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1. Úvod 
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     Kvetiapin je léčivo ze skupiny atypických antipsychotik. Používá se k léčbě 

schizofrenie, středně těžkých až těžkých manických epizod. U lékové formy 

s postupným uvolňováním je též indikován na léčbu těžkých depresivních epizod  

u pacientů s depresivní poruchou. Kvetiapin je v játrech metabolizován na několik 

metabolitů, z nichž farmakodynamickou aktivitu vykazují norkvetiapin  

a 7-hydroxykvetiapin.  

     Účinky kyseliny acetylsalicylové jsou antiagregační, antipyretické, analgetické, 

antiflogistické a dostavují se v závislosti na použité dávce léčiva. Kyselina 

acetylsalicylová je vhodná k monitorování kvůli její dobré absorpci z trávicího ústrojí  

a následně rychlého přechodu do plazmy. Hlavním rozkladným produktem je kyselina 

salicylová, která v nízkých koncentracích působí tzv. keratoplasticky – ke změkčení 

kůže a zlepšuje průnik jiných léků nebo účinných látek. Naopak ve vyšších 

koncentracích působí tzv. keratolyticky – rozpouští kůži a využívá se při terapii 

bradavic, kuřích ok nebo otlaků.   

     Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je jedna z nejpoužívanějších  

a nejrychleji se vyvíjejících metod v analýze, separaci a preparativní přípravě směsi 

látek rozpustných v kapalině. Tato metoda má široké využití v různých oblastech 

analýzy léčiv - identifikace léčiv, určení čistoty nebo naopak nečistoty, obsahu léčiva, 

monitorování účinných látek či metabolitů léčiv v tělních tekutinách pacienta.  

     Poměrně novou stacionární fázi představuje Kinetex EVO C18. Mezi hlavní 

přednosti této fáze patří široký rozsah pro měření pH, a to mezi 1-12. Dále je vysoce 

odolná i za náročnějších podmínek jak v těkavých, tak netěkavých pufrech. Celkově má 

vyšší účinnost, lepší rozlišení, vyšší citlivost, ostré píky a zkracuje dobu analýzy.  
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2. Cíl práce 
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     Cílem této práce bylo studium retenčního chování různých léčiv v extrémních 

podmínkách pH s využitím kolony Kinetex EVO C18, která umožňuje měřit v rozsahu 

1-12 pH. Hodnotícím kritériem byl retenční čas, popř. retenční faktor a tailing faktor. 

Získané výsledky byly aplikovány pro analýzu v léčivém přípravku a slouží 

jako příprava pro analýzu v plazmě.  
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3. Teoretická část  
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3.1     Kvetiapin a jeho vlastnosti 

3.1.1.     Vzorec a chemické vlastnosti  

 

Obr.1: Vzorec kvetiapin fumarát ¹ 

Molekulová hmotnost (Mr): 883,10 

Sumární vzorec: (C46H54N6O8S2)  

Systematický název: bis(2-{2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]         

ethoxy}ethan- 1-ol-(2E)-but-2-endionát  

      

     Obsahuje 99,0% až 101,0% kvetiapinu-fumarátu (C46H54N6O8S2) a 12,5% až 13,8% 

kyseliny fumarové (C4H4O4; Mr 116,08), počítáno na vysušenou látku.¹ 

 

Vlastnosti  

     Kvetiapin je bílý nebo téměř bílý prášek, těžce rozpustný ve vodě, v bezvodém 

ethanolu a methanolu. Je polymorfní.¹ 

 

Zkoušky totožnosti  

     Infračervená absorpční spektrofotometrie – spektra zkoušené látky v pevném stavu, 

anebo spektra zkoušené látky rozpuštěné v methanolu R a následně odpařené do sucha 

se porovnávají se spektrem kvetiapin fumarátu CRL.¹  

 

Zkoušky na čistotu 

 Kapalinová chromatografie 

 Těžké kovy 

 Ztráta sušením 

 Síranový popel ¹ 
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Nečistoty 

 2-{2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethyl-acetát  

 11-(piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin  

 2-{2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethyl-2-[4-

(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]acetát  

 11,11´-(piperazin-1,4-diyl)bis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin  

 11,11´-[ethylenbis(oxyethylenpiperazin-4,1-diyl)]bis(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin)  

 {2-[(2-aminofenyl)sulfanyl]fenyl}{4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl} 

methanon  

 dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on  

 4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-

oxid  

 2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol  

 2-[2-(2-{2-[4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-yl]ethoxy}ethoxy] 

ethan-1-ol  

 N-{2-[(2-{4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-karbonyl}fenyl)sulfanyl] 

fenyl}acetamid  

 2-{2-[4-(9-chlordibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethan-1-

ol  

 2-{2-[4-(2-{2-[4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl]ethoxy{ethyl)piperazin-1-

yl]ethoxy}ethan-1-ol  

 11-(4-ethylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin  

 4-(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)-1,1-bis[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl] 

piperazin-1-ium  

 2-{2-[4-(5-oxo-5λ4-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-perazin-1-yl]ethoxy}ethan-

1-ol  

 11-morfolindibenzo[b,f][1,4]thiazepin  
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 dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-amin  

 2-{2-[4-(fenanthridin-6-yl)piperazin-1-yl]ethoxy}ethan-1-ol  

 11-[4-(2-{2-[(dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)oxy]-ethoxy}ethyl)piperazin-1-

yl] dibenzo[b,f][1,4]thiazepin ¹ 

3.1.2     Indikace 

     Kvetiapin patří k dibenzothiazepinovým antipsychotikům  2. generace, což jsou tzv. 

atypická. Řadí se do skupiny multireceptorových antagonistů, tzv. MARTA 

(multiacting receptor-targered antagonists). Perorální tablety se využívají k léčbě 

schizofrenie. Příznaky schizofrenie zahrnují halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných 

hlasů), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti   

a zmatenost. Rovněž se používá k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod, 

jejichž symptomy zahrnují nepřiměřenou radost a zvýšenou energii a aktivitu. U tablet 

s postupným uvolňováním se indikace rozšíří o léčbu těžkých depresivních epizod  

u pacientů s depresivní poruchou. 
2,3 

3.1.3     Mechanismus účinku 

     Kvetiapin se svým aktivním metabolitem norkvetiapinem interagují se širokým 

spektrem neurotransmiterových receptorů. Jejich afinita k receptorům je různorodá. 

Antagonizují dopaminové (D1, D2) a serotoninové (5HT2) receptory. Ačkoliv má 

kvetiapin antipsychotické vlastnosti, způsobuje slabé extrapyramidové účinky oproti 

klasickým antipsychotikům. To je způsobeno vyšší selektivitou kvetiapinu 

k serotoninovým receptorům. Norkvetiapin má vysokou afinitu k noradrenalinovému 

přenašeči („norepinephrine transporter – NET), proto má kvetiapin antidepresivní efekt. 

