pouţití kyseliny trifluoroctové jako součásti 

mobilní fáze. Nedošlo ke vzniku dostatečně velkých píků. 

5.5 Ověření linearity a citlivosti metody 

Dále bylo provedeno ověření linearity metody a ověření její citlivosti. 

Linearita byla vyjádřena pomocí korelačního koeficientu a citlivost pomocí 

limitu detekce (LOD) a limitu kvantifikace (LOQ) metodou, která vyuţívá poměr 

signálu k šumu.  

 

  
2,5-DHBA 2,3-DHBA SAL 

ESI
-
 1 

nástřik 1 µl 

24/5/11 

 

Rovnice 14.5848*X+103.749 13.7656*X+108.047 23.481*X+110.484 

Korelační koeficient 0,9994 0,9990 0,9995 

Rozsah [ng/ml] 5-1000 5-1000 5-1000 

LOD [ng/ml] 2,70 1,84 1,79 

LOQ [ng/ml] 8,90 6,09 5,91 

Tabulka 16 Ověření linearity a citlivosti: ESI-, nástřik 1 µl 

 

ESI
-
 

nástřik 5 µl 

27/5/11  

Rovnice 91.5799*X+1481.13 98.236*X+1235.07 153.77*X+1494.3 

Korelační koeficient 0,9964 0,9984 0,9983 

Rozsah [ng/ml] 1-1000 1-1000 1-1000 

LOD [ng/ml] 0,54 0,37 0,36 

LOQ [ng/ml] 1,78 1,21 1,18 

Tabulka 17 Ověření linearity a citlivosti: ESI-, nástřik 5 µl 

 

APCI
-
  

nástřik 1 µl  

27/5/11 

Rovnice 5.89309*X+40.3658 9.81641*X+69.1239 14.4203*X+77.2363 

Korelační koeficient 0,9991 0,9989 0,9992 

Rozsah [ng/ml] 50-1000 10-1000 50-1000 

LOD [ng/ml]  29,70 3,67 17,90 

LOQ [ng/ml] 89,0 12,17 59,10 

Tabulka 18 Ověření linearity a citlivosti: APCI-, nástřik 1 µl 

 

ESI
-
 

GRAD2 

nástřik 1 µl 

27/5/11   

Rovnice 15.6231*X+39.8347 22.5345*X+185.238 37.4253*X+6317.99 

Korelační koeficient 0,9999 0,9997 0,9997 

Rozsah [ng/ml] 5-1000 1-1000 1-1000 

LOD [ng/ml] 2,70 0,37 0,36 

LOQ [ng/ml] 8,90 1,21 1,18 

Tabulka 19 Ověření linearity a citlivosti: ESI-, nástřik 1 µl, gradientová eluce 
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Nejlepšího procesu separace bylo dosaţeno při izokratické eluci s vyuţitím 

ionizační techniky ESI
-
 a nástřikem 5 µl. Následující tabulka shrnuje LOD a LOQ této 

metody v jednotkách ng/ml a pmol/ml (Tabulka 20).  

 

  2,5-DHBA 2,3-DHBA SAL 

LOD 
Koncentrace ng/ml 0,54 0,37 0,36 

Koncentrace pmol/ml 3,50 2,40 2,61 

LOQ 
Koncentrace ng/ml 1,78 1,21 1,18 

Koncentrace pmol/ml 11,55 7,85 8,54 

Tabulka 20 Souhrn LOD a LOQ, metoda ESI-, nástřik 5 µl 

 

Tato metoda tedy je citlivější, neţ všechny metody uvedené v Tabulka 5 Přehled 

některých dosud pouţívaných metod pro stanovení SAL a DHBA (str. 32). 

 

5.6 Nepřímé stanovení volných hydroxylových radikálů 

V prvních čtyřech experimentech byla metoda pouţita pro stanovení SAL a 

DHBA, které vznikaly in vitro ve směsi SAL, ţeleznatých iontů a peroxidu vodíku (viz 

Rovnice 1 Fentonova reakce [29]). Nejlepší výsledky poskytl experiment č. 3. 

 Poslední tři experimenty naopak hodnotily detekovatelnost 2,3-DHBA 

v prostředí, ve kterém vznikají volné radikály, tedy ve směsi ţeleznatých iontů a 

peroxidu vodíku. V experimentu 7 došlo k výraznému poklesu velikosti píku 2,3-DHBA 

oproti experimentu 6. 

Výsledky shrnuje následující tabulka (Tabulka 21). 

 

 

 Komentář 

Experiment 1 Špatně detekovatelné, těsně nad limitem 

Experiment 2 Lepší neţ 1 

Experiment 3 Lepší neţ 2 

Experiment 4 Horší neţ detekční limit 

Experiment 5  Pík 2,3-DHBA obtíţně detekovatelný 

Experiment 6 Pík 2,3-DHBA dobře detekovatelný 

Experiment 7 Výrazný pokles koncentrace 2,3- DHGBA oproti  6 

Tabulka 21 Nepřímé stanovení volných hydroxylových radikálů 
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6 Závěr 

 

Cílem této práce byl vývoj rychlé a citlivé UHPLC-MS/MS metody pro 

stanovení kyseliny salicylové a jejích derivátů.  

 

- Nejlepšího procesu separace bylo dosaţeno při izokratické eluci na analytické 

koloně Acquity BEH C18. Velmi dobré výsledky poskytovala také analýza 

s vyuţitím gradientové eluce. 

 

- Jako mobilní fáze byla vybrána směs 0,1% kyseliny mravenčí a methanolu v 

poměru 70:30.   

 

- Bylo vybráno optimální nastavení MS detektoru pro měření citlivosti 

prekurzorovách iontů hodnocených látek v modu SIM. Jako nejvhodnější ionizační 

technika byla vyhodnocena ESI v negativním módu. 

 

- Dále byla ověřena opakovatelnost metody, která byla vyhovující. Pro test 

způsobilosti systému a ověření linearity bylo provedeno měření v ionizačním módu 

ESI
-
 i APCI

-
 (izokratická eluce). Bylo potvrzeno, ţe více vyhovuje mód ESI

-
. 

V módu APCI
-
 byla měřena opakovatelnost při dvou hodnotách proudu na jehle, 

bylo ověřeno, ţe vyšší napětí poskytuje lepší výsledky. 

 

- V modu ESI
-
  bylo následně provedeno hodnocení dalších aditiv mobilní fáze (0,01 

kyselina mravenčí, 0,1% kyselina octová, 0,01% kyselina octová, 0,01% kyselina 

trifluoroctová, 1mM pufr mravenčan amonný o pH=3, vţdy s  methanolem 

v poměru 70:30).  Nejlepší výsledky poskytovala původně pouţitá kombinace 0,1% 

kyseliny mravenčí a methanolu. 
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- Byla ověřena linearita metody za následujících podmínek: 

- ESI
-
, nástřik 1µl, izokratická eluce 

- ESI
-
, nástřik 5µl, izokratická eluce 

- APCI
-
, nástřik 1µl, izokratická eluce 

- ESI
-
, nástřik 1µl, gradientová eluce 

Všechna provedená měření byla lineární. Nejlepších výsledků bylo dosaţeno za 

podmínek ESI
-
, nástřik 5µl, izokratická eluce. 

 

- Bylo provedeno ověření metody při vzniku dihydroxybenzoových kyselin in vitro 

na principu Fentonovy reakce. Metoda poskytuje vyhovující výsledky, toto téma 

však bude předmětem dalšího výzkumu. 
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