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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Anežka Chadtová 

Školitel: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová Ph.D. 

Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vitaminu B1 v klinickém 

výzkumu 

Předkládaná diplomová práce popisuje vývoj a částečnou validaci nové HPLC metody 

pro stanovení vitaminu B1 (thiamin hydrochloridu) a jeho fosforylovaných derivátů 

(thiamin monofosfátu, thiamin pyrofosfátu). Tato metoda je založena na využití 

kapalinové chromatografie s nepřímou fluorescenční detekcí. Separace bylo dosaženo 

využitím moderní monolitní stacionární fáze druhé generace Chromolith® High 

Resolution RP-18e 100 x 4,6 mm (Merck, Německo) v kombinaci s gradientovou elucí 

mobilní fáze, kterou tvoří směs 95% fosfátového pufru 10 mmol/l o pH 6,5  

a 5% acetonitrilu (ACN), průtoková rychlost mobilní fáze byla 2,5 ml/min, od 2,1. min 

4 ml/min. Pro fluorescenční detekci thiamin hydrochloridu (TH), thiamin monofosfátu 

(TMP) a thiamin pyrofosfátu (TPP, thiamin difosfátu) byla nutná jejich chemická 

oxidace hexakynoželezitanem draselným na thiochrom a jeho adekvátní estery, které 

mají fotoluminiscenční aktivitu. Chromatografická metoda byla částečně validována, 

byl stanoven faktor symetrie, účinnost kolony, rozlišení chromatografických píků, limit 

detekce a kvantifikace a opakovatelnost derivatizace a nástřiku.  Další vývoj metody  

se bude soustředit na vývoj extrakčního postupu pro úpravu vzorků moči a séra,  

se snahou docílit jednoduché a rychlé metody, která bude využita pro potřeby 

pacientů III. interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

  



 

Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Anežka Chadtová 

Supervisor: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová Ph.D. 

Title of diploma thesis: Development of HPLC method for determination of vitamin B1 

in clinical research 

The present thesis describes the development and partial validation of the new HPLC 

method for determination of vitamin B1 (thiamine hydrochloride) and its 

phosphorylated derivatives (thiamine monophosphate, thiamine pyrophosphate). This 

method is based on the use of liquid chromatography with indirect fluorescence 

detection. Separation was achieved using modern second generation monolithic 

stationary phase High Resolution Chromolith RP-18e 100 x 4.6 mm (Merck, Germany) 

in combination with gradient elution. Mobile phase was consisting of the mixture of 

95% phosphate buffer 10 mmol / l pH 6 5 and 5% acetonitrile (ACN), flow rate of the 

mobile phase was 2.5 ml / min, from 2.1. min 4 ml / min. For fluorescence detection of 

thiamin hydrochloride (TH), thiamin monophosphate (TMP) and thiamine 

pyrophosphate (TPP, thiamine diphosphate) was necessary to use chemical oxidation 

by potassium ferricyanide to thiochrome and its adequate esters having 

photoluminescence activity. Chromatographic method has been partially validated. 

Peak symmetry, Column efficiency, Peak resolution, Limit of detection and 

quantification, Repeatability of extraction and derivatisation were determined. Project 

will continue by focusing on the urine and serum samples pretreatment procedure, to 

effort the simple and short preanalytical phase, which will be used for patients of  

3rd Internal Gerontometabolic Clinic, University Hospital in Hradec Králové.    
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 
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1.1 ÚVOD 

Kapalinová chromatografie je v posledních letech stále více prosazována 

v biochemických laboratořích. Jako separační metoda se využívá ke stanovení lékových 

hladin ale i biologicky aktivních látek 

Vitamin B1 (thiaminu) je ve vodě rozpustný vitamin, který je esenciální pro 

metabolismus sacharidů, nukleových kyselin a aminokyselin (metabolismus glukózy, 

glycerolu a Krebsův cyklus). Insuficience thiaminu, často u starších pacientů, vede 

k mnoha závažným projevům až k onemocnění beri-beri, Wernickeho-Korsakoffovo 

syndromu, Wernickeho encefalopatii a Korsakoffovově psychóze. Neléčený deficit 

vitaminu B1 má za následek kóma až smrt. Stanovení thiaminu a jeho fosforylovaných 

derivátů (thiamin monofosfátu, thiamin pyrofosfátu) se dnes běžně provádí ve vzorcích 

potravin. Stanovení vitaminu B1 v biologickém materiálu je v některých biochemických 

laboratořích dostupné, ovšem metody pro stanovení jeho aktivních forem k dispozici 

běžné nejsou. Právě tyto deriváty jsou však klíčové pro hlavní biochemické aktivity 

vitaminu B1. 

1.2 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce byl vývoj a částečná validace chromatografické separace thiaminu, 

thiamin monofosfátu a thiamin pyrofosfátu se snahou využít moderních trendů 

v kapalinové chromatografii. Hlavním cílem bylo použití moderní stacionární fáze tak, 

aby byla vyvinuta rychlá, jednoduchá a citlivá metoda, která bude sloužit pro potřeby 

Výzkumné laboratoře III. interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice Hradec 

Králové  
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2.1 VITAMIN B1 

2.1.1 Biochemické a fyzikální vlastnosti 

Thiamin (vitamin B1, aneurin) je ve vodě rozpustný vitamin skupiny B. Vyskytuje se 

v těle a v potravinách jako thiamin pyrofosfát (TPP), primární koenzym, i jako thiamin 

trifosfát (TTP). Volný thiamin a estery fosfátů jsou často v komplexu s proteiny. 

V živočišných tkáních se vyskytují hlavně estery fosfátů, v rostlinách nalezneme naopak 

především volnou bázi thiaminu. Vitamin B1 je absorbován především v jejunu a je 

transportován krví v plazmě a erytrocytech. TPP se podílí na oxidativní dekarboxylaci 

z 2-ketokyseliny na karboxylovou kyselinu a účastní se transketolázové reakce 

pentosofosfátovou cestou. Je esenciální pro metabolismus sacharidů, nukleových 

kyselin i aminokyselin (metabolismus glukózy, glycerolu a Krebsův cyklus). TPP  

a ostatní fosforylované deriváty mají také důležitou funkci při přenosu nervových 

impulzů. Avšak přesný mechanismus neurotransmise není známý [1]. 

Thiamin je tvořen z pyrimidinové části (2-methyl-4-aminopyrimidin) a z thiazolové 

části [5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol] spojené přes methylenový můstek. Poprvé 

byla tato molekula syntetizována v roce 1936 R. R. Williamsem a J. K. Clinem na 

Columbia University v New Yorku. Můžeme rozlišit tři různé funkční části molekuly 

thiaminu a to katalyticky aktivní aromatický thiazolový heterocykl, pyrimidinový 

aromatický heterocykl účastnící se katalýzy a důležitý pro rozpoznání enzymem,  

a hydroxyethylovou skupinu, na kterou se váží estery kyseliny fosforové [2].  

 
Obr. 1 Chemická struktura thiaminu ve formě volné báze 

Hydroxyethylová skupina thiaminu může být esterifikována na thiamin monofosfát 

(TMP), thiamin difosfát (thiamin pyrofosfát, TPP) a thiamin trifosfát (TTP). Zatímco 

TMP je fosfoester, TPP a TTP jsou fosfoanhydridy a tyto vazby jsou energeticky stejně 

bohaté jako vazby di- a tri- fosfátů nukleosidů, mají vysoký potenciál přenosu 

fosfátových skupin. Apoenzymy ale registrují jen difosforylované deriváty. Thiamin je 

fosforylován fosfokinásou na TPP. TMP je tvořen z TPP defosforylací a TTP dalším 

fosforylačním krokem [1, 2]. 
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Obr. 2: Chemická struktura thiamin monofosfátu 

 
Obr. 3 Chemická struktura thiamin pyrofosfátu 

 
Obr. 4 Chemická struktura thiamin trifosfátu 

Vodný roztok thiamin hydrochloridu o pH 2,9 má absorbční maximum při 246 nm. 

Dvě maxima má při pH 5,5 (234 nm a 264 nm), což odpovídá pyrimidinovému  

a thiazolovému heterocyklu. Volný thiamin nefluoreskuje [1]. 

Thiamin je relativně hydrofilní molekula, dobře rozpustná ve vodě, ale špatně  

v organických rozpouštědlech včetně ethanolu. Vodné roztoky jsou nejstabilnější při 

pH 2 a 4. Při stoupajícím pH směrem k neutrálním hodnotám a alkalickém pH je 

vitamin vysoce nestabilní. Také varem se thiamin rozkládá v slabě kyselých až 

zásaditých roztocích. Obě reakce jsou závislé na pH a velmi ovlivňovány dalšími 

fyzikálně-chemickými faktory jako jsou oxidačně - redukční činidla, anorganické báze, 

redukční činidla, komplexní činidla, radiace, ultrazvukové vlny a thiaminásové enzymy 

[2]. 
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2.1.2 Biologický význam 

Mikroorganismy, houby a rostliny thiamin syntetizují, ale živočichové musí spoléhat 

na vnější potravní zdroje. Jeho potřebná hladina se u jednotlivců může výrazně lišit a to 

v závislosti na věku, na příjmu energie a sacharidů a na tělesné hmotnosti. Podle Food 

and Nutrition Board of US Institute of Medicine je doporučený denní příjem dospělého 

člověka 0,5 mg/1000 kcal (4184 KJ), ale nová data poukazují na to, že starší lidé mají 

nižší dostupnost thiaminu a tudíž by jejich doporučená denní dávka měl být zvýšena na 

příjem 1mg za den, i když spotřebují méně než 2000 kcal (8368 KJ za den) [2, 12].  

 
Obr. 5: Potraviny bohaté na thiamin jsou např. hovězí maso, játra, fazole, ořechy  

a rýže [17] 

Nízká hladina thiaminu odpovídá specifickým poruchám. Nedostatek vitaminu B1 

vede k nedokonalému zpracování alfa-oxokyselin a následně k poruchám metabolismu 

sacharidů, které buňkám dodávají energii, následně k neurologickým poruchám. 

Hypovitaminóza se projevuje nechutenstvím, únavou, závratěmi, poklesem krevního 

tlaku, poruchami rytmu, změnami EKG, svalovými bolestmi a poruchami nervovými  

i psychickými. Metabolický stres v důsledku těžké nemoci akutně zvyšuje spotřebu 

thiaminu stejně jako v důsledku zvýšeného oxidačního metabolismu nebo zvýšeného 

příjmu sacharidů v potravě [4, 10]. 

Typický deficit thiaminu u lidí se projevuje onemocněním beri-beri, 

charakterizovaným polyneuritidou a paralýzou dolních končetin. Mimoto takzvaná 

suchá beri-beri a vzácná vlhká beri-beri vedou k edému a srdeční insuficienci. Do konce 

19. století byla beri-beri hlavním zdravotním problémem východoasijských zemí 

spoléhajících se na leštěnou rýži jako téměř výhradní zdroj potravy. Dnes zůstala  
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beri-beri problémem v některých izolovaných oblastech. V západní populaci nalezneme 

nedostatek thiaminu pravidelně u starších lidí, těhotných a kojících žen, dále  

u pacientů s AIDS nebo DM a u chronických alkoholiků, u kterých se může rozvinout 

Wernickeho-Korsakoffovův syndrom nebo Wernickeho encefalopatie, akutní 

manifestace nedostatku thiaminu, která je představovaná ataxií, oftalmoplegií  

a komplexním stavem zmatenosti. Deficit vitaminu B1 neléčený okamžitě 

farmakologickými dávkami thiaminu má za následek kóma a smrt. Korsakoffova 

psychóza, někdy považovaná za chronickou fázi Wernickeho encefalopatie, bývá 

charakterizovaná retrográdní i anterográdní amnesií. To je spojováno se zhoubnými 

nádory thalamu a mamilárních těles [2].  

Deficit thiaminu je také nejdůležitějším nedostatkem z vitaminů při refeeding 

syndromu vzhledem k jeho rychlé spotřebě během glykolýzy. Jeho deficit narušuje 

metabolismus glukózy (reakce pyruvátdehydrogenázy) a vede až k navození laktátové 

acidózy a dále může vést ke krátkodobým ztrátám paměti až konfabulacím (Korsakovův 

syndrom). Refeeding syndrom je soubor metabolických abnormalit, které jsou 

zapříčiněné obnoveným příjmem potravy, především podáním vysokého množství 

glukózy, u pacientů trpících závažnou malnutricí až podvýživou. Rizikovou skupinou 

mohou být pacienti s dlouhodobě narušeným příjmem potravy, hlavně geriatričtí 

pacienti, senioři s těžkými depresivními poruchami, špatně kontrolovaní pacienti trpící 

diabetem, onkologičtí pacienti, pacienti s malabsorbčním syndromem a další [10, 11]. 

Denní potřeba thiaminu je 1-2 mg v závislosti na přívodu uhlohydrátů ve stravě.  

Ve farmaceutických přípravcích je podáván nitrosvalově nebo podkožně a perorálně 

dětem i dospělým k léčbě avitaminózy nebo hypovitaminózy vitaminu B1, dále k terapii 

neuropatie, neuritidy, neuralgie, parézy periferních nervů, sclerosis multiplex, herpes 

zoster, psychických poruch, myalgie a svalové slabosti, alkoholismu, infekce, 

malabsorbčního syndromu různého původu, při terapii antibiotiky a chemoterapeutiky, 

která narušují střevní flóru syntetizující mimo jiné vitaminy B skupiny. Ve stáří, 

během gravidity, při laktaci a při vyšší tělesné námaze je potřeba thiaminu zvýšena. 