Se svým aktivním metabolitem mají společnou afinitu k serotoninovým  

5HT1A a adrenergním α2 receptorům. Kvetiapin nemá afinitu k benzodiazepinovým  

a muskarinovým receptorům.³ 

3.1.4     Farmakokinetické vlastnosti 

     Kvetiapin se dobře vstřebává po perorálním podání. Podáním spolu s jídlem není 

ovlivněna jeho absorpce. V játrech se intenzivně metabolizuje na aktivní metabolit 

norkvetiapin.  
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     Výzkumy in vitro ukázaly, že hlavním enzymem cytochromu P450, který se podílí  

na metabolismu kvetiapinu, je CYP3A4.  

      Biotransformace kvetiapinu zahrnuje sulfoxidaci, N- a O- dealkylaci postranního 

alkylového řetězce (viz Obr.2). Uplatňuje se také hydroxylace, zprostředkovaná 

cytochromem CYP2C9, dibenzothiazepinového kruhu v poloze sedm za vzniku 

aktivního metabolitu 7-hydroxykvetiapinu. Nejvíce vzniká farmakologicky neaktivní 

kvetiapinsulfoxid. Farmakologicky nejvýznamnějším metabolitem je  

N-desalkylkvetiapin (= norkvetiapin), který je cestou CYP3A4 tvořen i eliminován. 
3,4,5

 

 

 

Obr. 2: Metabolismus kvetiapinu 6 

     

      Kvetiapin s jeho několika dalšími aktivními metabolity jsou slabými inhibitory 

lidského cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A. Jen v koncentracích 5-50krát 

vyšších než jsou koncentrace dosahované u člověka při dávkování 300 až 800 mg/den. 

Tudíž je tedy nepravděpodobná klinicky významná léková inhibice druhého léku 

metabolizovaného cytochromem P450. 
3
  

3.1.5     Kontraindikace 

     Pacient nesmí léčivo užívat pokud se objeví přecitlivělost na účinnou látku a také při 

současném podávání inhibitorů cytochromu P450-3A4 (azolová antimykotika, 
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inhibitory HIV proteázy, klarithromycin, erythromycin,). Dětem a dospívajícím do  

18 let se podávání nedoporučuje kvůli vysoké četnosti výskytu nežádoucích účinků. 
3
 

     Rizikoví pacienti z hlediska možné sebevraždy by měli být zejména na začátku léčby 

pečlivě sledováni. Ke klinickému zlepšení stavu dochází v rozmezí několika týdnů. 
3
 

3.1.6     Nežádoucí účinky 

     Mezi velmi často vyskytující se nežádoucí účinky patří závratě, ospalost, bolesti 

hlavy, sucho v ústech, zvýšené sérové hladiny triglyceridů, celkového cholesterolu 

(zejména LDL), naopak snížení HDL cholesterolu a nárůst hmotnosti. Dále se často 

může vyskytnout hyperprolaktinémie, zvýšení chuti k jídlu, extrapyramidové 

symptomy, leukopenie, tachykardie, rozmazané vidění, zácpa, ortostatická hypotenze, 

dyspepsie, zvýšená hladina transmitáz v séru, periferní edémy, snížení počtu neutrofilů 

a zvýšená glykémie. 
 3
 

3.1.7     Interakce 

 Inhibitory CYP3A4 – jejich podávání je kontraindikováno kvůli  zvýšení AUC 

kvetiapinu.  

 Silné induktory jaterních enzymů (př. karbamazepin, fenytoin) – přínos léčby 

induktory s kvetiapinem musí převážit určitá rizika. Případná léčba induktory musí 

být postupná. 

 Léky prodlužující QT interval (např. hladinu draslíku snižují thiazidová diuretika) – 

je možný vznik maligních arytmií. 
3
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3.2 Kyselina salicylová 

3.2.1 Vzorec a chemické vlastnosti 

 

 

Obr.3: Vzorec kyseliny salicylové 12 

Sumární vzorec: C7H6O3 

Molekulová hmotnost (Mr): 138,12 

Systematický název: kyselina 2-hydroxybenzoová 

Obsahuje 99,0 % až 100,5 % sloučeniny C7H6O3, počítáno na vysušenou látku. 
8
 

 

Vlastnosti 

     Kyselina salicylová je bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo bílé nebo 

bezbarvé jehlicovité krystalky. Je těžce rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v ethanolu 

96%, mírně rozpustná v dichlormethanu. 
8 
 

Jedná se o čistě přírodní lék, který se získává z kůry bílé vrby (latinsky salix), z čehož je 

také odvozený její název. 

 

Zkoušky totožnosti 

 Teplota tání (158-161 °C) 

 Infračervená absorpční spektrofotometrie- porovná se se spektrem kyseliny 

salicylové CRL. 

 Salicylany 
8 

 

Zkoušky na čistotu 

 Vzhled roztoku 

 Kapalinová chromatografie 

 Chloridy 

 Sírany 
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 Těžké kovy 

 Ztráta sušením 

 Síranový popel  
8
 

 

Nečistoty 

 kyselina 4-hydroxybenzoová 

 kyselina 4-hydroxyisoftalová 

 fenol 
8
 

3.2.2 Indikace 

     Nevýhodou kyseliny je její značná toxicita a dráždivost, proto se neužívá vnitřně. 

Volná kyselina salicylová se využívá především jako antiseptikum a konzervans. Při 

nadměrném vytváření rohové vrstvy, kůže šupinatí nebo se na ní tvoří patologické 

útvary. U těchto stavů se pro léčbu užívají léčiva, která ovlivňují tvorbu keratinu. Mezi 

tyto léčiva patří i kyselina salicylová. V koncentracích pod 10% má keratoplastický 

efekt, tzn. povzbuzuje epitel kůže k růstu – zesílení tvorby keratinu (změkčuje kůži, 

napomáhá působení jiných léků). V koncentracích nad 10% vykazuje keratolytický 

efekt, tzn. způsobuje odloučení vrstvy zralé kůže, které se nechce slézt (rozpouští kůži). 

Proto se užívá v léčbě bradavic, kuřích ok a otlaků. Kyselina salicylová patří do skupiny 

derivancií (látky s lokálně dráždivými účinky). Tyto látky vyvolávají místní hyperémii, 

a tím urychlují průběh, absorpci nebo demarkaci zánětlivého pochodu. Toho se využívá 

u povrchních zánětlivých ložisek, urychlení absorpce exsudátu, při pleuritidě nebo  

u myalgií. V přípravcích bývá kombinována s dalšími látkami zvyšující její účinek. 

