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1. ÚVOD 



Topiramát je antiepileptikum třetí generace pouţívané v přípravku Topamax®. 

Antiepileptika patří k léčivům, u nichţ je nejčastěji poţadováno terapeutické 

monitorováni hladin. Je u nich splněn důleţitý předpoklad, ţe léková koncentrace 

koreluje s klinickým účinkem lépe neţ dávka. Podle dosaţených koncentrací je moţné 

upravovat dávkové schéma tak, aby byly minimalizovány neţádoucí účinky a bylo 

dosaţeno optimálního farmakologického působení - především sníţení počtu 

epileptických záchvatů. 

V porovnání s antiepileptiky první generace (fenytoin, fenobarbital) se nová generace 

antiepileptik (topiramát, lamotrigin) vyznačuje menším počtem neţádoucích účinků 

a lepším terapeutickým indexem, avšak i u těchto antiepileptik má terapeutické 

monitorování hladin svůj význam. Umoţňuje kontrolu compliance, a také nastavení 

léčby v případě výskytu interakcí, které se promítají do interindividuální variability ve 

farmakokinetice, dále přispívá ke zvýšení bezpečnosti léčby a lze vyuţít i v  případě 

intoxikací. 

Na základě výše uvedených důvodů vznikl v rámci klinické praxe poţadavek na 

zavedení analytické metody stanovení topiramátu za účelem terapeutického 

monitorování jeho hladin u epileptických pacientů. 

Při zavádění metody se vycházelo z literární rešerše a z experimentálního hledání 

optimálních podmínek. Metoda byla validována a její pouţitelnost ověřena 

na klinických vzorcích. 



2. TEORETICKÁ ČÁST 



2.1 Topiramát 

2.1.1 Chemické a fyzikálně chemické vlastnosti 

Topiramát je odvozen od monosacharidu D-fruktózy substituované sulfamátem. Tato 

chemická struktura je odlišná od všech dalších, jak klasických, tak i nových 

antiepileptik. Jeho chemický název je 2,3:4,5-bis-O-(1-methylethyliden)-ß-D-

-fruktopyranóza sulfamát. Jedná se o slabě kyselou sloučeninu, která je degradována 

v přítomnosti silných kyselin. Má nízký molární absorpční koeficient, proto se 

nevyznačuje signifikantní UV absorpcí (1, 2). 

Strukturní vzorec: 

 

 

 

C12H21NO8S 

Molekulová hmotnost: 339,363  

2.1.2 Farmakodynamické vlastnosti 

Topiramát je nové vysoce účinné antiepileptikum pro dospělé i pro děti, k teré bylo 

zavedeno do klinické praxe v polovině 90. let. Má schválené pouţití pro monoterapii 

a doplňkovou terapii dospělých a dětí od 2 let s parciálními epileptickými záchvaty 

nebo generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty a pro léčbu Lennox-Gastautova 

syndromu dětí a dospělých (3, 4). Jeho další vyuţití je v profylaxi migrenózních 

bolestí hlavy dospělých. U nás je dostupný v přípravcích Topamax® (Cilag AG, 

Schaffhausen, Švýcarsko; Janssen-Cilag Farmaceutica LDA, Queluz de Baixo, 

Portugalsko; Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie) (6). 

Topiramát redukuje trvání epileptiformních výbojů a počet akčních potenciálů 

tvořících kaţdý výboj, nejpravděpodobněji voltáţově dependentní blokádou natriových 

kanálů. Zvyšuje účinek -aminobutyrátu (GABA) na receptory GABAA, a tím zvyšuje 

schopnost GABA indukovat vstup chloridových iontů do neuronů.  Mechanismus 

tohoto účinku se liší od mechanismu účinku benzodiazepinů. Antagonizuje schopnost 

kainátu aktivovat subtyp kainát/AMPA (kyselina -amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-

-4-propionová) excitačního glutamátového receptoru, nemá však ţádný zjevný účinek 

na aktivitu N-methyl-D-aspartátu (NMDA) na NMDA receptorovém subtypu. Inhibuje 



některé izoenzymy karboanhydrázy, ale to není povaţováno za zásadní sloţku 

antiepileptického účinku topiramátu (4, 6, 3, 7, 8). 

Z účinku, který svědčí spíše pro primární blokádu šíření záchvatů, lze předpokládat 

široké spektrum působení, účinek u pacientů s nekompenzovanými záchvaty 

a nepravděpodobnost vzniku tolerance. Jeho antikonvulzivní aktivita je aditivní 

k fenytoinu a synergistická s fenobarbitalem nebo s karbamazepinem. Má vysoký 

neuroprotektivní index (4). 

2.1.3 Farmakokinetické vlastnosti 

Farmakokinetika topiramátu je lineární. Je dobře a rychle vstřebáván 

z gastrointestinálního traktu. Střední plazmatické koncentrace vrcholu  dosáhne 

během 2 aţ 3 hodin. Jeho biologická dostupnost je 81–95  (9, 3). Dietní reţim nemá 

na biologickou dostupnost topiramátu ţádný klinicky významný účinek (6). Distribuční 

objem má 0,6–1 l/kg tělesné hmotnosti. Vazba na plazmatické proteiny představuje 

zpravidla 15 %, ale na erytrocytech existuje vazebné místo s nízkou kapacitou pro 

topiramát, které je saturovatelné při vyšších plazmatických koncentracích (3). Na tuto 

vazbu je nutné pamatovat při hodnocení plazmatické koncentrace topiramátu 

u pacientů s nízkým počtem erytrocytů (10). 

U zdravých dobrovolníků není topiramát extenzivně metabolizován, převáţně je 

vylučován v nezměněné formě ledvinami a jeho poločas eliminace, nezávislý na 

dávce, je přibliţně 20 hodin (11). Avšak u pacientů léčených současně dalšími 

antiepileptiky patřícími ke známým enzymovým induktorům cytochromu P450 

(karbamazepin, fenobarbital, fenytoin) se můţe metabolizmus značně zvýšit 

a mnoţství nezměněného léčiva eliminovaného ledvinami sníţit na 30  (12). Celkem 

se podařilo v lidské plazmě, moči a stolici izolovat, charakterizovat a identifikovat šest 

metabolitů vzniklých hydroxylací, hydrolýzou a glukuronidací. Dva metabolity měly 

zachovanou podstatnou část struktury topiramátu, avšak s mizivou nebo nulovou 

antiepileptickou účinností (6). 

U dětí je vyšší clearance topiramátu, proto je u nich, po podání stejné dávky na 

kilogram tělesné hmotnosti jako dospělým, dosaţeno o 30-50  niţší sérové 

koncentrace (3, 13).  

Protoţe převaţuje renální eliminace měla by být sníţena dávka topiramátu u pacientů 

s kreatininovou clearancí < 70 ml/min (3). 

2.1.4 Lékové interakce 

2.1.4.1 Vliv topiramátu na jiná antiepileptika 

Topiramát je slabý inhibitor CYP2C19, můţe proto u některých pacientů navodit 

zvýšení plazmatických koncentrací fenytoinu (3). 

2.1.4.2 Vliv jiných antiepileptik na topiramát 

Karbamazepin, fenytoin a fenobarbital významně sniţují plazmatické koncentrace 

topiramátu v porovnání s monoterapií (téměř o 60 ). Pacienti léčení těmito 



enzymovými induktory potřebují dvojnásobnou denní dávku na kilogram tělesné 

hmotnosti. Kyselina valproová a lamotrigin nemají ţádný významný účinek (13).  

2.1.4.3 Další interakce  

Topiramát lehce zvyšuje metabolismus digoxinu (14). 

Bylo popsáno sníţení účinnosti hormonální antikoncepce, vlivem sníţení koncentrace 

estrogenů, ale přesný mechanismus zatím zůstává nejasný (14). 

Vzhledem ke své schopnosti inhibovat karboanhydrázu (viz farmakodynamické 

vlastnosti) můţe v kombinaci s jinými léky s predispozicí nefrolitiázy toto riziko 

dále zvýšit. 

2.1.5 Dávkování 

Dávkování je přísně individuální. Léčba se vţdy zahajuje nízkými dávkami, které se 

postupně zvyšují (4). Doporučené terapeutické rozmezí koncentrace v  séru je  

15–60 mol/l (3). 