Nedostatek vitaminu B1 se může vyskytnout u pacientů s renálním onemocněním 

léčených dialýzou a u pacientů dlouhodobě léčených hypertonickými roztoky glukózy 

[4, 5]. 

Předávkování nebylo popsáno. Může dojít ke krátkodobé podrážděnosti. Thiamin se 

snadno distribuuje do většiny tkání a přestupuje i do mateřského mléka. V organismu 

se neukládá. Je rozpustný ve vodě a močí je vylučován nadbytek přesahující spotřebu  

i jeho metabolity [4, 5]. 
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2.1.3 Metabolismus 

TPP hraje významnou roli jako koenzym některých enzymů a enzymových komplexů. 

Příkladem je enzym transketoláza a enzymové komplexy pyruvátdehydrogenázy  

a 2-oxoglutarátdehydrogenázy, které jsou přítomné téměř ve všech organismech. Hrají 

důležitou roli při katabolismu a jsou klíčové v energetickém metabolismu buněk. TPP-

dependentní enzymy obvykle katalyzují oxidační konverzi (aerobní oxidační 

dekarboxylaci) nebo neoxidační přenos 2-ketokyseliny (anaerobní odbourání 

pyruvátu). Snížení aktivity těchto enzymů a důsledky nedostatku thiaminu vedou ke 

snížení oxidace glukózy. Mozek je závislý na oxidačním metabolismu, proto je výrazněji 

ohrožen deficitem vitaminu B1 než ostatní orgány [1, 2, 3]. 

 

Obr. 6: Thiamin - dependentní enzymy v metabolismu glukózy [22] 

  



 

16 

2.2 METODY STANOVENÍ VITAMINU B1 

Od objevu thiaminu a jeho pojmenování jako vitamin B1 v roce 1927 (British Medical 

Research Council), byly vyvinuty mnohé odlišné analytické metody kvantitativního 

stanovení jak celkového množství thiaminu, tak jeho volné báze a esterů. Tyto 

analytické metody zahrnují měření hladiny celkového vitaminu B1 v plné krvi nebo 

v erytrocytech a stanovení aktivity erytrocytové transketolázy, která vyjadřuje 

množství TPP jako kofaktoru. Hladina thiaminu v moči vzhledem k jeho dennímu příjmu 

v potravě se stala základem pro bilanční studie posuzující adekvátní denní příjem. 

K hodnocení stavu thiaminu byly také použity plazmové koncentrace pyruvátu nebo 

laktátu. K detekci vitaminu B1 byla využita řada metod, mezi které patří kolorimetrie, 

titrační metody, spektrofotometrie a fluorimetrie. Klasické techniky analýzy thiaminu 

z biologických vzorků zahrnují mikrobiologické i chemické metody, které byly mnoho 

let akceptovány jako rutinní. Po objevení vysokoúčinné kapalinové chromatografie 

(HPLC) se výrazně zlepšila spolehlivost a účinnost testů vzorků rozpustných ve vodě  

i v tucích. Vysoce spolehlivé HPLC metody jsou dostupné i pro analýzu thiaminu [1, 12]. 

Hladiny vyloučeného thiaminu v moči můžeme změřit mnoha různými technikami, 

mezi něž patří thiochromová metoda založená na oxidaci thiaminu podle Besseye 

z roku 1952, mikrobiologická metoda využívající Lactobacillus viridescens podle 

Sauberlicha z roku 1979 a vysoce účinná kapalinová chromatografie (HPLC) podle 

Resera z roku 1978. Vyhodnocení množství thiaminu v moči představuje několik 

problémů. Konkrétně, hladina vitaminu B1 v moči u jednotlivců individuálně kolísá. Je 

obtížné sbírat moč po 24 hodin a v náhodném vzorku moči se odráží rozdílné hladiny 

thiaminu s přispěním nedávné konzumace v potravě a cirkadiálních rytmů. Ranní 

vzorek moči obsahuje hladinu vitaminu srovnatelnou s výsledky 24-hodinového odběru 

moči a jeho chromatografickým stanovením v krvi. Z toho vyplývá, že ranní vzorek moči 

je nejvhodnější pro měření vyloučeného thiaminu. Obecně je platné, že využití  

a ukládání thiaminu v těle je úměrné příjmu thiaminu. Pokud je celkový denní příjem 

0,50mg/1000kcal, je vyloučeno ~ 100μg, pokud je denní příjem vitaminu  

~ 0,35mg/1000kcal, ~ 40 – 90 μg je vyloučeno a příjmu ~ 0,2mg/1000kcal odpovídá 

vyloučení 5 – 25 μg thiaminu. Nízké hladiny vitaminu (0 – 15 μg) byly nalezeny  

u pacientů s beri-beri a ukazuje to na přirozený rezervní mechanismus, kdy se tělo blíží 

nedostatku nebo vyčerpání zásob thiaminu. Především u starších pacientů nebo 

pacientů léčených diuretiky, hlavně furosemidem, může být zvýšena exkrece thiaminu 

močí. To může zavinit i jeho subklinický deficit [9]. 
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2.2.1 Extrakce 

Extrakční postup je závislý na požadavcích badatele na kvantifikaci celkového 

thiaminu nebo volného thiaminu a jeho fosforylovaných derivátů. Volný thiamin je 

obvykle extrahován z různých zdrojů klinických vzorků nebo potravin kyselou 

hydrolýzou minerálními kyselinami a následnou fosforolytickou nebo proteolytickou 

reakcí. Tento krok je nezbytný k uvolnění vazby na proteiny a defosforylaci derivátů. Při 

stanovení množství volného thiaminu a jeho individuálních fosforylovaných esterů se 

nehydrolyzují esterové vazby [1, 12]. 

Obecně extrakční procedura mikrobiologického stanovení vyplývá z extrakčního 

postupu u chemického stanovení thiochromovou reakcí. Vzorek reaguje s 0,1M HCl 

nebo s 0,1M H2SO4. Preferováno je použití kyseliny chlorovodíkové, protože 

nerozpustné sírany mohou absorbovat thiamin. Okyselený vzorek je 30 minut 

hydrolyzován v parní lázni nebo je umístěn do autoklávu na 15 minut při 121°C. 

Vitamin B1 je stabilní při nízkém pH, při kterém jsou komplexy thiamin-protein 

hydrolyzovány. Po hydrolýze následuje úprava pH na 4,5 a enzymová reakce se dokončí 

inkubací přes noc při 37°C nebo při 45-50°C po dobu 3 hodin. Enzymová reakce 

uvolňuje volný thiamin z fosforylovaných derivátů. Přeměna fosfátových esterů 

thiaminu na volný thiamin je nutná pro mikrobiologická stanovení, protože  TPP má 

pouze přibližně 60% aktivity potřebné k ekvimolárnímu stanovení množství thiaminu. 

První enzym použitý pro hydrolýzu thiaminu byl amylolytický enzym amylása, který se 

dnes už ale nepoužívá. Hasselmann a kol. zjistili vyšší hodnoty thiaminu získané 

použitím směsi β-amylásy a trypsinu [1]. 

European Union Measurement and Testing Program (EUMAT) s programem 

„Impovements in Vitamin Analysis“ zjišťovali v rozsáhlé mezilaboratorní studii 

informace o optimalizaci extrakčního postupu pro analýzu thiaminu vysokoúčinnou 

kapalinovou chromatografií nebo mikrobiologickými testy. Extrakce zahrnuje 

následující kroky: 

1. autoklávování 0,2 – 5g vzorku po dobu 30 minut při 121°C v 0,1M HCl; 

2. úprava na pH 4 acetátovým pufrem 4M, pH 6 

3. reakce směsi 100mg trypsinu na gram vzorku při 37-45°C po dobu 4 hodin; 

4. zředění a zfiltrování nebo centrifugování [1]. 

Nejkritičtějším bodem extrakce je enzymatická defosforylace derivátů thiaminu. 

Vhodnost enzymu pro stanovení thiaminu může být stanovena pomocí reakce 

standardů thiaminfosfátů a porovnáním reakce s referenčním standardem. Pokud je 

přeměna na volný thiamin z jeho fosfoderivátů účinná z 80-90%, je enzymový preparát 

podle Ellefsona použitelný. Enzymový preparát může totiž obsahovat rezidua thiaminu, 

analytik musí věnovat striktní pozornost kontrole hladin enzymů a jejich aktivity [1]. 
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Analýza vitaminu B1 spektrofluorimetrickou detekcí může být spojena s rozdílnými 

postupy, jako je extrakce nebo průtokový vstřikovací systém. Navíc analytické metody 

založené na této detekci zahrnují vytvoření fluoreskujícího thiochromu oxidační nebo 

fotochemickou reakcí bez nebo s katalyzátorem. Spektrofluorimetrické stanovení 

vitaminu B1 může předcházet extrakce pevnou fází (solid – phase extraction = SPE) 

spojená s průtokovým vstřikovacím systémem (flow injection system). Tato metoda 

zahrnuje oxidaci thiaminu hexakyanoželezitanem draselným na fluoreskující 

thiochrom. Analyt s thiochromem je následně převeden přes pevnou fázi připravenou 

z C18 (oktadecyl) alkylovaného polystyrenem a divinylbenzenem. Thiochrom se během 

extrakčního procesu adsorbuje na povrch stacionární fáze, zbytek analytu s mobilní fází 

je vymyt, poté vhodným rozpouštědlem vymyjeme samotný thiochrom ze stacionární 

fáze za vzniku jeho koncentrovaného roztoku. Intenzita emisního záření thiochromu je 

pak lineárně úměrná koncentraci vitaminu B1. Limitem detekce je dosažení 

mikromolárního množství. Extrakci, čištění a zakoncentrování četných organických 

látek z různých druhů zdrojů vzorků můžeme zajistit i univerzální metodou extrakce 

kapalnou fází pomocí teploty zákalu micelárních roztoků (cloud point extraction = CPE). 

Bod zákalu se vztahuje k určité teplotě, při jejímž překročení se vodný homogenní 

roztok neionogenních nebo amfolytických ionogenních tenzidů zakalí a rozdělí do dvou 

fází. Vzniklé fáze se liší množstvím obsažených povrchově aktivních látek, kdy jedna 

fáze obsahuje většinu surfaktantů a druhá zředěná fáze je složená z vody a pouze 

kritické micelární koncentrace povrchově aktivních látek [13]. 

CPE extrakci následovanou spektrofotometrií použil Tabrizi (2006) pro analýzu 

koncentrace thiaminu ve vzorcích moči. Postup této metody byl založen na smísení 

vodného roztoku thiaminu, kyanoželezitanu a specifického tenzidu v alkalickém médiu. 

Rozdělení fází směsi bylo dosaženo centrifugací a následovalo jejich oddělení. Před 

detekcí excitačních a emisních spekter byla fáze obsahující surfaktant zředěná směsí 

ethanolu a vody. Thiamin byl oxidován kyanoželezitanem v alkalických podmínkách do 

vzniku thiochromu, který vykazuje fluorescenční aktivitu. Během extrakční procedury 

byl thiochrom zachycený v micelách povrchově aktivních látek. To znamená, že thiamin 

se oddělil od biologického vzorku až po derivatizaci. Intenzita fluorescenčního záření je 

lineárně úměrná koncentraci thiaminu za optimalizovaných podmínek [13]. 
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Obr. 7: Oxidace thiaminu za vzniku thiochromu 

2.2.2 Mikrobiologické stanovení 

V současnosti jsou mikrobiologické metody nejčastěji využívané pro stanovení nízké 

hladiny vitaminů v biologických vzorcích. Obsah jednotlivých vitaminů může být 

detekován pozorováním růstu specifických mikroorganismů, kterým obecně předchází 

extrakční procedury zahrnující enzymovou hydrolýzu fosforylovaných esterů. Tento 

postup je nutný, aby se zabránilo rozdílnosti výsledků stanovení množství TMP, TPP  

a TTP. Nejstarší metody stanovení obsahu thiaminu používali Lactobacillus fermenti. 

Použití Lactobacillus viridescens (Deibel et al.) bylo výhodnější a zůstalo dodnes 

nejpřijímanějším mikrobiologickým testem thiaminu. Mezi ostatními používanými 

mikroorganismy pro stanovení thiaminu jsou kvasinky Saccharomyces cerevisiae  

a Kloeckera brevis, a prvoci Ochromonas danica, Poteriochromonas stipitata 

(Onchomonas malhamensis) a Tetrahymenia pyriformi [1, 12]. 

Lactobacillus viridescens je upřednostňován před použitím Lactobacillus fermenti, 

protože výsledky korespondovali lépe s výstupy chemických metod a navíc L. fermenti 

může syntetizovat thiamin. Použití prvoků je ovlivněno celkem specifickými požadavky 

na zacházení s nimi, přestože jsou přijatelné, stejně jako kvasinky, používají se málo. 

Saccharomyces cerevisiae nejlépe odpovídá množství pyrimidinů a thiazolů a nemá 

výrazně specifické růstové požadavky k poskytování spolehlivých analytických dat. 