Používá se k lokální léčbě zánětlivých onemocnění podkoží, šlach a kloubů. Účinná je 

též u poúrazových stavů spojených s bolestí, zánětem a otokem. Salicylová kyselina  

a její deriváty jsou účinná antipyretika s mírnými analgetickými a protizánětlivými 

účinky. V dnešní době se používá jen v omezené míře, a to většinou ve formě solí 

(natrium-salicylát). 
9,10,17

 

           

3.2.3 Farmakokinetické vlastnosti 

     Kyselina salicylová proniká rychle do horních vrstev kůže. Systémové vstřebávání je 

závislé na masťovém základu, stavu kůže, okluze nebo lokalizace. Sérové hladiny jsou 

pod 50 ug/ml. Všechny deriváty této kyseliny jsou v organismu hydrolyzovány na 
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kyselinu salicylovou, která je poté z těla vylučována jako etherglukuronid  

a esterglukuronid, nebo metabolizována glykokolovou konjugací na kyselinu 

salicylurovou. Resorpce salicylové kyseliny probíhá pokožkou velmi rychle. 

Acetylsalicylová kyselina se resorbuje ze střeva v nezměněném stavu. V organismu se 

zmýdelňuje, tudíž se vedle kyseliny salicylové nalézá v plazmě i kyselina 

acetylsalicylová. Poločasy pro kyselinu salicylovou a její metabolity mohou být 

prodlouženy u pacientů s jaterní nebo renální insuficiencí. 
11,17

 

3.2.4 Kontraindikace 

     Při přecitlivělosti na kyselinu salicylovou. Nesmí se aplikovat do očí, na sliznice a na 

zanícená místa. V době těhotenství a kojení je aplikace kyseliny možná pouze po 

předchozí konzultaci s lékařem. 
10

 

3.2.5 Nežádoucí účinky 

     Výjimečně se může vyskytnout zarudnutí a pálení v místě aplikace nebo alergická 

reakce. 
10

 

3.2.6 Interakce 

     Kyselina salicylová může u jiných účinných látek zesilovat jejich permeaci  

a penetraci – hlavně u kortikoidů. Resorbovaná kyselina zesiluje účinek kumarinových 

derivátů a methotrexátu. 
11
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3.3     Kyselina acetylsalicylová 

3.3.1     Vzorec a chemické vlastnosti 

 

 

Obr. 4: Vzorec kyseliny acetylsalicylové 13 

Sumární vzorec: C9H8O4 

Molekulová hmotnost (Mr): 180,16 

Systematický název: kyselina 2-acetoxybenzoová 

Obsahuje 99,5 % až 101,0 % sloučeniny C9H8O4, počítáno na vysušenou látku. 
8
 

 

Vlastnosti 

     Kyselina acetylsalicylová je bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo bezbarvé 

krystaly. Je těžce rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v ethanolu 96%. 
8
 

 

Zkoušky totožnosti 

      Infračervená absorpční spektrofotometrie. Porovnání s kyselinou acetylsalicylovou 

CRL. 8 

 

Zkoušky na čistotu 

 Kapalinová chromatografie 

 Těžké kovy 

 Ztráta sušením 

 Síranový popel  
8
 

 

Nečistoty 

 kyselina 4-hydroxybenzoová,   

 kyselina 4-hydroxybenzen-1,3-dikarboxylová (kyselina 4-hydroxyisoftalová), 

 kyselina 2-hydroxybenzoová (kyselina salicylová) 
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 kyselina 2-[(2-acetoxybenzoyl)oxy]benzoová (kyselina acetylsalicyl- 

salicylová)  

 kyselina 2-[(2-hydroxybenzoyl)oxy]benzoová (kyselina salicylsalicylová) 

 anhydrid kyseliny 2-acetoxybenzoové (anhydrid kyseliny acetylsalicylové) 
8
 

3.3.2 Farmakokinetické vlastnosti 

     Kyselina acetylsalicylová je syntetická látka. Dobře se absorbuje z trávicího ústrojí, 

rychle přechází do plazmy a také se z ní rychle hydrolyzuje na acetát a anion kyseliny 

salicylové. Účinek kyseliny acetylsalicylové trvá pouze asi 2 hodiny. Hydrolýzou 

vzniklá kyselina salicylová se převážně konjuguje v játrech a konjugované metabolity 

se vylučují močí. 
14,15

 

3.3.3 Indikace a dávkování 

     Účinky kyseliny acetylsalicylové jsou antiagregační, antipyretické, analgetické, 

antiflogistické a dostavují se v závislosti na použité dávce léčiva. 
14,15

 

 

     Antiagregační účinek se projeví při dávce 100 mg/den, kdy se v portálním oběhu 

dlouhodobě vyřadí syntéza tromboxanu A2 v trombocytech. V této dávce se užívá při 

sekundární prevenci infarktu myokardu, kardiovaskulární morbidity u pacientů se 

stabilní anginou pectoris nebo cerebrovaskulárních příhod (CVA), jestliže bylo 

vyloučeno intracerebrální krvácení. Podává se pouze jako sekundární prevence  

u chronické léčby, v urgentních situacích se nedoporučuje. 
14,15

 

 

     Antipyretický účinek nastává při dávce 400 mg. Nastupuje přibližně po 30 

minutách po podání a trvá cca 3-4 hodiny. Toxické dávky můžou naopak vyvolat 

hyperpyrexii (teplotu nad 40 °C s dehydratací a kolapsem). 
15 

 

     Analgetického účinku se využívá při tlumení mírných až středních bolestí, 

viscerální bolest však netlumí. Při zánětu může působit lépe než analgetika-anodyna.  

