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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Vojtěch Sobek 

Konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

 

Název diplomové práce: On-line spojení techniky MEPS a HPLC pro analýzu léčiv v moči 

Byla vyvinuta a validována metoda on-line spojení techniky MEPS a HPLC pro analýzu 

metoprololu, labetalolu a propranololu v moči. K analýze byla použita kolona YMC Triart 

50 mm x 4,6 mm - velikost částic 5 µm. Detekce probíhala pomocí fluorescenčního 

detektoru při hodnotách excitační vlnové délky 220 nm a emisní vlnové délky 315 nm. 

Teplota kolony byla 30 °C a pro separaci byla využita gradientová eluce s mobilní fází 0,5% 

vodný roztok triethylaminu upravený na pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové 

s acetonitrilem v poměru 80/20 s průtokovou rychlostí 1,0 ml/min. Před samotnou 

analýzou byly β - blokátory z matrice moči zakoncentrovány s využitím mikroextrakce 

(MEPS) na extrakční koloně C – 18 SGE Analytical Science s použitím 7% acetonitrilu jako 

promývací mobilní fáze a průtokovou rychlostí 0,5 ml/min. 

Byla vytvořena originální metoda, která umožňuje stanovení vybraných tří β - blokátorů 

v matrici moči bez předchozí úpravy vzorku. 

Klíčová slova: HPLC, MEPS, metoprolol, labetalol, propranolol, moč 

  



Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Vojtěch Sobek 

Supervisor: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 

 

Title of Diploma Thesis: On-line coupling of MEPS with HPLC for determination of 

pharmaceuticals in urine 

A new method for on-line coupling of MEPS with HPLC was developed and validated for 

analysis of metoprolol, propranolol and labetalol in the urine. The column Triart YMC 

50 mm x 4.6 mm – 5 µm particle size was used for separation of three β - blockers - 

metoprolol, labetalol and propranolol. Detection was carried out using a fluorescence 

detector at excitation wavelength 220 nm and emission wavelength 315 nm and the 

column temperature was set on 30 °C. Gradient elution with a mobile phase of 0,5% 

aqueous solution of triethylamine adjusted to pH 4.5 with glacial acetic acid with 

acetonitrile in ratio 80/20 at a flow rate of 1.0 ml/min was used for separation. Before the 

analysis, the β – blockers were extracted and preconcentrated from urine matrix with 

using microextraction to on MEPS column C – 18 SGE Analytical Science using 7% 

acetonitrile as a washing solution and the washing flow rate of 0.5 ml/min.  

Original method allows the determination of the three selected β – blockers in the urine 

matrix without previous sample preparation. 

Keywords: HPLC, MEPS, metoprolol, labetalol, propranolol, urine  
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1 Seznam použitých zkratek 

HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

LAB Labetalol 

MEPS Mikroextrakce na pevnou fázi 

MET Metoprolol 

N Počet teoretických pater 

PRO Propranolol 

RS Rozlišení chromatografického píku  

RSD Relativní směrodatná odchylka 

SD Směrodatná odchylka 

tR Retenční čas 

UV Ultrafialová oblast 

W1/2 Šířka chromatografického píku v polovině jeho výšky 
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2 Úvod 

β – blokátory řadíme do skupiny sympatolytik, jejich mechanismem je blokování β – 

adrenergních receptorů. Jejich účinek spočívá ve snížení srdeční frekvence, síly kontrakce, 

vzrušivosti myokardu a vodivosti převodního systému. 

Pro stanovení β – blokátorů je ve většině publikovaných analytických prací momentálně 

preferovaná metoda kapalinové chromatografie. Jedním z klíčových kroků před vlastní 

analýzou či chromatografickou separací β – blokátorů v biologických materiálech jako jsou 

plazma či moč je vlastní úprava vzorku před analýzou. Současné trendy v úpravách vzorků 

pomocí SPE či LLE technik je jejich miniaturizace a spojování do jednoho kroku 

v analytickém systému. Poměrně novým trendem v technice SPE je miniaturizace extrakce 

s využitím tzv. techniky Micro-Extraction by Packed Sorbent (MEPS), kdy extrakce probíhá 

s velice malým množstvím sorbentu pomocí opakovaného promývání sorbentu vzorkem 

a následnou elucí s minimálním objemem rozpouštědla. Přímé spojení této techniky 

s HPLC systémem je v současné době ve stadiu vývoje a inovací a na toto téma je 

publikováno poměrně malé množství prací. Cílem této diplomové práce bylo spojení 

MEPS s HPLC vyzkoušet a následně aplikovat pro stanovení β - blokátorů v matrici moči. 

V této práci byla testována a vyvinuta metoda on-line spojení HPLC a MEPS pro stanovení 

metoprololu, labetalolu a propranololu v moči. Postup, optimalizace a výsledné podmínky 

jsou uvedeny v experimentální části. 
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3 Cíl a zadání práce 

Cílem diplomové práce bylo vyvinout, optimalizovat a zároveň validovat metodu on-line 

spojení techniky MEPS a HPLC pro současnou extrakci a stanovení metoprololu, labetalolu 

a propranololu v moči. Optimalizace on-line MEPS extrakce a chromatografické separace 

byla prováděna tak, aby byla dosažena co nejkratší doba analýzy, při zachování 

dostatečné selektivity extrakčního kroku, přesnosti a správnosti vyvinuté metody. 
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4 Teoretická část 

4.1 Atenolol 

 

 

Chemický název: 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamide 

Sumární vzorec: C14H22N2O3 

CAS number: 29122-68-7 

Molekulová hmotnost: 266,34 g/mol (1) 

Jedná se o β - 1 selektivní blokátor adrenergních receptorů. Používá se k léčbě 

hypertenze, anginy pectoris, akutního infarktu myokardu a ventrikulárni 

i supraventrikulární tachykardie. Kontraindikován je při sinusové bradykardii, srdečním 

bloku větším než první stupeň, kardiogenním šoku a srdečním selhání. Mezi nežádoucí 

účinky patří únava, závratě, deprese, nevolnost a průjem. 

Farmakokinetika 

Biologická dostupnost je mezi 40 až 50 %. Pouze 6 % až 16 % atenololu se váže na 

plazmatické bílkoviny. Na rozdíl od metoprololu a propranololu je v játrech metabolizován 

maximálně z 10 %. Plazmatický poločas je mezi 2 až 4 hodinami. Eliminační poločas je 6 - 7 

hodin. Z větší časti je vylučován močí (2, 3, 4). 

 

4.2 Metoprolol 

 

 

Obrázek 1: Strukturní vzorec atenololu  

Obrázek 2: Strukturní vzorec metoprololu  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C14H22N2O3
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Chemický název: 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol 

Sumární vzorec: C15H25NO3 

CAS number: 37350-58-6 

Molekulová hmotnost: 267,36 g/mol (5) 

Metoprolol je selektivní β - 1 blokátor. Používá se k léčbě hypertenze, anginy pectoris, 

akutního infarktu myokardu, supraventrikulární tachykardie, komorové tachykardie, 

městnavého srdečního selhání a k prevenci migrény. Mezi nejčastější nežádoucí účinky 

patří únava, závratě, ospalost, průjem, poruchy spánku, deprese a problémy se zrakem. 

Metoprolol je kontraindikován při sinusové bradykardii, srdečním bloku větším než první 

stupeň a kardiogenním šoku. 

Farmakokinetika 

Biologická dostupnost je okolo 50 % z důvodu prvního průchodu játry. Asi 10 % 

metoprololu se váže na albumin. Průměrný plazmatický poločas je 3 - 4 hodiny. 

Metoprolol je primárně metabolizován v játrech pomocí CYP2D6. 95 % metoprololu se 

vylučuje močí (6, 7, 8). 

 

4.3 Labetalol 

 

 

Chemický název: 2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-(4-phenylbutan-2-ylamino)ethyl]benzamide 

Sumární vzorec: C19H24N2O3 

CAS number: 36894-69-6 

Molekulová hmotnost: 328,41 g/mol (9) 

Obrázek 3: Strukturní vzorec labetalolu  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C15H25NO3
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C19H24N2O3
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Labetalol je neselektivní β - blokátor, ale i selektivní α - 1 blokátor adrenergních 

receptorů. Má zvláštní indikaci v podobě léčby hypertenze v těhotenství a také se používá 

k léčbě hypertenze a feochromocytomu. Labetalol je kontraindikován při astmatu, 

bradykardii, srdečním selhání, hypotenzi a srdečním bloku. Mezi nežádoucí účinky patří 

například ospalost, únava, problémy se spánkem, sexuální dysfunkce a ortostatická 

hypotenze. 