Reakce různých mikroorganismů s thiaminem a jeho částmi nebo deriváty jsou 

uvedeny v tabulce 1. Výsledky mikrobiologických testů při použití L. viridescens jsou 

obecně odpovídající výsledkům stanovení s thiochromem. Hodnoty mikrobiologických 

výsledků mohou být nižší než výsledky thiochromové reakce, kde mohou být přirozeně 

fluoreskující látky ve vzorku, které mohou projít čištěním nebo vzniknout během 

oxidace thiaminu na thiochrom [1]. 

Principem techniky mikrobiologického stanovení vitaminu B1 je podle Blakea (2007): 

1. Extrakce thiaminu z biologického vzorku autoklávováním v přítomnosti kyselin 

nebo rozkladem pomocí vhodných enzymů jako je trypsin nebo proteázy; 

2. Inkubace extraktu vzorku na několika úrovních ředění s růstovým médiem  

a mikrobiologickou kulturou; 
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3. Odečtení míry zákalu, který souvisí s růstem mikroorganismů,  

a spektrofotometrie při 540-660nm; 

4. Kalibrace - semilogaritmické odvození zvyšující se koncentrace vitaminu ze 

změřené absorbance vzorku [12]. 

Tento analytický proces může trvat až 72 hodin a je často zatížen špatnou 

opakovatelností. Umožňuje detekci thiaminu v množství mezi 5 až 50 ng a za 

aseptických podmínek může mít opakovaně úspěšné výsledky, avšak nejsou zlatým 

standardem kvantifikace vitaminu. Obecně přesnost a správnost mikrobiologického 

stanovení vitaminu B1 není vysoká a relativní nejistota měření dosahuje běžně 20% 

[12]. 

Tabulka 1.: Mikrobiologická odpověď (+/-) na sloučeninu thiaminu, jeho související části 
a derivát thiaminpyrofosfát [1] 

Metoda stanovení Thiamin Pyrimidin Thiazol TPP 

Saccharomyces cerevisiae 1.0 0.3 0.6 0.03 

Kloeckera brevisx 1.0 0.0 0.0 0.7 

Ochromonas danicex + - - + 

Ochromonas malhamensis 1.0 0.0 0.0 1.0 

Lactobacillus fermentiy 1.0 0.0z 0.0z 0.3 

Lactobacillus viridescens 1.0 0.0 0.0 1.0 

Thiochrom 1.0 0.0 0.0 0.0 

x Odpovídá orthofosforečné kyselině thiaminu 
y Může syntetizovat thiamin, pokud je jeho hladina na nízké úrovni v zásobním mediu 
kultury 
z Není aktivní po 17 hod inkubování; Odpovídá přibližně stejně jako intaktní thiamin po 
48 hodinách (vyžaduje přítomnost jak pyrimidinu a thiazolu) 
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2.2.3 Chemické metody stanovení 

Thiamin byl analyzován thiochromovou reakcí od třicátých let 20. století. Od té doby 

byly vyvinuty postupy manuální i poloautomatické a byly využity široce rozmanité 

biologické i farmaceutické látky. Chemické metody jsou nyní metodou volby pro 

analýzu thiaminu. Navrhované metody jsou založeny na fluorimetrické detekci a HPLC. 

Analýza hladin thiaminu z potravin je založená na oxidaci volného thiaminu 

poskytujícího thiochrom [1, 12]. 

První kroky zahrnují extrakci a enzymatickou hydrolýzu fosforylovaných esterů 

thiaminu. Poté je vitamin čištěn iontově výměnnou chromatografií a nakonec oxidován 

na thiochrom. Nakonec je thiochrom extrahován do organického rozpouštědla jako je 

isobutylalkohol. Thiochrom vykazuje intenzivní modrou fluorescenci, která se dá změřit 

fluorimetricky a analyzuje se obvykle za použití excitačního maxima při vlnové délce 

360 – 365 nm a emisního maxima při 460 – 480 nm. V rámci standardních podmínek  

a nepřítomnosti jiných fluoreskujících látek je změřená fluorescence přímo úměrná 

přítomnému thiochromu a proto množství thiaminu [12]. 

Extrakce a stanovení obsahu thiaminu podle fluorimetrické metody (AOCA metoda 

953.17; AOAC 1990a) lze shrnout následovně:  

1) příprava vzorku, okyselení (homogenizace s 0,1M HCl),  

2) autoklávování (20 min, 109°C),  

3) centrifugování (20 min, 3500g),  

4) oxidace za použití K3[Fe(CN)6], 

5) extrakce (isobutylalkohol)  

6) stanovení thiochromu (detekce fluorescenčního záření za použití vlnové délky 

excitace při 365 nm a emisní vlnové délku 435 nm). 

Měření thiochromu je založeno na skutečnosti, že thiochrom je rozpustný 

v isobutylalkoholu (2-methyl-1-propanol) a výtěžek je konstantní za použití 

standardizovaných podmínek [12].  

Příručka fluorometrických metod AOAC International (Method 942.23) vyžaduje 

k použití vstupní filtry úzkého T rozsahu s maximem vlnové délky při 435nm. Pokud ve 

vzorku nejsou další fluoreskující látky, které by během testu mohly interferovat, je 

intenzita fluorescence thiochromu úměrná množství thiaminu ve vzorku. Metoda 

942.23 vyžaduje postup o několika chemických a fyzikálních krocích. Nedostatečná 

kontrola reakčních podmínek a účinku reagujících látek během thiochromové reakce, 

vede k chybám kvantifikace. Během manipulace se vzorky a standardy musí být 

věnována zvýšená pozornost jejich ochraně před světlem a teplem při alkalickém pH. 

Interferující látky ve vzorku zháší fluorescenci thiochromu a zavádí do výsledků 

nepřesnou prázdnou hodnotu. Vyvarování se těchto problémů zahrnuje iontovýměnná 
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chromatografie nebo extrakce rozpouštědla z reakční směsi vzorku. Zhášení 

fluorescence obvykle předejdeme vyloučením K3[Fe(CN)6] z reakční směsi, tím ale 

nevyloučíme interferenci fluorescence vyvolanou látkami vzniklými během oxidačního 

kroku. Slepé stanovení bylo upraveno použitím činidel, například síran sodný nebo 

benzensulfonylchlorid (BSC), která inhibují účinek thiochromu v přitomnosti 

K3[Fe(CN)6]. K eliminaci přirozené fluorescence se používá thiamináza nebo UV záření. 

Poloautomatizování manuální metody vylepšilo rychlost, přesnost a opakovatelnost. 

Pro korekci zhášení byl použitý vnitřní standard. Vytvoření poloautomatické metody 

s přídavkem vnitřního standardu a BSC metody nahradilo čistící iontovýměnou metodu 

a poskytlo výsledky hladin thiaminu o 14,8% vyšší než poskytuje postup podle AOAC 

manuálu. Tato metoda zajistila stanovení thiaminu v celé řadě rozdílných vzorků s větší 

přesností a správností než manuální metoda [1, 12]. 

 

Obr. 8: Oxidace thiaminu alkalickým roztokem hexakyanoželezitanu draselného za 

vzniku jasně žlutého thiochromu 
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2.2.4 Chromatografické metody stanovení 

Od doby, kdy se chromatografie vyvinula ve velké množství aplikovaných metod, 

není jednoduché srozumitelně a uceleně vyjádřit její definici. Chromatografie je 

fyzikální metoda separace látek založená na distribuci mezi dvěma fázemi, kdy jedna je 

stacionární (většinou pevná) a druhá mobilní (kapalina nebo plyn), na základě 

rozdílných definovaných vlastností. Výsledky separace odpovídají rozdílným 

distribučním konstantám jednotlivých složek vzorku mezi dvěma fázemi. Během 

chromatografického procesu dochází k neustálému vytváření rovnovážných stavů 

dělených látek mezi pevnou fází, která je součástí kolony nebo plošné vrstvy, a fází 

mobilní, která unáší separované látky. Základním předpokladem k separaci látek jsou 

vzájemné interakce, ke kterým dochází při kontaktu pevné fáze a mobilní fáze 

s dělenými látkami. Separace je podmíněná rozdílnou afinitou dělených látek ke 

stacionární a mobilní fázi [6, 7]. 

Podle charakteru mobilní fáze rozlišujeme typy chromatografických metod. Patří 

sem plynová chromatografie, kde je mobilní fází inertní plyn, a kapalinová 

chromatografie, kde je nosným médiem kapalina. Kapalinovou chromatografii můžeme 

dále členit podle způsobu provedení na tenkovrstvou chromatografii (TLC) a papírovou 

chromatografii (PC), které jsou uspořádané plošně, a v kolonovém uspořádání 

nejčastěji využívanou vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) [7]. 

Pro další rozčlenění chromatografických metod slouží podstata separačních 

procesů: 

1) Podstatou adsorpční chromatografie je rozdílná adsorbovatelnost dělených 

látek na aktivní povrch adsorbentu. Existuje v kapalinovém i plynném 

provedení.  

2) Rozdělovací chromatografie závisí na odlišné rozpustnosti dělených látek mezi 

kapalinou, vhodně zakotvenou na nosiči jako součásti stacionární fáze,  

a mobilní fází, která může být také kapalná nebo plynná.  

3) S kapalnou mobilní fází můžeme provést iontově výměnnou chromatografii, kde 

jsou stacionární fází iontoměniče (katexy nebo anexy), a důležitá je rozdílná 

afinita separovaných látek, které by měly být v iontové formě, k iontově 

výměnným skupinám pevné fáze. Rozdílnost afinity rozdělovaných látek je 

založena na odlišných hodnotách disociačních konstant ionogenních skupin, 

velikostí iontů a různým mocenstvím iontů.  

4) Gelová chromatografie je založena na rozdílnosti velikosti molekul 

separovaných látek a je závislá na velikosti pórů gelu, který je součástí 

stacionární fáze.   
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5) Další separační metoda, afinitní, využívá afinitu analyzované biomolekuly 

k biospecifickému ligandu, který je navázán na polymerní nerozpustnou  

a inertní matrici. Vazba mezi ligandem a analytem musí být dostatečně silná  

a zároveň plně reverzibilní. 

6) Chirální chromatografie má za úkol oddělit od sebe jednotlivé stereoizomerní 

formy analyzované látky [6, 7, 8, 14, 15]. 

2.2.4.1 HPLC systém 

Moderní sestavy kapalinových chromatografů mají celkem univerzální použití, proto 

mohou bez větších změn hardwaru sloužit k mnohým analýzám. Některé z komponent 

sestavy lze libovolně odebrat nebo naopak přidat. HPLC sestava se může skládat 

z jednotlivých modulů, které odpovídají daným komponentům chromatografu, nebo 

mohou být jednotlivé části složeny do kompaktního systému. Důležité je,  

aby konstrukční materiál byl inertní, především s důrazem u částí, které jsou 

v kontaktu s mobilní fází. Kapalinový chromatograf je obecně složen z komponent, 

které mají zajišťovat: 

1) Uchovávání a transport mobilní fáze (zásobníky, degasér k odplynění mobilní 

fáze, vysokotlaké čerpadlo) 

2) Dávkování vzorku (automatický dávkovač – autosampler, manuální dávkovací 

ventil) 

3) Separaci látek (chromatografická kolona s termostatem) 

4) Detekce látek (vhodný detektor) 

5) Záznam dat k vyhodnocení výsledků analýzy (počítač s daným softwarem) [7, 8, 

16]. 

2.2.4.1.1 Komponenty HPLC systému 

Základní komponenty HPLC sestavy zobrazuje blokové schéma chromatografu na 

Obr. 7. Mobilní fáze připravená v rezervoáru (1) je během isokratické eluce vedena do 

vysokotlakého čerpadla (4). Gradientová eluce vyžaduje směšovací zařízení (3), které je 

zařazeno před vysokotlaké čerpadlo a do kterého jsou vedeny proudy dvou nebo více 

pracovních roztoků z připravených zásobníků. Pokud jsou součástí HPLC dvě 

vysokotlaká čerpadla, je směšovač zařazen za ně. Degaser (2), neboli odplyňovač, 

zajišťuje odplynění mobilní fáze, čímž výrazně zlepšuje podmínky měření. Do 

chromatografické kolony (6) je mobilní fáze vedena přes dávkovací zařízení pro vzorky 

(5). Chromatografická kolona je přímo napojena na detekční zařízení (7), za kterým je 

umístěn sběrač jednotlivých frakcí (8). Z detektoru pak může být signál veden do PC se 

softwarem ke sběru dat (9) a jejich vyhodnocení [7, 8,16]. 
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Obr. 9: Blokové schéma HPLC [23]. 

Mezi základní komponenty HPLC systému patří 1 - zásobníky mobilních fází,  
2 – odplyňovač, 3 – směšovač, 4 – vysokotlaké čerpadlo mobilní fáze, 5 – dávkovač 
vzorku, 7 – chromatografická kolona, 8 – detektor, 9 – sběrač frakcí (odpadní nádrž)  
a 10 – datová stanice. Doplňkovými prvky může být například 6 - předkolona a další. 