U dospělých se analgetického účinku dosáhne jednorázovou dávkou 500 mg, kterou lze 

zopakovat po 4-6 hodinách. 
15

 

 

     Antiflogistický účinek nastává po podání dávky nad 3,6 – 4,0 g/ den. Při těchto 

dávkách se již vyskytují nežádoucí účinky. Z tohoto důvodu se často přechází na léčbu 
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jinými protizánětlivými léčivy. Nesmí se používat při léčbě akutní dny, jelikož při 

nízkých dávkách může snižovat eliminaci kyseliny močové. 
15

 

3.3.4 Mechanismus účinku 

     Kyselina acetylsalicylová nevratně (ireverzibilně) inaktivuje enzym cyklooxygenázu 

(COX), který je v organismu zodpovědný za syntézu prostaglandinů a tromboxanů  

z kyseliny arachidonové. Nevratnost inhibice je způsobena přenosem acetylové skupiny 

z molekuly kyseliny acetylsalicylové na enzym. Naopak jiná nesteroidní antiflogistika 

tento druh enzymů inhibují vratně (reverzibilně). 
16

 

     Kyselina arachidonová se v organismu vyskytuje jako složka fosfolipidů, které 

vytváří základní strukturu biologických membrán. Tato kyselina se působením 

fosfolipázy A2 může uvolnit z vazby. Dalšími enzymatickými reakcemi se dále mění na 

účinné lokální hormony eikosanoidy. Ty se rozdělují do 4 skupin: prostaglandiny, 

prostacykliny, tromboxany a leukotrieny. Prostaglandiny, prostacykliny  

a tromboxany se tvoří z cyklických endoperoxidů. 
16

 

     Prostaglandiny vznikají za spotřeby dvou molekul kyslíku a katalýzy prostaglandin 

– endoperoxidsyntázy. Tento enzym má dvě enzymové aktivity – cyklooxygenázovou  

a peroxidázovou. Cyklooxygenáza působí jako endoperoxid. Existují její dvě izolované 

formy: COX1 – přítomná v mnoha buňkách lidského těla a je trvale aktivní. COX2, 

kterou mediátory zánětu (cytokiny) indukují v leukocytech a makrofázích. Tyto dvě 

formy se chovají rozdílně vůči inhibitorům používaným jako léčiva. Nejdůležitějšími 

prostaglandiny jsou PGE2 a PGF2α. PGE2 má velký význam pro mechanismy, které se 

uplatňují při zánětlivých procesech tím, že aktivují receptory bolesti a mohou vyvolat 

hypertermii účinkem pyrogenů. Patologicky aktivní látky indukují vznik COX2 a tím 

uvolní PGE2. Ten vyvolá vazodilataci, zvýší prokrvení tkání a výstup tekutiny z cév  

a zvýší citlivost receptorů pro bolest. Tím dojde k rozvoji známých příznaků zánětu: 

calor, rubor, tumor a dolor. PGE2 a PGF2α snižují tvorbu kyseliny chlorovodíkové, 

stimulují produkci žaludečního hlenu a motoriku trávicího ústrojí. 
15

 

 

     Prostacyklin vzniká působením prostacyklinsyntázy. Zejména se tvoří v cévním 

endotelu. Vyvolává vazodilataci a inhibuje agregaci trombocytů, proto je významný pro 

fyziologickou regulaci periferního prokrvení. 
15
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     Tromboxan A2 vzniká v trombocytech a podporuje agregaci trombocytů  

a vazokonstrikci. To je důležité pro uzavírání malých cév při poškození tkání. 
15

 

 

     Leukotrieny vznikají v žírných buňkách a leukocytech. Hlavním jejich úkolem je 

zvýšení chemotaktické a chemokinetické aktivity leukocytů. Také podporují migraci 

leukocytů do zánětem poškozené tkáně. 
15

 

3.3.5 Nežádoucí účinky 

     K nejčastěji vyskytujícím se nežádoucím účinkům patří gastrointestinální potíže, 

jako je nauzea až zvracení, skryté krvácení do trávicího traktu, eroze duodenální či 

žaludeční sliznice, tvorba gastroduodenálních vředů a postižení jícnu. Také může dojít 

k agranulocytóze a plastické anémii. 
15

 

     Při chronickém podávání vyšších dávek kyseliny acetylsalicylové se může 

vyskytnout salicylismu. Toto onemocnění se vyskytuje ojediněle. Projevuje se 

poruchou sluchu, tinitem (hučení v uších) nebo hluchotou. 
15

 

     Při snižování horečky u virového onemocnění u dětí je riziko vzniku tzv. Reyova 

syndromu. Projevuje se náhlou hyperpyrexií, zvracením, křečemi, metabolickým 

rozvratem v podobě acidózy, edémem mozku a hepatopatií, kdy ztrácejí játra schopnost 

odbourávat dusíkaté metabolity z těla. Dojde k hromadění amoniaku v těle. Toto 

onemocnění končí přibližně ve 20-40% letálně. Tento nežádoucí účinek je vzácný, 

přesto se ale kyselina acetylsalicylová nepodává u virového onemocnění u dětí do  

12 let. V tomto případě se jako analgetiku nebo antipyretikum raději volí přípravky, 

které obsahují ibuprofen nebo paracetamol. 
15

 

     Dlouhodobé a časté podávání kyseliny acetylsalicylové vede k analgetické 

nefropatii.  

     Onemocnění bylo nejdříve popsáno u lidí pracujících v horkých provozech, kdy 

v důsledku pocení a málo častému vylučování vody močí se kyselina acetylsalicylová  

i jiná antipyretika v moči koncentrují. Proto přímým vlivem na močové cesty dochází  

k jejich poškozování. Důsledkem toho bývá nekróza ledvinových papil. Pozdními 

komplikacemi mohou být jak močové infekce, tak hypertenze. 
15

 

3.3.6 Lékové interakce 

     Kyselina acetylsalicylová zvyšuje účinnost léčiv, která snižují srážlivost krve (např. 

warfarin). Zvyšuje účinek i nežádoucí účinky léčiv využívaných při léčbě revmatických 
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onemocnění. Také zesiluje nežádoucí účinky metotrexátu, sulfonamidů a zesiluje účinek 

léčiv při léčbě diabetu. Naopak snižuje účinek diuretik, antihypertenziv a antagonistů 

aldosteronu. 
15

 

 

3.3.7 Kontraindikace 

     Kyselina acetylsalicylová je kontraindikována při léčbě antikoagulancii a při zvýšené 

krvácivosti. Terapie salicyláty se musí přerušit před chirurgickým zákrokem. Také se 

nesmí užívat při gastroduodenálních vředech a gastritidě. Nesmí se užívat v posledním 

trimestru těhotenství, může zvýšit poporodní krvácení a způsobit u novorozenců 

intrakraniální krvácení. V období kojení a prvních dvou trimestrech lze užívat jen 

krátkodobě. Kvůli možnému vzniku Reyova syndromu se nesmí kyselina 

acetylsalicylová podávat dětem do 12 let. Užívat se též nesmí při poškození ledvin  

a bronchiálním astmatu. 
14
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3.4 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

 

     Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC, High Performance Liquid 

Chromatography) reprezentuje jednu z nejpoužívanějších a nejrychleji se vyvíjejících 

metod v analýze, separaci a preparativní přípravě směsi látek rozpustných v kapalině.  

