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ABSTRAKT 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

 

Kandidát: Kateřina Kučerová 

Školitel: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vankomycinu v klinickém 

výzkumu 

 

 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit optimální chromatografické podmínky pro 

stanovení vankomycinu pro klinický výzkum. 

K separaci byla využita kolona KinetexTM C18 o rozměrech 50 × 4,6 mm 

(Phenomenex, USA) s povrchově porézními částicemi o velikosti 2,6 μm. Mobilní fázi 

tvořil fosfátový pufr o pH 4,5 a acetonitril v poměru 90 : 10. Jako vnitřní standard byl 

zvolen cefuroxim, který byl spolu s vankomycinem detekován při 220 nm.  

Po optimalizaci separačních podmínek byla metoda aplikována na biologický materiál. 

Vzorky byly jednoduše upraveny pouze pomocí precipitačního činidla. 

Metoda byla částečně validována. 

 

Klíčová slova: vankomycin, HPLC-UV, plasma 

  



 

  

ABSTRACT 

 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

 

Candidate: Kateřina Kučerová 

Supervisor: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Development of HPLC method for determination of 

vancomycine in clinical research 

 

 

The aim of this diploma thesis was to develop optimal conditions for 

the chromatographic determination of vancomycin for clinical routine practice. 

The chromatographic separation was carried out by KinetexTM C18 column, 2.6 μm 

particle size, 50 × 4.6 mm (Phenomenex, USA) in combination with potassium phosphate 

buffer (pH 4.5) and acetonitrile (90 : 10, v/v) as the mobile phase. As internal standard 

was chosen cefuroxime. For analytes determination UV detection at 220 nm wavelength 

was applied. 

After optimization of separation conditions, the method was applied to biological 

material. Samples were easily modified using the protein precipitation. 

The method was partially validated. 
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1. Úvod 

 

Jedním z cílů farmacie je poskytnout pacientovi lék kvalitní, bezpečný, účinný, 

v dostatečném množství a v potřebný čas. K hodnocení bezpečnosti léčiv nepatří pouze 

farmaceutická analýza ale i monitorování lékových hladin.  

Therapeutic drug monitoring (TDM) spojuje moderní analytické metody s různými 

obory medicíny. Monitorováním lékových hladin můžeme například upravit dávku léčiva 

tak, abychom zajistili účinek žádoucí a vyhnuli se účinkům nežádoucím nebo toxickým. 

TDM je komplexní disciplínou, která pracuje s biologickým materiálem a zahrnuje jak 

extrakci požadované látky, tak i její následnou analýzu. 

Biologické vzorky jsou mnohdy velice složité. Proto je nutné z nich před samotným 

stanovením odstranit balast a izolovat léčivo. Velmi rychlou, přesnou a nejpoužívanější 

metodou pro analýzu je vysokoúčinná kapalinová chromatografie. 

Jedním z léčiv, u kterého je nutné monitorovat lékové hladiny, je glykopeptidové 

antibiotikum vankomycin. Používá se k léčbě závažných infekčních stavů, kdy nemohou 

být použita méně toxická antimikrobiální léčiva. Koncentrace v séru se sledují po celou 

dobu léčby a terapeutická hladina léčiva hodinu po podání nesmí překročit 50 mg/l. 
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2. Cíl práce 

 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vyvinout chromatografickou metodu 

pro stanovení vankomycinu v klinickém výzkumu s využitím vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie. 

Dalším úkolem bylo provést částečnou validaci metody. 
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3. Teoretická část 

 

3.1. Peptidová antibiotika 

 

Antibiotika neboli protiinfekční léčiva jsou metabolity různých organismů. Produkují 

je bakterie a houby. Antibiotika se třídí na baktericidní a bakteriostatická podle toho, jestli 

svým působením mikroorganismy usmrcují nebo inhibují jejich růst.[1] Konkrétněji je 

můžeme rozdělit podle typů bakteriálních kmenů, na které působí, například proti 

stafylokokům nebo pseudomonádám.[2] 

Jednu z mnoha antibiotických a chemoterapeutických skupin tvoří peptidová 

antibiotika, která dále dělíme na polypeptidová a glykopeptidová.[3] 

 

3.1.1. Polypeptidová antibiotika[2][4] 

Tvoří 0,4 % z celkového počtu v praxi používaných antibiotik a patří mezi 

nejúčinnější, ale zároveň i nejtoxičtější protiinfekční léčiva.[3] 

Polypeptidová antibiotika se mezi sebou výrazně neodlišují. V molekule často 

obsahují aminokyseliny (hlavně D-řady), heterocykly, organické kyseliny nebo 

sacharidy. Tato léčiva mají převážně cyklickou strukturu.  

Svým působením ovlivňují permeabilitu buněčné stěny a cytoplazmatické membrány. 

Většina polypeptidů je při vnitřním užití vysoce toxická, a proto se nejčastěji aplikují 

topicky. 

K nejpoužívanějším patří bacitracin, polymyxin B a kolistin (polymyxin E). Všechna 

se používají k lokální aplikaci a velmi často v kombinaci s jiným antibiotikem nebo 

kortikosteroidy.  

 

3.1.2. Glykopeptidová antibiotika 

Glykopeptidová antibiotika jsou podskupinou peptidových antibiotik. Glykosidicky 

vázané cukry je pak odlišují od klasických polypeptidů. Nejčastěji vázanými sacharidy 

jsou D-glukosa, D-mannosa a L-vankosamin, zbytek molekuly tvoří běžné 

aminokyseliny.[4][5]  

Glykopeptidy jsou malá skupinka rezervních antibiotik působících pouze 

na grampozitivní (G+) bakterie. Na bakterie mají převážně baktericidní účinek.  
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Mechanismus účinku spočívá v navázání antibiotika na D-alanyl-D-alaninový konec 

lipidu v jednotce N-acetylmuramová kyselina + N-acetylglukosamin (NAM+NAG) 

a zabraňuje další polymeraci peptidoglykanu mureinu, který formuje buněčnou stěnu 

bakterií.[6] 

Perorálně podané glykopeptidy se velmi málo vstřebávají díky své vysoké polaritě. 

Pro léčbu závažných systémových infekcí se aplikují výhradně intravenózně. 

V České republice jsou registrovány k použití pouze dvě léčivé látky, a to vankomycin 

a teikoplanin.[2] 

Teikoplanin v přípravku Targocid® má prakticky stejné terapeutické indikace jako 

vankomycin, příkladem jsou těžké infekční stavy nebo osteomyelitida.[7]  

Další zástupci jako ristocetin, avoparcin, telavancin, dalbavancin, pipelin nebo 

oritavancin jsou ve fázi registrace, vývoje nebo se již jako antibiotika nepoužívají.  