2.2.4.2 HPLC kolony 

Kolona je součástí každé HPLC sestavy, umožňuje samotnou separaci, protože v ní 

dochází ke kontaktu mobilní a stacionární fáze. Historicky směřoval vývoj kolon 

k zvýšení účinnosti, stability a opakovatelnosti stanovení. HPLC kolony jsou dnes 

vyráběny pouze komerčně a jejich konstrukci, rozměry a tvar můžeme jen minimálně 

ovlivnit. Lze si vybrat druh sorbentu i jeho zrnění (velikost částic). Pro analytické účely 

dnes využíváme kolony o délce 10 – 300 mm s vnitřním průměrem 2,1 – 5 mm, ve 

kterých je pomocí frit uzavřená náplň o velikosti částic mezi 1 – 10 μm (pokud se 

nejedná o kolonu monolitní). Neméně důležitý je i povrch kolony, který musí vykazovat 

odolnost vůči vysokým tlakům, až do 100 MPa, a chemickému působení mobilní fáze. 

Vnitřní povrch kolony by navíc měl být dokonale hladký, pokud možno. Mezi nejvíce 

využívané materiály k výrobě kolon patří nerezová ocel, polyether ether keton (PEEK)  

a sklo. Povrch sorbentu, který je náplní kolony, slouží sám o sobě jako stacionární fáze 

nebo může být modifikován vhodnější stacionární fází. Základními materiály pro 

výrobu sorbentů jsou silikagel, který je nejběžněji používaný, polymery zesíťovaný 

polystyren a substituované metakryláty a polyvinylalkoholy, které umožňují snadnou 

modifikaci povrchu), oxidy kovů a grafitizovaný uhlík [8, 18, 15]. 
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2.2.4.2.1 Základní rozdělení 

Rozdělení kolon podle typu sorbentu: 

1) náplňové  

2) monolitické 

Náplňové kolony jsou tvořeny malými částicemi (1,5 – 5 μm), které jsou téměř 

výhradně kulaté a jejichž velikost ovlivňuje odpor k toku mobilní fáze. Velký povrch 

sorbentu (125 – 400 m2/g), na kterém probíhá separace, je daný velkým počtem pórů 

na povrchu částic. Sorbent náplňových kolon tvoří přibližně 60% celkového objemu 

[18]. 

Monolitické kolony jsou tvořeny jedním kusem sorbentu. Ten může být syntetizován 

přímo v koloně nebo je připraven dopředu a následně je uzavřen do polymerního 

obalu. Výplň je vysoce porézní a obsahuje makropóry a mesopóry. Makropóry  

s průměrem ~2μm prochází především mobilní fáze, kdežto mesopóry s průměrem 

~10nm, které díky tomu mají velký povrch (~300 m2/g), jsou zodpovědné za separaci 

analytu. Monolitické kolony dosahují podílu pouze kolem cca 20% z celkového objemu 

kolony. To vede k většímu průtoku mobilní fáze při zachovaném nízkém tlaku  

a účinnosti separace v porovnání s náplňovými kolonami [18]. 

Základní separační módy lze rozlišit podle vlastností stacionární a mobilní fáze 

využívaných pro konkrétní analýzy [8, 15, 18]. 

1) Chromatografie na normálních fázích 

2) Chromatografie na reverzních fázích 

3) Chromatografie hydrofilních interakcí 

4) Iontově-výměnná chromatografie 

5) Chirální chromatografie 

Chromatografie na normální fázi (NP – HPLC) byla objevena samotným Cvetem, je 

historicky nejstarší. Stacionární fáze je polární, většinou z čistého silikagelu nebo je 

jeho povrch modifikován polárními funkčními skupinami, slabě polární materiály 

s diolovou funkční skupinou nebo s nitroskupinou, středně polární fáze se skupinou 

kyanovou nebo kyanopropylovou nebo silně polární chemicky vázané fáze s ligandy 

jako jsou krátké alifatické aminokyseliny. Nevodné směsi organických rozpouštědel 

jsou pak využívané jako mobilní fáze (např. hexan, dichlormethan, chloroform). 

Mechanismus retence zajišťují polární interakce analytu se stacionární fází, která je 

nepolární, a mobilní fází s nižší polaritou, než jakou má náplň kolony. Polárními 

interakcemi jsou myšleny interakce dipól-dipól a tvorba vodíkových vazeb. 

K rychlejšímu vymývání analytů dochází zvyšující se polaritou mobilní fáze a obecně 

platí, že retence analytu na koloně se zvyšuje se stoupající polaritou analytu a klesá 

s rostoucí koncentrací polárního rozpouštědla v mobilní fázi [8, 15, 18]. 
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Při chromatografii na reverzních fázích (RP – HPLC) je mobilní fáze polární  

a stacionární fáze nepolární. Mobilní fáze obsahuje obvykle směs vodné složky 

s polárními organickými rozpouštědly (alkoholy, acetonitril, tetrahydrofuran), které 

musí být vzájemně mísitelné a to i s dalšími složkami mobilní fáze (pufry apod.). 

Stacionární fáze je tvořena často silikagelem s povrchem modifikovaným nejčastěji 

C18, C8, fenylem. Polárnější fáze (propylaminová, propylkyanová) lze použít 

v uspořádání reverzní i normální chromatografie v závislosti na použité mobilní fázi. 

Mechanismus retence je zprostředkovaný nespecifickými mezimolekulovými 

interakcemi, slabými disperzními silami, mezi které patří Van der Waalsovy síly. Eluční 

síla mobilní fáze se zvyšuje se snižující se polaritou organického rozpouštědla, 

obráceně než u chromatografie na normální fázi. Chromatografie na reverzních fázích 

je dnes nejčastěji využívanou metodou separace [8, 15, 18]. 

Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC = hydrophilic interaction 

chromatography) nemá zcela objasněný mechanismus retence analytů, je považován 

za komlex vodíkových vazeb s vlivem iontových interakcí s příspěvkem hydrofobních 

interakci podle použitých chromatografických podmínek. Navrhovaným principem je 

rozdělování mezi hydrofobními složkami mobilní fáze (acetonitril + 5-40% vodného 

roztoku pufru) a silně hydrofilní vrstvou vody, která je imobilizována na polárních 

centrech stacionární fáze (silikagel s chemicky vázanými polárními funkční i skupinami 

např. diol, amino, amido, kyano).  Zvyšující se polarita analytu nebo stacionární fáze 

vede ke stoupající retenci. Tato metoda nachází využití při stanovení polárních nebo 

ionogenních látek [8, 15, 18]. 

Iontově – výměnná chromatografie (IEC = ion exchange chromatography) je 

založena na rozdílné afinitě analytů, které jsou zpravidla v iontové formě, 

k iontovýměnným skupinám iontoměniče (katexy nebo anexy). To je dáno různými 

hodnotami disociačních konstant ionogenních skupin separovaného analytu, různou 

velikostí iontů a jejich různým mocenstvím [7, 8, 15, 18]. 

Chirální chromatografie má za úkol oddělit od sebe jednotlivé stereoizomerní formy 

analyzované látky, což nelze provést na běžných stacionárních fázích. Pro její realizaci 

je třeba použít chirální selektor. V současnosti existují dva způsoby chirální 

chromatografie. Přímý způsob vyžaduje použití opticky aktivního činidla, které 

derivatizuje enantiomery za vzniku diastereoizomerů, které můžeme separovat, 

protože mají odlišné fyzikálně – chemické vlastnosti. Základem nepřímého způsobu je 

vznik chirálního prostředí přímo v chromatografickém systému. Buď můžeme 

modifikovat stacionární fázi opticky aktivní látkou (např. cyklodextrin, proteiny, 

sacharidy, antibiotika) nebo do mobilní fáze přidáme optické činidlo a separace pak 

může proběhnout i na achirální stacionární fázi [8, 15, 18]. 
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2.2.4.3 Detektory 

Detektory řadíme v HPLC systému za chromatografické kolony. Zaznamenávají rozdíl 

určitého signálu, který se liší u procházející čisté mobilní fáze a mobilní fáze 

s detekovaným analytem. Detektory převádějí fyzikální nebo chemické vlastnosti 

analytů a mobilní fáze na elektrický signál úměrný koncentraci analytů v mobilní fázi. 

Ideálními vlastnostmi detekčních systémů jsou:  

1) Spolehlivost a snadné používání 

2) Schopnost poskytovat reprodukovatelnou a vysoce citlivou odezvu, která není 

závislá na složení mobilní fáze (gradientová eluce), teplotě ani průtoku 

3) Nulový nebo nízký příspěvek k mimokolonovému objemu a rozmývání elučních 

zón 

4) Linearita (široký dynamický lineární rozsah – rozsah koncentrací, kdy je odezva 

signálu úměrná koncentraci analytu) 

5) Nedestruktivnost 

6) Univerzální odezva pro všechny analyty a zároveň vysoká specifita 

7) Možnost odečtu kvality analytů – kvalitativní informativnost detekovaných píků 

[8, 20]. 

2.2.4.3.1 Základní rozdělení 

1) Spektrofotometrické detektory (UV/VIS) jsou dnes standardně používané pro 

kontrolu kvality substancí léčiv a léčivých přípravků (LP), které obsahují ve svých 

molekulách chromofory. 

2) Fluorescenční detekce (FD) slouží pro analýzy specifických léčiv a vyznačují se 

zpravidla vysokou citlivostí a selektivitou v porovnání s UV detekcí. Typickým 

analytem jsou látky vykazující fluorescenci nebo nesoucí fluorescenční značku.  

3) Elektrochemické detektory (ECD), podobně jako fluorescenční, se obvykle 

vyznačují vysokou citlivostí a selektivitou specifických analytů, jejichž obsažené 

látky jsou schopné oxidace nebo redukce. 

4) Hmotnostní detektory (MS) jsou dnes metodou volby pro analýzu léčiv 

v biologických materiálech. Jsou vysoce citlivé, selektivní a umožňují získat 

detailní informace o struktuře analyzovaných látek. Jsou velmi univerzální, 

detekují většinu analytů. 

5) Refraktometrickou detekci (RID) využíváme pro analyty, které nelze detekovat 

zářením v UV oblasti. Používá se ale málo, protože se nevyznačuje vysokou 

citlivostí a její odezva je závislá na složení mobilní fáze. 

6) Radiometrie je metoda detekce (RAD) sloužící především ke studiu distribuce 

léčiv, radioaktivně značených látek, v organismu laboratorních zvířat. 
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7) Detektory založené na rozptylu světla (LSD) májí uplatnění v analýze 

specifických netěkavých analytů, které neobsahují chromofory. 

8) Detektory nabitých částic (CAD) jsou schopné poměrně citlivě detekovat 

všechny analyty, které jsou méně těkavé, než vybraná mobilní fáze. 

Mechanismus je založen na souboru kroků, které začínají zmlžením eluátu na 

výstupu z kolony a odpařením mobilní fáze v odpařovací komůrce. Následuje 

smísení plynného analytu s dusíkem, na něž je přenesen pozitivně nabitý 

koronární výboj. Analyt proudí do kolektoru, kde přítomný náboj generuje 

proud zaznamenatelný elektrometrem. Tyto detektory jsou často využívány 

jako alternativa k detektorům RI a LSD u analytů neobsahujících chromofor [20]. 

2.2.4.3.2 Spektrofotometrické detektory 

Detekce v oblasti ultrafialového a viditelného záření je založena na schopnosti látek 

absorbovat záření v oblasti vlnových délek 190 až 800 nm. Tyto detektory umožňují 

citlivou a robustní odezvu látek, které v molekule obsahují chromofor.  Kvantitativní 

analýzu pak umožní vzájemné vztahy mezi tloušťkou absorbující vrstvy (l), koncentrací 

absorbující složky (c), a vlastní velikostí absorpce, vyjádřenou jako absorbance (A), 

který nalezneme v Lambert-Beerově zákoně: 

A= Ɛ*l*c 

Ɛ – molární absorpční koeficient (absorpční konstanta); A – absorbance; l – tloušťka 

absorbující vrstvy; c – koncentrace analytu 

Každá látka má svou charakteristickou absorpční konstantu. Vlastností každého 

měřeného vzorku je pak absorbance, při jejíž změně dochází se změnou koncentrace 

vzorku a se změnou tloušťky absorbující vrstvy [8, 20]. 

Pro UV oblast (200 - 400 nm) je zdrojem záření deuteriová lampa, lampa 

wolframová pak bývá využívaná jako zdroj záření pro viditelnou oblast. Vhodnou 

vlnovou délku získáme monochromátorem. Spektrofotometrické detektory jsou 

dostupné v několika konstrukčních uspořádáních: 

1) Detektory s fixní vlnovou délkou jsou nejstarší, dnes již téměř nevyužívané,  

a konstrukčně nejjednodušší detektory se zdrojem záření ze rtuťové výbojky, 

které umožňují detekování látek při vlnové délce 253,7 nm 

2) Detektory s měnitelnou vlnovou délkou dovolují detekci pouze v předem 

zadaných vlnových délkách.  

3) Detektory s programovatelnou vlnovou délkou dovolují nastavit vlnovou délku 

k dosažení maximální citlivosti, popřípadě selektivitě. Vlnovou délku můžeme 
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během analýzy měnit, nejčastěji v rozmezí 190 – 700nm, a detekovat tak 

jednotlivé píky při různých vlnových délkách. Některé typy detektorů jsou 

schopné snímat i spektra látek v měrné cele při zastaveném průtoku mobilní 

fáze, ale vede to k nižší citlivosti ve srovnání s detektory s fixní vlnovou délkou. 