 

Hlavní výhody HPLC:  

 rychlost analýzy, citlivost stanovení 

 možnost separace a následné kvalitativní a kvantitativní hodnocení složek směsi 

 automatizace procesu – není nutná přítomnost operátora  

 minimální spotřeba vzorku pro analýzu 

 

Tyto výhody směřují k širokému využití metody, například:  

 určení čistoty nebo naopak nečistoty, obsahu léčiva, identifikace léčiv 

 analýza účinných látek v přírodním materiálu pacienta 

 stabilitní studie – kvantitativní a kvalitativní sledování poklesu výchozího léčiva 

a nárůstu rozkladných produktů v průběhu skladování léčivého přípravku 

  „Drug monitoring“ – monitorování  účinných látek či metabolitů v tělních 

tekutinách 
18

 

3.4.1 Princip HPLC 

      K separaci látek dochází pomocí rozdílné afinity látek ke stacionární (nepohyblivé)  

a mobilní (pohyblivé) fázi.  

     Stacionární fáze (SF, Stacionary phase) má schopnost analyzované látky zadržovat 

ve směsi a je umístěna v koloně ve formě sorbentu. Mobilní fáze (MF, Mobile phase) 

zadržování analyzované látky naopak snižuje, unáší ji s sebou – tudíž mluvíme  

o vymývání (eluci). Do systému je mobilní fáze přiváděna vysokotlakým čerpadlem. Po 

průchodu kolonou je se separovanou složkou (exfluentem) zaznamenána detektorem. 
19

 

 

Výsledkem HPLC jsou chromatogramy – záznamy intenzity signálu na čase.  
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     V kapalinové chromatografii rozlišujeme podle polarity stacionární fáze a mobilní 

fáze dva základní módy:  

 Chromatografie na normálních fázích (Normal Phase Liquid Chromatography;  

NP-LC). 

- mobilní fáze je nepolární, naopak stacionární fáze je polární 

Stacionární fáze je tvořena oxidem hlinitým nebo porézním oxidem křemičitým.  

U těchto polárních sorbentů je povrch bohatý na hydroxylové skupiny, ty zvyšují 

polaritu. Povrch může být ještě chemicky obměňován různě polárními funkčními 

skupinami (např. –CN, dioly…). Mobilní fáze je organické rozpouštědlo (př. heptan 

či hexan), popřípadě s přídavkem polárnějšího rozpouštědla (např. methanol, 

ethanol). Tento typ módu je využívaný pro hydrofobní sloučeniny nerozpustné  

v polárních rozpouštědlech. Typické pro separaci lipidů.  

 Chromatografie na reverzních fázích (Reversed Phase Liquid Chromatography;  

RP-LC). 

- mobilní fáze je, naopak od normálních fází, polární a stacionární fáze je 

nepolární 

Jako adsorbent se nejčastěji využívá chemicky upravovaný silikagel – to spočívá  

v kovalentním navázání hydrofobních, různě dlouhých uhlíkatých řetězců (např. 

oktyl – C8, oktadecyl – C18). Mobilní fázi tvoří směs vody resp. pufru  

a organického rozpouštědla mísitelného s vodou (např. methanol, acetonitril), také 

často s příměsí pufru. Tento způsob je více využíván, je vhodný pro neutrální nebo 

mírně ionizovatelné látky. Pomocí tohoto módu je prováděno 90% HPLC analýz 

nízkomolekulárních látek. 
18, 20

 

 

     Chromatografii můžeme rozdělit na adsorpční, rozdělovací, iontově výměnou, 

gelovou, afinitní podle mechanismů, které se uplatňují v průběhu separace.  

 

 Adsorpční chromatografie (Adsorption chromatography) používá různých afinit 

molekul analyzované směsi ke stacionární fázi. Uplatňují se interakce dipól-dipól, 

slabé kovalentní a vodíkové vazby, stacionární a mobilní fáze, celková polarita 

analytu. Vyšší afinitu k polárním sorbentům mají polární sloučeniny, jsou déle 

zadržovány a naopak. Tohoto se využívá hlavně u chromatografií na normálních 

fázích. 
19
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 Podstatou kapalinové rozdělovací chromatografie (Liquid Liquid Chromatography; 

LLC) je dělení látek podle rozdílné rozpustnosti analytu ve stacionární  

a mobilní fázi. Stacionární fází je v tomto případě kapalina a je zakotvena na 

vhodném nosiči. 
19

 

 V iontově výměnné chromatografii (Ion Exchange Chromatography; IEC) dochází 

k iontovýměnným skupinám stacionární fáze rozdílnou afinitou iontů dělených 

látek. Jestliže má stacionární fáze na svém povrchu záporný náboj, tak bude 

zadržovat kationty a chovat se jako katex. Naopak pokud obsahuje na svém povrchu 

kladný náboj, bude situace opačná. Stacionární fáze bude vystupovat jako anex. 

Retence analyzovaných látek unášených mobilní fází je závislá na různé velikosti 

iontů, na hodnotách disociačních konstant ionogenních skupin, na
 
různém mocenství 

iontů, pH a na iontové síle mobilní fáze 
19

 

 Gelová chromatografie (Gel Permeation Chromatography; GPC) spočívá  

v rozdělování molekul analytu podle jejich velikosti na gelem naplněné koloně. 

Mechanismus je založen na  rozdílném pronikání nebo propouštění molekul 

rozpuštěné látky do pórů částic gelu – mluvíme tedy o mechanismu sférické exkluze 

nebo o sítovém efektu. 
19

 

 Principem afinitní chromatografie (Affinity Chromatography) je vratná interakce 

mezi analytem (biomolekulou) s určitou afinitou k ligandu a ligandem navázaným 

na inertní nerozpustné matrici. Tato interakce může být interakce enzym – substrát, 

protilátka – antigen, nebo hormon – receptor. 
19

 

 

     Eluce a separace jednotlivých složek směsi jsou ovlivněny povahou stacionární fáze, 

i fáze mobilní. Metoda izokratické eluce je vhodná pro separaci látek, které mají 

podobné fyzikálně-chemické vlastnosti. U této eluce se v průběhu analýzy nemění 

složení mobilní fáze. Má celou dobu stejnou eluční sílu. Pokud by měly analyty odlišné 

fyzikálně-chemické vlastnosti, izokratická eluce by byla časově náročná. Proto je 

výhodnější v těchto případech použít gradientovou eluci. 
19 
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3.4.2 Instrumentace kapalinového chromatografu 

 

  

Obr. 5: Schéma znázornění kapalinového chromatografu. 21
 

 

Kapalinový chromatograf se skládá z: 

 Zásobník mobilní fáze (Mobil Phase Reservoir) – jedná se většinou o zásobník 

ze skla, který zajišťuje množství mobilní fáze dostatečné pro analýzu. 