 

2.1.5.1 Doplňková terapie epilepsie 

U dospělých se zahajuje dávkou 25–50 mg na noc po dobu jednoho týdne. Následně 

se zvyšuje v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 25–50 (do 100) mg 

a podává se ve dvou dílčích dávkách. Titrace dávky se provádí v souladu s klinickou 

odpovědí. U některých pacientů je dosaţeno účinnosti i při jednorázovém  denním 

dávkování. Dávka 200 mg je při doplňkové léčbě povaţována za minimální účinnou 

dávku, obvyklou denní dávku představuje 200–400 mg. Některým pacientům byla 

podána dávka aţ do 1600 mg. Vzhledem k eliminaci topiramátu z plazmy v průběhu 

hemodialýzy je u dialýzovaných epileptiků nutné ve dnech hemodialýzy dávku navýšit 

přibliţně o polovinu denní dávky. Tento doplněk má být podáván ve dvou dávkách, na 

počátku a konci dialýzy. Výše doplňující dávky se můţe lišit v závislosti na pouţité 

dialyzační technologii. Dávkovací schéma platí pro všechny dospělé osoby, včetně 

starších, které netrpí renálními poruchami. 

U dětí od 2 let je doporučená dávka 5–9 mg/kg t.hm./den ve dvou dílčích dávkách. 

První týden 25 mg na noc (nebo niţší v rozmezí 1–3 mg/kg t.hm.), dále se zvyšuje 

v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 1–3 mg/kg t.hm./den ve dvou dílčích 

dávkách aţ do dosaţení optimální klinické odpovědi. Titrace dávky se řídí klinickými 

výsledky. Dávky do 30 mg/kg t.hm./den jsou obecně dobře tolerovány (4).  

 

2.1.5.2 Monoterapie epilepsie 

Po vysazení současně uţívaných antiepileptik a docílení monoterapie topiramátem by 

mělo být bráno v úvahu moţné ovlivnění úrovně kontroly záchvatů. Není-li z hlediska 

bezpečnosti uţívání nutné vysadit současně podávané antiepileptikum neprodleně, 

doporučuje se postupné vysazování přibliţně třetiny dávky současně podávaného 

antiepileptika kaţdý druhý týden. Při vysazení enzymových induktorů dochází 



k zvýšení plazmatických hladin topiramátu, coţ můţe vyţadovat sníţení jeho 

dávkování, jsou-li pro to klinické důvody. 

U dospělých se zahajuje dávkou 25–30 mg na noc po dobu jednoho týdne. Následně 

se zvyšuje v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 25–50 mg, podává se ve 

dvou dílčích dávkách. Doporučená počáteční cílová denní dávka je 100 mg, maximální 

doporučná denní dávka je 500 mg. Někteří pacienti s refrakterními formami epilepsie 

tolerovali monoterapii topiramátem v denní dávce 1000 mg. Dávkovací schéma platí 

pro všechny dospělé osoby, včetně starších, které netrpí renálními poruchami.  

U dětí od 2 let se zahajuje první týden dávkou 0,5–1 mg/kg t.hm. na noc. Následně 

se zvyšuje v týdenních nebo dvoutýdenních intervalech o 0,5–1 mg/kg t.hm./den, 

rozděleně ve 2 dávkách. Pokud dítě není schopno titrační reţim tolerovat, mohou být 

sníţeny přídavky nebo prodlouţeny intervaly mezi navyšováním dávky. Dávkování 

a titrace by se měly řídit klinickou odpovědí. Doporučená úvodní denní dávka je 3–6 

mg/kg t.hm. Děti s recentně diagnostikovanými parciálními záchvaty dostávají denní 

dávku aţ do 500 mg (4). 

2.1.6 Nežádoucí účinky 

Studie prokázaly relativní bezpečnost topiramátu. Ale byly popsány i některé 

nepříznivé účinky jako ospalost, únava, apatie, deprese, poruchy řeči a obtíţe s  řečí 

související, poruchy koncentrace, abnormální vidění, dvojité vidění, nystagmus, blíţe 

nespecifikované obtíţe s pamětí, zmatenost, nervozita, závratě, psychózy nebo 

psychotické symptomy, agresivní reakce nebo chování, ataxie, parestézie, bolest 

břicha, nauzea, pokles váhy, leukopenie, nefrolitiáza, teratogenita – neměl by být 

uţíván u ţen ve fertilním věku (4, 8, 15, 16, 17, 18). 

Obecně platí, ţe je topiramát  při správné titraci a dávkování velmi dobře 

snášen (19). 



2.2 Analytické metody pro  stanovení topiramátu 

V rámci zavádění metody pro stanovení topiramátu byla provedena rešerše 

v databázích Analytical Abstract a Science Direct pro časové období 1980  - 2005. 

Ke stanovení koncentrací topiramátu v biologickém materiálu se pouţívají především 

chromatografické metody. Jejich přehled je uveden v tabulce 1. Další moţností je 

pouţití metody fluorescenční polarizační imunoanalýzy (FPIA, Fluorescence 

Polarization Immunoassay) – firma Oxis International Inc. Portland nabízí soupravu 

Innofluor Topiramate Assay System pro Abbott TDx analyzátor (20). 

Na základě literární rešerše a dle dosavadních zkušeností byla testována modifikace 

metody vyuţívané při stanovení první generace antiepileptik (fenobarbital, primidon, 

fenytoin a karbamazepin). Tato metoda je zaloţena na extrakci kapalina – kapalina, 

derivatizaci extrakčního produktu methylačním činidlem a následné separaci analytů 

na kapilární koloně plynového chromatografu s detekcí na alkalickém plamenově 

ionizačním detektoru. 



Tab. 1 Přehled chromatografických metod pro stanovení topiramátu 

Typ 

biologického 

materiálu 

Příprava vzorku Pouţitá 

chromatografická 

metoda 

Mobilní fáze Stacionární fáze Vnitřní standard Rozsah 

kalibrační 

přímky 

Citace 

plazma, 

mozkomíšní 

mok 

deproteinace acetonitrilem LC/MS/MS s pouţitím 

APCI 

methanol : 

ammonium 

acetát : kyselina 

mravenčí (400 : 

600 : 1 v/v) 

C18, 50 mm x 2 

mm, velikost 

částic 3m 

2,3:4,5-bis-O-(1-

-methylethyliden)--

-D-galaktopyranóza 

sulfamát 

0,059–59,0 

mol/l 

20 

plazma deproteinace acetonitrilem HPLC/turbo ion spray 

mass spectrometry 

acetonitril-

-ammonium 

acetátový pufr 

(pH 6,3) 

C18, 125 mm x 

4mm, velikost 

částic 3m 

nepouţit 2,95–59,0 

mol/l 

9 

plazma, 

plná krev 

extrakce na pevné fázi kapilární GC/FID vodík DB-1 30 m x 0,25 

mm, smáčivost 

0,25 m 

cyheptamid 8,85–44,25 

mol/l 

10 

plazma „mytí” plazmy hexan-

-isopropanolem (95 : 5), 

extrakce do ethylacetátu, čištění 

vzorku pomocí SPE (na Cyano 

(CN) Bond – Elut® cartridge) 

kapilární GC/FID helium DB-5 25m x 0,32 

mm, smáčivost 

0,25 m 

polohový izomer 

topiramátu 

0,30–147,5 

mol/l 

2 

lidské tělní 

tekutiny 

extrakce kapalina – kapalina 

(extrakce do methyl-t-butyletheru 

z baze, zpětná extrakce do 

kyseliny a druhá extrakce do 

methyl-t-butyletheru) 

kapilární GC/NPD helium HP-5 30 m x 0,32 

mm, smáčivost 

0,25 m 

DB-5 15 m x 0,32 

mm smáčivost 

0,25 m 

2,3:4,5-bis-O-(1-

-methylethyliden)- -

-D-galaktopyranóza 

sulfamát 

2,95–94,4 

mol/l, 

1,48–147,5 

mol/l  

7, 21 

sérum úprava pH nasyceným borátovým 

pufrem, extrakce do ethylacetátu 

kapilární GC/NPD helium DB-5 10 m x 0,53 

mm, smáčivost 

0,5 m 

mepivakain 7,38–442,5 

mol/l  

22 



Vysvětlivky k Tab. 1: 

LC  liquid chromatography – kapalinová chromatografie 

MS  mass spectrometry – hmotnostní spektrometrie 

APCI  atmospheric pressure chemical ionization – chemická ionizace za 

atmosférického tlaku 

HPLC  high performance liquid chromatography – vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie 

GC  gas chromatography – plynová chromatografie 

FID  flame ionisation detector – plameno-ionizační detektor 

NPD  nitrogen phosphorus detector – dusíko-fosforový detektor 



2.3 Plynová chromatografie 

2.3.1 Úvod 

Plynová chromatografie, která byla vybrána jako vhodná metoda pro stanovení 

topiramátu, je metoda pro dělení směsí látek o rozdílném bodu varu a rozdělovacím 

koeficientu. Touto technikou lze dělit všechny látky, které lze zahřátím na pracovní 

teplotu kolony převést na plynnou fázi (23). Od jiných druhů chromatografie se liší 

pouze v tom, ţe mobilní fází je plyn a látky se dělí v plynném stavu. Dělení probíhá 

v zařízení zvaném plynový chromatograf. Jeho uspořádání je schématicky znázorněno 

na obrázku 1 (24). 