4) Detektory s diodovým polem (DAD) je konstrukčně nejsložitější typ tvořený 

polem fotodiod (nejčastěji 512 – 1024 fotodiod), jsou schopné detekovat celé 

spektrum v reálném čase bez přerušení chromatografické separace 

v nastaveném rozmezí vlnových délek. To umožňuje vybrat nejvhodnější 

vlnovou délku, kterou lze analyzovat každý se separovaných analytů 

individuálně a získat jejich UV spektrum [8, 19, 20]. 

Cely spektrofotometrických detektorů se velikostí pohybují v řádech stovek nl až 10 

μl. Optická dráha je nejčastěji 10 mm v závislosti na použité technice. Detekční limit 

spektrofotometrických detektorů je 0,1 – 1,0 ng [8, 19, 20]. 

Vysokou citlivost odezvy lze získat měřením při maximu absorbance dané látky, ale 

je potřeba počítat s vlastní absorbancí ostatních složek vzorku (balastních látek)  

a mobilní fáze, tzv. „UV cut off“ jednotlivých složek. Výhodami spektrofotometrických 

detektorů jsou snadná obsluhovatelnost, robustnost, nízká citlivost odezvy na změny 

teploty a složení mobilní fáze, možnost využití gradientové eluce, rozsah dynamické 

linearity až v 5ti řádech a poměrně vysoká citlivost pro vzorky obsahující chromofor 

[8, 20]. 

2.2.4.3.3 Fluorimetrické detektory 

Princip fluorimetrické detekce je založen na fluorescenci analytu a na následném 

měření sekundárního, emisního záření, které je vydáváno látkou, když absorbuje 

primární, excitační elektromagnetické záření. Emisní záření je zpravidla detekováno při 

vyšší vlnové délce, než záření excitační. Vlnová délka excitačního záření je volená podle 

maxima absorbance analytu v UV oblasti, v některých případech je pro zvýšení 

selektivity výhodnější použít jinou vlnovou délku [8, 19, 20]. 

Jako zdroj excitačního záření slouží nejčastěji xenonová výbojka poskytující záření 

v celé UV a částečně i ve VIS oblasti, jednoduché konstrukce používají rtuťové výbojky 

a interferenční filtr jako zdroj monochromatického záření. Maximálního množství 

detekovaného záření zachytíme pomocí násobiče, který musí být chráněn před 

zářením excitačním, proto je umístěn kolmo na jeho zdroj [8, 20]. 

Dnes můžeme pomocí fluorescenčních detektorů měřit v průtokové kyvetě 

detektoru excitační fluorescenční spektra při konstantní vlnové délce emitovaného 

záření nebo naopak lze detekovat emisní fluorescenční spektra při nastavené vlnové 

délce excitačního záření. Měření probíhá buď přerušením toku mobilní fáze (stop flow) 
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nebo bez zastavení, podobně jako detektory diodového pole u spektrofotometrických 

detektorů. Průtokovou celu fluorescenčního detektoru lze snadno miniaturizovat  

a dosahovat tak použitelných objemů v řádu až 1 nl, což najde využití v mikrokolonové 

kapalinové chromatografii [8]. 

Fotoluminiscence fluoreskujících látek trvá obvykle 10-8 až 10-5 sekundy. Výtěžek 

fotoluminiscence je závislý na teplotě, se stoupající teplotou se zmenšuje, je závislý na 

koncentraci a dalších faktorech. Pokles výtěžku fotoluminiscence způsobuje jev 

nazývaný zhášení, který způsobují intra- a intermolekulární pochody, například vzdušný 

kyslík. Závislost intenzity fluorescence na koncentraci fluoreskující látky platí pouze 

v oblasti nízkých koncentrací. Tato metoda detekce je výrazně citlivější a má vyšší 

selektivitu než detektory UV/VIS, ale je použitelná pouze pro látky, které vykazují 

fluorescenci. Detekční limit je 0,001 – 0,01 ng [8, 20]. 

2.2.4.4 Nové trendy v kapalinové chromatografii 

V současnosti se kapalinová chromatografie rozvíjí směrem k urychlení 

chromatografické separace při současném zachování nebo zlepšení účinnosti i citlivosti 

daných měření. Nejprve se urychlení týkalo zmenšení částic chromatografických 

sorbentů, které dosahují velikostí menších než 2 μm, ale s tím přišlo významné zvýšení 

zpětného tlaku systému a limitaci technického zařízení. Tato cesta vedla k zavedení 

UHPLC (ultra - vysokoúčinná kapalinová chromatografie; komerčně dostupné od roku 

2004), která dokáže urychlit chromatografický proces až o 80%. Mnoho HPLC metod ve 

farmaceutickém průmyslu bylo převedeno na UHPLC, ale i opačně [8, 21]. 

Rychlejší chromatografické separace lze docílit i jinými způsoby, které zahrnují 

zvýšení teploty – vysokoúčinná kapalinová chromatografie za zvýšené teploty (HTLC), 

použití porézních nečásticových stacionárních fází umožňujících aplikaci velmi vysokých 

průtoků mobilní fáze – monolitické stacionární fáze, nebo využití částic, které jsou 

povrchově porézní. K těmto metodám se řadí i zaváděná superkritická fluidní 

chromatografie. Dohromady jsou tyto směry nazývány směry rychlé chromatografie 

(fast LC) [8]. 

Jiným směrem se vydaly metody dvoudimenzionální chromatografie (2D-LC)  

a miniaturizované techniky (kapilární a nano – LC). Neurychlují sice nijak výrazně 

analytické metody, ale jsou využitelné k separaci velmi komplexních směsí, mají velmi 

vysokou separační účinnost [8]. 
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2.2.4.5 HPLC stanovení Vitaminu B1 

HPLC s detekcí UV nebo fluorescence jsou nejběžnějšími technikami, které se dnes 

používají. HPLC je preferovanou metodou separace vitaminů pro její vysokou 

selektivitu. Od konce 70. let 20. století se vývoj metod na stanovení thiaminu, TMP, 

TPP a TTP soustředilo na aplikaci kapalinové chromatografie. Literatura poskytuje 

výborné přehledy HPLC analýz ve vodě rozpustných vitaminů. Některé z nich se 

vztahují konkrétně na stanovení thiaminu. Například užití chromatografie na reverzní 

fázi s kolonou alkylovanou C18 za podpoření isokratickou mobilní fází, jejichž spojení 

efektivně thiamin odděluje [1, 12]. 

Rozhodnutí o kvantifikaci celkového thiaminu a individuálních esterů fosfátů je 

závislé na cílech výzkumu a definuje nezbytné postupy pro přípravu vzorků. Pokud má 

hodnota celkového thiaminu odpovídat množství volného thiaminu, je nutné všechny 

fosfoderiváty převést na volnou formu vitaminu B1 přidáním enzymového přípravku, 

který bude mít dostatečnou fosfatázovou aktivitu ke kompletní účinné hydrolýze. 

Hydrolýza se obvykle provádí za použití postupů vyvinutých pro thiochromovou reakci 

nebo mikrobiologické stanovení celkového thiaminu, které jsem uvedla v předchozích 

kapitolách. Při analýze fosfoderivátů je omezena extrakce vzorku, která může probíhat 

kyselou hydrolýzou na hydrolytické produkty a vyvázání z komplexu thiamin – protein. 

Kyselou hydrolýzu může předcházet vysrážení proteinů, extrakce lipidů nebo postupy 

čištění kolonou s pevnou fází. Pro vzorky jako je krev, je hydrolýza nepotřebná. 

Proteiny můžeme vysrážet trichloroctovou kyselinou nebo odstranit centrifugací při 

úpravě vzorků z krve, plasmy a erytrocytů před kvantifikováním volného thiaminu, 

TMP, TPP TTP. K detekci thiaminu a jeho fosfátových derivátů jsou používány UV  

a fluorescenční detektory. UV detekce není dostatečně citlivá pro přirozené hladiny 

thiaminu a jeho fosfátů ve většině klinických vzorků. Proto musíme thiamin a jeho 

fosfátové deriváty nejprve oxidovat na thiochrom a příslušné fosforylované deriváty 

thiochromu, u kterých následně detekujeme jejich fluorescenci. Lepších analytických 

podmínek tedy dosáhneme pre- nebo postkolonovou oxidací na thiochrom a to s nebo 

bez následné extrakce do roztoku isobutylalkoholu s důležitým přesným načasováním 

jednotlivých kroků a za použití HPLC s fluorimetrickým detektorem. Předkolonový 

thiochromový postup je založen na konverzi sloučenin thiaminu na jejich příslušné 

thiochromové ekvivalenty přímo v extraktu vzorku a následnou chromatografií 

thiochromových derivátů. Naopak postkolonová procedura přeměňuje sloučeniny 

thiaminu na thiochromové produkty po chromatografické separaci thiaminu a jeho 

fosfátových esterů. Thichrom může být tvořen i před stanovením [1, 12]. 

Krok čištění u vzorku moči se provádí zředěním devíti objemovými díly vody. HPLC 

analýza vzorku moči je podobná jako u vzorku obilnin. Vzorky obilovin jsou 
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autoklávovány při 121˚C po 30 minut, následuje čistící krok na pevné fázi za použití 

kolony s C18. Thiamin je vázán na C18 kolonu a je eluován 5mM roztokem NH4H2PO4 

(pH 2,85) [1]. 

Předklonová konverze na thiochrom vyžaduje menší náročnost zařízení a je 

jednodušší než postkolonová oxidace. Avšak za účelem získání maximální fluorescenční 

odpovědi thiochromových derivátů a vyšší citlivosti musí být pH mobilní fáze vyšší než 

8. Ale při použití kolony s C18 na bázi silikagelu a mobilní fáze methanol - fosfátový pufr 

o pH 8,4 je stacionární fáze degradována. To vede ke zkrácení životnosti kolony  

a deformaci píků thiochromu na chromatogramu. Stanovení thiaminu zahrnuje některé 

další problémy, které se vztahují k nestabilitě thiochromu samotného  

a k chromatografickým problémům, které jsou spojené s nadbytkem oxidačního 

činidla. První zmíněný problém můžeme vyřešit přidáním kyseliny orthofosforečné, 

čímž minimalizujeme vznik disulfidů thiaminu a stabilizujeme thiochrom. Druhý 

problém můžeme ovlivnit použitím C18 náplní pro čistící chromatografii na pevné fázi 

nebo extrakcí thiochromu do isobutylalkoholu ihned, jakmile thiochrom vznikne 

[1, 12]. 

Postkolonová oxidace thiaminových sloučenin vyžaduje druhý pumpovací systém, 

který je podobný prvnímu předkolonovému. Ke vzorku, který prošel 

chromatografickým procesem, je přičerpáno pomocí směšovací cívky oxidační činidlo, 

obvykle 0,01% hexakyanoželezitan draselný v 15 % hydroxidu sodném, a jsou vedeny 

do fluorescenčního detektoru. Postkolonový thiochromový postup není používaný tak 

často jako předkolonová oxidace, přestože rozlišení a citlivost jsou si rovnocenné. 

Postkolonová derivatizace byla využívána ke kvantifikaci thiaminu v krvi, mléku  

a v mozkomíšním moku. U těchto vzorků se používali k chromatografii C18 kolony  

s n-octansulfonátem a mobilní fázi upravenou na směs methanol – citrátový pufr 

(45:55), pH 4,0. Poté byl thiamin detekován jako thiochrom v minimálním 

detekovatelném množství až 60x10-15M [1]. 

Nejlepší výsledky finální analýzy po předkolonové derivatizaci poskytuje 

chromatografické stanovení na reverzní fázi. Důležité ale je injikovat roztok 

s thiochromem bezprostředně po jeho vzniku. Nejčastěji používané chromatografické 

kolony pro stanovení thiaminu patří kolony alkylované C18 nebo C8. Mobilní fáze pak 

zpravidla obsahuje organické rozpouštědlo a vodné iontově párové a organické tlumivé 

směsi. Většina metod je optimalizována pro jednotlivé vitamíny, ale mohou zahrnovat  

i použití kolon a zařízení, která nejsou běžná [12]. 

Metodika HPLC analýzy thiaminu je během posledních dvou desetiletí rychle 

rozvíjena. Existují vysoce spolehlivé metody pro rozlišení a kvantifikaci thiaminu a jeho 

fosforylovaných esterů, metody v současné době používané pro koncentrované léčivé 
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přípravky, doplňky stravy a biologika s mimořádně nízkými hladinami vitaminu B1. 

Přeměna thiaminu a jeho fosfátů na jejich thiochromové ekvivalenty je téměř 

univerzální volba detekce. Důležitá je fluorescence thiochromu v kombinaci s HPLC 

sestavou vybavenou moderními čerpadly, účinnou stacionární fází a citlivým 

fluorescenčním detektorem opatřeným analytickým systémem s detekčními limity 

v oblasti nízkých koncentrací thiaminu. HPLC je metoda volby při analýze thiaminu,  

ale mikrobiologické i manuální chemické metody se stále používají. Důležité je dávat 

pozor na zabezpečení kvality programů a na postupy odběru a zacházení se vzorky a na 

jejich extrakci. Bez těchto zásad jsou údaje získané nejdůmyslnější technikou bezcenné 

[1]. 