Přítomnost filtru zamezuje vstupu mechanických nečistot do systému. Volba 

filtru závisí na použití a typu mobilní fáze. Odplynění pomocí odplyňovače 

(degasser) je podstatné před tím, než mobilní fáze vstoupí do 

chromatografického systému. Přítomný plyn v eluentu by mohl způsobit kolísání 

pracovního tlaku v systému a  následně i kolísání retenčních časů, také reakci 

plynu se sorbentem v celé části kolony, anebo nižší reprodukovatelnost analýz. 

Při izokratické eluci postačí jeden zásobník, u gradientové eluce je zapotřebí 

více zásobníků. Ve směšovači dochází k procesu mísení mobilních fází 

v zadaném poměru. 
19

 

 Pumpa (Pump) – zajišťuje bezpulsní a stabilní průtok mobilní fáze na kolonu  

v  mililitrech za minutu.  

 Dávkovač vzorku (Injektor) – je umístěn před kolonou. Umožňuje nástřik 

analyzovaného vzorku, o předem naprogramovaném objemu, do mobilní fáze. 

Ta ho unáší na kolonu. Nejvíce se využívají automatické dávkovače, jsou velice 
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přesné a spojené se zásobníkem vzorků. V něm jsou uloženy vialky uzavřené 

perforovanou zátkou - jehlou dávkovače je perforována. Zásobník pro vzorky 

musí být chráněn před světlem a temperován.
 22

 

 Kolona (HPLC column) je trubice o délce 5 – 25cm a vnitřním průměru  

3 – 5mm vyplněná sorbentem. Kolona je vyrobená ze skla nebo z nerezové 

oceli. Je to místo, kde probíhá separace požadované analytické směsi. 
18

 

 Detektor (Detector) – úkolem detektorů je zaznamenávat rozdíl průchodu 

mobilní fáze čisté a s obsahem eluované složky. Rozdíl převádí na elektrický 

signál. V HPLC analýze se nejčastěji používají následující typy detektorů:  

 Spektrofotometrické detektory – při analýze léčiv, velice citlivé. Měří 

absorbanci elektromagnetického záření eluátu, který protéká celou detektoru. 

Je schopný detekovat v oblasti viditelného záření i v oblasti ultrafialového 

záření. Používají se detektory, kde lze měnit vlnovou délku dle potřeby nebo 

detektory s fixní vlnovou délkou.   

  Fluorimetrické detektory – se využívají u analytů, které vykazují 

fluorescenci. U látek, které nevykazují fluorescenci lze použít vhodnou 

deprivatizaci - analyt se vhodnými činidly převede na fluoreskující derivát. 

Měří emisní (sekundární) záření, které analyt vydává po absorpci excitačního 

(primárního) elektromagnetického záření. 

  Elektrochemické detektory – používají elektrochemickou reakci probíhající 

na rozhraní elektroda-eluent. Analyt musí být schopen elektrochemické 

oxidace nebo redukce. 

 Refraktometrické detektory měří mezi analytem a čistou mobilní fází 

rozdílný index lomu. Prakticky jsou univerzální, mají ale menší citlivost. 

 Hmotnostní spektrometr (MS) se používá taktéž jako detektor. Je nutné 

odstranit mobilní fázi po výstupu eluátu z kolony. V plynném stavu jsou 

molekuly analytu pak ionizovány termoiononizací, nárazy elektronů nebo 

elektroionizací. Tyto fragmentární a molekulární ionty v magnetickém poli 

jsou v děleny dle náboje, hmotnosti. Výstupem je hmotnostní spektrum, 

udává četnost iontů ve vztahu k poměru – hmotnost/počet nábojů. Jako 

detektor je hmotnostní spektrometr vysoce citlivý, selektivní a umožňuje 

identifikaci analytů. 
18, 20, 22

 

 Počítač (Computer Data Station) – sbírá a zpracovává signál z detektoru  

a interpretuje výsledky analýz. Také umožňuje kontrolu a nastavení 
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chromatografických podmínek – složení gradientu, průtokovou rychlost, 

maximální tlak pumpy, teploty v zásobníku vialek i na koloně, parametry 

detektoru, objem a pořadí nástřiků jednotlivých vzorků. 
18, 20

 

 Odpadní láhev (Waste) po průchodu chromatografickým systémem sbírá 

mobilní fázi.  

3.4.3 Kvalitativní a kvantitativní analýza 

     HPLC je separační metoda, která současně umožňuje jak kvantitativní, tak 

kvalitativní analýzu separovaných složek směsi. Výsledkem eluce analytu, jeho detekce 

a interpretace počítačem je pík na chromatogramu. Pík nám umožňuje hodnocení 

analýzy.  

 

     Kvalitativní analýza – využívá se k identifikaci nebo důkazu dané látky ve vzorku. 

Základní charakteristikou této metody je retenční čas (tR) = doba, která uplyne od 

nástřiku látky do mobilní fáze po maximum píku látky na chromatogramu. Retenční čas 

představuje kvalitativní (identifikační) charakteristiku látek, nemění-li se podmínky 

mezi analýzami. Důkazem přítomnosti látek ve zkoumaném vzorku je shoda retenčního 

času píku analyzované látky s retenčním časem píku standardu (CRL, chemická 

referenční látka). 
18, 22

 

 

     Kvalitativní analýza – používá se ke zjištění množství (koncentrace) analytu ve 

vzorku. Analýza vychází z plochy nebo výšky píku – přímo úměrné koncentraci 

analytu. Při hodnocení se využívá nejčastěji metoda – vnějšího standardu, vnitřního 

standardu, metoda normalizace a kalibrační postup. 
18

 

 Metoda vnějšího standardu – nejprve se na kolonu nastříkne roztok analyzované 

látky, poté se nastříkne roztok standardu – standard stanovované látky označen 

jako CRL. Koncentrace stanovovaných složek směsi se následně vypočítá 

z poměru ploch píků stanovovaných látek a plochy píku vnějšího standardu.
 18

 

 Metoda vnitřního standardu – metoda spočívá v přidání definovaného objemu 

roztoku vnitřního standardu ke známému objemu roztoku vzorku. Takto vzniklý 

roztok se nastřikuje na kolonu. Koncentrace analytu se vypočítá z poměru 

plochy (výšky) píku analytu a plochy (výšky) píku vnitřního standardu. 