Předností plynové chromatografie je rychlost provedení, přesnost, citlivost a malá 

spotřeba vzorku. Nevýhodou je nákladnost přístrojového vybavení (23).  

2.3.2 Princip separace látek 

Vzorek obsahující dělené látky se vstříkne do vyhřívaného prostoru dávkovače, kde se 

ihned vypaří a je unášen proudem nosného plynu do chromatografické kolony, 

umístěné v termostatu. Dělené látky se na počátku kolony sorbují ve stacionární fázi, 

t.j. rozpouštějí se v zakotvené fázi (GLC, gas liquid chromatography) nebo se 

adsorbují na pevný adsorbent (GSC, gas solid chromatography), a poté se desorbují 

čistým nosným plynem. Tento proces probíhá mnohonásobně, nosný plyn unáší 

dělené látky a z kolony nakonec vystupuje jedna látka po druhé v poměru svých 

sorpčních sil. Látky jeţ se sorbují málo, vystupují z kolony nejdříve, mají nejkratší 

eluční časy, látky silně sorbované vystupují z kolony později. Z kolony vystupují látky 

do detektoru, ten převádí výsledky dělení v chromatografické koloně na 

registrovatelnou formu. Signál z detektoru je po příslušném zesílení registrován 

zapisovačem, čímţ se získá chromatografický záznam - chromatogram ve formě píků 

pro kvalitativní a kvantitativní vyhodnocení analýzy. Přičemţ kvalita látky je 

charakterizována polohou píku na ose x a stanoví se z retenčního času nebo 

z elučního objemu plynu ve srovnání se standardem. Při kvantitativním vyhodnocování 

chromatogramu se bere v úvahu výška nebo plocha píku a porovnává se  

se standardem (24). 



 

 

1 – tlaková láhev s nosným plynem 

2 – regulace a měření průtoku plynu 

3 – termostat 

4 – mikrodávkovač 

5 – nástřiková hlava 

6 – chromatografická kolona 

7 – detektor 

8 – zařízení pro registraci signálu detektoru a zpracování všech informací  

 

2.3.3 Nosný plyn 

Jako nosný plyn můţe být pouţit kaţdý plyn o přiměřených vlastnostech. Musí být 

dostatečně čistý, vhodný pro pouţitý detektor, inertní vůči stacionární fázi, 

analyzovaným látkám a materiálu těch částí chromatografu, se kterými přijde do 

styku. Běţně pouţívanými nosnými plyny jsou dusík, argon, helium, vodík, méně 

častými pak např. vodní pára, oxid uhličitý aj. 

Nosný plyn z tlakové láhve se před vstupem na kolonu čistí, suší a reguluje se u něho 

průtok a tlak. Chromatografická separace a funkce některých detektorů je totiţ závislá 

na průtoku nosného plynu (25). 

2.3.4 Pomocné plyny 

Pomocné plyny umoţňují funkci detektorů, dávkování, chlazení aj. Patří mezi ně 

vzduch, kyslík, vodík, oxid uhličitý aj. (25). 

2.3.5 Dávkovací zařízení 

Dávkovací zařízení se obvykle nachází ve vyměnitelném víku termostatu, co nejblíţe 

vstupu do kolony. Vzorek se vnáší buď do proudu nosného plynu, nebo přímo do 

kolony. Volba dávkovacího procesu je určena jak typem pouţité kolony, tak 

vlastnostmi analyzovaných látek. Aby byla maximálně vyuţita separační účinnost 

 

Obr.  1 Zjednodušené schéma plynového chromatografu 



kolony, je třeba dávkovat malá mnoţství vzorku, která přichází na kolonu v plynném 

stavu v ostré zóně. Teplota nástřikového bloku se volí zpravidla asi o 50 °C vyšší neţ 

je bod varu nejvýše vroucí sloţky analyzované směsi. 

Dávkovací proces se skládá z několika kroků - odměření vzorku, zavedení do 

nástřikové části chromatografu nebo aţ do kolony, rychlého odpaření vzorku nebo 

jeho rozptýlení do aerosolového stavu, transportu odpařeného vzorku z nástřikové 

části nosným plynem do kolony (25). 

2.3.6 Chromatografické kolony 

Kolona je povaţována za srdce chromatografu a na jejím výběru do značné míry závisí 

úspěch analýzy. Pouţívají se dva základní typy kolon - náplňové a kapilární. Do roku 

1957 se pouţívaly pouze náplňové kolony s různými typy sorbentů, po roce 1957 se 

začaly uplatňovat kolony kapilární, jejichţ pouţití při současné instrumentaci 

převládá (25). 

2.3.6.1 Kapilární kolony 

Dříve byly skleněné nebo z nerezové oceli, dnes jsou výhradně křemenné 

s polyimidem. Jejich průměr je 0,1–0,75 mm a délka 10–100 m. 

Existují  tři základní typy kolon: 

 WCOT (wall coated open tubular) – mají kapalnou stacionární fázi 

nanesenou na vnitřní stěně kapiláry v podobě tenkého filmu typické 

tloušťky 0,2–2 m. 

 SCOT (support coated open tubular) – kapalná fáze je zakotvena na 

nosiči, který je nanesen na vnitřní stěnu kapiláry. 

 PLOT (porous layer open tubular) – na vnitřní stěně kapiláry je nanesena 

vrstvička pevného adsorbentu. 

Kapilární kolony se silným filmem stacionární fáze - SCOT a PLOT jsou nahrazovány 

kolonami s filmem stacionární fáze o tloušťce jednotek aţ desítek mikrometrů. 

Zvládnutá technika imobilizace stacionárních fází pomocí prostorového zesítění 

různých stacionárních fází zaručuje stálost tohoto typu kolon. 

Hlavní výhodou kapilárních kolon je především jejich mnohonásobně větší separační 

účinnost (26, 27). 

2.3.7 Detektory 

Chromatografický detektor by měl být citlivý, stabilní, měl by zajišťovat maximální 

rychlost odezvy na změnu ve sloţení plynu opouštějícího chromatografickou kolonu. 

Základními detektory jsou plamenový ionizační (FID), plamenový ionizační 

s alkalickým kovem (TSD, AFID, NPD), tepelně vodivostní (TCD) a detektor 

elektronového záchytu (ECD). 

Termoionizační selektivní detektor (TSD, AFID, NPD)  

Tento typ detektoru je modifikací FID, jedná se o selektivní termoionizační detektor 

s alkalickým kovem (AFID). Modifikace spočívá v pouţití kuličky se solí alkalického 

kovu (pouţívají se hlavně síran sodný, chlorid draselný, bromid cesný, chlorid 



rubidný). Kulička je vyhřívaná na konstantní teplotu a je obtékaná nosným plynem 

s přídavkem vodíku. Na povrchu horké kuličky se soluty rozkládají a ionizují. Detekce 

je tedy zaloţena na ionizaci alkalického kovu vlivem spalin organické látky. Detektor 

je znám také jako dusík/fosfor (NPD), protoţe dochází k selektivní ionizaci 

organickými sloučeninami obsahujícími atomy dusíku nebo fosforu (25). 

2.3.8 Termostaty  

Jednou z kritických veličin v plynové chromatografii je teplota a její stabilita, na ní 

závisí přesnost a reprodukovatelnost měřených údajů. Je nutno udrţovat zvolený 

konstantní teplotní reţim nástřiku, kolony, detektoru a regulátoru tlaku a průtoku. 

Termostat by měl umoţňovat udrţovat teplotu v rozmezí 100–500 °C. Teplovzdušné 

termostaty jsou vybaveny nucenou cirkulací vzduchu, coţ umoţňuje provádět rychlé 

změny teploty. U většiny aplikací metod plynové chromatografie se uplatňuje postup 

s programovanou změnou teploty (25). 