2.2.5 Vnitřní standardy 

Dalším problémem stanovení vitaminu B1 je nedostatek použitelných vnitřních 

standardů. Neexistuje vyhovující vnitřní standard (IS) k analýze thiaminu. Sloučeniny 

jako salicylamid, salicylát sodný a antracen fluoreskují podobně jako thiochrom a byly 

použity pro úpravu nástřikového objemu. Jako vyhovující vnitřní standard pro 

thiochromovou reakci byl použitý amprolin. Amprolin se dá úspěšně použít k testování 

různých vzorků potravin a to po celou dobu průběhu metody od extrakce, čištění až po 

kapalinovou chromatografii. Později ale bylo zjištěno, že amprolin produkuje neznámé 

sloučeniny během oxidace. Závěrem je, že se amprolin nemůže spolehlivě používat 

jako vnitřní standard pro LC analýzu thiaminu. Jako další IS byl použit fenacetin, který 

se má přidat až po kroku čištění s CM-celulozou a bezprostředně před nástřikem 

testovaného vzorku. Dalším řešením může být použití vnějších standardů (ES), které 

mají být podrobené stejným postupům a podmínkám jako vzorek a které se běžně dají 

použít ke kvantifikaci thiaminu [1, 12]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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3.1 SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A CHEMIKÁLIE 

3.1.1 Chromatografické kolony 

o Chromolith® C18 100 x 4,6 mm, MERCK (Darmstadt, Německo) 

o Chromolith® C18 50 x 4,6 mm + předkolona 10 x 4,6 mm, MERCK (Darmstadt, 

Německo) 

o Chromolith® High Resolution RP-18e, 100 x 4,6 mm, MERCK (Darmstadt, 

Německo) 

o Chromolith® Performance NH2 100 x 4,6 mm, MERCK (Darmstadt, Německo) 

o Chromolith® Performance RP-18e, 100 x 2 mm, MERCK (Darmstadt, Německo) 

o Gemini® NX C18, 150 x 2 mm, 3μm, Phenomenex (Torrance, USA) 

o KinetexTM 2,6 μm C18, 100 x 4,6 mm, Phenomenex (Torrance, USA) 

o KinetexTM 2,6 μm C18, 50 x 4,6 mm, Phenomenex (Torrance, USA) 

3.1.2 Chemikálie 

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

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

o Hexakyanoželezitan draselný, Fluka, Sigma Aldrich (Praha, Česká republika) 

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

o Hydroxid sodný (p.a.), Sigma Aldrich (Praha, Česká republika) 

o Chlorovodíková kyselina 35% (p.a.), Penta (Praha, Česká republika) 

o Jodid draselný (99,5%), Fluka analytical – Sigma Aldrich (Praha, Česká republika) 

o Kyselina fosforečná 85% (p.a.), Penta (Praha, Česká republika) 

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

o Redestilovaná voda (vyráběno reverzní osmózou) 

3.1.3 Standardy 

o Thiamin hydrochlorid, Fluka, Sigma Aldrich (Praha, Česká republika) 

o Thiamin monofosfát, Fluka, Sigma Aldrich (Praha, Česká republika) 

o Thiamin pyrofosfát, Fluka, Sigma Aldrich (Praha, Česká republika) 
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3.2 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

HPLC systém 2D-HPLC SHIMADZU LC-20a Prominence (Kyoto, Japonsko): 

Dvě vysokotlaké pumpyLC-20AB HPLC 

Autosampler typu SIL 20AC pro vialky  

Rack changer s teplotní regulací (pracovní teplota 4-40°C) pro mikrotitrační destičky 

CTO-20AC termostat kolon (teplotní rozsah 10 – 85°C) 

DGU-20A3 trojkanálový on-line degaser 

Přepínací ventil 

Detektory:  

 Fluorescenční detektor RF – 10AXL 

 Spektrofotometrický Diode array detector SPD-M20A 

CBM-20A komunikační jednotka 

Software (s operační pamětí) LC Solution multi with PDA control 

 

Obr. 10: HPLC Prominence LC 20, Shimadzu (Kyoto, Japonsko) 
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Mikrotitrační destičky s filtry AcroPrep 96 Filter plate 0,2 μm/350 μl, Pall Life Science 

(Ann Arbor, USA) 

Filtry: Hydrophilic Polypropylene membrane filtres 100/pack, GH polypek 47 mm, 

0,2 μm a 0,45 μm Pall Life Science (Ann Arbor, USA) 

Vakuový manifold, Vakuová pumpa Pall Life Science (Ann Arbor, USA) 

Mikrocentrifuga Mini spin Pall Life Science (Ann Arbor, USA) 

Vortex Lab Dancer, IKA WERKE (Staufen, Německo) 

Analytické váhy 202 M A&D company (Tokyo, Japonsko) 

Analytické váhy Sartorius AG CPA 623S (Göttingen, Německo) 

pH metr Sentron Argus (Leek, Nizozemsko) 

Přístroj pro reverzní osmózu GORO (Brandýs nad Labem, Česká republika) 

3.3 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ 

3.3.1 Zásobní roztoky  

Kyselina chlorovodíková 

o Zásobní roztok kyseliny chlorovodíkové o c = 0,1 mol/l byl připraven zředěním 

0,85 ml kyseliny chlorovodíkové 35% a doplněn do 100ml.  

Hexakyanoželezitan draselný 

o Zásobní roztok hexakyanoželezitanu draselného o c = 30,4 mmol/l byl připraven 

rozpuštěním 50,000 mg hexakyanoželezitanu draselného v redestilované vodě 

a doplněn do 5 ml. 

Hydroxid sodný 

o Zásobní roztok hydroxidu sodného o c = 0,8 mol/l byl připraven rozpuštěním 

3,200 g hydroxidu sodného v redestilované vodě a doplněn do 100 ml.  

Fosfátový pufr 

o Zásobní roztok fosfátového pufru o koncentraci 0,1 mol/l byl připraven 

rozpuštěním 102,0 g KH2PO4 a 57,1 g K2HPO4 . 3H2O v redestilované vodě  

a doplněn do 1000 ml. 
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3.3.2 Zásobní roztoky standardů 

Thiamin hydrochlorid (TH) 

o Zásobní roztok thiamin hydrochloridu c = 300 μmol/l byl připraven 

rozpuštěním 1,012 mg thiamin hydrochloridu v redestilované vodě a doplněn 

do 10 ml. 

Thiamin monofosfát (TMP) 

o Zásobní roztok thiamin monofosfátu c = 300 μmol/l byl připraven rozpuštěním 

1,250 mg thiamin monofosfátu v redestilované vodě a doplněn do 10 ml. 

Thiamin pyrofosfát (TPP) 

o Zásobní roztok thiamin pyrofosfátu c = 300 μmol/l byl připraven rozpuštěním 

1,382 mg thiamin pyrofosfátu v redestilované vodě a doplněn do 10 ml. 

Zásobní roztoky standardů byly uchovávány v ledničce při 5 °C. 

3.3.3 Pracovní roztoky standardů 

Fosfátový pufr 

o Pracovní roztok fosfátového pufru o koncentraci 50 mmol/l byl připraven 

smísením 25 ml zásobního roztoku s 500 ml redestilované vody. 

o Pracovní roztok fosfátového pufru o koncentraci 10 mmol/l byl připraven 

smísením 5 ml zásobního roztoku s 500 ml redestilované vody. Mobilní fáze 

byla před použitím filtrována přes filtry o velikosti pórů 0,45 μm. 

Thiamin hydrochlorid (TH) 

o Pracovní roztok pro kalibraci thiamin hydrochloridu byl připraven zředěním 

zásobního roztoku c = 300 μmol/l redestilovanou vodou na 10 μmol/l, 0,025 ml 

10 μmol/l roztoku thiamin hydrochloridu byl doplněn do 25 ml kyselinou 

chlorovodíkovou 0,1M.  

Thiamin monofosfát (TMP) 

o Pracovní roztok pro kalibraci thiamin monofosfátu byl připraven zředěním 

zásobního roztoku c = 300 μmol/l redestilovanou vodou na 10 μmol/l, 0,025 ml 

10 μmol/l roztoku thiamin monofosfátu byl doplněn do 25 ml kyselinou 

chlorovodíkovou 0,1M. 
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Thiamin pyrofosfát (TPP) 

o Pracovní roztok pro kalibraci thiamin pyrofosfátu byl připraven zředěním 

zásobního roztoku c = 300 μmol/l redestilovanou vodou na 10 μmol/l, 0,025 ml 

10 μmol/l roztoku thiamin pyrofosfátu byl doplněn do 25 ml kyselinou 

chlorovodíkovou 0,1 M. 

Směs standardů 

o Směs standardů byla připravena smícháním thiamin hydrochloridu, thiamin 

monofosfátu a thiamin pyrofosfátu (c = 3,33 μmol/l) v poměru 1:1:1. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 
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4.1 VÝVOJ METODY - OPTIMALIZACE CHROMATOGRAFICKÝCH 

PODMÍNEK 

Nejprve bylo nutné najít vhodné chromatografické podmínky analýzy, mezi které 

patří: nalezení vlnové délky excitačního a emisního maxima pro fluorescenční detekci 

thiaminu, TMP a TPP, použití vhodné chromatografické kolony, složení mobilní fáze za 

optimálního průtoku a vyhovující teplotu analýzy. 

4.1.1 Detekční podmínky 

Excitační a emisní maxima byla vybrána podle dostupné odborné literatury. Zprvu 

jsme se snažily o detekci neoxidovaných forem thiaminu a jeho derivátů bez 

derivatizace pomocí detektoru s diodovým polem. Bohužel se ale nepodařilo docílit 

vhodné chromatografické separace a citlivosti pro oddělení jednotlivých analytů ani při 

použití různých stacionárních a mobilních fází (fosfátový pufr 50 mM o pH 6,45, 

methanol, acetonitril, voda, propanol) a jejich rozdílných poměrů. Proto jsme se 

rozhodly zařadit derivatizační krok pro fluorescenční detekci za následujících 

podmínek: excitační maximum 360 nm a emisní 425 nm.  

4.1.2 Analytické kolony 

 Chromolith® C18 100 x 4,6 mm 

 Chromolith® Performance NH2 100 x 4,6 mm 

 Gemini® NX C18 3μm, 150 x 2 mm 

Nejprve byly vyzkoušeny monolitické kolony Chromolith® C18, 100 x 4,6 mm  

a Chromolith® Performance NH2, 100 x 4,6 mm a hybridní částicová HPLC kolona 

Gemini® NX C18 3μm, 150 x 2 mm. Přestože byly testovány všechny uvedené mobilní 

fáze v různých poměrech, při nástřiku různých koncentrací vzorků standardů  

(10 – 300 μmol/l) oxidovaných i neoxidovaných, výsledky nebyly uspokojivé. 

Nepodařilo se dosáhnout téměř žádného oddělení jednotlivých látek a docházelo také 

ke zvýšení šumu základní linie. Příklad na obrázku č. 11. 
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Obr. 11: Chromatogram směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP (3,33 μmol/l) 

a TPP (3,33 μmol/l); Gemini® NX C18 3μm, 150 x 2 mm; detekce fluorescence  

Ex: 360 nm a Em: 425 nm; 95% fosfátový pufr 50 mmol/l o pH 6,5 : 5% MeOH; 20 °C; 

0,3 ml/min; nástřik 10 μl 

  



 

44 

 Chromolith® C18 50 x 4,6 mm s předkolonou Chromolith® RP-18e 10 x 4,6 mm 

Při použití kolony Chromolith® C18 50 x 4,6 mm s předkolonou Chromolith® RP-18e 

10 x 4,6 mm byla poprvé použita mobilní fáze v kombinaci 95 % fosfátového pufru 

(50mmol/l) o pH 6,5 s 5% ACN. Tyto podmínky byly získané ze článku [24]. Došlo 

k separaci pouze TPP a TMP, píky silně chvostovaly a doba analýzy pouze těchto svou 

látek byla 15 minut.  

 

Obr. 12: Chromatogram směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP (3,33 μmol/l)  

a TPP (3,33 μmol/l); Chromolith® C18 50 x 4,6 mm a předkolona Chromolith® RP-18e 

10 x 4,6 mm; 95% fosfátový pufr 50 mmol/l o pH 6,5 : 5% MeOH; 20 °C; 2 ml/min; 

nástřik 10 μl 
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 Chromolith® High Resolution RP-18e, 100 x 4,6 mm 

Další testovanou kolonou byla Chromolith® High Resolution RP-18e, 100 x 4,6 mm,  

u které chromatografická separace proběhla do 10 minut, při použití stejné mobilní 

fáze a při rychlosti průtoku 2,5 ml/min (1712 psi). Nástřik vzorku byl 10 μl.  

 

Obr. 13: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); Chromolith® High Resolution RP-18e, 100 x 4,6 mm; 

MF: 95% 10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% ACN, 2,5 ml/min; 20 °C; nástřik 10 μl 

Byla vytvořena i metoda se skokovým gradientem mobilní fáze z 5% ACN na 35% 

ACN v kombinaci s fosfátovým pufrem 10mM o pH 6,5. Separace prvních dvou píků (do 

2 minut) byla až na základní linii, ale s velmi nízkou intenzitou, poslední pík (derivátu 

thiaminu) byl detekován v čase 3,50 min, ale byl značně nesymetrický.  
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 Chromolith® Performance RP-18e, 100 x 2 mm 

Kolona Chromolith® Performance RP-18e, 100 x 2 mm byla vyzkoušena pro zlepšení 

tvarů píků. Metoda trvala bohužel 15 minut a to i při obměnách MF. Navíc píky měly 

tendenci chvostovat a pík thiaminu se eluoval jen v případě použití 5% ACN nebo 5% 

MeOH v kombinaci s tlumivým roztokem. Byl použitý skokový gradient průtoku mobilní 

fáze za zvýšené teploty na 40 - 45°C, kdy bylo dosaženo téměř maximálního tlaku 

kolony i maximální teploty. Došlo jen k malému zrychlení a zaznamenané tvary píků 

nebyly ideální v porovnání s metodou stanovení na koloně Chromolith® High 

Resolution RP-18e. Navíc takové separační podmínky by výrazně zhoršily životnost 

kolony, zejména v kombinaci se zamýšleným použitím velkých sérií biologického 

materiálu. 