Farmakokinetika 

Biologická dostupnost se pohybuje okolo 25 %. Plazmatický poločas je přibližně  

6 - 8 hodin. Metabolismus labetalolu je zejména prostřednictvím konjugace na 

glukuronidové metabolity. Přibližně 50 % labetalolu se váže na plazmatické bílkoviny. 

Vylučován je převážně močí (10, 11, 12). 

 

4.4 Pindolol 

 

 

Chemický název:1-(1H-indol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol 

Sumární vzorec: C14H20N2O2 

CAS number: 13523-86-9 

Molekulová hmotnost: 248,32 g/mol (13) 

Pindolol je neselektivní β - blokátor s ISA (vnitřní sympatomimetickou aktivitou). Používá 

se k léčbě hypertenze a anginy pectoris. Pindolol je kontraindikován při průduškovém 

astmatu, srdečním selhání, kardiogenním šoku, srdeční zástavě a závažné bradykardii. 

Mezi nežádoucí účinky patří závratě, problémy se spánkem, nevolnost a nadměrná únava.  

  

Obrázek 4: Strukturní vzorec pindololu  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C14H20N2O2


15 

Farmakokinetika 

Pindolol je rychle a z více než 95 % absorbován. Maximální plazmatická koncentrace je 

dosažena v průběhu 1. hodiny po podání. Pindolol není ovlivněn prvním průchodem játry 

(first-pass efekt). Pouze 40 % pindololu se váže na plazmatické bílkoviny. Poločas 

eliminace se pohybuje okolo 3 - 4 hodin. Vylučuje se především močí (14, 15, 16). 

 

4.5 Propranolol 

 

 

Chemický název: 1-naphthalen-1-yloxy-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol 

Sumární vzorec: C16H21NO2 

CAS number: 525-66-6 

Molekulová hmotnost: 259,34 g/mol (17) 

Jedná se o neselektivní β – blokátor a mechanismem je blokování účinku adrenalinu 

a noradrenalinu na β – 1 a β – 2 adrenergních receptorech. Používá se k léčbě vysokého 

tlaku, supraventrikulárních tachyarytmií, komorových arytmií, feochromocytomu, anginy 

pectoris, tyreotoxikózy, tremoru a k prevenci migrény. Mezi nežádoucí účinky patří 

nauzea, zvracení, bolesti břicha, poruchy vidění a problémy se spánkem. Při použití 

propranololu jsou kontraindikovány tyto stavy: sinusová bradykardie, srdeční blok, 

bronchiální astma, chronická obstrukční plicní nemoc a závažná hypotenze. 

Farmakokinetika 

Absorpce propranololu je téměř kompletní. Maximální plazmatické koncentrace je 

dosaženo za 1,5 hodiny. Biologická dostupnost je proměnlivá z důvodu výrazného prvního 

průchodu játry (first-pass efekt). Účinné koncentrace v plazmě se pohybují mezi 

Obrázek 5: Strukturní vzorec propranololu 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C16H21NO2
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10 a  100 mg/l. Poločas eliminace se pohybuje okolo 4 hodin. Vylučuje se především močí 

(18, 19, 20). 

 

4.6 HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

HPLC je vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Jedná se o separační metodu, která 

umožňuje jak kvalitativní, tak kvantitativní hodnocení. Vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie umí analyzovat tepelně nestálé látky i netěkavé látky a dokonce 

i polymery. Mezi další výhody patří rychlost, citlivost, možnost automatizace a použití 

malého množství vzorku. HPLC se používá v lékařství (stanovení hladin léčiv v plazmě), 

u soudu, ve forenzní analýze (stanovení látek zneužívaných sportovci), ve výzkumu a ve 

zpracovatelském průmyslu. 

Principem metody je dělení látek mezi stacionární fází v koloně a mobilní fází procházející 

kolonou za vysokého tlaku. 

Základní kvalitativní charakteristikou je retenční čas. Retenční čas je doba od nástřiku 

vzorku do doby dosažení maxima chromatografického píku. Kvantitativní charakteristikou 

je plocha píku. 

Eluce:  

 Izokratická – složení mobilní fáze se nemění, je stálé po celou dobu analýzy 

 Gradientová – složení mobilní fáze se během měření v čase mění 

Prvky kapalinového chromatografu:  

 Zásobníky mobilní fáze 

 Vysokotlaké čerpadlo 

 Programovací jednotka, která nastavuje složení mobilní fáze 

 Dávkovač – dávkuje vzorek na kolonu 

 Analytická kolona 

 Detektor 

 Počítač 
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Chromatografická kolona 

Jedná se nejčastěji o ocelové trubice dlouhé 5 - 30 centimetrů naplněné stacionární fází o 

vnitřním průměru 2 - 5 mm. 

Detektor 

Na detektory jsou kladeny vysoké požadavky jako například: vysoká citlivost, 

univerzálnost, reprodukovatelnost, linearita odezvy a minimální odezva při změně mobilní 

fáze. 

Druhy detektorů:  

 Spektrofotometrické – jedná se o nejčastěji používaný detektor. Používá k detekci 

nejčastěji UV oblast spektra, méně pak viditelnou a infračervenou oblast spektra. 

Mají vysokou citlivost v rozmezí 10-9 až 10-10 g/ml. 

 Refraktometrické – principem je registrace změny indexu lomu mezi mobilní fází 

a eluátem. Citlivost detektoru oproti ostatním detektorům je nejmenší a nelze ji 

použít při gradientové eluci. 

 Elektrochemické – tento typ detektoru využívá elektrochemickou reakci mezi 

elektrodou a eluentem. Mezi tento typ detektoru patří například amperometrický, 

polarografický a potenciometrický detektor. Citlivost je v rozmezí 10-9 až 10-12 g/ml 

 Fluorimetrické – používají se pouze tehdy, když léčivo vykazuje fluorescenci, 

a tudíž jsou fluorimetrické detektory méně univerzální. Citlivost detektoru se uvádí 

v rozmezí 10-9 – 10-12 g/ml. 

 Hmotnostně spektrometrický (21, 22). 
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4.7 MEPS - Micro-Extraction by Packed Sorbent 

MEPS je miniaturní forma extrakce na pevnou fázi. Jedná se o metodu používanou 

k přípravě vzorku a předběžného zakoncentrování analytu z různých matric. MEPS lze 

použít více než 100 krát při extrakci analytu z moči nebo plazmy, ale konvenční SPE 

kolonu většinou jen jednou. MEPS zvládne malé ale i velké objemy (10 µl až 1000 µl) 

vzorku. Může být on-line spojena s plynovou chromatografií, kapalinovou chromatografií, 

hmotnostní spektrometrií nebo kapilární chromatografií. MEPS je flexibilní přístup 

přípravy vzorku, může být plně automatizován.  

MEPS používá stejné sorbenty jako extrakce na pevnou fázi (SPE). Rozdíl mezi MEPS a SPE 

je v tom, že v SPE je průtok roztoku jen v jednom směru, ale u MEPS ve dvou, proto je zde 

velice důležitá optimalizace mycí a eluční fáze. 

MEPS obsahuje přibližně 2 mg tuhého sorbentu. Sorbent se nachází ve formě „patrony“ 

v injekční stříkačce či v miniaturní kovové koloně. Výhodou, z hlediska malého množství 

sorbentu, je i malé množství fáze pro vymytí analytu, což splňuje podmínku pro zavádění 

do jiného systému. 

Mezi nejčastější sorbenty patří sorbenty na bázi modifikovaného oxidu křemičitého (C2, 

C8 a C18). Hlavním problémem je nedostatek selektivity těchto sorbentů při extrakci, 

která byla vyřešena tzv. molekulárně vtištěnými polymery (MIP). 

Výhody MEPS: 

 Lze ji plně automatizovat. 

 Používá se opakovaně. 

 Snižuje dobu analýzy. 

 Malé objemy vzorků, promývací a eluční fáze. 

 Je jednoduchá a levná. 

Nevýhody MEPS: 

 Možnost snadného ucpání. 

 Nemožnost použití při viskózních nebo vysoko koncentrovaných vzorcích. 