2.3.9 Zpracování signálu detektoru a ostatních informací  

Zpracování dat a tím kvalitativní i kvantitativní interpretaci analýzy lze provést 

v jednodušším případě zařazením integrátoru do sestavy plynového chromatografu, 

častějším vybavením je však v současné době jiţ ovládání chromatografického 

systému počítačem. Softwarové vybavení obvykle registruje všechny pracovní 

podmínky (teplotní reţim, regulace tlaku a průtoku), eviduje pořadí analýz, počet 

opakování, měří eluční časy a plochy píků jednotlivých sloţek vzorku, koriguje 

nulovou linii a řeší případy neoddělených látek vytvářejících sloţený pík (28).  



3. CÍL 



Cílem této diplomové práce bylo: 

1. Optimalizovat analytickou metodu pro stanovení antiepileptika topiramátu tj. 

experimentálně zjistit nejvhodnější podmínky pro úpravu sloţité biologické 

matrice jakým je sérum, dále ověřit vhodný postup derivatizace, separace a 

detekce na plynovém chromatografu. 

2. V experimentech změřit analytické parametry metody - citlivost, detekční a 

kvantifikační limit, přesnost, správnost, linearitu kalibrační závislosti, pracovní 

rozsah, selektivitu a stabilitu. 

3. Měřením koncentrací topiramátu v séru u klinických pacientů se zaměřit na 

pouţitelnost validované metody v praxi. 

  



4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 



4.1 Použité chemikálie, biologický materiál, pomůcky 
a přístroje 

4.1.1 Chemikálie 

 standard topiramátu (Cilag LTD, Schaffhausen, Švýcarsko) 

 MPPH = 5-(p-methylphenyl)-5-phenylhydantoin 99+  (Sigma-Aldrich, 

Německo) 

 TMAH = trimethylphenylamonium hydroxid 0,2 mol/l v methanolu (SUPELCO, 

Sigma-Aldrich, USA) 

 methanol pro chromatografii LiChrosolv (R) (Merck KGaA, Německo) 

 ethylacetát pro chromatografii Lichrosolv (R) (Merck KgaA, Německo)  

 borátový pufr 0,67 mol/l (příprava viz oddíl pracovní postup) 

4.1.2 Biologický materiál 

Směsné sérum od dobrovolných dárců krve testované jako negativní na přítomnost 

virů hepatitidy  B, C a HIV, uchovávané při –20 0C. 

Vzorky séra pacientů uchovávané při –20 0C. 

Odběr krve se provádí před dávkou v koncentračním minimu v ustáleném stavu nebo 

při výskytu neţádoucích účinků. Sérum se získává desetiminutovou centrifugací krve 

při 2900 ot./min a teplotě 18 0C. 

Stabilita: při –20 0C nejméně 2 měsíce (21) 

4.1.3 Pomůcky 

 laboratorní sklo (Simax, ČR) 

- odměrné baňky 10 ml 

- kádinky 50 ml 

- lahvičky s uzávěrem 10 ml 

- borosilikátové zkumavky s uzávěrem 

 reakční zkumavky 2 ml (SUPELCO, USA) 

 eppendorfské zkumavky 1,5 ml (SARSTEDT, Německo) 

 pasteurovy pipety 6 ml (SARSTEDT, Německo) 

 nastavitelné automatické pipety Finnpipette® (Labsystems, Finsko) 

 automatický dávkovač Finnpipette® (Labsystems, Finsko) 

 parafilm“M“ (Pechiney Plastic Packaging, USA) 

 vialky 2 ml, inzertky 250 l (Chromatography Research Supplies, Inc., USA) 

4.1.4 Přístroje 

 plynový chromatograf Hewlett-Packard 5890 Série II Plus, vybavený 

alkalickým plamenově-ionizačním detektorem (AFID), automatickým 

dávkovačem Hewlett-Packard 7673 

 analýza a vyhodnocení byly prováděny pomocí chromatografického softwaru 

ChemStation (verze HP 3365 Série II, Hewlett-Packard) 

 analytické váhy (Sartorius, Německo) 

 laboratorní třepačka (IKA-VIBRAX-VXR, Janke  Kunkel, Německo) 

 laboratorní třepačka (Heidolph REAX 2, Merck KGaA, Německo) 



 centrifuga (Megafuge 1.0 R, Heraeus SEPATECH, Německo) 

 termoblok pro odpařování pod dusíkem (DRI-BLOCK® DB.3D, Techne, 

Německo) 

4.2 Pracovní postup 

4.2.1 Příprava roztoků 

1.  Příprava zásobního roztoku standardu topiramátu (1392,4 mol/l): 

naváţí se 4,72 mg standardu topiramátu do 10 ml odměrné baňky a doplní se 

po rysku methanolem. 

2.   Příprava zásobního roztoku vnitřního standardu MPPH (1975,3 mol/l): naváţí 

se 5,26 mg MPPH do 10 ml odměrné baňky a doplní se po rysku methanolem. 

Zásobní roztoky  se uchovávají při –20 0C. Jejich stabilita je nejméně 6 měsíců. 

 

3.   Příprava pracovního roztoku vnitřního standardu MPPH (131,7 mol/l): 

připravuje se vţdy čerstvý před kaţdou analýzou tak, ţe se zásobní roztok 

MPPH ředí 15x methanolem na potřebný objem. 

4.  Příprava pracovního roztoku TMAH (0,07 mol/l): 

připravuje se vţdy čerstvý před kaţdou analýzou tak, ţe se 0,2 mol/l TMAH 

ředí 3x methanolem na potřebný objem. 

5.  Příprava borátového pufru (0,67 mol/l): 

Roztok A:  

Smíchá se 18,54 g kyseliny borité H3BO3 p.a. a 22,38 g chloridu draselného 

KCl p.a. a rozpustí se ve 300 ml destilované vody. 

Roztok B:  

1,2 g uhličitanu sodného Na2CO3 se rozpustí v odměrné baňce ve 200 ml 

destilované vody. 

Borátový pufr: 

Smíchá se 300 ml roztoku A se 150 ml roztoku B, pH roztoku by se mělo 

pohybovat okolo 9. V případě niţšího pH se provede jeho úpravu na pH 9 

pomocí roztoku B. 

Borátový pufr se uchovává při laboratorní teplotě. Jeho stabilita je 2 měsíce.  

4.2.2 Příprava kalibračních roztoků  

Pouţívá se 5 kalibračních roztoků (K1, K2,…, K5) o těchto koncentracích: 4,35 mol/l, 

8,70 mol/l, 17,41 mol/l, 34,81 mol/l, 69,62 mol/l. 

Methanolický roztok kalibrátoru K5 se připravuje naředěním zásobního roztoku 
standardu topiramátu o koncentraci 1392,4 mol/l desetkrát methanolem. 



Methanolické roztoky ostatních kalibrátorů se připravují postupným ředěním K 5, K4, K3 
a K2 methanolem na polovinu. 

500 l methanolických roztoků kalibrátorů se odpařuje v reakčních zkumavkách při 

50 0C pod dusíkem, přidá se 1 ml směsného séra od dárců a promíchá se.  

4.2.3 Postup přípravy vzorku před analýzou 

Do borosilikátových zkumavek s uzávěrem se napipetuje 100 l analyzovaného 

séra/kalibrátoru/kontroly. Přidá se 50 l pracovního roztoku vnitřního standardu MPPH 

(131,7 mol/l), promíchá se na třepačce. Poté se napipetuje 150 l borátového pufru, 

opět se promíchá a přidají se 2 ml ethylacetátu. Obsah zkumavek  se třepe 10 minut 

při intenzitě 9, následuje centrifugace 10 minut při 10 0C při 3000 ot./min. Horní 

vrstva ethylacetátu se poté stáhne pomocí pasteurových pipet do 2 ml reakčních 

zkumavek. Odpaří se do sucha při 50 0C pod dusíkem, nechá se 10 minut zchladit při 

laboratorní teplotě. Pak se přidá 100 l 0,07 mol/l pracovního roztoku TMAH, 

promíchá se a napipetuje se do inzertek. 

Pro přípravu blanku se pouţívá 100 l směsného séra od dárců a místo vnitřního 

standardu se přidává 50 l methanolu. Následující postup je stejný jako u vzorku. 