 

Obr. 14: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); Chromolith® Performance RP-18e, 100 x 2 mm;  

MF: 95% 10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% MeOH; 0,5 ml/min od 1,51. min: 

1,2 ml/min; 45 °C; nástřik 1 μl 
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Obr. 15: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); Chromolith® Performance RP-18e, 100 x 2 mm;  

MF: 95% 10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% ACN; 0,5 ml/min od 2,51. min: 

1,4 ml/min; 40 °C; nástřik 1 μl 
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 KinetexTM 2,6 μm C18 

Byly testovány také kolony s povrchově porézními částicemi KinetexTM 2,6 μm C18  

o dvou různých rozměrech 50 x 4,6 mm a 100 x 4,6 mm. Kratší kolona byla testována 

jako první se snahou zkrátit separaci. Při skokovém gradientu průtoku mobilní fáze (5% 

ACN a 95% pufru) z 1,5 ml/min na 3 ml/min v čase 2,1 min při zvýšení teploty na 35°C 

se metoda zkrátila pod 5 minut. Bohužel píky TPP a TMP nebyly odděleny na základní 

linii. Proto byla následně testována kolona delší s větší separační účinností, která 

poskytla při průtoku stejné mobilní fáze a zvýšení teploty na 45°C rozdělení dostatečné 

a zrychlení metody separace pod 5 minut. Tvary píků derivatizovaného TPP a thiaminu 

byly ale výrazně nesymetrické. 

 

Obr. 16: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); KinetexTM 2,6 μm C18, 50 x 4,6 mm; MF: 95% 

10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% ACN; 1,5 ml/min od 2,1. min: 3 ml/min; 35 °C; 

nástřik 1 μl 



 

49 

 

Obr. 17: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); KinetexTM 2,6 μm C18, 100 x 4,6 mm; MF: 95% 

10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% ACN; 1,7 ml/min; 45 °C; nástřik 1 μl 

Výsledky všech separačních metod ukázaly, že nejvhodnější zkoušenou kolonou byla 

Chromolith® High Resolution RP-18e, 100 x 4,6 mm. Použití této kolony při výše 

zmíněném rychlostním gradientu vedla ke zkrácení separace na 6 minut, přičemž píky 

thiaminu, TMP a TPP byly rozlišené na základní lini. Nastříknutím roztoku jodidu 

draselného byl ověřen mrtvý objem kolony, jehož retenční čas byl 0,7 minuty.  

4.1.3 Derivatizace pracovních roztoků standardů 

Pro fluorescenční detekci thiaminu a jeho fosforylovaných derivátů byla nutná jejich 

chemická oxidace hexakynoželezitanem draselným na thiochrom a jeho adekvátní 

estery, které mají fotoluminiscenční aktivitu. To bylo provedeno přidáním 300 μl 1% 

w/v roztoku hexakyanoželezitanu draselného v 15% w/v roztoku hydroxidu sodného 

k 1ml pracovního roztoku standardu nebo vzorku, který byl předtím zfiltrován přes filtr 

o velikosti pórů 0,45 μm. Roztok byl poté 15s promícháván pomocí vortexu  

a neutralizován 600 μl roztokem kyseliny fosforečné o c = 1,33 mol/l. Tento roztok byl 

opět zfiltrován přes filtr o velikosti pórů 0,45 μm [24]. 
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4.1.4 Složení mobilní fáze a optimalizace pH 

Testování složení mobilní fáze (MF) bylo provedeno pomocí tlumivých systémů  

a organických rozpouštědel, které jsou nejčastěji využívané pro HPLC analýzu 

vitaminu B1, dle dostupné literatury. Použitá byla voda, acetonitril (ACN), methanol 

(MeOH) a fosfátový pufr (50 mmol/l a 10 mmol/l) v rozdílných koncentračních 

poměrech.  

ROZPOUŠTĚDLO POMĚR 

Fosfátový pufr 10 mM,  
pH 6,5 

                  95 

Fosfátový pufr 50 mM, 
pH 6,45 

100 90 80 70     55 60 40   

MeOH   10 20 30     45 40 60   

ACN         90 80       5 

H2O         10 20         

Tab. 2: Složení mobilních fází 

Kromě výše zmíněných složení mobilních fází byl v průběhu optimalizace použit 

skokový gradient mobilní fáze acetonitrilu z 5 % na 35 % provedený v čase 2,51 min. 

Tato metoda zkoušená na koloně Chromolith® High Resolution RP-18e, 100 x 4,6 mm 

vedla k výraznému zkrácení doby separace (z 9 na 4 minuty), ale současně ke 

špatnému tvaru posledního píku (oxidovaného thiaminu) a velmi nízké intenzitě píků 

TPP a TMP. 

Podle odborné literatury byly vybírány mobilní fáze dle kombinace s jednotlivými 

kolonami a jejich danými sorbenty. Snahou bylo nalézt složení mobilní fáze, která 

nejlépe separovala cílové analyty v přijatelném časovém úseku. Nejúčinnější mobilní 

fází se nakonec ukázalo smísení ACN a fosfátového pufru 10mM o pH 6,5 v poměru 

95:5.  

K dokonalé separaci a k ideálnímu zkrácení metody byl vybrán průtok mobilní fáze 

2,5 ml/min, který byl skokově změněn v čase 2,1 min na 4 ml/min. 

4.1.5 Teplota separace 

Teplota je posledním parametrem, pomocí kterého byly upravovány podmínky 

chromatografické separace. Zkoušelo se v teplotním rozmezí od 25 °C do 45 °C. 

Výsledná teplota separace byla zvolena 35 °C. Vedlo to k předpokládanému zrychlení 

analýzy standardů, aniž by došlo ke snížení citlivosti. 
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4.2 ÚPRAVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁL 

Přestože cílem této diplomové práce byla optimalizace chromatografických 

podmínek pomocí standardních látek, byl po dosažení optimální separace pomocí 

standardních látek proveden pokus o separaci thiaminu a jeho derivátů TPP a TMP ze 

vzorku séra, který byl jednoduše zpracován.  

Bylo odebráno 700 μl séra, ke kterému bylo přidáno 700 μl chlazeného ethanolu. 

Takto upravené sérum bylo ponecháno 10 minut v ledničce (8 °C), kde se 

denaturovalo, a následně bylo 10 minut centrifugováno při 14 000xg. Bylo odebráno 

1 000 μl supernatantu, který byl derivatizován stejným postupem jako standardy. 

Stříkačkou byl přes filtr o velikosti pórů 0,2 μm přenesen oxidovaný vzorek do vialky. 

Injikováno bylo do chromatografického systému 20 μl. 

4.2.1 Analýza séra 

Byl analyzován jednoduše upravený roztok séra po derivatizaci. Identifikace 

jednotlivých látek byla provedena přídavkem směsi standardů.  

 
Obr. 18: Chromatogram derivatizovaného séra. Retenční časy (tR) TPP, TMP a TH jsou 

1,099 min, 1,828 min, 5,553 min 
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Obr. 19: Chromatogram derivatizovaného séra s přídavkem směsi standardů. Retenční 

časy (tR) TPP, TMP a TH jsou 1,037 min, 1,807 min, 5,548 min 

Hladina thiaminu v krvi je 5 – 10 nmol/l, TMP 50 nmol/l – 100 μl/l a TPP 100 – 400 

nmol/l a hladiny v moči se pohybují v řádu mikrogramů a koncentrace v řádu nmol/l až 

μmol/l. Proto je třeba vysoké citlivosti v kombinaci s dokonalejší extrakcí a například 

kombinací se zakoncentrováním biologického vzorku během extrakčního procesu 

například extrakcí na pevné fázi (SPE) nebo extrakcí kapalnou fází pomocí teploty 

zákalu micelárních roztoků (cloud point extraction = CPE). 
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4.3 VÝSLEDNÉ CHROMATOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

4.3.1 Souhrn vybraných chromatografických podmínek 

chromatograf  Schimadzu 20AD Prominence Liquid Chromatograph 

detektor Schimadzu RF – 10AXL Prominence Fluorescence Detector  

analytická kolona Chromolith® High Resolution RP-18e, 100 x 4,6 mm 

mobilní fáze 10 mmol/l fosfátový pufr o pH 6,5 – ACN (95 : 5) 

průtok 2,5 ml/min, od 2,1. min 4 ml/min 

detekce Ex: 360 nm, Em: 425 nm 

teplota 35 °C 

nástřikový objem 1 μl 

retenční čas TPP 1,28 min 

retenční čas TMP 1,85 min 

retenční čas thiaminu 5,48 min 

vyhodnocení  Chromatografický software LC Solution 

 

 

Obr. 20: Chromatogram oxidovaných standardů (3,3 μmol/l) 
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Obr. 21: Chromatogram oxidovaných standardů TPP (3,3 nmol/l), TMP (3,3 nmol/l)  

a TH (3,3 nmol/l); nástřik 10 μl 
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4.4 ČÁSTEČNÁ VALIDACE METODY
 [25,26, 27, 28] 

4.4.1 Faktor symetrie  

Faktor symetrie (AS) je důležitý při určení tvaru píku měřeného analytu. Hodnota 

faktoru symetrie rovnající se 1, značí ideální (úplnou) symetrii píku. Hodnoty ≥ 1 

vypovídají o chvostování píku a hodnoty ≤ 1 poukazují na rozmytí píku v jeho přední 

části (frontování). 

Faktor symetrie (AS) vypočítáme podle vzorce: 

𝐴𝑆 =  
𝑤0,05

2𝑑
 

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 

Pro jednotlivé analyty byl zjištěn faktor symetrie (AS): 

AS (TPP) = 0,9   AS (TMP) = 1,0  AS (TH) = 0,9 

Faktor symetrie pro pík odpovídající standardu TPP měl hodnotu 0,9, TMP 1,0  

a TH 0,9. Faktor symetrie standardů odpovídající píkům TPP, TMP a TH vyhovoval 

požadavku symetrie, který je v rozmezí 0,8 – 1,5. 

4.4.2 Zdánlivý počet teoretických pater 

Zdánlivý počet teoretických pater (N) analytické kolony je znakem její účinnosti. 

Účinnost kolony můžeme získat pouze z dat týkajících se konkrétní metody, kolony  

a stanovované látky. Čím větší počet teoretických pater kolona má, tím je vyšší její 

účinnost. 

Zdánlivý počet teoretických pater (N) vypočítáme podle vzorce: 

𝑁 = 5,54 ∙ (
𝑡𝑅

𝑤ℎ
)

2

 

TR  - retenční čas 

wh  - šířka píku v polovině jeho výšky 

Pro jednotlivé analyty byl počet teoretických pater (N): 

N (TPP) = 898  N (TMP) = 2328  N (TH) = 8084 

Pro možnost porovnání byl tento parametr přepočítán na metr: 

H (TPP) = 8980  H (TMP) = 23280 H (TH) = 80840 
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Zdánlivý počet teoretických pater TPP byl spočítán 898, pro TMP 2328 a pro  

TH 8084 a výškový ekvivalent teoretických pater přepočítaný na metr byl odvozen pro 

TPP 8980, pro TMP 23280 a pro TH 80840. 

4.4.3 Rozlišení chromatografických píků 

Rozlišení (RS) vyjadřuje selektivitu chromatografického systému. Rozlišení ≥ 1,5 

odpovídá píkům rozděleným na základní linii.  

Rozlišení (RS) vypočítáme podle vzorce: 

𝑅𝑆 =  
1,18 ∙  (𝑡𝑅2 −  𝑡𝑅1)

𝑤ℎ1 +  𝑤ℎ2
 

tR1 a tR2 - retenční časy 

wh1 a wh2 - šířky píků v polovině jejich výšky 

Výsledky rozlišení vzájemně sousedících píků: 

RS (TPP,TMP) = 4,6 RS (TMP, TH) = 19,1 

Podle výsledků výpočtů byly až na základní linii rozlišeny všechny píky. Rozlišení píků 

TPP a TMP bylo 4,6 a rozlišení píků TMP a TH bylo 19,1. 

4.4.4 Limit detekce a kvantifikace 

Limit kvantifikace (LOQ = limit of quantification) a limit detekce (LOD = limit of 

detection) jsou parametry citlivosti. 

Limit detekce vyjadřuje nejnižší stanovitelnou koncentraci analytu ve vzorku, kterou 

lze detekovat s přijatelnou přesností a správností, a vypočítáme ji jako poměr signálu 

k šumu krát 3. 

Limit kvantifikace vyjadřuje nejmenší detekovatelné množství látky ve vzorku, které 

lze kvantitativně stanovit s přijatelnou přesností a správností, a vypočítáme ho jako 

poměr signálu k šumu krát 10. 