Požadavky na vhodný standard – musí mít podobnou koncentraci a strukturu 
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jako analyt, musí být eluován v blízkosti píku analytu a nesmí s analytem 

interagovat. 
18

 

 Metoda normalizace – předpokládá se, že je citlivost detektoru ke všem složkám 

směsi stejná. Obsah složky ve zkoušené látce v procentech se vypočítá 

stanovením plochy odpovídajícího píku jako procenta celkové plochy všech 

píků. Avšak do celkové plochy všech píků se nezapočítávají píky rozpouštědel 

nebo píky, které mají plochu pod limitem zanedbatelnosti. 
18, 23

 

 Kalibrační postup – stanovuje se vztah mezi množstvím analyzované látky  

a naměřeným signálem. Provedou se nástřiky standardů o různém obsahu 

koncentrované složky. Z nástřiků se sestrojí kalibrační křivka závislosti plochy 

(výšky) píku popř. poměru ploch píků analytu a vnitřního standardu na 

koncentraci látky. Z křivky se poté určí koncentrace složky ve vzorku. 
23
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3.5 Stacionární fáze v HPLC 

 

     Pro výrobu stacionárních fází v HPLC je nejrozšířenějším materiálem polární, 

amorfní anorganický silikagel. Výhody silikagelu – inertnost vůči změnám koncentrace 

organické složky MF (nedochází k bobtnání ani smršťování) a mechanická odolnost (je 

možné použít i při vysokých tlacích). Dalšími přednostmi jsou četné možnosti 

modifikace, známé chemické vlastnosti povrchu, množství výrobců na trhu a také široké 

spektrum volby parametrů kolony (průměr a ploch pórů, velikost částic).
 19

 

     I přes tyto výhody existují i mnohá omezení pro použití silikagelu:  

 nestabilita při teplotě vyšší 40 °C 

 pH vyšší než 7,5 – dochází k rozpouštění silikagelu; naopak při nízkých pH 

hodnotách vede k hydrolýze siloxalové vazby ( - nereprodukovatelnost 

retenčních časů, projevuje se jako šum na pozadí během analýzy)  

 použití pufrů (uhličitan, fosforečnan) taktéž vede k rozpouštění silikagelu 
24

 

3.5.1      Kolona Kinetex 5µm EVO C18 

     U této kolony se objevuje spojení hybridní Twin technologie a core-shell částic.  

     Twin částice mají stejné vlastnosti a stejnou mechanickou pevnost jako silikagel. 

Oproti němu mají vyšší rozsah pro měření pH, a to od 1-12. Tato kolona je nejvíce 

robustní kolonou na trhu. Je vysoce odolná i za náročnějších podmínek a použitelná jak 

v těkavých, tak netěkavých pufrech. Při vysokém pH, jak jsem zmínila výše, dochází  

k rozpouštění silikagelu a tím i k celkovému kolapsu kolony. Naopak EVO C18 využívá 

organo-silikagelové zesítění (viz níže). Kolona je opatřena vícebodovou vazbou 

ligandu, která lépe odolává nízkému pH. 
26,36

 

 

     Core-shell částice – částice s pevným, neporézním silikagelovým jádrem a porézními 

vrstvy silikagelu pravidelně nanesené na povrch. U těchto částic je výrazně vyšší 

účinnost než u plně porézních částic a také se užívají nižší tlaky. Kolony plněné 

částicemi „Core Shell“ mají mnohem vyšší účinnost, lepší rozlišení, vyšší citlivost, 

zkrácení doby analýzy a vyšší píkovou kapacitu než kolony plněné plně porézním 

silikagelem při srovnání částic o stejném průměru. 
26,36
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     Vývoj a výroba EVO částic – základní sloučeninou je tetraethylorthosilikát, který se 

polymerizací v alkalickém prostředí přemění na silica sol-gel. Oproti klasickým silika 

částicím, které se rozpouštějí při pH vyšším než 7,5, Kinetex EVO užívá organo-

silikagelový proces roubování – ten zahrnuje jednotnou stabilizaci ethan zesítění. 

Organická vazba v takto upraveném silikagelu chrání povrch EVO částic před 

rozpouštěním v silně alkalickém prostředí. To také činí povrch EVO částic vysoce 

inertní. Během výrobního procesu je na povrch silikagelu nanesen slabě pozitivní náboj. 

To snižuje interakce s kladně nabitými analyty (tudíž bázemi) a vzniká tak vynikající 

tvar píků. 
26,36

 

 

 

Obr. 6: Znázornění molekuly EVO částic 25 

 

     Používáním kolon Kinetex EVO se zabrání zaoblenému tvaru píků u bází, ke 

kterému dochází u plně porézních částic. U Kinetex EVO jsou píky ostré.  

 

     Výhody použití vyššího pH při vývoji metod – základní mechanismus retence 

v chromatografii na reverzních fází jsou hydrofobní interakce. Ionizace sloučenin 

způsobí, že se budou chovat jako polární látky, tím se sníží jejich hydrofobní interakce 

se stacionární fází. To vede ke snížení jejich retence. Zda budou molekuly ionizovány, 

určí pH mobilní fáze. Tudíž bude hodnota pH mobilní fáze určovat retenční chování 

analytů s ionizovanými funkčními skupinami. Použití vysokého pH mobilní fáze 

v LC/MS není typické.  
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Může ovšem nabízet mnohé výhody:  

 posun polárních bází dále od píku rozpouštědla a zóny iontové suprese 

 analyty se vymývají v gradientu později         ve vyšším % organiky       vyšší  

% organiky znamená lepší ionizaci ve zdroji         lepší ionizace znamená vyšší 

citlivost 
26,36
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3.6 Vybrané chromatografické parametry v HPLC 

 

     Retenční čas (tR) je doba, která uplyne od nástřiku látky do mobilní fáze po 

maximum píku látky na chromatogramu. Retenční čas představuje kvalitativní 

(identifikační) charakteristiku látek, pokud se nemění podmínky mezi analýzami. 

Důkazem přítomnosti látek ve zkoumaném vzorku je shoda retenčního času píku 

analyzované látky s časem píku standardu. 
18,22 

     Tailing faktor (Tf) je míra souměrnosti píku, která se měří v 5% výšky píku. Pokud 

je Tf > 1, píky jsou asymetrické v sestupné části (tzv. „tailing“ píky). Naopak pokud je 

Tf < 1, píky jsou asymetrické ve vzestupné části (tzv. „fronting“ píky).   