Ristocetin se neudržel dlouho v klinickém použití, protože rizika léčby výrazně 

převažovala nad benefity. Dnes se s výhodou používá k diagnóze von Willebrandovy 

choroby.[8] 

Avoparcin byl dlouhou dobu používán v zemědělství jako přísada do krmiv 

pro podporu růstu kuřat, prasat a skotu. V současné době se již nepoužívá kvůli obavě ze 

vzniku rezistence.[9]  

Telavancin je semisyntetický derivát vankomycinu, který je v USA registrován 

pro léčbu závažných infekcí kůže a nosokomiální pneumonie.[10] 

 

3.1.2.1. Vankomycin 

Vankomycin byl poprvé izolován v roce 1953 ze vzorku bakterie Streptomyces 

orientalis pod názvem Substance 05865. Díky rychle se rozvíjející stafylokokové 

rezistenci na penicilin byl o pět let později registrován. Kvůli původní hnědé barvě se mu 

říkalo Mississippské bláto a nebyl vhodný ke klinickému použití, až po přečištění dostal 

jméno vankomycin z anglického slova vanquish.[11] Jeho relativně vysoká toxicita z něj 

později udělala rezervní antibiotikum pro pacienty s vážnou alergií na β-laktámová 

antibiotika a závažnými život ohrožujícími infekcemi.[12] 

Struktura vankomycinu zahrnuje peptidovou část tvořenou aminokyselinami 

a sacharidovou část tvořenou D-glukosou a L-vankosaminem. Aminokyseliny jsou 

spojeny peptidovými, diaryletherovými a kovalentními vazbami do cyklického útvaru.  
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Na Obrázku 1 je úplná chemická struktura vankomycinu s modře vyznačenými 

chlortyrosiny, červeným hydroxyfenylglycinem, zeleným N-methylleucinem a fialově 

zvýrazněným asparaginem.[2][5] 

 

 

 

Obrázek 1: Chemická struktura vankomycinu 

 

 

Pokud vankomycin podáváme perorální cestou, je neabsorbovatelný a používá se 

pouze k léčbě lokálních onemocnění, jakým je pseudomembranózní kolitida, jejímž 

původcem je Clostridium difficile. Aplikuje se tedy převážně intravenózní cestou zejména 

u závažných, život ohrožujících infekcí, například endokarditidy, způsobené 

Streptococcus viridans, osteomyelitidy, pneumonie nebo infekce měkkých tkání.[13]  

Vankomycin má velmi variabilní distribuci, která je ovlivněna věkem, pohlavím 

a tělesnou hmotností. Proniká téměř do všech tkání (i do srdečního svalu) a tekutin, jako 

je mateřské mléko nebo synoviální tekutina. Do centrální nervové soustavy prostupuje, 

pouze pokud je narušena hematoencefalická bariéra.[15] 
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Řadí se mezi baktericidní antibiotika s úzkým spektrem účinku, zahrnující převážně 

G+ aerobní bakterie. Svým působením vankomycin zasahuje do syntézy buněčné stěny 

bakterií. Navázáním vankomycinu na D-alanyl-D-alaninový zbytek pentapeptidu 

mureinu dojde k oslabení buněčné stěny a následné inhibici jeho transpeptidace.[6][15] 

K úplné eliminaci léčiva dochází do 24 hodin po podání, a to převážně glomerulární 

filtrací. Částečně může být vyloučeno i biliární exkrecí (z 5–20 %). Biologický poločas 

není dlouhý, ale je velmi závislý na celkovém stavu pacienta.[15] 

Dávkování je přísně individuální a musí být upraveno dle hmotnosti, věku a funkce 

ledvin pacienta. Obecně platí, že se podává pomalou, dostatečně zředěnou infuzí. Buď 

rychlostí nejvýše 10 mg/min, nebo infuzí podávanou po dobu 60 minut, rozhodující je 

pomalejší varianta. Obvyklá dávka 2 g musí být rozdělená do dvou nebo čtyř dílčích 

dávek. Důležitou roli hraje monitorování lékových hladin. Měření se provádí 2–3krát 

týdně obvykle těsně před další dávkou a hodinu po podání infuze.[13] 

Mezi nejfrekventovanější nežádoucí účinky vankomycinu lze zařadit tromboflebitidu, 

pruritus, ototoxicitu a nefrotoxicitu. Ototoxicita a nefrotoxicita je velmi častá a závažná 

komplikace hlavně v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky, a proto je velmi 

důležité sledovat koncentraci léčiva v séru. Další nežádoucí účinek často spojený 

s vysokou rychlostí infuze je pseudoalergická reakce v podobě náhlého snížení tlaku krve, 

dyspnoe a red man syndromu.[12][15]  

Problém antibiotické rezistence se týká i vankomycinu. Rezistence byla zatím zjištěna 

pouze u dvou bakteriálních kmenů, a to Enterococcus spp. a Staphylococcus aureus. 

Mechanismus rezistence enterokoků je dán náhradou původního dipeptidu 

(D-alanyl-D-alanin) za jiný (D-alanyl-D-laktát eventuálně D-alanyl-D-serin) v buněčné 

stěně. Mechanismus rezistence stafylokoků zatím není zcela objasněn, ale předpokládá 

se buď náhrada dipeptidu anebo ztluštění buněčné stěny bakterií, kterou vankomycin poté 

není schopen proniknout.[11][14] 

Pro ilustraci jsou zde uváděny léčivé přípravky registrované a obchodované v České 

republice s obsahem vankomycinu ve formě vankomycin hydrochloridu: Edicin®, 

Vankomycin Hikma prášek pro koncentrát pro infuzní roztok®, Vankomycin Kabi®, 

Vankomycin Mylan®, Vankomycin Pharmaswiss® a Vankomycin Pfizer®.[16]  
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3.2. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) je jednou z významných 

separačních metod. K dělení složek analyzované směsi dochází na koloně obsahující 

stacionární fázi v důsledku opakovaného ustalování rovnováhy mezi stacionární 

a mobilní fází. Jednotlivé látky jsou rozlišeny na základě různé interakce s fázemi. 

Kapalinová chromatografie je metodou jak kvalitativní, tak kvantitativní. Ve srovnání 

s tenkovrstvou a papírovou je kolonová chromatografie mnohem rychlejší a citlivější.[17] 

 

3.2.1. Schéma kapalinového chromatografu 

Na Obrázku 2 je podrobně popsán kapalinový chromatograf. Obecně lze říci, že je 

mobilní fáze čerpána ze zásobních lahví celým systémem až na kolonu, detektor a poté 

do odpadu. Před kolonou je nastříknut vzorek, který je spolu s mobilní fází unášen a 

na koloně separován. Jednotlivé části vzorku jsou zaznamenávány detektorem a následně 

vyhodnocovány počítačovým programem.[17][18] 

 

 

  

Obrázek 2: Schéma kapalinového chromatografu[42] 
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3.2.2. Chromatografické kolony testované při vývoji metody 

Kolony určené pro chromatografii jsou nejčastěji z nerezové oceli nebo plastu o délce 

5–30 cm a vnitřním průměru 3–8 mm. Základ tvoří trubička, která je rovnoměrně 

naplněná sorbentem s částicemi o velikosti 3–10 μm případně monolitem. Kolona je 

nejdůležitější částí systému, která zodpovídá za jeho selektivitu, účinnost a také rychlost 

analýzy.[17][18]  

Stacionární fází mohou být jak částice s pevným jádrem a porézní povrchovou vrstvou 

(tzv. core shell částice[19]), tak monolit s velkým povrchem či plně porézní částice, aj. 

Analytické kolony lze dělit dle typu stacionární fáze a ligandů připojených na povrch. 

Základem většiny kolon je silikagel, který vykazuje dobré chromatografické 

i mechanické vlastnosti. Dle typu ligandu navázaného na silikagelu se rozlišují fáze 

o různém charakteru. Podle toho se volí pracovní mód a složení mobilní fáze.[18] Příklady 

uvádí Tabulka 1. Některé stacionární fáze jsou schopny pracovat v obou módech, 

takovým příkladem je silikagel s navázaným pentafluorfenylem. 