 Není vhodný pro velké objemy vzorků nad 1 ml. 
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Postup fungování MEPS: 

1. Dávkování vzorku na sorbent. Dochází k adsorbci na pevnou fázi. 

2. Pevná fáze se promyje z důvodu odstranění interferencí. 

3. Analyt se poté eluuje rozpouštědlem. 

4. Pro další použití je sorbent nutno promýt. 

Kritické faktory pro MEPS: 

 Výběr roztoků pro promývání a eluci 

 Průtok vzorku 

 Promývací fáze 

 Eluční fáze (23, 24, 25) 

 

Obrázek 6: Ukázka MEPS (39) 
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4.8 Metody stanovení metoprololu, labetalolu a propranololu 

V odborné literatuře bylo nalezeno několik chromatografických metod stanovení 

metoprololu, labetalolu a propranololu. Cílem této části diplomové práce není podat 

vyčerpávající přehled všech dostupných metod, ale pouze zmínit několik z nich. 

První metoda byla metoda přímého stanovení metoprololu, labetalolu, propranololu, 

atenololu, pindololu a acebutololu v moči. Bylo použito sedm druhů sorbentů pevných 

fází s reverzní fází a byly to tyto druhy: Oasis HLB, Oasis MAX, Oasis MCX, Bond Elute 

Plexa, Bond Elute Plexa PAX, Bond Elute Plexa PCX a SupelMIP sorbent. Jako nevhodnější 

sorbent pro analýzu v moči byl stanoven sorbent SupelMIP (26). 

Další metoda byla metoda stanovení metoprololu, labetalolu a propranololu v destilované 

a odpadní vodě spojením kapalinové chromatografie, hmotnostní spektrometrie 

a extrakce na pevnou fázi. Oasis MCX byla použita pro extrakci na pevnou fázi a alkalický 

roztok dichlormethanu a propanolu jako mobilní fáze. Pro odstranění balastu z matrice 

byl použit methanol. Stanovení probíhalo za použití vnitřního standardu pro kvantifikaci 

(27). 

Následující metoda byla metoda stanovení pomocí tenkovrstvé chromatografie (TLC) 

s vankomycinem jako chirálním selektorem do chirální mobilní fáze. Při použití 

vankomycinu jako chirálního selektoru došlo k lepšímu rozlišení metoprololu, labetalolu 

a propranololu při složení mobilní fáze v tomto pořadí: acetonitril, methanol, voda 

a dichlormethan v poměru 7: 1: 1: 1, acetonitril, methanol a voda v poměru 6: 1: 1, 

acetonitril, methanol, voda, dichlormethan, ledová kyseliny octová v poměru 7: 1: 1: 1: 

0,5 a acetonitril, methanol a voda v poměru 15: 1 : 1.  Skvrny byly detekovány pomocí par 

jódu (28). 

Další odborný článek srovnává citlivost stanovení β – blokátorů pomocí ELISA, CC-MS a LC-

MS. ELISA byla stanovena jako nejméně citlivá metoda, avšak jako metoda nejrychlejší. 

Jako nejcitlivější metoda stanoveni β – blokátorů byla určena LC-MS (29). 

Při stanovení metoprololu, labetalolu a propranololu v krevní plazmě pomocí vysokotlaké 

kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií byla použita kolona MSpak GF pro 
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přímé dávkování plasmy do on-line SPE HPLC systému. Pro stanovení byla použita 

gradientová eluce (30). 

Dále literatura uvádí metodu stanovení metoprololu v tabletě a v moči pomocí průtokové 

injekční chemiluminiscenční analýzy (31). 

Další odborný článek pojednává o metodě stanovení, která je založena na gradientové 

eluci v HPLC s  UV detekcí. UV detekce probíhá při vlnové délce 220 nm. Byla použita 

analytická kolona Hypurity C-18 - 250 mm x 4.6 mm (ThermoHypersil). Mobilní fáze byla 

acetonitril-fosfátový pufr s rychlosti průtoku 1,0 ml/min. Celkový čas analýzy byl 26 minut 

(32). 

Následující metoda popisuje stanovení těchto β – blokátorů s využitím kapalinové 

chromatografie za použití hybridní micelární mobilní fáze. Studie ukazuje chování těchto 

léčiv s mobilní fází s obsahem dodecylsulfátu sodného (0,075 - 0,15 M) a propanolu  

(0 - 15 %), při různých hodnotách pH (3-7). Při 0,15 M dodecylsulfátu sodného a 15% 

propanolu při pH 3 došlo k eluci metoprololu, labetalolu a propranololu do 15 minut (33). 

Další odborný článek popisuje stanovení pomocí chemometrické spektrofotometrické 

metody a vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) (34). 
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4.9 Validace metody 

Validace je proces ověření vyvinuté metody, jejímž cílem je potvrdit, zda vyvinutá metoda 

je vhodná pro daný účel přesného a správného stanovení vybraného analytu. 

4.9.1 Test způsobilosti chromatografického systému 

4.9.1.1 Zdánlivý počet teoretických pater 

Pomocí zdánlivého počtu teoretických pater je možné vypočítat účinnost kolony. Vzorec 

pro jeho výpočet je: 

 

4.9.1.2 Faktor symetrie chromatografického píku 

Faktor symetrie chromatografického píku se také označuje jako faktor chvostování. 

Vzorec pro jeho výpočet je:   

 

4.9.1.3 Rozlišení chromatografických píků 

Jedná se o vzdálenost mezi píky dvou separovaných analytů. Hodnota rozlišení větší než 

1,50 odpovídá separaci píků prakticky až na nulovou linii. Vzorec pro jeho výpočet je:  

 

4.9.2 Linearita 

Je to schopnost metody poskytovat výsledky přímo úměrné koncentraci měřené látky. 

Nejčastěji se linearita stanovuje pomocí minimálně pěti různých koncentrací v rozsahu 

50 - 150 % deklarovaného obsahu. 
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4.9.3 Přesnost 

Za přesnost je považována těsnost shody mezi nezávislými výsledky měření získaných za 

definovaných podmínek. Vyjádřením přesnosti je relativní směrodatná odchylka. 

 

4.9.4 Opakovatelnost 

Jedná se o jednu ze tří úrovní měření přesnosti. Metoda měření přesnosti se opakuje 

stejným způsobem jedním pracovníkem se stejnými činidly na témže přístroji. Pak se 

jedná o metodu opakovatelnosti. 

 

4.9.5 Správnost 

Jedná se o vyjádření shody mezi získaným výsledkem a správnou hodnotou. Zjišťuje se 

analýzou nejméně šesti vzorků a vyjadřuje se jako rozdíl správné a naměřené hodnoty 

nebo jako výtěžnost. 

 

4.9.6 Robustnost 

Jedná se o vyjádření míry vlivu proměnných podmínek na výsledek analýzy. Typickými 

úpravami při HPLC analýze jsou například: složení mobilní fáze, pH mobilní fáze, teplota 

na koloně, rychlost průtoku (21, 35, 36). 
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5 Experimentální část 

5.1 Materiály a pomůcky 

5.1.1 Standardy, chemikálie a vzorky 

Atenolol, Sigma – Aldrich, pracovní standard, ≥ 98 % 

Labetalol, Sigma – Aldrich, pracovní standard, ≥ 98 % 

Metoprolol, Sigma – Aldrich, pracovní standard, ≥ 98 % 

Pindolol, Sigma – Aldrich, pracovní standard, ≥ 98 % 

Propranolol, Sigma – Aldrich, pracovní standard, ≥ 98 % 

Triethylamin, Sigma – Aldrich, ≥ 99,5 % 

Acetonitril, Sigma – Aldrich, ≥ 99,9 % 

Methanol, Sigma – Aldrich, ≥ 99,9 % 

Ultračistá voda, čištěná systémem Millipore 

Matrice moči 

 

5.1.2 Přístroje a podmínky separace 

5.1.2.1 Chromatografický systém: 

Chromatograf Shimadzu 20 AD prominence Liquid Chromatograph 

Detektor Shimadzu RF – 10 AXL Fluorescence Detector 

Kolony YMC Triart 50 x 4,6 mm, 5 µm 

 C18 Onyx monolithic 50 x 4,6 mm 

 CN Monolithic 50 x 4,6mm  

 Ascentis Express RP amide 30 x 4,6mm, 2,7 µm 
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 Ascentis Express Phenyl hexyl 30 x 4,6mm, 2,7 µm 