4.2.4 Podmínky separace 

Kolona: kapilární HP - 5, 30m x 0,32 mm, smáčivost 0,25 m  (Hewlett--Packard), 

imobilizovaná fáze 5 diphenyl a 95 dimethylpolysiloxan 

Nástřik na kolonu: 1l (reţim splitless – bez dělení vzorku) 

Teplotní podmínky: 

Injektor: 270 0C 

Kolonový prostor: 

počáteční teplota 170 0C 2 minuty 

konečná teplota 240 0C 

teplotní nárůst 5 0C/min, doba trvání 3 minuty 

ekvilibrace při 170 0C mezi nástřiky 2 minuty 

NPD detektor: 280 0C 

Průtoky plynů: 

Dusík: vstupní tlak 20 psi  průtok na koloně + make up 33 ml/min 

Vodík: 17 psi – 37 ml/min 

Vzduch: 150 ml/min  

Kvantitativní vyhodnocování chromatografických záznamů: provádí se pomocí 

softwaru ChemStation HP 3365 Série II metodou vnitřní kalibrace z výšek píků 

topiramátu a vnitřního standardu. 



 

4.3 Derivatizace 

Derivatizace topiramátu byla prováděna derivatizačním činidlem dodávaným pod 

označením TMAH. Jedná se o směs trimethylfenylamonium jodidu, oxidu stříbrného a 

methanolu. 

Strukturní vzorec: 

 

 

 

TMAH je esterifikační činidlo, určené k přípravě methylovaných derivátů a to obzvláště 

v molekulách obsahujících vyměnitelný proton vázaný na dusík. Vyuţívá se při tzv. 

„FLASH“ alkylaci, při níţ je analyt derivatizován v injekčním bloku plynového 

chromatografu při teplotách 200–300 0C. „FLASH“ methylace limituje rozklad 

topiramátu a vede k tvorbě těkavějšího produktu (29). 

 

Předpokládané schéma mechanismu reakce: 

 

 

 

 

Ověření struktury reakčního produktu bylo provedeno analýzou vzorku 

methanolického roztoku topiramátu (o koncentraci 8,7 mol/l) po derivatizaci na 

hmotnostním spektrometru Magnum Finnigan Mat (Thermo Electron, USA).  



Separace byla provedena na kapilární koloně ZB1MS 30m x 0,25 mm o smáčivosti 

0,25 m. Nosným plynem bylo helium o průtoku 1 ml/minutu.Teplotní gradient na 

koloně byl nastaven na teplotní nárůst od 170 do 270 0C a teplota injektoru 280 0C. 

Fragmentace se uskutečnila při 70 event. Detekce fragmentů byla prováděna v 

hmotnostním rozsahu 35-500 amu se skenovací  rychlostí 1,6 s/sken (Obr. 6). 

4.4 Vyhodnocování výsledků 

4.4.1 Statistické výpočty 

Výpočet směrodatné odchylky sD: 
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4.4.2 Validační parametry metody 

Validační parametry byly posuzovány dle doporučení uváděných v literatuře (30). 

4.4.2.1 Detekční limit (LOD) 

Detekční limit byl vypočítán podle vztahu: 

S

s
LOD D3  

sD směrodatná odchylka šumu základní linie v oblasti retenčního času 

topiramátu,průměr z měření 8 slepých vzorků (Tab. 2) 

S směrnice externí kalibrační závislosti 

4.4.2.2 Kvantitativní limit (LOQ) 

Byl určen tak, ţe bylo provedeno 7 měření na úrovni nejniţšího kalibračního bodu 

a vyjádřily se parametry přesnosti a správnosti (Tab. 3). Jednalo se o koncentraci 

topiramátu, u níţ rsD nepřesáhla 20  a hodnota výtěţnosti byla v intervalu od 80 

do 120  (30). 

4.4.2.3 Linearita a rozsah kalibrační závislosti 

Linearita metody byla vyhodnocena analýzou pěti připravených kalibračních roztoků 

o koncentracích 4,35 mol/l, 8,70 mol/l, 17,41 mol/l, 34,81 mol/l a 69,62 mol/l. 



Lineární regrese v rozsahu koncentrací 4,35  - 69,62 mol/l byla provedena metodou 

nejmenších čtverců pomocí softwaru ChemStation (Obr.  7). 

Pracovní rozsah byl určen kvantitativním limitem a nejvyšším kalibračním bodem.  

4.4.2.4 Přesnost stanovení 

Reprodukovatelnost metody v sérii a mezi sériemi byla testována analýzou kontrolních 

vzorků topiramátu na pěti koncentračních úrovních (4,35 mol/l, 8,70 mol/l, 17,41 

mol/l, 34,81 mol/l, 69,62 mol/l). 

Přesnost určená na kaţdé koncentrační hladině (kromě LOQ) neměla přesáhnout 15  

relativní směrodatné odchylky rsD (30). 

Pro tato stanovení se pouţívaly připravované kontrolní vzorky topiramátu, protoţe 

komerční kontrolní materiály nejsou dostupné. Vzorky byly uchovávány při –70 0C. 

Výsledky byly zpracovány formou tabulek (Tab. 4, Tab. 5). 

4.4.2.5 Správnost stanovení 

Správnost stanovení byla zkoušena pomocí výtěţnosti (recovery) R u analýz vzorků se 

standardním přídavkem topiramátu na pěti koncentračních úrovních (4,35 mol/l, 

8,70 mol/l, 17,41 mol/l, 34,81 mol/l, 69,62 mol/l). Výtěţnost se měla pohybovat 

v rozmezí 85–115  (30). 

Pro výpočet výtěţnosti platí tento vztah: 

Dx

x
R

100
  

x nalezený průměrný obsah látky ve vzorku 

xD připravená koncentrace 

Výsledky byly zaznamenány do tabulek (Tab. 4, Tab. 5). 

4.4.2.6 Stabilita 

Stabilita topiramátu v séru při jednom zamraţení byla testována pomocí připravených 

kontrolních vzorků na pěti koncentračních úrovních. Vzorky byly ihned po přípravě 

zamraţeny a uchovány při –70 0C po dobu dvou měsíců – jedná se o nejdelší období, 

po které byly vzorky během testování zamrazeny. Poté byly vzorky rozmraţeny 

a provedla se jejich analýza. Výsledky byly uvedeny do tabulky (Tab. 6). 

Stabilita analytů by měla být zajištěna po celou dobu uchování vzorku před 

analýzou (30). 

 

4.4.2.7 Extrakční výtěžnost metody 

Výtěţnost extrakčního postupu byla stanovena pro topiramát na dvou koncentračních 

úrovních (34,81 mol/l, 69,62 mol/l) a pro jednu koncentrační úroveň vnitřního 

standardu (65,83 mol/). Porovnávaly se výšky píků analytů po derivatizaci ve 

vzorcích bez extrakce a po extrakci. 



Extrakční výtěţnost nemusí být 100 , ale její zjištěný rozsah by měl být stále stejný, 

přesný a reprodukovatelný (30). 

Výsledky byly zpracovány formou tabulek (Tab. 7, Tab. 8). 

4.4.2.8 Selektivita 

Moţnost vlivu interferujících píků ze séra byla vyloučena analýzou směsného séra bez 

přídavku topiramátu a vnitřního standardu (Obr. 4).  

Pozornost byla téţ věnována interferenci topiramátu s běţně pouţívanými 

antiepileptiky. Jednak byla provedena analýza vzorků obsahujících jednotlivá 

antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, primidon, hexobarbital) za 

podmínek daných metodou stanovení topiramátu (Tab. 9). A jednak byl připraven 

směsný vzorek séra obsahující jednotlivá antiepileptika - ethosuximid (354,18 mol/l), 

fenytoin (79,28 mol/l), fenobarbital (129,18 mol/l), karbamazepin (126,98 mol/l), 

primidon (137,45 mol/l) a byla provedena analýza za podmínek daných metodou 

stanovení topiramátu (Obr. 5). V přítomnosti výše uvedených antiepileptik byla také 

provedena kvantifikace vzorku topiramátu o známé koncentraci (34,81 mol/l). 

4.4.2.9 Optimalizace podmínek derivatizace 

Při hledání optimálních podmínek derivatizace se měnila doba trvání reakce, od 

přímého nástřiku bezprostředně po přidání činidla do 25 minut. Dále se měnila 

koncentrace derivatizačního činidla v rozmezí od 0,2 do 0,01 mol/l. 