 

Tabulka 1: Přehled stacionárních fází 

Charakter 

stacionární fáze 
Ligand vázaný na povrchu 

Typ 

chromatografie 

Polární -OH, -NH2, -CN, -NO2, PEG normální 

Nepolární 
-C8, -C18, fenyl, bifenyl, alkyl-, 

arylfluorfenyl 
reverzní 

 

 

3.2.2.1. Monolitní kolony 

 

Tyto kolony jsou naplněné jediným kusem vysoce čistého polymerního silikagelu. 

Technologie bimodálních pórů (makro- a mezopóry) umožňuje lepší výkon při separaci 

a výrazné snížení zpětného tlaku. 

Obrázek 3: Kolona Chromolith®[20] 
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Makropóry nejčastěji o velikosti 1,1 μm výrazně snižují zpětný tlak a dobu analýzy 

a umožnují vyšší rychlost průtoku mobilní fáze kolonou. Zatímco mezopóry o velikosti 

15 nebo 13 nm mají jemnou porézní strukturu a jsou schopny vytvořit velký povrch 

pro absorpci.[20] 

Druhá generace monolitních kolon má vylepšenou vnitřní strukturu jak tvarem řetězců, 

které jsou globulární, tak vyšší homogenitou na koncích kolony. Vše je dáno jinými 

látkami (HPAA a PEG) zapojenými do procesu tvorby monolitu. Tím je podpořeno 

snížení zpětného tlaku a zvýšení účinnosti.[21] Monolitní kolony jsou odolnější 

mechanicky, chemicky a jsou vhodné pro analýzu biologických vzorků.  

V průběhu zkoušení chromatografických podmínek byly vyzkoušeny dvě kolony z této 

skupiny: Chromolith® HighResolution RP-18e (100 × 4,6 mm) a Chromolith® 

Performance RP-18e (100 × 2 mm).  

 

3.2.2.2. Hybridní plně porézní kolony  

 

Kolony Gemini obsahují hybridní částice vytvořené technologií, která kombinuje 

vlastnosti silikagelu a organických sloučenin. Tím se docílí vyšší flexibility pH, 

mechanické odolnosti a prodloužení životnosti kolony se zachovanou vysokou separační 

schopností silikagelu. Částice mají jádro z čistého oxidu křemičitého a povrch 

z organokřemičité vrstvy, která má ochrannou a stabilizační funkci. Kolona je vhodná 

pro farmaceutickou analýzu a je odolná vůči většímu rozpětí hodnot pH.[24] 

 

Obrázek 4: Sorbent kolony Gemini[24] 
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3.2.2.3. Kolony s porézním povrchem 

 

Vnitřním sorbentem těchto kolon jsou částice s pevným jádrem a porézním povrchem, 

tzv. core-shell částice. To, že je porézní pouze povrch, umožňuje rychlejší přenos hmoty 

a snížení rozmývání píků oproti plně porézním částicím. Core-shell částice se také 

vyznačují homogenní velikostí, což snižuje vířivý efekt.[19] 

Vše dohromady umožňuje klasickým LC systémům dosáhnout výkonu UHPLC 

systémů. Dochází k výraznému zlepšení vlastností, jako je rozlišení, kapacita, citlivost, 

menší zpětný tlak, nižší spotřeba rozpouštědel, vyšší účinnost a výrazné zrychlení 

analýzy.[22] 

Během testování podmínek jsme vyzkoušeli dvě kolony Phenomenex – KinetexTM 

C18 50 × 4,6 mm (2,6 μm) a KinetexTM C18 150 × 4,6 mm (2,6 μm). 

 

3.2.2.4. Předkolona a filtr[18] 

Při práci s biologickým materiálem je výhodné chránit samotnou kolonu předkolonou 

nebo filtrem a zvyšovat tak její životnost. Zapojením předkolony nebo filtru může dojít 

ke zvýšení mrtvého objemu. Správně zvolená předkolona by se od vlastní kolony neměla 

lišit v chemismu stacionární fáze. Filtr je naproti tomu vyrobený z nerezové oceli 

s vložkou o porozitě 0,5–2 μm. 

 

3.2.3. Mobilní fáze[17][18] 

Mobilní fáze používané k analýze musí být čisté a odplyněné. Jednotlivé složky musí 

být v nejvyšší čistotě (HPLC grade). Pokud obsahují vodu a připravují se v laboratoři, 

musí se před použitím filtrovat přes membránové filtry.  

Obrázek 5: Kolony KinetexTM[23] 
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K odplynění pak dochází v chromatografu v průběhu měření. Princip chromatografie 

na normální fázi spočívá v použití polární stacionární fáze a nepolární mobilní fáze. Čím 

je vzorek polárnější, tím je více zadržován na koloně. Reverzní mód funguje na opačném 

principu a s výhodou se využívá tam, kde je potřeba měnit pH mobilní fáze při měření.  

Pokud analýza probíhá za stále stejného složení mobilní fáze, jde o častěji 

uplatňovanou izokratickou eluci. Jestliže se poměr složek mobilní fáze v průběhu měření 

mění, jedná se o gradientovou eluci, která se s výhodou využívá při analýze 

vícesložkových vzorků a analytů silněji zadržovaných na koloně.  

 

3.2.4. Detektory[17][18] 

Na detektory v kapalinové chromatografii jsou kladeny vysoké požadavky ze strany 

citlivosti, stability, reprodukovatelnosti a rychlosti odezvy. Detektory můžeme rozdělit 

na univerzální a selektivní. Nejpoužívanější jsou spektrofotometrický detektor 

a v posledních letech i detektor hmotnostní. 

Spektrofotometrické detektory jsou selektivní a pracují na principu absorpce záření 

v ultrafialové (UV) nebo viditelné (VIS) části spektra. Rozlišujeme několik typů: 

s fixní / proměnlivou vlnovou délkou a detektor s diodovým polem (DAD). Při použití 

spektrofotometrického detektoru se musí věnovat pozornost výběru rozpouštědla, aby 

neabsorbovalo při stejné vlnové délce jako analyt. 

Refraktometrický detektor patří do skupiny univerzálních detektorů. Nevýhodou je 

poměrně malá citlivost a termolabilita. 

Fluorimetrický (fluorescenční) je jeden z nejselektivnějších a vysoce citlivých 

detektorů. Umožňuje detekovat látky, které fluoreskují nebo je lze derivatizací převést 

na fluoreskující produkty. 

Elektrochemický detektor opět spadá do skupiny velmi selektivních a citlivých 

detekčních zařízení. S jeho pomocí lze určit elektrochemicky aktivní látky. Nejčastěji 

používané jsou polarografické (rtuťová kapková elektroda) a voltametrické detektory 

(tuhá elektroda z uhlíku nebo z grafitovaného skla). 

Hmotnostní spektrometr je selektivní a vysoce citlivý a jeho spojení s HPLC se stává 

běžnou praxí. Molekuly je ovšem nutno převést na kladné nebo záporné ionty a mobilní 

fázi odpařit. Následně jsou nabité částice separovány v magnetickém nebo 

vysokofrekvenčním poli dle poměru hmotnost/náboj. 
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3.3. Metody HPLC popisující stanovení vankomycinu 

 

V Tabulce 2 a 3 je uveden přehled metod stanovení vankomycinu v biologickém 

materiálu. K separaci byla nejčastěji použita analýza na reverzní fázi, kolona 

se sorbentem C18 o délce 150 mm s vnitřním průměrem 4,6 mm a velikostí částic 5 μm. 