Předkolona Ascentis Express C18 Guard Cartridge, 5 x 4,6 mm, 5µm (Sigma Aldrich) 

Extrakční kolona MEPS C – 18 (SGE Analytical Science) 

Dávkování 5 µl 

Detekce Fluorescenční, Ex 220, Em 315 

Mobilní fáze Acetonitril 

 Methanol 

 Triethylamin – 0,5% vodný roztok 

Průtok 1,0 ml/min 

Promývací fáze Acetonitril – vodný roztok 

 Methanol – vodný roztok 

Průtok 0,5 ml/min 

Vyhodnocení Chromatografický software LC Solution 

 

5.1.2.2 Filtrační zařízení 

Millipore, filtr ze skleněných vláken o velikosti pórů 0,45 µm 

5.1.2.3 Analytické váhy 

Sartorius 2004 MP, SRN 
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5.2 Příprava roztoků standardů 

5.2.1 Příprava standardů pro optimalizaci metody 

Roztoky standardů byly jednotlivě připraveny navážením a rozpuštěním 25 mg atenololu, 

labetalolu, metoprololu, pindololu a propranololu pomocí 2,5 ml methanolu v 25 ml 

baňce a doplněny vodou po rysku. 

5.2.2 Příprava zásobního roztoku pro validaci  

Zásobní roztok těchto standardů byl připraven odebráním 150 µl propranololu, 200 µl 

labetalolu a 300 µl metoprololu z roztoků standardů a převeden do vialky, kde byly 

roztoky vzájemně smíseny.  

Pozn.: Při konečné validaci metody byla metoda on-line MEPS-HPLC extrakce a separace 

validována jen pouze pro tyto tři látky – propranolol, labetalol, metoprolol. Atenolol a 

pindolol nebyl do validace zahrnut z důvodu nulové retence na koloně (atenolol) 

a z důvodu velice nízké intenzity fluorescence (pindolol), u které by nebylo možné 

detekovat pindolol na reálných hladinách v moči. 

5.2.3 Příprava pracovního roztoku pro validaci 

Naředěním 50 µl zásobního roztoku vodou v 25 ml baňce vznikl pracovní roztok standardů 

pro optimalizaci a vývoj HPLC metody. 
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5.2.4 Příprava pracovních roztoků pro kalibraci 

Pracovní roztoky pro kalibraci byly připraveny ředěním pracovního roztoku podle 

následující tabulky. Byl pipetován příslušný objem pracovního roztoku do vialky a poté byl 

objem doplněn vodou nebo matricí moči na 1 ml. Roztoky vzorků moči byly před 

dávkováním do HPLC systému filtrovány přes 0,2 µm PTFE filtr. 

Objem základního 

roztoku (µl) 

Objem vody nebo 

matrice moči (µl) 

Koncentrace (mg/l) 

PRO LAB MET 

1000 0 0,46 0,62 0,92 

800 200 0,368 0,496 0,736 

600 400 0,276 0,372 0,552 

400 600 0,184 0,248 0,368 

200 800 0,092 0,124 0,184 

100 900 0,046 0,062 0,092 

50 950 0,023 0,031 0,046 

25 975 0,0115 0,0155 0,023 

10 990 0,0046 0,0062 0,0092 

Tabulka 1: Příprava pracovních roztoků pro kalibraci 

 

5.2.5 Příprava mobilní fáze 

Byly použity všechny tři pumpy tohoto chromatografu. 

Pumpa A: organická složka mobilní fáze: čistý acetonitril nebo methanol 

Pumpa B:  vodná složka mobilní fáze: 0,5% vodný roztok triethylaminu upravený na 

pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové. 

Pumpa C: promývací fáze v testovaných poměrech methanol a voda nebo acetonitril 

a voda 
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5.3 Optimalizace chromatografických podmínek 

Cílem optimalizace chromatografických podmínek bylo najít podmínky, při kterých by 

docházelo k dostatečné separaci píků 4 β - blokátorů až na základní linii chromatogramu. 

Bylo zapotřebí najít vhodnou kolonu, mobilní fázi, jejich poměr a případně optimalizovat 

gradientovou eluci. Z důvodu plánovaného zapojení MEPS do systému pro on-line SPE 

extrakci byla hledána kolona s vhodným zpětným tlakem při separaci nižším než 5 MPa. 

Tento tlak byl v předchozích experimentech testován jako přibližná hranice, kdy 

nedochází k podtékání MEPS kolony zapojené do HPLC systému pomocí teflonové spojky 

a píkových šroubů. Při optimalizaci bylo dávkováno 5 µl pracovního roztoku standardu 

a průtok mobilní fáze byl nastaven na 1 ml/min. 

5.3.1 Výběr analytické kolony 

K optimalizaci separace bylo pro testování vybráno 5 druhů kolon. 

Testované kolony a podmínky separace s popisem mobilních fází a detailními 

chromatogramy jsou uvedeny na následujících stránkách.  

5.3.1.1 C18 Onyx monolithic 50 mm x 4,6 mm 

Na této koloně bylo měněno složení mobilní fáze jak poměrem, tak druhem použité 

organické složky. Při použití mobilní fáze 0,5% vodný roztok triethylaminu upravený na 

pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové/acetonitril v poměru 80/20 došlo k separaci 4 β - 

blokátorů (pindolol, metoprolol, labetalol, propranolol). Problémem byl jen nepatrně 

vyšší tlak, který měl hodnotu 5,1 MPa. Při použití mobilní fáze 0,5% vodný roztok 

triethylaminu upravený na pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové/methanol v poměru 

70/30 došlo k separaci pouze 3 β - blokátorů (pindolol, labetalol, propranolol) při tlaku 

5,9 MPa. 

Tato kolona nakonec nebyla vybrána z důvodu hledání kolony s co nejnižším tlakem při 

separaci 4 β - blokátorů. 
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Obrázek 7: Separace za podmínek C18 onyx monolithic 50 mm x 4,6 mm, složení mobilní 
fáze - 80/20 pufr/acetonitril 

 

 

Obrázek 8: Separace za podmínek C18 onyx monolithic 50 mm x 4,6 mm, složení mobilní 
fáze – 70/30 pufr/methanol 

 

5.3.1.2 YMC Triart 50 mm x 4,6 mm, velikost částic 5 µm 

Při použití mobilní fáze 0,5% vodný roztok triethylaminu upravený na pH 4,5 pomocí 

ledové kyseliny octové/acetonitril v poměru 80/20 byly detekovány 4 β - blokátory při 

tlaku 4,1 MPa. Toto složení mobilní fáze mělo nevýhodu dlouhého retenčního času. Při 

složení mobilní fáze 0,5% vodný roztok triethylaminu upravený na pH 4,5 pomocí ledové 

kyseliny octové/acetonitril v poměru 75/25 při tlaku 4,4 MPa byly rovněž separovány 4 β - 

blokátory jak při složení mobilní fáze 0,5% vodný roztok triethylaminu upravený na pH 4,5 

pomocí ledové kyseliny octové/acetonitril v poměru 80/20, ale zde došlo k separaci za 

poloviční čas. Tato kolona byla vybrána pro další optimalizaci nejen z výše uvedených 

důvodů, ale zejména kvůli nejnižšímu tlaku ze všech zkoušených kolon při separaci 4 β – 

blokátorů. To byla jedna z podmínek analýzy z důvodu pozdějšího spojení on-line s MEPS 

extrakcí. 
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Obrázek 9: Separace za podmínek YMC Triart 50 mm x 4,6 mm, velikost částic 5 µm, 
složení mobilní fáze - 80/20 pufr/acetonitril 

Obrázek 10: Separace za podmínek YMC Triart 50 mm x 4,6 mm, velikost částic 5 µm, 
složení mobilní fáze - 75/25 pufr/acetonitril 
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5.3.1.3 CN Monolithic 50 mm x 4,6 mm 

V rámci testování vhodnosti této kolony při složení mobilní fáze 0,5% vodný roztok 

triethylaminu upravený na pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové/acetonitril v poměru 

85/15 se separovaly 3 β - blokátory při tlaku 2,2 MPa. Chybí zde pík metoprololu. 

S největší pravděpodobností se nezachytil na koloně a z tohoto důvodu je tato kolona 

nevhodná pro další použití v našich měřeních. 