 LOD (nmol/l) LOQ (nmol/l) 

Thiamin pyrofosfát 1,05 3,49 

Thiamin monofosfát 1,52 5,06 

Thiamin hydrochlorid 2,93 9,76 

Tab. 3: Limity detekce a kvantifikace thiamin hydrochloridu, thiamin monofosfátu  

a thiamin pyrofosfátu 
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Hladiny thiaminu, TMP a TPP v moči se pohybují v řádu mikrogramů a koncentrace 

v řádu nmol/l až μmol/l. Pro terapeutické monitorování hladin thiaminu, TMP a TPP 

v biologickém materiálu jsou limity dostatečné.  

4.4.5 Opakovatelnost 

Opakovatelnost odezvy vyjadřujeme výpočtem relativní směrodatné odchylky 

v procentech a slouží nám ke kvantitativnímu hodnocení metody. 

Relativní směrodatnou odchylku vypočítáme podle vzorce: 

𝑅𝑆𝐷% =  
100

�̅�
 ∙  √

∑(𝑦𝑖 −  �̅�)2

𝑛 − 1
 

yi  - jednotlivé měřené hodnoty 

ȳ  - průměr jednotlivých hodnot 

n - počet jednotlivých hodnot 

4.4.5.1 Opakovatelnost derivatizace 

 
thiamin pyrofosfát thiamin monofosfát thiamin hydrochlorid 

 
plocha 

retenční 
čas 

plocha 
retenční 

čas 
plocha 

retenční 
čas 

 
164,858 1,14 88,152 1,83 109,762 5,56 

 
165,619 1,14 87,679 1,83 107,425 5,55 

 
167,015 1,14 87,227 1,83 109,426 5,57 

 
168,574 1,14 88,791 1,83 110,498 5,58 

 
168,706 1,14 89,038 1,84 110,644 5,59 

 
169,101 1,15 89,528 1,84 110,819 5,59 

průměr 167,312 1,14 88,403 1,83 109,762 5,57 

RSD (%) 1,06 0,36 0,98 0,28 1,15 0,29 

Tab. 4: Opakovatelnost derivatizace TPP, TMP, TH 
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Opakovatelnost derivatizace, která byla zjištěna opakovaným zpracováním 

jednotlivých alikvotů směsného roztoku standardu všech stanovovaných látek je 

vyhovující směrodatné odchylce do 15%. 

4.4.5.2 Opakovatelnost nástřiku 

 

thiamin pyrofosfát thiamin monofosfát thiamin hydrochlorid 

plocha 
retenční 

čas 
plocha 

retenční 
čas 

plocha 
retenční 

čas 

158,936 1,13 112,981 1,80 103,042 5,46 

158,164 1,13 113,242 1,80 102,660 5,45 

158,179 1,13 112,937 1,81 102,909 5,47 

158,226 1,13 113,534 1,81 103,488 5,47 

159,858 1,13 113,363 1,81 103,390 5,50 

160,838 1,14 114,962 1,81 103,568 5,52 

158,48 1,14 114,300 1,81 103,508 5,52 

159,957 1,14 113,898 1,82 103,647 5,56 

158,205 1,14 113,916 1,82 104,242 5,58 

158,414 1,14 113,511 1,83 103,711 5,60 

průměr 158,926 1,14 113,664 1,81 103,417 5,51 

RSD (%) 0,57 0,33 0,52 0,42 0,41 0,89 

Tab. 5: Opakovatelnost nástřiku standardů TPP, TMP, TH 

Opakovatelnost nástřiku standardů thiaminu a jeho fosforylovaných derivátů byla 

zjištěna opakovaným nástřikem derivatizovaného roztoku standardů do systému  

a vyhovuje požadavkům relativní směrodatné odchylky do 15%. 
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5 ZÁVĚR 
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5.1 ZÁVĚR 

V předložené diplomové práci „Vývoj HPLC metody pro stanovení vitaminu B1 

v klinickém výzkumu“ byla vyvinuta, optimalizována a částečně validována nová  HPLC 

metoda pro stanovení thiamin hydrochloridu, thiamin monofosfátu a thiamin 

pyrofosfátu. Tato metoda je založena na využití vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie s nepřímou fluorescenční detekcí.  

Během experimentální práce byla testována řada stacionárních a mobilních fází  

a byly nalezeny vhodné chromatografické podmínky. Optimální separace bylo 

dosaženo využitím moderní monolitní stacionární fáze druhé generace Chromolith® 

High Resolution RP-18e 100 x 4,6 mm (Merck, Německo) v kombinaci s gradientovou 

elucí mobilní fáze, kterou tvoří směs 95% fosfátového pufru 10 mmol/l o pH 6,5  

a 5% acetonitrilu s průtokovou rychlostí mobilní fáze 0 – 2,1 min 2,5 ml/min,  

2,1 – 7 min 4 ml/min. Pro fluorescenční detekci thiamin hydrochloridu, thiamin 

monofosfátu a thiamin pyrofosfátu byla nutná jejich chemická oxidace 

hexakyanoželezitanem draselným na thiochrom a jeho adekvátní estery, které mají 

fotoluminiscenční aktivitu. 

analytická kolona Chromolith® High Resolution RP-18e, 100 x 4,6 mm 

mobilní fáze 10 mmol/l fosfátový pufr o pH 6,5 – ACN (95 : 5) 

průtok 0 – 2,1 min 2,5 ml/min, 2,1 – 10 min 4 ml/min 

detekce Ex: 360 nm, Em: 425 nm 

teplota 35 °C 

Thiamin pyrofosfát tR = 1,28 min; LOD = 1,05 nmol/l; LOQ = 3,49 nmol/l 

Thiamin monofosfát tR = 1,85 min; LOD = 1,52 nmol/l; LOQ = 5,06 nmol/l 

Thiamin hydrochlorid tR = 5,48 min; LOD = 2, 93 nmol/l; LOQ = 9,76 nmol/l 

Metoda byla částečně validována. Byla ověřena opakovatelnost a stanoven limit 

detekce a kvantifikace. Byl vypočítán faktor symetrie píku, rozlišení píků a zdánlivý 

počet teoretických pater. Chromatografická metoda byla aplikována na jednoduše 

upravený vzorek séra. 

Metoda bude v budoucnu doplněna vhodnou extrakční metodou a dále bude také 

dokončena její kompletní validace. Toto stanovení bude zařazeno do spektra vyšetření 

III. Interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a bude 

sloužit pacientům s parenterální a enterální výživou s dlouhodobě narušeným příjmem 
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potravy, zejména geriatrickým pacientům, pacientům trpících diabetem, onkologickým 

pacientům nebo pacientům s malabsorbčním syndromem. 
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6 SEZNAM ZKRATEK 

2D – LC two dimensional liquid chromatography, dvoudimenzionální kapalinová 
chromatografie 

ACN acetonitril 

AIDS acquired immunodeficiency syndrome, Syndrom získaného selhání imunity 

AOAC Association Of Analytical Communities 

BSC benzensulfonylchlorid 

CAD charged aerosol detector, detektor nabitých částic 

CPE cloud point extraction, extrakce kapalnou fází pomocí teploty zákalu 
micelárních roztoků 

DAD diode array detector, detektor s diodovým polem 

DM diabetes mellitus 

ECD electrochemical detector, elektrochemický detektor 

EKG elektrokardiogram 

ES external standard, vnější standard 

EUMAT European Union Measurement And Testing program 

FD fluorescent detection, fluorescenční detekce 

FNHK Fakultní nemocnice Hradec Králové 

HILIC hydrophilic interaction liquid chromatography, chromatografie s hydrofilními 
interakcemi 

HPLC high performance liquidchromatography, vysokoúčinná kapalinová 
chromatografie 

HTLC high temperature liquid chromatography, vysokoúčinná kapalinová 
chromatografie za zvýšené teploty 

IEC ion exchange chromatography, iontově výměnná chromatografie 

IS internal standard, vnitřní standard 

LOD limit detekce (limit of detection) 

LOQ limit kvantifikace (limit of quantification) 

LP léčivý přípravek 

LSD line segment detector, detektor rozptylu světla 

MeOH methanol 
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MF mobilní fáze 

MS mass spektrometry, hmnotnostní detektor 

NP – HPLC normal phase chromatography, chromatografie na normální fázi  

PC paper chromatography, papírová chromatografie 

PEEK polyetheretherketon 

RAD radiation detector, radiometrický detektor 

RID refraction detector, refraktometrický detektor 

RP – HPLC reversed phase chromatography, chromatografie na reverzní fázi 

RSD relativní směrodatná odchylka (relativ standard deviation) 

SPE solid phase extraction, extrakce pevnou fází 

TH thiamin hydrochlorid 

TLC thin layer chromatography, tenkovrstevná chromatografie 

TMP thiamin monofosfát 

TPP thiamin pyrofosfát, thiamin difosfát 

TTP thiamin trifosfát 

UHPLC ultra high performance liquid chromatography, ultra vysokoúčinná 
chromatografie 

UV ultrafialové spektrum (ultra-violet) 

VIS viditelné spektrum (visible spectrum) 
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7 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 

7.1 SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1:  Chemická struktura thiaminu ve formě volné báze 

Obr. 2:  Chemická struktura thiamin monofosfátu 

Obr. 3:  Chemická struktura thiamin pyrofosfátu 

Obr. 4:  Chemická struktura thiamintrifosfátu 

Obr. 5:  Potraviny bohaté na thiamin jsou např. hovězí maso, játra, fazole, ořechy  

a rýže [17] 

Obr. 6: Thiamin - dependentní enzymy v metabolismu glukózy [18] 

Obr. 7:  Oxidace thiaminu za vzniku thiochromu 

Obr. 8:  Oxidace thiaminu alkalickým roztokem hexakyanoželezitanu draselného  

za vzniku jasně žlutého thiochromu 

Obr. 9: Blokové schéma HPLC [8] 

Obr.: 10 HPLC Prominence LC – 20, Shimadzu (Kyoto, Japonsko) 

Obr. 11: Chromatogram směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP (3,33 μmol/l) 

 a TPP (3,33 μmol/l); Gemini® NX C18 3μm, 150 x 2 mm; detekce fluorescence 

Ex: 360 nm a Em: 425 nm; 95% fosfátový pufr 50 mmol/l o pH 6,5 : 5% MeOH; 

20 °C; 0,3 ml/min; nástřik 10 μl 

Obr. 12: Chromatogram směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP (3,33 μmol/l)  

a TPP (3,33 μmol/l); Chromolith® C18 50 x 4,6 mm a předkolona Chromolith® 

RP-18e 4,6 x 10 mm; 95% fosfátový pufr 50 mmol/l o pH 6,5 : 5% MeOH; 20 °C; 

2 ml/min; nástřik 10 μl 

Obr. 13: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); Chromolith® High Resolution RP-18e, 

100 x 4,6 mm; MF: 95% 10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% ACN, 

2,5 ml/min; 20 °C; nástřik 10 μl 

Obr. 14: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); Chromolith® Performance RP-18e, 
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100 x 2 mm; MF: 95% 10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% MeOH; 

0,5 ml/min od 1,51. min: 1,2 ml/min; 45 °C; nástřik 1 μl 

Obr. 15: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); Chromolith® Performance RP-18e, 

100 x 2 mm; MF: 95% 10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% ACN; 0,5 ml/min 

od 2,51. min: 1,4 ml/min; 40 °C; nástřik 1 μl 

Obr. 16: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); KinetexTM 2,6 μm C18, 50 x 4,6 mm;  

MF: 95% 10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% ACN; 1,5 ml/min od 2,1. min: 

3 ml/min; 35 °C; nástřik 1 μl 

Obr. 17: Chromatogram oxidované směsi standardů thiaminu (3,33 μmol/l), TMP 

(3,33 μmol/l) a TPP (3,33 μmol/l); KinetexTM 2,6 μm C18, 100 x 4,6 mm;  

MF: 95% 10 mmol/l fosfátový pufr (pH 6,5) : 5% ACN; 1,7 ml/min; 45 °C; 

nástřik 1 μl 

Obr. 18: Chromatogram derivatizovaného séra. Retenční časy (tR) TPP, TMP a TH jsou 

1,099 min, 1,828 min, 5,553 min 

Obr. 19: Chromatogram derivatizovaného séra s přídavkem směsi standardů. Retenční 

časy (tR) TPP, TMP a TH jsou 1,037 min, 1,807 min, 5,548 min 

Obr. 20: Chromatogram oxidovaných standardů (3,3 μmol/l) 

Obr. 21: Chromatogram oxidovaných standardů TPP (3,3 nmol/l), TMP (3,3 nmol/l)  

a TH (3,3 nmol/l); nástřik 10 μl  
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7.2 SEZNAM TABULEK 

Tab. 1: Mikrobiologická odpověď (+/-) na sloučeninu thiaminu, jeho souvisejících částí 

a derivát thiamin pyrofosfát [1] 

Tab. 2:  Složení mobilních fází 

Tab. 3:  Opakovatelnost derivatizace TPP, TMP, TH 

Tab. 4:  Opakovatelnost nástřiku standardů TPP, TMP, TH 

Tab. 5: Limity detekce a kvantifikace thiamin hydrochloridu, thiamin monofosfátu 

 a thiamin pyrofosfátu 
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