Mobilní fázi nejčastěji tvořil acetonitril s acetátovým pufrem a celková délka analýzy se 

pohybovala okolo 13 minut. Celková doba analýzy jednoho vzorku je pro klinickou praxi 

velmi dlouhá a nástřik vzorku v řádech desítek μl je také vysoký. 

  



 

Tabulka 2: Možnosti stanovení vankomycinu I. 

 

 

Materiál Extrakce Analytická kolona Mobilní fáze 
Chromatografické podmínky 

(průtok, režim, nástřik, λ) 

sérum[43] - 
Symmetry Shield RP-18 

(150 × 4,6 mm) 
CH3COONa : ACN : MeOH  1,0 ml/min, gradientový, 220 nm 

plasma[44] precipitace 

3% HClO4 

Symmetry300 C18 

(150 × 4,6 mm) 

CH3COONa : ACN 

(92 : 8) 

0,8 ml/min, izokratický, 100 μl, 

230 nm 

plasma[45] - 
Zorbax Eclipse XDB-C8 

(125 × 4,0 mm, 5 μm) 

Na2HPO4 : MeOH 

(60 : 40) 
1,0 ml/min, izokratický, 200 nm 

plasma[46] precipitace 

MOPS, ACN 

Sulpelcosil LC-18 

(250 × 4,6 mm, 5 μm) 

CH3COONH4 : ACN 

(92 : 8) 

0,8 ml/min, izokratický, 5 μl, 

230 nm 

CSF[47] precipitace 

10% ZnSO4 

Diamonsil C18 

(200 × 4,6 mm, 5 μm) 

CH3COONH4 : ACN 

(92 : 8) 

1,0 ml/min, izokratický, 20 μl, 

240 nm 

plasma[48] - 
Diamonsil C18 

(150 × 4,6 mm, 5 μm) 

KH2PO4 : MeOH 

(80 : 20) 

1,0 ml/min, izokratický, 20 μl, 

236 nm 



 

Tabulka 3: Možnosti stanovení vankomycinu II. 

 

Materiál Extrakce Analytická kolona Mobilní fáze 
Chromatografické podmínky 

(průtok, režim, nástřik, λ) 

plasma, moč[49] SPE 
Hypersil – Gold C18 

(50 × 2,1 mm, 1,7 μm) 
CH2O2 : ACN 

průtok proměnlivý, gradientový, 

5 μl, 215 nm 

plasma, CSF[50] 
precipitace  

ACN 

Betasil C1 

(250 × 4,6 mm, 5 μm) 

TEA : ACN 

(80 : 20) 

1,0 ml/min, izokratický, 10 μl, 

280 nm 

plasma[51] 

HClO4 : MeOH 

(85 : 15), 

ultrafiltrace 

IEX (150 × 4,6 mm, 5 μm) 

SCX (10 × 4,0 mm) 

A: CH3COONH4 : ACN 

(90 : 10) 

B: CH3COONH4 vodný 

C: CH3COONH4 : ACN 

(82,5 : 17,5) 

1,2 ml/min, izokratický, 100 μl, 

200 μl, 282 nm 

2D-LC 

CSF, plicní tkáň[52] precipitace 

60%  HClO4 

Nucleosil 120 C18 

(150 × 4,0 mm, 5 μm) 

NH4H2PO4 : ACN 

(92 : 8) 

1,0 ml/min, izokratický, 100 μl, 

220 nm 

plasma[53] 
precipitace 

ACN 

Spherisorb C18 ODS 

(150 × 4,6 mm, 5 μm) 

(NH4)3PO4 : ACN 

(89 : 11) 
1,2 ml/min, izokratický, 240 nm 
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3.4. Stanovení vankomycinu jinými než chromatografickými

 metodami 

 

Jednou z nejstarších metod pro stanovení vankomycinu je kolorimetrie. Vzorek se 

nechá reagovat s činidlem složeným z fosfomolybdenové a fosfowolframové kyseliny. 

Činidlo se používá především k důkazu redukčních vlastností fenolických skupin. 

V případě vankomycinu dokazujeme celkové redukční schopnosti. Výsledkem je 

modrošedý roztok o různé intenzitě, u nějž se měří absorbance.[25]  

Další poměrně starou metodou je mikrobiologické stanovení. Tato metoda je dodnes 

uvedená v Českém lékopisu pro stanovení vankomycinu a používá se i pro určení 

minimální inhibiční koncentrace.[26] Metoda je založena na výběru vhodného 

mikroorganismu, např. Staphylococcus aureus nebo Bacillus subtilis, vhodné živné půdy 

a správné délky inkubace. Výsledek získáme proměřením průměrů zón získaných inhibicí 

růstu mikroorganismů. Tato metoda je poměrně levná, jednoduše proveditelná a velice 

citlivá, ale nesmírně pomalá a málo specifická.[27][28] Z těchto důvodů byla velmi brzy 

nahrazena jinými metodami ze skupiny imunoanalýz. 

Radioimunoanalýza (RIA) se řadí mezi velmi citlivé a specifické metody. Ke značení 

vankomycinu se používá 3H pro i. v. podání a 125I pro podání per os. Principem metody 

je kompetice značené látky a specifické protilátky o vazebné místo. Ve výsledku se měří, 

kolik vzniklo radioaktivního komplexu. I přes obrovskou citlivost je toto stanovení 

používáno velmi omezeně. Mezi nevýhody patří radioaktivní odpad, krátký poločas 

reagencií a špatná dostupnost přístrojového vybavení menším laboratořím.[29] 

Další mnohem oblíbenější a používanější metodou je fluorescenční polarizační 

imunoanalýza (FPIA). Tato metoda kombinuje výhody fluorescence a imunoanalýzy. 

Fluoresceinem značený vankomycin opět soutěží o vazebné místo. Intenzita se měří 

ve speciálním fluorimetru Abbott TDx. Ještě větší citlivosti je možno dosáhnout výměnou 

protilátky za tripeptid, který selektivně reaguje pouze s daným antibiotikem. Výhodou je 

rychlost, zpracování více vzorků v řadě, účinnost, jednoduchost, spolehlivost a 

v porovnání s RIA je levnější a dostupnější.[30][31]  
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Mezi raritní metody pro stanovení vankomycinu by se dala zařadit kapilární 

izotachoforéza, ELISA a chemiluminiscenční stanovení.  

Kapilární izotachoforéza je založena na skutečnosti, že vankomycin v kyselých 

roztocích vytváří vícenásobně nabitý kation a lze ho tak stanovit elektromigrací ve dvou 

elektrolytech. Metoda je ovšem pomalejší a méně citlivá (pro klinické stanovení 

postačující) než výše zmíněná FPIA.[32] 

Principem metody ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) je interakce mezi 

peroxidasou značeným vankomycinem a protilátkou. Protilátky byly v této metodě 

nahrazeny tzv. MIPs – molecularly imprinting polymers. MIPs mají kavity speciálně 

vytvořené pro danou látku tak, aby do ní zapadla jako klíč do zámku. Z tohoto důvodu je 

to velmi citlivá a specifická metoda.[33]  

Průtoková chemiluminiscence je založena na produkci elektromagnetického záření 

pocházejícího z oxidační reakce luminolu-CuO a H2O2. Vankomycin do této reakce 

nevstupuje přímo, ale ovlivňuje její rychlost pravděpodobně hned dvěma způsoby. 