 

 

5.3.1.4 Ascentis Express RP amide 30 x 4,6 mm, velikost částic 2,7 µm 

Tato kolona oproti ostatním zkoušeným kolonám při složení mobilní fáze 0,5% vodný 

roztok triethylaminu upravený na pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové/acetonitril 

v poměru 80/20 vykazovala při separaci nedostatečné rozlišení pindololu od metoprololu 

při vysokém tlaku 8,2 MPa, což je pro nás nepřípustné z důvodu spojení on-line s MEPS. 

 

  

Obrázek 11: Separace za podmínek CN Monolithic 50 mm x 4,6 mm, složení mobilní fáze 
– 85/15 pufr/acetonitril 

Obrázek 12: Separace za podmínek Ascentis Express RP amide 30 x 4,6 mm, velikost 
částic 2,7 µm, složení mobilní fáze - 80/20 pufr/acetonitril 
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5.3.1.5 Ascentis Express Phenyl hexyl 30 mm x 4,6 mm, velikost částic 2,7 µm 

Byla provedena analýza s mobilní fází v poměru 0,5% vodný roztok triethylaminu 

upravený na pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové/acetonitril v poměru 80/20. 

Separovaly se 4 β - blokátory. Kolona byla vyloučena z dalších experimentů kvůli 

vysokému tlaku, který činil 7,5 MPa. Při použití mobilní fáze 0,5% vodný roztok 

triethylaminu upravený na pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové/methanol v poměru 

70/30 byly detekovány jen tři β - blokátory a tlak byl 9,9 MPa , což potvrdilo nevhodnost 

této kolony pro další optimalizaci. 

 

 

 

  

Obrázek 13: Separace za podmínek Ascentis Express Phenyl hexyl 30 mm x 4,6 mm, 
velikost částic 2,7 µm, složení mobilní fáze – 80/20 pufr/acetonitril 

Obrázek 14: Separace za podmínek Ascentis Express Phenyl hexyl 30 mm x 4,6 mm, 
velikost částic 2,7 µm, složení mobilní fáze – 70/30 pufr/methanol 



33 

5.3.2 Volba gradientu mobilní fáze 

Bylo zkoušeno pět druhů gradientů mobilní fáze. Cílem bylo najít vhodnou změnu poměrů 

mobilní fáze tak, aby došlo k optimální separaci na analytické koloně. Gradienty byly 

proměřeny při počátku separace za isokratických podmínek a začínaly v čase 1 minuty po 

nástřiku na kolonu YMC Triart 50 mm x 4,6 mm, velikost částic 5 µm. Pro další analýzy byl 

jako nejvhodnější zvolen gradient 05. 

Gradient 01 Složení mobilní fáze v % 

Čas (min) Organická fáze (ACN) Vodná fáze (pufr) 

1,00 20 80 

3,00 35 65 

6,00 35 65 

6,10 20 80 

Tabulka 2: Podmínky gradientu 01 

 

 

Obrázek 15: Separace za podmínek gradientu 01  



34 

Gradient 02 Složení mobilní fáze v % 

Čas (min) Organická fáze (ACN) Vodná fáze (pufr) 

1,00 15 85 

3,00 25 75 

6,00 25 75 

6,10 15 85 

Tabulka 3:Podmínky gradientu 02 

 

 

Obrázek 16: Separace za podmínek gradientu 02 

 

Gradient 03 Složení mobilní fáze v % 

Čas (min) Organická fáze (ACN) Vodná fáze (pufr) 

1,00 15 85 

3,00 35 65 

6,00 35 65 

6,10 15 85 

Tabulka 4: Podmínky gradientu 03 
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Obrázek 17: Separace za podmínek gradientu 03 

 

Gradient 04 Složení mobilní fáze v % 

Čas (min) Organická fáze (ACN) Vodná fáze (pufr) 

1,00 15 85 

3,00 30 70 

6,00 30 70 

6,10 15 85 

Tabulka 5: Podmínky gradientu 04 

 

 

Obrázek 18: Separace za podmínek gradientu 04 
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Gradient 05 Složení mobilní fáze v % 

Čas (min) Organická fáze (ACN) Vodná fáze (pufr) 

1,00 20 80 

3,00 30 70 

6,00 30 70 

6,10 20 80 

Tabulka 6: Podmínky gradientu 05 

Obrázek 19: Separace za podmínek gradientu 05 
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5.3.3 Parametry detekce fluorescenčního detektoru 

Pro citlivější a selektivnější měření β - blokátorů v matrici moči jsme se rozhodli použít 

fluorescenční detektor. Pro měření excitačních a emisních spekter testovaných standardů 

β - blokátorů byly jako nejvhodnější hodnoty vybrány Ex 220 nm a Em 315 nm. Jen při 

těchto hodnotách byly detekovány tři β - blokátory a zároveň odezva fluorescenčního 

detektoru byla dostatečně vysoká. Pindolol za daných testovaných podmínek nevykazoval 

žádnou odezvu na fluorescenčním detektoru. Proto byl z dalších optimalizačních kroků 

vyřazen. 

  
excitace/emise 
(nm)         

    200/320 200/340 200/320 200/300 200/310 200/315 215/315 220/260 

pindolol                 

metoprolol X x x X x x X   

labetalol                 

propranolol X X X   x X X   

  
excitace/emise 
(nm)             

  300/315 215/390 215/360 310/390 215/310 210/315 220/315 230/315 

pindolol                 

metoprolol         X x X x 

labetalol   x   X     x   

propranolol x X X X x X X X 

         

  
excitace/emise 
(nm)             

  240/315 250/315 220/390 215/310 210/315 220/320 229/338 220/280 

pindolol                 

metoprolol x x   X x X X x 

labetalol     x       
 

  

propranolol x x X X X X X   

Tabulka 7: Excitace a emise 

X – vysoká odezva fluorescenčního detektoru 

x – nízká odezva fluorescenčního detektoru 
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5.4 Optimalizace on-line MEPS extrakce 

Z důvodu selektivního stanovení  β-blokátorů v moči bylo nutno použít před analýzou 

vzorků extrakci na pevnou fázi tak, aby nedošlo ke zničení kolony matricí moči a bylo 

možné detekovat standardy v moči na dostatečně nízkých koncentračních hladinách. Pro 

vyvíjenou metodu byla vybrána pro další testování mikroextrakce (MEPS) s cílem zapojení 

MEPS přímo do HPLC systému s pomocí selekčního ventilu, teflonového držáku a píkových 

těsnění, jak je znázorněno na obrázcích níže. 

 

Obrázek 20: Schéma zapojení MEPS kolonky do HPLC systému (převzato z diplomové 

práce: Linda Naibrtová, Hradec Králové 2014), (37). 
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Obrázek 21: Schéma uchycení MEPS sorbentu do HPLC systému pomocí teflonového 

držáku a píkových šroubů (převzato ze zdroje (38)). 

 

5.4.1 Volba promývací fáze 

Pro optimalizaci on-line MEPS extrakce je velice důležitá volba promývací fáze. 

Optimalizace se týkala jak koncentrace, tak druhu použité promývací fáze při průtoku 

0,5 ml/min, která se nám potvrdila jako nejoptimálnější rychlost průtoku pro MEPS 

kolonu. Čas promývání MEPS kolony byl nastaven na 2 minuty. Poté došlo k přepnutí toku 

z MEPS na analytickou kolonu. Bylo dávkováno 5 µl vzorku a zkoušeno 10 různých 

možností promývací fáze s cílem vybrat nejvhodnější promývací fázi. Pro vyhodnocení 

promývacího procesu byla současně sledována výška píků analytů (pro roztok standardu) 

a úbytek a snížení interferujících píků po nástřiku matrice moči. Jako nejvhodnější 

promývací fáze byla vybrána voda s přídavkem 7 % acetonitrilu jako mobilní fází. Při této 

koncentraci a použité mobilní fázi docházelo k nejúčinnějšímu vymývání balastních látek 

zachycených na sorbentu, které by mohly interferovat s  analyzovanými standardy. 

A zároveň nedocházelo k nepřiměřenému vymývání analyzovaných β - blokátorů. Volba 
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této promývací fáze pro konečné měření byla potvrzena dostatečnou retencí (a velikostí 

píků) standardů z pracovního roztoku. Při jiných možnostech mobilní fáze docházelo 

k nedostatečnému vymývání balastních látek anebo vymývání standardů, což snižuje 

přesnost a správnost metody. 