Kvantitativní průběh reakce se posuzoval dle výšky píku derivatizovaného topiramátu 

a také se hodnotila linearita kalibrační závislosti (Obr.  8). 

4.4.2.10 Měření koncentrací topiramátu v séru epileptických pacientů 

Vzorky pro měření byly shromáţděny v rámci rutinního monitorování pacientů. 

Koncentrace topiramátu byla stanovena u 20 epileptiků (12 muţů a 8 ţen) ve věku od 

1 do 65 let. Od některých pacientů bylo k dispozici několik vzorků. Někteří uţívali 

topiramát v monoterapii, jiní jako doplňkovou terapii, u některých pacientů nebyla 

farmakoterapie známa. 

Vzorky byly uchovávány při –20 0C. Literatura dokládá jejich stabilitu při této teplotě 

nejméně 2 měsíce (21). 

Poţadavky na vyšetření hladiny topiramátu byly zasílány z Neurologické kliniky FN 

v Hradci Králové a z neurologických oddělení nemocnic v Trutnově, Náchodě a Ústí 

nad Orlicí. 

Na ţádankách byly uvedeny některé klinické údaje: věk a hmotnost pacienta, přesný 

název uţívaných lékových přípravků a jejich dávkování, klinický stav pacienta a důvod 

pro vyšetření hladin antiepileptik v séru, délka terapie. Ale pouze některé ţádanky 

byly vyplněny kompletně. 

Hlavním záměrem bylo posouzení plazmatické koncentrace topiramátu z hlediska 

doporučeného terapeutického rozmezí (15–60 mol/l) a v literatuře zmiňovaných 

farmakokinetických interakcí (3, 12, 13). Pro tento účel byly výsledky analýz vzorků 

a další dostupné informace uvedené na ţádankách sestaveny do přehledné 

tabulky(Tab. 10). 



5. VÝSLEDKY 



5.1 Chromatografické záznamy 

 

 

 

Obr. 2 Chromatografický záznam extraktu připraveného kontrolního séra po 

derivatizaci s obsahem topiramátu (34,81 mol/l) a vnitřního standardu MPPH (65,83 

mol/l) 

Kolona: HP-5  30m x 0,32 mm, smáčivost 0,25 m  (Hewlett-Packard) 

Detektor: alkalický plamenově-ionizační 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retenční čas tR derivátu topiramátu: 9,3 min 

Retenční čas tR derivátu MPPH: 12,8 min 



 

 

Obr. 3 Chromatografický záznam extraktu séra pacienta po derivatizaci s obsahem 

topiramátu (31,30 mol/l) a vnitřního standardu MPPH (65,83 mol/l) 

Kolona: HP-5  30m x 0,32 mm, smáčivost 0,25 m  (Hewlett-Packard) 

Detektor: alkalický plamenově-ionizační 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retenční čas tR derivátu topiramátu: 9,3 min 

Retenční čas tR derivátu MPPH: 12,8 min 



 

 

Obr. 4 Chromatografický záznam extraktu séra po derivatizaci bez přítomnosti 

topiramátu a vnitřního standardu MPPH 

Kolona: HP-5  30m x 0,32 mm, smáčivost 0,25 m  (Hewlett Packard) 

Detektor: alkalický plamenově-ionizační 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chromatogram dokládá nepřítomnost interferujících endogenních komponent.  



 

 

Obr. 5 Chromatografický záznam extraktu séra s přídavkem antiepileptik (ethosuximid 

354,18 mol/l, fenytoin 79,28 mol/l, fenobarbital 129,18 mol/l, karbamazepin 

126,98 mol/l, primidon 137,45 mol/l) po derivatizaci 

Kolona: HP-5  30m x 0,32 mm, smáčivost 0,25 m  (Hewlett Packard) 

Detektor: alkalický plamenově-ionizační 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chromatogram dokládá selektivitu metody pro stanovení topiramátu v přítomnosti 

dalších antiepileptik. 



 

 

Obr. 6 Chromatografický záznam a hmotnostní spektrum u vzorku methanolického 

roztoku topiramátu o koncentraci 8,70 mol/l po derivatizaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnostní spektrum potvrzuje předpoklad, ţe při derivatizační reakci vzniká 

dimethylovaný topiramát. 



5.2 Validační parametry 

5.2.1 Detekční limit (LOD) 

Detekční mez pro topiramát je 1,69 mol/l. 

 

Tab. 2 Směrodatná odchylka šumu základní linie v oblasti retenčního času topiramátu 

u 8 slepých vzorků 

 

číslo vzorku  sD(A) 

1 658 

2 771 

3 841 

4 803 

5 930 

6 901 

7 888 

8 946 

průměrná sD (A) 842,25 

 

lmol
S

s
LOD D 69,1

1500

25,842.33
  

 

sD   směrodatná odchylka šumu základní linie v oblasti retenčního času topiramátu 

(A) 

S směrnice externí kalibrační závislosti 



5.2.2 Kvantitativní limit (LOQ) 

Tab. 3 Výsledky měření na úrovni nejniţšího kalibračního bodu (n = 7) 

 

deklarovaná koncentrace topiramátu 

(mol/l) 

4,35 

naměřené koncentrace topiramátu (mol/l) 4,366 

4,074 

4,018 

4,311 

3,487 

3,971 

4,007 

průměrná naměřená koncentrace (mol/l) 4,033 

sD (mol/l) 0,287 

přesnost rsD() 7,11 

správnost R () 92,71 

n = počet měření 

 

Nejniţší koncentrace topiramátu ve vzorku stanovitelná s přijatelnou přesností a 

správnosti je 4,35 mol/l. 



5.2.3 Linearita kalibrační závislosti a pracovní rozsah 

 

 

 

Obr.  7 Lineární závislost mezi poměrem koncentrací topiramátu a vnitřního standardu  

ve vzorku a poměrem výšek píků topiramátu a vnitřního standardu 

y = 1,82x – 1,3 . 10-17 

r = 1,000 

 

Pracovní rozsah daný kvantitativním limitem a nejvyšším kalibračním bodem: 

4,35 - 69,62 mol/l. 



5.2.4 Parametry přesnosti a správnosti 

Tab. 4 Reprodukovatelnost stanovení topiramátu při měření v sérii na 5 

koncentračních úrovních (n = 7) 

 

koncentrační 

úroveň 

deklarovaná 

koncentrace 

(mol/l) 

naměřené 

koncentrace 

(mol/l) 

průměrná 

naměřená 

koncentrace 

(mol/l) 

směrodatná 

odchylka sD 

(mol/l) 

přesnost 

rsD () 

správnost 

R ()  

1 4,35 4,37 4,03 0,29 7,11 92,71 

  4,07     

  4,02     

  4,31     

  3,48     

  3,97     

  4,00     

2 8,70 7,98 7,83 0,25 3,15 90,0 

  5,52*     

  8,16     

  7,50     

  7,79     

  7,94     

  7,60     

3 17,41 16,13 17,75 1,05 5,94 101,98 

  17,38     

  17,40     

  17,82     

  14,45*     

  18,73     

  19,05     

4 34,81 39,82 38,10 0,84 2,21 109,50 

  37,13     

  37,80     

  37,63     

  38,13     

  38,26     

  37,94     

5 69,62 61,83 59,98 1,33 2,21 86,15 

  58,60     

  59,82     

  61,85     

  59,46     

  59,33     

  58,98     

*ztráty při extrakci, hodnota nebyla zahrnuta do výpočtů 

n = počet měření  



 

Tab. 5 Reprodukovatelnost stanovení topiramátu při měření mezi sériemi na 5 

koncentračních úrovních (n = 6) 

 

koncentrační 

úroveň 

deklarovaná 

koncentrace 

(mol/l) 

naměřené 

koncentrace 

(mol/l) 

průměrná 

naměřená 

koncentrace 

(mol/l) 

směrodatná 

odchylka sD 

(mol/l) 

přesnost 

rsD () 

správnost 

R ()  

1 4,35 3,82 3,90 0,43 11,03 89,66 

  4,15     

  4,62     

  3,54     

  3,45     

  3,82     

2 8,70 7,94 8,48 0,31 3,69 97,41 

  8,76     

  8,40     

  8,38     

  8,62     

  8,77     

3 17,41 17,07 17,60 0,39 2,19 101,14 

  18,01     

  17,40     

  18,07     

  17,43     

  17,64     

4 34,81 34,23 34,13 1,20 3,52 98,03 

  36,11     

  34,74     

  32,72     

  33,27     

  33,68     

5 69,62 63,70 60,85 1,64 2,69 87,40 

  60,80     

  60,43     

  60,61     

  60,95     

  58,60     

n = počet měření 



5.2.5 Stabilita 

Tab. 6 Stabilita vzorku topiramátu na 5 koncentračních úrovních (n = 5) 