Prvním jsou jeho redukční vlastnosti způsobené přítomností -OH, -NH a -NH2 skupin. 

Druhým způsobem může být obalování a ochrana nanočástic CuO před vstupem 

do reakce. Průtoková chemiluminiscence ještě není jednoznačně otestovaná z hlediska 

neznámé koncentrace vzorku.[34] 

Metodou, která stojí na pomezí elektroforézy a chromatografie je micelární 

elektrokinetická chromatografie (MEKC). MEKC využívá distribuce látek mezi vodným 

elektrolytem a micelami tenzidu. K separaci pak dochází díky migraci tenzidu proti 

elektroosmotickému toku. Stanovení lze provést z přímého nástřiku vzorku 

i v přítomnosti jiných antibiotik. Oproti HPLC by měla být tato metoda ekonomičtější 

a s nižší spotřebou reagencií.[35][36] 

Výše uvedené metody jsou dnes více či méně používané v klinické praxi. Možnost 

stanovení vankomycinu pouze ze vzorků plasmy, riziko zkřížené reaktivity (s jinými 

léčivy nebo látkami přítomnými v biologickém materiálu) či falešně negativní výsledky 

lze zahrnout mezi nevýhody většiny těchto metod. 

  



25 

 

4. Experimentální část 

 

4.1. Použité chemikálie 

 

Acetonitril (HPLC grade), Sigma Aldrich (Česká republika) 

Cefuroxim (96,7 %), Fluka analytical - Sigma Aldrich (Česká republika) 

Dihydrogenfosforečnan draselný (p.a.), Merck (Německo) 

Erythromycin (97,0 %), Fluka analytical - Sigma Aldrich (Česká republika) 

Ethanol (p.a.), Sigma Aldrich (Česká republika) 

Hydrogenfosforečnan draselný (p.a.), Merck (Německo) 

Hydroxid draselný (p.a.), Sigma Aldrich (Česká republika) 

Jodid draselný (99,5 %), Fluka analytical - Sigma Aldrich (Česká republika) 

Kyselina chlorovodíková 35 % (p.a.), Penta (Česká republika) 

Kyselina trifluoroctová (p.a.), Fluka chemika (Švýcarsko) 

Methanol (HPLC grade), Sigma Aldrich (Česká republika) 

Síran zinečnatý monohydrát (99,0 %), Sigma Aldrich (Česká republika) 

Vankomycin hydrochlorid (80,0 %), European Pharmacopoeia reference standard, Fluka 

analytical - Sigma Aldrich (Česká republika) 

Redestilovaná destilovaná voda, přístroj na reverzní osmózu GORO (Česká republika) 

 

 

4.2. Přístrojové vybavení 

 

4.2.1. Chromatografické kolony 

Chromolith® Performance RP-18e, 100 × 2 mm, Merck (Německo) 

Chromolith® HighResolution RP-18e, 100 × 4,6 mm, Merck (Německo) 

Gemini® NX C18, 150 × 2 mm, 3 μm, Phenomenex (USA) 

KinetexTM C18, 150 × 4,6 mm, 2,6 μm, Phenomenex (USA) 

KinetexTM C18, 50 × 4,6 mm, 2,6 μm, Phenomenex (USA) 
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4.2.2. Přístroje a pomůcky 

HPLC systém LC 20 A Prominence Shimadzu (Kyoto, Japonsko): 

o dvě vysokotlaké pumpy LC-20AB 

o dávkovač typu SIL 20AC pro vialky a Rack Changer s teplotní regulací (pracovní 

teplota 4‒40 °C) pro mikrotitrační destičky 

o degasér DGU-20A3 

o kolonový termostat (teplotní rozsah 10‒85 °C) 

o přepínací ventil 

o centrální řídící jednotka komunikující s počítačem prostřednictvím softwaru 

LC Solution 

o detektory 

o fluorescenční detektor RF-10AXL 

o detektor s diodovým polem SPD-M20A 

 

Analytické váhy Sartorius AG CPA 623S (Německo) 

Filtry Hydrophilic Polypropylene membrane filters 100/pack, GH polypack 47 mm, 

0,2 μm, Pall Life Science (USA) 

Manifold pro SPE na mikrotitračních destičkách, Multi-well Filter Plate Vacuum 

Manifold, Pall Life Science (USA) 

Mikrocentrifuga Mini Spin Eppendorf (Německo) 

Mikrocentrifuga D3024R High Speed Refrigerated Micro-Centrifuge Scilogex (USA) 

Mikrotitrační destičky Brandplates puregrade 350 μl (Německo) 

Mikrotitrační destičky s filtry AcroPrepTM Advance 96 filter Plate 0,2 μm 350 μl, Pall 

Life Science (USA) 

pH metr Sentron Argus (Nizozemsko) 

Pumpa Vacc Space 50, Chromservis (Česká republika) 

Ultrazvuková lázeň WiseClean, Wisd laboratory instrumenst (Irsko) 

Vortex Lab Dancer, Ika Werke (Německo) 
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4.3. Příprava roztoků 

 

4.3.1. Mobilní fáze 

Součástí mobilní fáze byl fosfátový pufr. Zkoušeny byly roztoky pufrů 

o koncentracích 50 mmol/l, 30 mmol/l, 20 mmol/l a 15 mmol/l. Všechny roztoky byly 

naředěny ze zásobního roztoku o koncentraci 0,1 mol/l. Mobilní fáze byla vždy filtrována 

přes membránové filtry o velikosti pórů 0,2 μm. 

 

4.3.2. Zásobní roztoky standardů 

Navážka 7,43 mg standardu vankomycinu (VCM) byla rozpuštěna v redestilované 

vodě v 10ml odměrné baňce a doplněna po rysku, výsledná koncentrace roztoku 

odpovídala 500 μmol/l. Zásobní roztok byl uchováván při −20 °C. Takto připravený 

roztok byl stabilní po dobu šesti měsíců. 

Jako rozpouštědlo pro přípravu vnitřního standardu cefuroximu (CFX) byla použita 

také redestilovaná voda. Koncentrace 300 μmol/l bylo dosaženo rozpuštěním navážky 

1,28 mg v redestilované vodě v 10ml odměrné baňce a doplněním po rysku. Zásobní 

roztok byl také uchováván při −20 °C a jeho stabilita byla jeden měsíc. 

 

4.3.3. Pracovní roztoky standardů 

Pracovní roztoky standardů VCM byly připraveny do 10ml odměrné baňky 

s výslednou koncentrací 30 μmol/l. Takto připravené roztoky se mohou uchovávat 

v lednici při 2‒8 °C po dobu 48 hodin. Na začátku každého měření byla ověřena stálost 

roztoku.  

Pracovní roztok cefuroximu byl připraven obdobným způsobem. Do 10ml odměrné 

baňky byl napipetován 1 ml zásobního roztoku CFX a doplněn redestilovanou vodou 

po rysku s výslednou koncentrací 30 μmol/l. Tento roztok byl také uchováván při −20 °C 

(stabilní jeden měsíc). 
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4.4. Optimalizace chromatografické metody 

 

Nejprve bylo nutné nalézt vhodné chromatografické podmínky pro analýzu standardů, 

jako jsou vhodné složení mobilní fáze, pH, analytická kolona, vnitřní standard, správná 

vlnová délka pro detekci, průtok, teplota nebo objem nástřiku. 