Chromatografické záznamy analýzy standardů a blanku matrice moči za různých 

testovaných podmínek jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

 

Standard 

Matrice 

Obrázek 22: Volba promývací fáze - 2% methanol při průtoku 0,5 ml/min po dobu 2 minut 
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Standard 

Standard 

Matrice 

Matrice 

Obrázek 23: Volba promývací fáze - 5% methanol při průtoku 0,5 ml/min po dobu 2 minut 

Obrázek 24: Volba promývací fáze - 7% methanol při průtoku 0,5ml/min po dobu 2 minut 



42 

 

Obrázek 25: Volba promývací fáze 10% methanol při průtoku 0,5 ml/min po dobu 2 minut 

 

 

Standard 

Standard 

Matrice 

Matrice 

Obrázek 26: Volba promývací fáze - 15% methanol při průtoku 0,5 ml/min po dobu 
2 minut 
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Obrázek 28: Volba promývací fáze - 5% acetonitril při průtoku 0,5 ml/min po dobu 

2 minut 

Matrice 

Standard 

Standard 

Matrice 

Obrázek 27: Volba promývací fáze - 2% acetonitril při průtoku 0,5 ml/min po dobu 
2 minut 
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Obrázek 30: Volba promývací fáze - 10% acetonitril při průtoku 0,5 ml/min po dobu 

2 minut 

Standard 

Matrice 

Standard 

Matrice 

Obrázek 29: Volba promývací fáze - 7% acetonitril při průtoku 0,5 ml/min po dobu 2 minut 
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Obrázek 31: Volba promývací fáze - 15% acetonitril při průtoku 0,5 ml/min po dobu 

2 minut  

Matrice 

Standard 
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5.5 Optimalizace gradientové eluce s MEPS  

Po zapojení MEPS do systému bylo nutno pozměnit čas počátku gradientové eluce na 

analytické koloně. Po nástřiku vzorku na MEPS protéká C pumpou 7 % acetonitril jako 

mobilní fáze za účelem odstranění balastních látek z matrice moči. Poté následuje 

přepnutí ventilu do polohy dvě, kdy dochází ke změně toku z MEPS na analytickou kolonu 

YMC Triart 50 mm x 4,6 mm, velikost částic 5 µm, při které je mobilní fáze pufr s 

acetonitrilem v poměru 80/20 použita k eluci analytů z MEPS. V čase 2,00 minut analýzy 

zároveň dochází ke změně mobilní fáze na pufr - acetonitril v poměru 70/30, která trvá do 

7,1 minuty analýzy. V čase 7,1 minuty analýzy je kolona kondicionována zpět na mobilní 

fázi pufr - acetonitril v poměru 80/20. Z důvodů zvýšení citlivosti stanovení 

a zakoncentrování β - blokátorů z moči bylo na MEPS kolonu dále dávkováno 50 µl vzorku.  

     

Pumpa/detektor Čas (min) Průtok Vodná fáze (%) Organická fáze (%) 

C pumpa 0,30 0,5 ml/min 7 % acetonitril 

B pumpa 2,00 1ml/min 80 20 

B pumpa 4,00 1ml/min 70 30 

Fluorescenční 

detektor 

4,10    

B pumpa 7,00 1ml/min 70 30 

B pumpa 7,10 1ml/min 80 20 

Tabulka 8: Podmínky HPLC gradientu s on-line MEPS extrakcí 
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5.6 Souhrn validovaných podmínek 

Chromatografická sestava Shimadzu LC - 10 

Analytická kolona YMC Triart 50 mm x 4,6 mm, velikost částic 5 µm 

Extrakční kolona  MEPS C – 18 (SGE Analytical Science) 

Průtok mobilní fáze 1 ml/min 

Průtok promývací fáze 0,5 ml/min 

Dávkování 50 µl 

Detekce Fluorescenční Ex 220 nm a Em 315 nm  

Teplota 30 °C 

Čas analýzy 8,1 minuty 

Tlak 4,1 MPa 

Gradientová eluce se složením mobilní fáze 0,5% vodný roztok triethylaminu 

upravený na pH 4,5 pomocí ledové kyseliny octové 

a acetonitril 

Promývací fáze (MEPS) 7% acetonitril ve vodě 

    

Pumpa/detektor Čas (min) Vodná fáze (%) Organická fáze (%) 

C pumpa 0,30 7 % acetonitril 

B pumpa 2,00 80 20 

B pumpa 4,00 70 30 

Fluorescenční 

detektor 

4,10   

B pumpa 7,00 70 30 

B pumpa 7,10 80 20 

Tabulka 9: Závěrečné podmínky gradientové eluce pro validaci metody 
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Obrázek 33: Chromatogram blanku moči za validovaných podmínek on-line MEPS HPLC 

 

 

  

Obrázek 32: Chromatogram separace standardů za validovaných podmínek on-line MEPS 
HPLC 

Obrázek 34: Chromatogram separace standardů z matrice moči za validovaných 
podmínek on-line MEPS HPLC 
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5.7 Validace analytické metody 

5.7.1 Test vhodnosti chromatografického systému 

Hodnoty byly získány z analýzy roztoku standardů na střední koncentrační hladině 

kalibrační křivky při validaci testu linearity za optimálních podmínek on-line extrakce 

a separace. Hodnoty byly získány vyhodnocováním chromatografických záznamů 

softwarem LC Solution. 

5.7.1.1 Účinnost chromatografického systému - zdánlivý počet teoretických pater 

Sloučenina tR (min) W1/2 N 

MET 4,477 0,145 4792 

LAB 5,763 0,123 10938 

PRO 6,269 0,120 13523 

Tabulka 10: Účinnost chromatografického systému 

 

5.7.1.2 Faktor symetrie chromatografických píků 

Sloučenina faktor symetrie 

MET 1,464 

LAB 1,298 

PRO 1,242 

Tabulka 11: Symetrie chromatografických píků 

 

5.7.1.3 Rozlišení chromatografických píků 

Analyzované látky RS 

MET-LAB 5,356 

LAB-PRO 2,321 

Tabulka 12: Rozlišení chromatografických píků 

 

5.7.2 Linearita 

Pro měření linearity bylo použito 9 kalibračních roztoků metoprololu, labetalolu 

a propranololu o daných koncentracích. Příprava těchto roztoků je popsána v kapitole 

„Příprava pracovních roztoků pro kalibraci“. Každý kalibrační roztok standardů byl 3 krát 

změřen a z těchto hodnot byla určena průměrná plocha píku pro každou koncentraci β - 

blokátoru. Analýza linearity probíhala jak v roztoku vody, tak v matrici moči. 
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5.7.2.1 Metoprolol 

konc. (mg/l) plocha píku 

0,0092 134019 

0,023 301156 

0,046 663172 

0,092 1359131 

0,184 2735312 

0,368 5873836 

0,552 8464190 

0,736 12623963 

0,92 17449139 

Tabulka 13: Linearita metoprololu 

 

 

Obrázek 35: Graf lineární regrese metoprololu pro roztok standardu 

 

Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q  

Počet bodů n = 9   Odhad chyby 

Směrnice k = 18161583  710816 

Abs. člen q = -401461  324292 

Korelační koef. r = 0,994681  
Reziduální odch. s = 681518   

Predikce y = 42000 x = 0,024 

Tabulka 14: Statistické parametry metoprololu pro roztok standardu 
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5.7.2.2 Labetalol 

konc. (mg/l) plocha píku 

0,0062 129340 

0,0155 177362 

0,031 581271 

0,062 1218279 

0,124 2395099 

0,248 6130074 

0,372 8308193 

0,496 13163464 

0,62 15715386 

Tabulka 15: Linearita labetalolu 

 

 

Obrázek 36: Graf lineární regrese labetalolu pro roztok standardu 

 

Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q  

Počet bodů n = 9   Odhad chyby 

Směrnice k = 25834511  773776 

Abs. člen q = -355216  237902 

Korelační koef. r = 0,996875   
Reziduální odch. s = 499965   

Predikce y = 42000 x =  

Tabulka 16: Statistické parametry labetalolu pro roztok standardu 
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5.7.2.3 Propranolol 

konc. (mg/l) plocha píku 

0,0046 137731 

0,0115 210113 

0,023 540908 

0,046 1143084 

0,092 2367499 

0,184 5299356 

0,276 6820437 

0,368 11475892 

0,46 15664561 

Tabulka 17: Linearita propranololu 

 