 

koncentrační 

úroveň 

deklarovaná 

koncentrace 

(mol/l) 

naměřené 

koncentrace 

(mol/l) 

průměrná 

naměřená 

koncentrace 

(mol/l) 

směrodatná 

odchylka sD 

(mol/l) 

přesnost 

rsD () 

správnost 

R ()  

1 4,35 3,65 3,63 0,18 5,05 83,40 

  3,87     

  3,40     

  3,72     

  3,51     

2 8,70 7,89 7,97 0,24 3,02 91,59 

  8,03     

  7,87     

  7,72     

  8,36     

3 17,41 15,70 15,85 0,31 1,98 91,04 

  15,71     

  15,48     

  16,21     

  16,14     

4 34,81 30,89 30,69 0,75 2,45 88,17 

  30,31     

  29,64     

  31,62     

  31,01     

5 69,62 56,57 55,77 1,31 2,34 80,11 

  54,62     

  54,70     

  57,19     

  51,31 
    

n = počet měření  



5.2.6 Extrakční výtěžnost metody 

Tab. 7 Výtěţnost extrakčního postupu pro topiramát 

 

koncentrace 

topiramátu (mol/l) 

výška píku derivátu 

topiramátu bez 

extrakce (A) 

výška píku derivátu 

topiramátu po 

extrakci (A) 

extrakční výtěţnost 

() 

34,81 27764 27439 98,8 

n= 5 29032 28666 98,7 

 31356 29364 93,6 

 32940 30171 91,6 

 30736 30077 97,9 

průměr  sD 96,12  3,30 

69,62 39223 36298 92,5 

n = 6 46479 42274 90,95 

 50059 4486 89,63 

 50520 48279 95,56 

 49019 45917 93,67 

 51027 47222 92,54 

průměr  sD 92,48  2,07 

n = počet měření 

 

 

 

Tab. 8 Výtěţnost extrakčního postupu pro vnitřní standard MPPH o koncentraci 65,83 

mol/l (n = 11) 

 

výška píku 

derivátu 

MPPH bez 

extrakce 

(A) 

výška píku 

derivátu 

MPPH po 

extrakci 

(A) 

extrakční 

výtěţnost () 

48365 46764 96,7 

49653 48753 98,2 

50811 49216 96,9 

54195 49371 91,1 

50505 50104 99,2 

42902 39717 92,6 

47731 44253 92,7 

49972 47318 94,7 

50982 50811 99,7 

50016 48816 97,6 

50928 51611 98,7 

průměr  sD 96,19  2,96 



5.2.7 Selektivita metody 

Tab. 9 Selektivita metody stanovení topiramátu v přítomnosti jiných antiepileptik 

 

antiepileptikum koncentrace (mol/l) retenční čas derivátu (min) 

fenytoin 202,17 10,9 

fenobarbital 210,99 5,39 

karbamazepin 215,86 7,07 

primidon 261,17 7,55 

hexobarbital 207,39 4,98 

ethosuximid 354,18 2,09 

topiramát 34,81 9,30 

MPPH 65,83 12,8 

 

Kvantifikace vzorku topiramátu za přítomnosti dalších antiepileptik:  

deklarovaná koncentrace: 34,81 mol/l 

naměřená koncentrace: 35,9 mol/l 



5.2.8 Optimalizace podmínek derivatizace 

 

 

 

Obr.  8 Nelineární závislost mezi poměrem koncentrací topiramátu a vnitřního 

standardu ve vzorku a poměrem výšek píků topiramátu a vnitřního standardu při 

koncentraci derivatizačního činidla 0,033 mol/l a při 25 minutové době reakce 



5.2.9 Výsledky analýz vzorků souboru pacientů 

Tab. 10 Výsledky měření koncentrací topiramátu v séru pacientů a další údaje o pacientech a jejich terapii 

 

pacient věk pohlaví diagnóza datum 

odběru 

denní dávka 

topiramátu 

(mg) 

hladina 

topiramátu 

(mol/l) 

ostatní uţívaná antiepileptika 

antiepileptikum denní dávka (mg) hladina (mol/l) 

1 8 M G 403 9.11.2005 15 0* fenytoin 

levetiracetam 

sultiam 

150 

500 

300 

15,4 

- 

- 

    15.11.2005 100 13,28 fenytoin 

sultiam 

200 

300 

- 

- 

2 3 M G 409 23.11.2005 neuvedena 22,40 valproát sodný neuvedena 341,38 

3 65 Ţ neuvedena 28.11.2005 300 51,70 kyselina 

valproová 

1000 533,92 

4 8 M G 406 8.12.2005 200 21,50 klonazepam 1,5 - 

    21.12 200 12,64 klonazepam 0,5 14,72.10-3 

    10.1.2006 200 9,55 karbamazepin 

kyselina 

valproová 

375 

800 

- 

- 

    17.1.2006 200 11,12 - - - 

5 29 M G 409 9.12.2005 150 9,98 primidon 

karbamazepin 

neuvedena 

1200 

- 

- 

    17.2.2006 200 0* primidon 

karbamazepin 

neuvedena 

1800 

38,43 

39,54 

6 10 Ţ Q 750 4.1.2006 45 3,45 klonazepam 

kyselina 

valproová 

1 

750 

- 

- 

7 49 Ţ G 406 28.12.2005 200 9,55 kyselina 

valproová 

1000 742,137 



pacient věk pohlaví diagnóza datum 

odběru 

denní dávka 

topiramátu 

(mg) 

hladina 

topiramátu 

(mol/l) 

ostatní uţívaná antiepileptika 

antiepileptikum denní dávka (mg) hladina (mol/l) 

8 73 Ţ neuvedena 20.1.2006 neuvedena 31,30 neuvedena - - 

9 22 M neuvedena 25.1.2006 200 22,32 kyselina 

valproová 

1000 - 

10 15 M G 98 20.1.2006 100 5,34 - - - 

11 58 M G 408 20.2.2006 neuvedena 9,14 neuvedena - - 

12 19 Ţ G 409 20.2.2006 neuvedena 21,77 neuvedena - - 

    27.2.2006 neuvedena 31,57 neuvedena - - 

13 27 M G 401 22.2.2006 neuvedena 11,30 neuvedena - - 

14 35 M neuvedena 22.2.2006 275 16,71 karbamazepin 800 25,875 

15 67 M G 409 3.3.2006 200 17,09 - - - 

16 3 Ţ G 403 9.3.2006 60 19,60 klonazepam 35 111,35.10-3 

17 11 M G 401 16.3.2006 25 2,49 kyselina 

valproová 

750 428,68 

18 1 Ţ Q 045 17.3.2006 neuvedena 17,89 fenobarbital 

klonazepam 

neuvedena 

neuvedena 

152,429 

- 

19 44 Ţ G 404 23.3.2006 neuvedena 11,2 karbamazepin 

kyselina 

valproová 

neuvedena 

neuvedena 

15,42 

295,27 

20 8 M G 98 29.3.2006 30 0* - - - 

 



Vysvětlivky k Tab. 9: 

* nalezená hodnota hladiny topiramátu byla niţší neţ detekční limit (1,69 mol/l) 

 

M muţ 

Ţ ţena 

 

G 98 Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinam 

G 401 Symptomatická epilepsie a epileptický syndrom (fokální, parciální)  

G 403 Generalizovaná idiopatická epilepsie a epileptické syndromy 

G 404 Jiná generalizovaná epilepsie a epileptické syndromy 

G 406 Záchvaty grand mal (s nebo bez petit mal) 

G 408 Jiná epilepsie 

G 409 Epilepsie, NS 

Q 750 Craniosynostosis 

Q 045 Megalencephalia 

 

Doporučené terapeutické rozmezí: 15–60 mol/l (3) 

Koncentrační rozmezí topiramátu nalezené v plazmě pacientů: 0–51,7 mol/l 



58%

42%

0%

koncentrace pod 15 umol/l  

koncentrace 15 – 60 umol/l (terapeutické rozmezí)    

koncentrace nad 60 umol/l

 

 

Obr.  9 Procentuální zastoupení koncentrací topiramátu v séru vyšetřovaných epileptiků 



6. DISKUSE 



Metoda pro stanovení topiramátu v séru byla optimalizována tak, aby její parametry 

(přesnost, správnost a citlivost) odpovídaly poţadavkům kladeným z hlediska 

terapeutického monitorování. 