 

4.4.1. Vlnová délka detekce 

Optimalizace vlnové délky pro vlastní analýzu spočívala v proměření absorpčního 

spektra VCM a jeho porovnání s literaturou.[37] Ze zjištěných dat lze určit absorpční 

maxima při 199 nm a 280 nm. 

 

  

Vlnová délka (nm) 

In
te

n
zi

ta
 

max. 199 nm 

max. 280 nm 

Obrázek 6: UV-VIS spektrum standardu vankomycinu 
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4.4.2. Vnitřní standard 

Jako vnitřní standard je třeba zvolit látku s podobnými fyzikálně-chemickými 

vlastnostmi a strukturou blízkou analytu. Pro vnitřní standard je nutné, aby se eluoval 

samostatně, nijak neinteragoval se zkoušenou látkou a nebyl přítomen ve vzorku 

(biologickém materiálu).  

Výběr vnitřního standardu pro naši analýzu zahrnoval testování dvou antibiotik – 

cefuroximu a erythromycinu. Ačkoli je při stanovení erythromycinu dle Abu-Shandiho[40] 

využíváno fluorescenční detekce, naše testováno fluorescenci nepotvrdilo, navíc nebyl 

erythromycin detekovatelný ani DAD detektorem. Erythromycin by musel být převeden 

na fluoreskující derivát. 

 

4.4.3. Složení mobilní fáze a optimalizace pH 

Vhodné složení mobilní fáze bylo testováno pomocí pufrovacích systémů 

a organických rozpouštědel nejčastěji používaných v HPLC analýze. K testování byly 

použity: voda, acetonitril (ACN), methanol (MeOH) a fosfátový pufr v různých směsích 

a koncentračních poměrech. 

V první fázi se testovala mobilní fáze složená z vody a ACN v různém koncentračním 

poměru, jak uvádí Tabulka 4. S použitím vody v mobilní fázi nebylo dosaženo vhodné 

separace. Voda byla vyměněna za fosfátový pufr a znova byl hledán nejlepší koncentrační 

poměr mezi pufrem a ACN. 

V druhé fázi testování byl zaměněn ACN za MeOH. Tato výměna se ukázala jako 

špatná volba, protože došlo ke zvýšení šumu základní linie a píky byly velmi špatně 

identifikovatelné. Pravděpodobně jsme měřili blízko UV-cut off MeOH (205 nm). 

Tabulka 4: Složení mobilních fází 

Rozpouštědlo Poměr 

ACN 10 15 20 - - 5 10 15 5 10 15 20 30 

H2O 90 85 80 95 85 - - - - - - - - 

Fosfátový pufr 

15 mmol/l 
- - - - - 95 90 85 - - - - - 

Fosfátový pufr 

50 mmol/l 
- - - - - - - - 95 90 85 80 70 

MeOH - - - 5 15 - - - - - - - - 
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Při optimalizaci hodnoty pH byl podkladem článek Del Nozal et al.[37], který shrnuje 

vliv pH mobilní fáze na retenční čas VCM. Úprava pH fosfátového pufru probíhala 

pomocí zředěných roztoků hydroxidu draselného a kyseliny chlorovodíkové. Úpravou pH 

na hodnotu 7,0 se zhoršila separace a VCM stále chvostoval. Naopak snížením pH 

mobilní fáze na 4,5 bylo dosaženo velice dobré separace, zvýšení intenzity píků a snížení 

chvostování VCM. 

Další snižování pH nevedlo k lepším výsledkům. Čím bylo pH  nižší, tím později se 

cefuroxim eluoval a prodlužoval celkovou dobu analýzy. 

 

4.4.4. Analytická kolona 

Byly testovány různé typy analytických kolon - Chromolith® Performance RP-18e 

(100 × 2 mm); Chromolith® HighResolution RP-18e (100 × 4,6 mm); Gemini® NX C18 

(150 × 2 mm, 3 μm); KinetexTM C18 (150 × 4,6 mm, 2,6 μm); KinetexTM C18 

(50 × 4,6 mm, 2,6 μm). 

Monolitní kolona Chromolith® Performance RP-18e byla zkoušena jako první. Na této 

analytické koloně bylo testováno vhodné složení mobilní fáze a separace píků. Píky 

ovšem separovány nebyly. Průtok mobilní fáze byl 0,8 ml/min, vyšší průtok pak 

nepřiměřeně zvyšoval tlak. Proto byla tato kolona vyměněna za kolonu se stejným 

sorbentem, ale vylepšenými vlastnostmi v oblasti rozlišení a tvaru píků. 

Na koloně Chromolith® HighResolution RP-18e se testovalo finální složení mobilní 

fáze, optimální hodnota pH i vnitřní standard. Tato kolona poskytla možnost zrychlit 

průtok mobilní fáze na 2,0 ml/min při zachování velice dobré separace a intenzity píků. 

Třetí testovanou kolonou byla Gemini® NX C18, která má odlišný typ sorbentu, tzv. 

hybridní částice, s možností širokého rozmezí hodnot pH mobilní fáze. Nevýhodou jejího 

využití pro toto stanovení je její vysoký zpětný tlak. Průtok musel být snížen 

na 0,3 ml/min a doba analýzy se prodloužila na více než 10 minut ze 4 minut na ostatních 

kolonách. 

Kolony KinetexTM C18 byly zkoušeny ve dvou různých délkách. Obě kolony obsahují 

core-shell částice, které snižují chvostování píků a zlepšují separaci. Nejprve byla 

testována delší kolona (15 cm), u níž byla intenzita a separace píků byla výborná. Její 

nevýhodou byla velmi dlouhá doba analýzy (14 minut) a vysoký tlak při průtocích vyšších 

než 1,0 ml/min. 
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Použití kratší kolony (5 cm) zkrátilo celkovou dobu analýzy na 2 min při průtoku 

2,0 ml/min. Píky byly velice dobře separované a jejich intenzita byla nejvyšší v porovnání 

s ostatními kolonami. Nástřik na všech kolonách byl 5 μl. 

 

4.4.5. Teplota separace 

Posledním parametrem, kterým byly upravovány chromatografické podmínky, byla 

teplota separace. Zkoušeno bylo teplotní rozmezí od 25 °C do 40 °C. 

 

 

4.5. Úprava biologického materiálu 

 

Při extrakci vankomycinu z biologického materiálu byla vyzkoušena tři různá 

precipitační činidla. 

Prvním z nich byl chlazený EtOH. Do 1,5ml mikrozkumavky bylo napipetováno 

200 μl séra a přidáno 200 μl chlazeného EtOH. Připravený vzorek byl 30 s vortexován 

a poté zmrazen. Po 10 minutách byl vzorek centrifugován (14 000× g, 5 minut). Odebraný 

supernatant byl filtrován pomocí mikrotitrační destičky s filtry a vakuového manifoldu. 

5 μl filtrátu bylo poté nastřikováno do HPLC systému.  

Druhým zkoušeným precipitačním činidlem byl 4% síran zinečnatý monohydrát 

(ZnSO4 · 1H2O).[38] Precipitační činidlo bylo připraveno rozpuštěním 0,2 g síranu 

zinečnatého v 5 ml redestilované vody. 50 μl tohoto činidla a 400 μl MeOH bylo přidáno 

do mikrozkumavky s 200 μl séra. Po 20 s vortexování byl vzorek uložen na 10 minut 

k inkubaci do lednice (4 °C). Poté byl centrifugován 5 min při 14 000× g. Odebraný 

supernatant byl filtrován pomocí mikrotitrační destičky. 