 

Obrázek 37: Graf lineární regrese propranololu pro roztok standardu 

 

Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q  

Počet bodů n = 9   Odhad chyby 

Směrnice k = 32482172  1703929 

Abs. člen q = -436672  388688 

Korelační koef. r = 0,990506  
Reziduální odch. s = 816849   

Predikce y = 42000 x = 0,015 

Tabulka 18: Statistické parametry propranololu pro roztok standardu 
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5.7.2.4 Metoprolol v matrici moči 

konc. (mg/l) plocha píku 

0,0092 144910 

0,023 265049 

0,046 463296 

0,092 1255794 

0,184 2442608 

0,368 4932848 

0,552 7345658 

0,736 11496891 

0,92 14939987 

Tabulka 19: Linearita metoprololu v matrici moči 

 

 

Obrázek 38: Graf lineární regrese metoprololu v moči 

 

Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q  

Počet bodů n = 9   Odhad chyby 

Směrnice k = 15857230  581416 

Abs. člen q = -353090  265257 

Korelační koef. r = 0,995328  
Reziduální odch. s = 557452   

Predikce y = 42000 x = 0,025 

Tabulka 20: Statistické parametry metoprololu v matrici moči 
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5.7.2.5 Labetalol v matrici moči 

konc. (mg/l) plocha píku 

0,0062 130967 

0,0155 272799 

0,031 455736 

0,062 1247629 

0,124 2462194 

0,248 5107420 

0,372 7562993 

0,496 11318004 

0,62 12653608 

Tabulka 21: Linearita labetalolu v matrici moči 

 

 

Obrázek 39: Graf lineární regrese labetalolu v moči 

 

Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q  

Počet bodů n = 9   Odhad chyby 

Směrnice k = 21314502  595194 

Abs. člen q = -97599  182996 

Korelační koef. r = 0,997282  
Reziduální odch. s = 384577   

Predikce y = 42000 x =  

Tabulka 22: Statistické parametry labetalolu v matrici moči 
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5.7.2.6 Propranolol v matrici moči 

konc. (mg/l) plocha píku 

0,0046 166432 

0,0115 303396 

0,023 482672 

0,046 1234927 

0,092 2452205 

0,184 4981869 

0,276 7242347 

0,368 10837091 

0,46 13858172 

Tabulka 23: Linearita propranololu v matrici moči 

 

 

Obrázek 40: Graf lineární regrese propranololu v moči 

 

Statistické parametry pro regresi  :  y = k x + q  

Počet bodů n = 9   Odhad chyby 

Směrnice k = 29635675  750009 

Abs. člen q = -206679  171087 

Korelační koef. r = 0,997766  
Reziduální odch. s = 359548   
Predikce y = 42000 x = 0,008 

Tabulka 24: Statistické parametry propranololu v matrici moči 
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5.7.3 Opakovatelnost 

Pro test opakovatelnosti byly použity 3 roztoky standardů na různých koncentračních 

hladinách, které byly 6 krát opakovaně dávkovány do systému. Ze získaných ploch píků se 

určily relativní směrodatné odchylky jednotlivých β - blokátorů při dané koncentraci. 

Koncentrace (mg/l) 0,023 0,0155 0,0115 

Měření MET LAB PRO 

1 248115 249077 239340 

2 253866 264598 204988 

3 257673 289865 216344 

4 238232 222036 205954 

5 202846 232777 193344 

6 209282 218637 184413 

průměr 235002 246165 207397 

SD 23442 27485 19152 

RSD (%) 9,98 11,17 9,23 

Tabulka 25: Měření opakovatelnosti na nízké koncentrační hladině kalibrační křivky 

 

Koncentrace (mg/l) 0,184 0,124 0,092 

Měření MET LAB PRO 

1 2727249 2518107 2365327 

2 2863868 2671720 2479346 

3 2701415 2592087 2375472 

4 2835324 2712211 2533190 

5 2680820 2605056 2457489 

6 2755114 2607458 2394710 

průměr 2760632 2617773 2434256 

SD 73835 67365 66530 

RSD (%) 2,67 2,57 2,73 

Tabulka 26: Měření opakovatelnosti na střední koncentrační hladině kalibrační křivky 
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Koncentrace (mg/l) 0,92 0,62 0,46 

Měření MET LAB PRO 

1 6936719 6241023 6234597 

2 6781804 6104962 6105331 

3 7170454 6308464 6332928 

4 6866940 6145472 6083751 

5 6890978 6153941 6013957 

6 6869094 6149063 6099791 

průměr 6919332 6183821 6145059 

SD 132929 75628 116521 

RSD (%) 1,92 1,22 1,90 

Tabulka 27: Měření opakovatelnosti na nejvyšší koncentrační hladině kalibrační křivky 

 

Opakovatelnost stanovení byla dále provedena i pro roztoky z matricové kalibrační křivky 

na identických koncentračních hladinách. 

Koncentrace (mg/l) 0,023 0,0155 0,0115 

Měření MET LAB PRO 

1 291080 272720 335073 

2 288999 285865 275383 

3 297749 279267 311549 

4 289732 267076 297870 

5 291530 243378 270702 

6 264450 262433 292509 

průměr 287257 268457 297181 

SD 11595 14868 23836 

RSD (%) 4,04 5,54 8,02 

Tabulka 28: Měření opakovatelnosti na nízké koncentrační hladině kalibrační křivky 
v matrici moči 
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Koncentrace (mg/l) 0,184 0,124 0,092 

Měření MET LAB PRO 

1 2510886 2493241 2448814 

2 2506448 2538689 2531413 

3 2453153 2493133 2422740 

4 2474968 2566362 2530461 

5 2512511 2568342 2495181 

6 2495565 2579291 2470491 

průměr 2492255 2539843 2483183 

SD 23654 38540 44048 

RSD (%) 0,95 1,52 1,77 

Tabulka 29: Měření opakovatelnosti na střední koncentrační hladině kalibrační křivky 
v matrici moči 

 

Koncentrace (mg/l) 0,92 0,62 0,46 

Měření MET LAB PRO 

1 6037458 5126418 5732404 

2 6065760 4999738 5473010 

3 5923580 5120467 5588479 

4 5938644 5064125 5568317 

5 5917944 5069689 5526030 

6 5910204 4998508 5444560 

průměr 5965598 5063158 5555467 

SD 67864 55734 102497 

RSD (%) 1,14 1,10 1,84 

Tabulka 30: Měření opakovatelnosti na nejvyšší koncentrační hladině kalibrační křivky 
v matrici moči 
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5.7.4 Přesnost 

Přesnost metody byla hodnocena v matrici moči ze tří nástřiků z 6 vialek samostatně 

připravených vzorků moči na třech koncentračních hladinách s přídavkem všech tří 

standardů. Roztoky matrice moči byly připraveny použitím třech různých objemů 

pracovního roztoku standardů (25, 200 a 1000 µl), které byly zředěny matricí moči. 

Koncentrace (mg/l) 0,023 0,0155 0,0115 

vialka MET LAB PRO 

1 223583 234758 195812 

2 231971 257399 222020 

3 237733 236010 207285 

4 225640 204466 170704 

5 271111 230237 222600 

6 229251 236206 203411 

Průměr 236548 233179 203639 

SD 17648 16967 19270 

RSD (%) 7,46 7,28 9,46 

Tabulka 31: Měření přesnosti metody v matrici moči při koncentraci metoprololu 
0,023 mg/l, labetalolu 0,0155 mg/l a propranololu 0,0115 mg/l 
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Koncentrace (mg/l) 0,184 0,124 0,092 

vialka MET LAB PRO 

1 1963742 1937887 1832018 

2 1945780 2026578 1876182 

3 1905347 1998814 1865298 

4 2023369 2095835 1945952 

5 1891004 1955838 1849689 

6 1805594 1813091 1668855 

Průměr 1922473 1971341 1839666 

SD 73987 95611 92328 

RSD (%) 3,85 4,85 5,02 

Tabulka 32: Měření přesnosti metody v matrici moči při koncentraci metoprololu 
0,184 mg/l , labetalolu 0,124 mg/l a propranololu 0,092 mg/l 

 

Koncentrace (mg/l) 0,92 0,62 0,46 

vialka MET LAB PRO 

1 5252042 4873544 4666190 

2 5274436 5019030 4788993 

3 5240034 5035438 4751656 

4 5203989 5033376 4815358 

5 5205138 4980616 4578223 

6 5192717 5146155 4828341 

Průměr 5228059 5014693 4738127 

SD 32321 88504 97589 

RSD (%) 0,62 1,76 2,06 

Tabulka 33: Měření přesnosti metody v matrici moči při koncentraci metoprololu 
0,92 mg/l , labetalolu 0,62 mg/l a propranololu 0,46 mg/l 
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5.7.5 Výtěžnost 

Výtěžnost měření byla určena dělením průměrných hodnot ploch píků standardů v matrici 

moči průměrnou plochou píků roztoku standardů při stejných koncentracích ve vodě. Pro 

stanovení výtěžnosti bylo měřeno 6 vzorků moči s přídavkem standardů na třech 

koncentračních hladinách. 