Nejprve bylo nutné vybrat nejvhodnější typ separace analytů. Byla zvolena kapilární 

plynová chromatografie s vyuţitím alkalického plamenově-ionizačního detektoru. 

Topiramát nevykazuje významnou UV absorpci, a proto by byla metoda vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie pouţitelná pouze  ve spojení s hmotnostní spektrometrií. 

Tato varianta však nebyla v našich podmínkách moţná. 

Následovala volba způsobu zpracování vzorku. Před separací na plynovém 

chromatografu je moţné provést extrakci vzorku séra na pevné fázi (9, 20). Tento 

postup je však finančně náročný. Další moţností je extrakce kapalina – kapalina do 

methyl-t-butyletheru nebo ethylacetátu. Vhodnost ethylacetátu byla ověřena zjištěním 

hodnot extrakční výtěţnosti u dvou koncentrací topiramátu, 96,12 % pro 34,81 

mol/l, 92,48 % pro 69,62 mol/l (Tab. 7) a pro vnitřní standard MPPH, 96,19 % pro 

65,83 mol/l (Tab. 8). Tyto hodnoty odpovídají poţadovanému rozmezí (30). 

Při předběţném testování bylo zjištěno, ţe se topiramát rozkládá v  injekčním bloku 

plynového chromatografu, kde u něj s největší pravděpodobností dochází k hydrolýze 

sulfamátové skupiny (10). Aby se topiramát nerozkládal, přistoupilo se k derivatizaci 

pomocí methylačního činidla TMAH. Vzhledem k tomu, ţe je TMAH silně alkalický, 

dochází u řady analytů a jejich methylovaných derivátů k rozkladu (např. 

u fenobarbitalu vzniká N-methyl--fenylbutyrimid a N,N-dimethylfenobarbital). Pro 

přesnou a správnou kvantifikaci musí být tento jev eliminován (31). Topiramát je 

slabá kyselina a je nestabilní v kyselém prostředí, ale experimentální práce potvrdily 

jeho stabilitu za podmínek pH 7,0 aţ 9,0 (10), takţe bylo moţné předpokládat, ţe 

alkalické prostředí derivatizačního činidla TMAH nepovede k rozkladu. Tento 

předpoklad byl experimentálně ověřen, nicméně objevil se problém se zajištěním 

dostatečného rozsahu linearity metody v rozmezí předpokládaných koncentrací. 

Z tohoto důvodu se dále upravovaly podmínky pro derivatizaci topiramátu. Při 

pokusech provádět derivatizaci v termobloku ještě před nástřikem na kolonu se 

zjistilo, ţe mnoţství vzniklého derivátu topiramátu nezáleţí na době reakce, ale spíše 

na teplotě. Proto se nechala derivatizace proběhnout přímo v injekčním bloku 

chromatografu při 270 0C. Dále se hledala vhodná koncentrace derivatizačního činidla 

– optimální hodnota byla 0,07 mol/l. 

Předpoklad, ţe při derivatizaci vzniká dimethylovaný topiramát, byl ověřen pomocí 

analýzy methanolického roztoku topiramátu o koncentraci 8,70 mol/l po derivatizaci 

methylačním činidlem. Separace analytů a detekce reakčních produktů se uskutečnila 

na plynovém chromatografu s hmotnostní detekcí. Hmotnostní spektrum a zejména 

přítomnost fragmentu 352 potvrdily přítomnost dimethylovaného topiramátu (Obr. 6). 

Po optimalizaci metody byla provedena validace. 

Detekční (1,69 mol/l) i kvantitativní limit (4,35 mol/l) byly svými hodnotami pod 

dolní hranicí doporučeného terapeutického rozmezí, které je 15–60 mol/l (3). 

Linearita kalibrační závislosti byla ověřena v rozmezí 4,35–69,62 mol/l (Obr.  7). 

Pracovní rozsah daný kvantitativním limitem a nejvyšším kalibračním bodem byl také 

4,35–69,62 mol/l. 



Přesnost v sérii byla stanovena na pěti koncentračních úrovních (4,35 mol/l, 

8,70 mol/l, 17,41 mol/l, 34, 81 mol/l, 69,62 mol/l) ze sedmi měření, její hodnoty 

se pohybovaly v rozmezí 2,21–7,11  (Tab. 4). Přesnost mezi sériemi byla určena na 

pěti koncentračních úrovních (4,35 mol/l, 8,70 mol/l, 17,41 mol/l, 34,81 mol/l, 

69,62 mol/l) ze šesti měření, její hodnoty byly v intervalu 2,19–11,03  (Tab. 5). 

Parametry přesnosti byly splněny, variační koeficient nepřekročil 15 % (30). 

Správnost vyjádřená jako výtěţnost se při měření v sérii pohybovala mezi 86,5–109,5 

 (Tab. 4) a při měření mezi sériemi mezi 87,4–101,14  (Tab. 5). Tyto hodnoty byly 

také v souladu s kladenými poţadavky v rozmezí 85–115  (30). 

Stabilitní studie potvrdila stabilitu vzorků topiramátu uchovávaných při –70 0C po 

dobu dvou měsíců. V krajních hodnotách (koncentrace 4,35 mol/l a 69,62 mol/l) 

výtěţnost metody (recovery) dosahovala hodnot 83,4 % resp. 80,11 % (Tab. 6). 

Literatura uvádí stabilitu dva měsíce při –20 0C (21). Analýza vzorků pacientů se 

provádí do jednoho týdne od odběru a sérum je uchováváno při –70 0C. Lze 

předpokládat, ţe při zamraţení na dobu kratší neţ dva měsíce, je topiramát stabilní.  

Analýza vzorků séra obsahujícího nejčastěji podávaná antiepileptika (fenytoin, 

fenobarbital, karbamazepin, primidon, ethosuximid) za stejných podmínek jako 

topiramát prokázala, ţe vzhledem k odlišným retenčním časům nedochází k výskytu 

interferencí s doprovodnou terapií (Tab. 9, Obr. 5). Za přítomnosti výše uvedených 

antiepileptik byla také provedena kvantifikace a byla při ní nalezena předpokládaná 

koncentrace topiramátu. Moţnost vlivu interferujících píků ze séra byla vyloučena 

analýzou směsného blankového séra bez přídavku topiramátu a vnitřního standardu 

(Obr. 4). Při všech analýzách se sice vyskytoval pík v blízkosti vnitřního standardu, ale 

byl od něj oddělen. Vzhledem k tomu, ţe je pro vyhodnocování pouţívána výška píku 

a ne jeho plocha, tento pík neinterferuje. K jeho úplnému oddělení od vnitřního 

standardu by nejspíše pomohlo prodlouţení kolony. Změna teplotního gradientu na 

koloně nebo sníţení průtoku nosného plynu vedly k prodlouţení doby analýzy. 

Při měření hladin topiramátu ve vzorcích séra epileptiků se hodnoty pohybovaly od  0 

do 51,7 mol/l (Tab. 10). V ţádném vzorku nebyla nalezena koncentrace topiramátu 

vyšší neţ horní hranice doporučeného terapeutického rozmezí. V 57  případů byly 

stanovené hladiny pod dolní hranicí doporučeného terapeutického rozmezí (Obr.  9). 

Avšak vzhledem k poměrně malému počtu vyšetřovaných epileptiků a k nekompletním 

informacím o jejich farmakoterapii, nebylo moţné plně posoudit vliv doprovodné 

terapie a ověřit si údaje ze studií jiných autorů. A to zejména sníţení plazmatických 

koncentrací topiramátu při současné léčbě enzymovými induktory jako je 

karbamazepin, fenytoin a fenobarbital (13). 



7. ZÁVĚR 



Metoda plynové chromatografie pro stanovení topiramátu v séru, která byla zavedena 

pro účely terapeutického monitorování u epileptiků, je poměrně snadno proveditelná 

a ekonomicky únosná. 

Změřené parametry prokázaly, ţe metoda je dostatečně citlivá, specifická, 

v potřebném pracovním rozsahu lineární a poskytuje spolehlivé výsledky. Je tedy 

vhodná pro rutinní pouţití. Vysoká citlivost metody umoţňuje provést kvantifikaci 

v 0,1 ml vzorku séra. 
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