Třetím precipitačním činidlem byla 10% kyselina trifluoroctová (TFA).[39] 

Do mikrozkumavky bylo napipetováno 100 μl séra a přidáno 300 μl 10% TFA : MeOH 

(2 : 1, V/V). Vzorek byl 30 s vortexován a poté ihned 10 minut centrifugován při 

14 000× g. Supernatant byl filtrován přes mikrotitrační destičku.   
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5. Výsledky a diskuze 

 

5.1. Chromatografické podmínky 

 

5.1.1. Vlnová délka detekce 

Pro poměrně častou interferenci rozpouštědel při vlnové délce 199 nm byla pro detekci 

analytu zvolena vlnová délka 220 nm.  

 

5.1.2. Vnitřní standard 

Jako vnitřní standard byl zvolen cefuroxim. Ten splnil všechny požadavky na vnitřní 

standard a eluoval se dostatečně blízko tak, aby neprodlužoval celkovou dobu analýzy. 
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Obrázek 7: Chromatogram VCM (30 μmol/l) a CFX (30 μmol/l); 90 % 15 mmol/l fosfátový 

pufr : 10 % ACN (pH 6,5); Chromolith HR RP-18e 100 × 4,6 mm; 5 μl; 2,0 ml/min 

Vankomycin 

tR 1,62 

Cefuroxim 

tR 3,26 
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5.1.3. Mobilní fáze a hodnota pH 

Jako mobilní fáze byla zvolena směs 15mmol/l fosfátového pufru a ACN v poměru 

90 : 10. 

Při použití vyšších koncentrací pufru se zvýšilo riziko ucpávání kolony, analýza se 

prodloužila (4 minuty), intenzita píků se snížila a šum základní linie byl vysoký.  

Při nízkém zastoupení ACN ve směsi (pod 10 %) nebyly píky dobře identifikovatelné, 

protože splývaly s vysokým šumem základní linie. Naopak při vysokých koncentracích 

ACN (15–30 %) se analyty špatně separovaly. 

Snížením pH z 6,5 na 4,5 bylo dosaženo velice dobré separace, zvýšení intenzity 

a zlepšení tvaru píku VCM. 
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Obrázek 8: Chromatogram VCM (30 μmol/l) a CFX (30 μmol/l); 90 % 15 mmol/l fosfátový  

pufr : 10 % ACN (pH 4,5); Kinetex C18 50 × 4,6 mm (2,6 μm); 5 μl; 2,0 ml/min 
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5.1.4. Analytická kolona 

Jako analytická kolona byla vybrána kolona KinetexTM C18, 50 × 4,6 mm (2,6 μm). 

Použitím této kolony byla celková doba analýzy zkrácena na 2 minuty při průtoku 

2,0 ml/min. Píky VCM i CFX byly velmi dobře separované a pík VCM měl dobrou 

intenzitu. Mrtvý objem kolony byl ověřen nastříknutím roztoku jodidu draselného, jeho 

retenční čas byl 0,30 minuty. Výsledky analýz s použitím jednotlivých kolon jsou 

zaznamenány na Obrázku 9. 

 

 

 

Obrázek 9: Chromatogram srovnání analytických kolon; VCM (30 μmol/l) a CFX (30 μmol/l) 
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5.1.5. Teplota separace 

Teplota 25 °C byla zvolena jako ideální pro separaci. Jak bylo předpokládáno, 

zvyšováním teploty kolony se snižoval retenční čas VCM i CFX, ale intenzita píků se 

prakticky neměnila. Toto bylo testováno především u kolon, kde byl celkový čas analýzy 

delší než 3 minuty. Nakonec ale byla vybrána kolona KinetexTM C18, 50 × 4,6 mm 

(2,6 μm), u které nebyl důvod teplotu měnit (Obrázek 10). 

 

 

 

5.1.6. Souhrn vybraných podmínek 

analytická kolona    KinetexTM C18, 50 × 4,6 mm, 2,6 μm 

mobilní fáze    90 % 15 mmol/l fosfátový pufr, 10 % ACN 

průtok     2,0 ml/min 

pH      4,5 

detekce     220 nm 

teplota     25 °C 

vnitřní standard    cefuroxim 

nastřikovaný objem   5 μl 

retenční čas VCM   0,59 min  
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Obrázek 10: Chromatogram VCM (30 μmol/l) a CFX (30 μmol/l) porovnávající teploty 

separace; 90 % 15 mmol/l fosfátový pufr : 10 % ACN (pH 4,5); Kinetex C18 50 × 4,6 mm 

(2,6 μm); 5 μl; 2,0 ml/min 
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5.2. Biologický materiál 

 

S klinickým používáním vankomycinu souvisí i výskyt nežádoucích účinků. 

Nejčastější, ototoxicita a nefrotoxicita, se vyskytují při podání dávky vyšší než 50 mg/l 

(34,5 μmol/l). Proto je nutné monitorovat jeho hladinu v krvi.[15] 

Měření podléhají terapeutické hodnoty vankomycinu v séru těsně před podáním další 

infuze a 1 hodinu po podání infuze. 

 

 

Tabulka 5: Maximální a minimální hladiny vankomycinu v séru 

 mg/l μmol/l 

maximální hladina 30‒40 20,7‒27,6 

minimální hladina 5‒10 3,45‒6,9 

 

 

5.2.1. Úprava biologického materiálu 

Před samotnou analýzou je nutné biologické vzorky upravit (např. odstranit balasty 

a interference). K tomuto účelu bylo využito jednoduché úpravy vzorků, a to precipitace 

proteinů pomocí precipitačních činidel. 

Jako nejlepší precipitační činidlo byl zvolen 4% ZnSO4 · 1H2O. Ostatní činidla 

pravděpodobně nedostatečně precipitovala bílkoviny. 
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5.2.2. Analýza séra 

Analyzovány byly tři typy vzorků – blankové sérum, sérum před aplikací infuze 

vankomycinu a sérum 1 hodinu po aplikaci infuze vankomycinu. Všechny vzorky byly 

uchovávány při −20 °C za nepřístupu světla. 

V séru před aplikací léčiva byla očekávána nízká hladina vankomycinu. Pík 

v retenčním čase 0,50 minuty odpovídá hledanému analytu. 

 

 

 

V séru po aplikaci byla naopak očekávána hladina vankomycinu vyšší, což se projevilo 

na chromatogramu. Přítomnost léčiva v séru dokazuje pík v čase 0,50 minuty. Pík 

vankomycinu byl s určitostí identifikován přidáním 0,5 μl standardu o koncentraci 

500 μmol/l. 
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Obrázek 11: Chromatogram séra (srovnání); 90 % 15 mmol/l fosfátový pufr : 10 % ACN 

(pH 4,5); Kinetex C18 50 × 4,6 mm (2,6 μm); 5 μl; 2,0 ml/min 
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Blankové sérum bylo před analýzou upraveno stejně jako vzorky od pacientů. 

Precipitačním činidlem byl 4% ZnSO4 · 1H2O a 5 μl filtrátu bylo nastřikováno do HPLC 

systému. Chromatogram blanku, ale vykazuje v retenčním čase (0,50 minuty) 

analyzovaného léčiva malou interferenci. 
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Obrázek 12: Chromatogram blankového séra; 90 % 15 mmol/l fosfátový pufr : 10 % ACN 

(pH 4,5); Kinetex C18 50 × 4,6 mm (2,6 μm); 5 μl; 2,0 ml/min 
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5.3. Částečná validace metody[18][26][41] 

 

5.3.1. Zdánlivý počet teoretických pater 

Zdánlivý počet teoretických pater (N) analytické kolony vyjadřuje účinnost kolony. 