Koncentrace (mg/l) 0,023 0,0155 0,0115 

  MET LAB PRO 

  93,15% 98,97% 92,45% 

  96,65% 108,52% 104,83% 

  99,05% 99,50% 97,87% 

  112,96% 97,07% 105,10% 

  95,52% 99,59% 96,04% 

  86,21% 93,23% 88,86% 

Průměrná výtěžnost 97,26% 99,48% 97,53% 

SD 8,86 5,04 6,54 

RSD (%) 9,11 5,06 6,71 

Tabulka 34: Výtěžnost MEPS extrakce při koncentraci metoprololu 0,023 mg/l, labetalolu 
0,0155 mg/l a propranololu 0,0115 mg/l 
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Koncentrace (mg/l) 0,184 0,124 0,092 

  MET LAB PRO 

  97,66% 101,67% 97,70% 

  96,77% 106,32% 100,05% 

  94,76% 104,86% 99,47% 

  100,63% 109,95% 103,77% 

  94,05% 102,61% 98,64% 

  89,80% 95,12% 89,00% 

Průměrná výtěžnost 95,61% 103,42% 98,11% 

SD 3,68 5,01 4,92 

RSD (%) 3,85 4,85 5,02 

Tabulka 35: Výtěžnost MEPS extrakce při koncentraci metoprololu 0,184 mg/l , labetalolu 
0,124 mg/l a propranololu 0,092 mg/l 

 

Koncentrace (mg/l) 0,92 0,62 0,46 

 MET LAB PRO 

  93,79% 100,93% 93,05% 

  94,19% 103,94% 95,50% 

  93,58% 104,28% 94,76% 

  92,93% 104,24% 96,03% 

  92,73% 106,57% 96,29% 

  96,53% 108,47% 97,97% 

Průměrná výtěžnost 93,96% 104,74% 95,60% 

SD 1,37 2,56 1,64 

RSD (%) 1,29 2,69 1,57 

Tabulka 36: Výtěžnost MEPS extrakce při koncentraci metoprololu 0,92 mg/l , labetalolu 
0,62 mg/l a propranololu 0,46 mg/l 
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5.7.6 Robustnost 

Při testování tohoto parametru byl pozorován a hodnocen vliv teploty na velikost ploch 

píků při separaci. Robustnost byla vypočítána z poměru průměrných ploch píků při 

testované teplotě k průměru ploch píků při teplotě 30 °C, která byla určena jako 

nejvhodnější pro naši analýzu. Při měření byly použity dva vzorky o stejné koncentraci, 

které byly proměřeny dvakrát při čtyřech teplotách (30, 40, 50 a 60 °C).  

Teplota 30°C 

  MET LAB PRO 

Plocha 2529700 2314567 2208526 

Plocha 2510470 2295384 2214044 

Průměr 2520085 2304976 2211285 

Teplota 40°C 

  MET LAB PRO 

Plocha 2281342 2109497 2072036 

Plocha 2154233 1965118 1985770 

Průměr 2217788 2037308 2028903 

Robustnost 88,00% 88,39% 91,75% 

Teplota 50°C 

  MET LAB PRO 

Plocha 2036288 1910043 2083876 

Plocha 2030032 1814260 1965246 

Průměr 2033160 1862152 2024561 

Robustnost 80,68% 80,79% 91,56% 

Teplota 60°C 

  MET LAB PRO 

Plocha 1577218 1559567 1814396 

Plocha 1726063 1665296 1838563 

Průměr 1651641 1612432 1826480 

Robustnost 65,54% 69,95% 82,60% 

Tabulka 37: Robustnost 
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6 Závěr 

Během této práce byla vyvinuta, optimalizována a validována metoda určená pro 

stanovení metoprololu, labetalolu a propranololu v moči. Byly nalezeny optimální 

podmínky pro metodu on-line spojení MEPS a HPLC. 

K analýze byly využity tyto optimální podmínky: Kolona YMC Triart 50 mm x 4,6 mm, 

velikost částic 5 µm, extrakční kolona MEPS C – 18 SGE Analytical Science, gradientová 

eluce se složením mobilní fáze 0,5% vodný roztok triethylaminu upravený na pH 4,5 

pomocí ledové kyseliny octové a acetonitril s rychlostí průtoku 1ml/min a detekce pomocí 

fluorescenčního detektoru při vlnových délkách Ex 220 nm a Em 315 nm při konstantní 

teplotě 30 °C a tlaku 4,1 MPa. Promývací fáze MEPS byla zvolena 7% acetonitril s rychlostí 

průtoku 0,5ml/min. Nástřik vzorku byl 50 µl standardu či moči.  

Byl testován parametr linearity v daném koncentračním rozmezí. Korelační koeficient pro 

metoprolol byl 0,994681, labetalol 0,996875, propranolol 0,990506 a v matrici pro 

metoprolol v moči 0,995328, labetalol v moči 0,997282 a propranolol v moči 0,997766. 

Během testování systému byla vyjádřena opakovatelnost jako relativní směrodatná 

odchylka RSD u třech různých koncentrací standardů ve vodě a v matrici moči. 

U metoprololu ve vodě byla RSD 9,98%, 2,67%, 1,92%, u labetalolu ve vodě byla RSD 

11,17%, 2,57%, 1,22% a u propranololu ve vodě byla RSD 9,23%, 2,73%, 1,90%. 

U metoprololu v matrici moči byla hodnota RSD 4,04%, 0,95%, 1,14%, u labetalolu 

v matrici moči 5,54%, 1,52%, 1,10% a u propranololu v matrici moči 8,02%, 1,77%, 1,84%. 

Byla hodnocena přesnost metody vyjádřená relativní směrodatnou odchylkou při třech 

různých koncentracích, která byla u metoprololu 7,46%, 3,85%, 0,62%, u labetalolu 7,28%, 

4,85%, 1,76% a u propranololu 9,46%, 5,02% a 2,06%. 

Byla také hodnocena správnost metody pomocí hodnot výtěžnosti. Ta se pohybovala 

u metoprololu v rozmezí 93,96% - 95,43%, u labetalolu v rozmezí 99,48% - 104,74% 

a u propranololu v rozmezí 95,60% - 98,11%. 

Testování robustnosti metody prokázalo vliv změn podmínek analýzy, v našem případě 

teploty, na plochy píků analytů. 
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Byly získány hodnoty rozlišení píků, symetrie píků a počtu teoretických pater. Rozlišení 

mezi píkem metoprololu a labetalolu bylo 5,356, rozlišení mezi píkem labetalolu 

a propranololu bylo 2,321. Hodnota faktoru asymetrie se pohybovala v rozmezí 1,242 – 

1,464. Počet teoretických pater N byl pro metoprolol 4792, labetalol 10938 a propranolol 

13523. 

V rámci diplomové práce byla vytvořena originální metoda umožňující stanovení 

vybraných tří β – blokátorů (metoprolol, labetalol, propranolol) v reálné matrici moči bez 

předchozí úpravy vzorku. Jedinou úpravou vzorku moči byla filtrace přes 0,2 µm PTFE filtr.  

Zapojení sorbentu MEPS přímo do instrumentace HPLC pomocí šesticestného přepínacího 

ventilu je zatím v odborné literatuře nepopsané. Diplomová práce ukázala, že technické 

provedení tohoto spojení je možné a jeví se jako poměrně perspektivní pro on-line úpravu 

vzorků ze složitých matric, zejména tam, kde je při separaci možné použít kolony s nižším 

zpětným tlakem.  
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