Vztahuje se pouze k jednotlivé koloně a stanovované látce. Čím větší počet teoretických 

pater kolona má, tím je její účinnost vyšší. 

 

N = 5,54 ∙ (
tR

wh

)
2

 

 

tR retenční čas 

 wh šířka píku v polovině jeho výšky 

 

Zdánlivý počet teoretických pater pro vankomycin byl spočítán 1 092. 

 

 

5.3.2. Faktor symetrie 

Faktor symetrie (AS) popisuje symetrii chromatografického píku a je důležitý při 

určování kvantity měřeného analytu. Ideální symetrii vyjadřuje hodnota rovná 1,0. 

Hodnoty vyšší než 1,0 značí chvostování píku a naopak hodnoty nižší než 1,0 značí pík 

rozmytý v přední části.  

 

 

 

w0,05 šířka píku v jedné dvacetině jeho výšky 

d vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a částí píku v jedné 

dvacetině jeho výšky 

 

Faktor symetrie pro pík vankomycinu měl hodnotu 2,5. Faktor symetrie pro vnitřní 

standard cefuroxim byl stanoven 1,4. Pouze faktor symetrie cefuroximu odpovídá 

požadavkům symetrie v rozmezí 0,8–1,5.  

  

N = 1 092 

ASvcm = 2,5 AScfx = 1,4 AS = 
w0,05

2d
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5.3.3. Rozlišení 

Rozlišení (RS) je kvantitativním vyjádřením separace dvou po sobě se eluujících složek 

směsi. Vyjadřuje také selektivitu chromatografického systému. Cílem je získat hodnoty 

rozlišení 1,5 a vyšší. Tyto hodnoty odpovídají píkům rozděleným až na základní linii. 

 

RS= 
1,18∙(tR2 − tR1)

wh1 + wh2

 

 

tR1 a tR2 retenční časy 

 wh1 a wh2 šířky píků v polovině výšky 

 

Píky byly rozděleny až na základní linii, čemuž odpovídá rozlišení 7,3. 

 

 

5.3.4. Limit detekce a kvantifikace 

Parametry citlivosti jsou mez stanovitelnosti LOQ (limit of quantification) a mez 

detekce LOD (limit of detection). 

Mez stanovitelnosti vyjadřuje nejnižší stanovitelnou koncentraci s přijatelnou 

přesností a správností. Pro biologický materiál je vypočítána jako poměr signálu k šumu 

krát 10. 

 

 

Mez detekce vyjadřuje nejnižší detekovatelnou koncentraci látky. Pro biologický 

materiál je vypočítána jako poměr signálu k šumu krát 5. 

 

 

 

Limit kvantifikace je asi 6× nižší než minimální očekávané hladiny v séru. Oba limity 

jsou dostatečné pro terapeutické monitorování lékových hladin.  

  

RS = 7,3 

LOD = 0,29 μmol/l 

LOQ = 0,58 μmol/l 
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5.3.5. Opakovatelnost 

Opakovatelnost se vyjadřuje jako výpočet relativní směrodatné odchylky. Slouží 

pro kvantitativní hodnocení. 

 

RSD%= 
100

y̅
∙√

∑(y
i

− y̅)
2

n − 1
 

 

Tabulka 6: Opakovatelnost nástřiku standardu 

 

vankomycin cefuroxim 

plocha retenční čas plocha retenční čas 

92 537 0,553 12 346 1,259 

93 787 0,554 12 404 1,265 

93 527 0,557 12 429 1,265 

93 733 0,547 12 176 1,251 

93 454 0,558 12 295 1,267 

93 543 0,554 12 463 1,264 

92 234 0,561 12 353 1,27 

92 298 0,564 12 173 1,269 

92 684 0,552 12 184 1,256 

92 174 0,554 12 292 1,261 

93 083 0,559 12 512 1,266 

93 005 0,556 12 452 1,257 

SD 0,6044 0,0045 0,1179 0,0058 

RSD (%) 0,6498 0,8052 0,9555 0,4563 

průměr 93 005 0,556 12 340 1,263 

Podmínky: 

30 μmol/l VCM, 30 μmol/l CFX; Kinetex C18 50 × 4,6 mm, 2,6 μm; MF: 90 % 15 mmol/l fosfátový pufr 

(pH 4,5), 10 % ACN; 2,0 ml/min, inj. 5 μl  

 

Opakovatelnost nástřiku vzorku vankomycinu i cefuroximu vyhovuje požadavkům 

relativní směrodatné odchylky do 1 %. 
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6. Závěr 

 

Byla vyvinuta chromatografická metoda pro stanovení VCM. Jako optimální 

podmínky pro stanovení byly zvoleny: 

 

analytická kolona KinetexTM C18, 50 × 4,6 mm, 2,6 μm 

mobilní fáze 90 % 15 mmol/l fosfátový pufr, 10 % ACN 

průtok 2,0 ml/min 

pH 4,5 

detekce 220 nm 

teplota 25 °C 

vnitřní standard cefuroxim 

nastřikovaný objem 5 μl 

retenční čas VCM 0,59 min 

 

Metoda byla částečně validována. Byla ověřena opakovatelnost, stanoven limit 

detekce a kvantifikace a vypočítán faktor symetrie píku, rozlišení píků a zdánlivý počet 

teoretických pater. 

Chromatografická metoda byla aplikována na vzorky séra, které byly jen velice 

jednoduše upravené precipitací proteinů. 

V budoucnu by mohly být vyzkoušeny další extrakční metody, jako je SPE, LLE nebo 

ultrafiltrace. 
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7. Seznam zkratek 

 

ACN  Acetonitril 

CFX  Cefuroxim 

CSF  Cerebrospinální tekutina 

DAD  Detektor s diodovým polem (Diode Array Detector) 

ELISA  Enzymová imunoanalýza (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 

FPIA Fluorescenční polarizační imunoanalýza (Fluorescence Polarization 

ImmunoAssay) 

G+ bakterie Grampozitivní bakterie 

HPAA  Polyakrylová kyselina 

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (High Performance Liquid 

Chromatography) 

LC  Kapalinová chromatografie (Liquid Chromatography) 

LLE  Extrakce do kapaliny (Liquid - Liquid Extraction) 

LOD Mez detekce 

LOQ Mez stanovitelnosti 

MEKC Micelární elektrokinetická chromatografie (Micellar Electrokinetic 

Chromatography) 

MIPs Sorbenty pro separaci látek na principu zámek-klíč (Molecularly 

Imprinting Polymers) 

MOPS Morfolinopropansulfonová kyselina 

NAM+NAG N-acetylmuramová kyselina + N-acetylglukosamin 

PEG  Polyethylenglykol 

RIA  Radioimunoanalýza (RadioImmunoAssay) 

SPE  Extrakce na tuhé vrstvě (Solid Phase Extraction) 

TDM Terapeutické monitorování lékových hladin (Therapeutic Drug Monitorig) 

TEA  Triethylamin 
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TFA  Trifluoroctová kyselina 

UHPLC Ultra vysokoúčinná kapalinová chromatografie (Ultra High Performance 

Liquid Chromatography) 

UV  Ultrafialové spektrum (Ultra-Violet) 

VCM  Vankomycin hydrochlorid 

VIS  Viditelné spektrum (Visible Spectrum) 
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