     Hmotnostní distribuční poměr (Dm) – též nazývaný jako kapacitní faktor k´ nebo 

retenční faktor. Poměr je definován jako množství rozpuštěné látky ve stacionární fázi 

ku množství rozpuštěné látky v mobilní fázi. Z chromatogramu může být poměr též 

určen pomocí výrazu : Dm= (tR – tM) / tM , kde tR je retenční čas nebo vzdálenost (nebo 

objem) podél základní linie od bodu nástřiku ke kolmici spuštěné z vrcholu píku 

odpovídajícího dané složce, tM je mrtvý čas nebo vzdálenost (nebo objem) podél 

základní linie od bodu nástřiku ke kolmici spuštěné z vrcholu píku odpovídajícího 

nezadržované složce. 
37

 

     Teoretické patro – výšková část kolony, ve které průměrně teoreticky dochází  

k jednomu rovnovážnému dělícímu kroku fyzikálně chemického jevu (např. 

adsorpce/desorpce u sorpční chromatografie, rozpuštění látky v zakotvené fázi a její 

zpětné rozpuštění nebo vypaření do mobilní fáze apod.). Netýká se ionexové a afinitní 

chromatografie. Tento pojem však nemá s realitou mnoho společného a je opravdu jen 

„teoretický“. 
34

 

     Rozlišení – cílem chromatografické metody je dosáhnout dobrého rozdělení 

analyzovaných látek v přijatelném čase. Rozlišení je vyjádření míry kvality separace 

dvou sousedních elučních křivek. Udává se jako rozdíl retenčních časů (objemů 

separovaných látek) dělený průměrnou hodnotou šířky elučních křivek. Je to 

bezrozměrná veličina, vyšší  hodnota znamená lepší separaci. Ovšem při volbě 

separačních podmínek jde o dosažení potřebného rozlišení, ne co nejvyššího. 
35
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3.7 Chromatografické stanovení kvetiapinu kapalinovou 

chromatografií uvedené v literatuře 

 

  Stanovení kvetiapinu a jeho dalších metabolitů pomocí HPLC popsané v literatuře. 

(Tab. 1) 

 

Tab. 1: V literatuře popsané podmínky pro stanovení kvetiapinu a jeho metabolitů 

pomocí HPLC: 

Metoda č. 1 

Mobilní fáze 

mravenčnan amonný (10 mM, pH 3,0) : ACN  

(55.45) 

Stacionární fáze  Sunifire C18 (50 mm x 2,2 mm, 5µm) 

Detekce ESI-MS/MS 

Úprava vzorku před analýzou LLE z plasmy pomocí MTBE 

Zdroj literatury  27 

Metoda č. 2 

Mobilní fáze octan amonný (2 mM, pH 5,0) : MeOH (1:99) 

Stacionární fáze  Spherisorb S5W (150 mm x 4,6 mm, 5µm) 

Detekce UV při 267 nm 

Úprava vzorku před analýzou SPE 

Zdroj literatury  28 

Metoda č. 3 

Mobilní fáze 

mravenčan amonný (10 mM, pH 3,0) : MeOH 

– gradientová eluce 

Stacionární fáze  Luna C18 (50 mm x 2,0 mm, 5µm) 

Detekce MS/MS 

Úprava vzorku před analýzou LLE z plasmy pomocí MTBE 

Zdroj literatury  29 

Metoda č.4 

Mobilní fáze 

Kyselina mravenčí 1,7 mM, octan amonný 5,8 

mM : ACN (65:35) 

Stacionární fáze  Spherisorb S5SCX (100 mm x 2,1 mm, 5µm) 

Detekce MS/MS 

Úprava vzorku před analýzou 

LLE z plasmy pomocí směsi butylacetátu a 

butanolu 

Zdroj literatury  29 
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3.8 Chromatografické stanovené kyseliny acetylsalicylové 

kapalinovou chromatografií uvedené v literatuře 

 

     Stanovení kyseliny acetylsalicylové pomocí HPLC popsané v literatuře (Tab. 2). 

 

Tab. 2: V literatuře popsané podmínky pro stanovení kyseliny acetylsalicylové HPLC: 

 

Metoda č. 1 

Mobilní fáze 

Voda/methanol/ledová kyselina octová 

54:45:1 

Stacionární fáze  

Phenosphere ODS-2 C18 (250 mm x 4,6 mm,  

5 µm) 

Detekce 254 nm 

Úprava vzorku před analýzou - 

Zdroj literatury  30 

Metoda č. 2 

Mobilní fáze 

Methanol/voda/kyselina fosforečná 85%, 

40:60:0,2 

Stacionární fáze  Inertsil ODS-2 (150 mm x 4,6 mm, 5 µm) 

Detekce 245 nm 

Úprava vzorku před analýzou - 

Zdroj literatury  31 

Metoda č. 3 

Mobilní fáze 

Methanol/voda 35:65 pH upraveno pomocí 

10% kyseliny fosforečné 

Stacionární fáze  Bondapak C18 (300 mm x 3,9 mm) 

Detekce 235 nm 

Úprava vzorku před analýzou - 

Zdroj literatury  32 

Metoda č. 4 

Mobilní fáze 

850 ml voda/150 ml acetonitril/2g heptan-1-

sulfonát sodný pH=3,4  

Stacionární fáze  

Nucleosil 100-10 C18 (250 mm x 4 mm, 10 

µm) 

Detekce 280 nm 

Úprava vzorku před analýzou - 

Zdroj literatury  33 
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4. Experimentální část 
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4.1     Chemikálie a pomůcky 

4.1.1     Chemikálie 

 kvetiapin, Sigma Aldrich, Německo 

 7-hydroxykvetiapin, Sigma Aldrich, Německo 

 norkvetiapin, Sigma Aldrich, Německo 

 bromhexin, Tamda Olomouc, Česká republika 

 kodein, Dr.Kulich Pharma, Česká republika 

 zolpidem, SVUS, HK, Česká republika 

 nečistota zolpidemu, SVUS, HK, Česká republika 

 fluoxetin, SVUS, HK, Česká republika 

 aciklovir, Teva, Česká republika 

 kyselina salicylová, Penzi, Česká republika 

 kyselina acetylsalicylová, Biomedica, Česká republika 

 Acylpyrin Galmed tabl., Biomedica, Česká republika 

 acetonitril, Chromasolv gradient grade for HPLC, Sigma Aldrich, Německo 

 methanol, Chromasolv gradient grade for HPLC, Sigma Aldrich, Německo 

 octan amonný, Penta, Česká republika 

 hydroxid sodný, Dr.Kulich Pharma, Česká republika 

 kyselina fosforečná, Sigma Aldrich, Německo 

 triethylamin, Penta, Česká republika 

 kyselina octová (99,8 – 100,5%), Sigma Aldrich, Německo 

 čištěná voda 

 králičí plazma 

4.1.2 Sestava pro HPLC 

 kontrolní jednotka: CTO-20AC VP Shimadzu 

 čerpadlo: LC-20AD XR VP Shimadzu 

 degasér: DGU-20A3 VP Shimadzu 

 termostat kolony: CTO-20AS VP Shimadzu 

 PC program: Shimadzu-CLASS-VP 5 

 UV-VIS detektor: SPD-20A VP Shimadzu 

 autosampler: SIL-20AC XR VP Shimadzu 
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 řídící jednotka: CBM-20A VP Shimadzu 

 chromatografická kolona: Kinetex 5µm EVO C18 100A, New Column  

150 x 3,0 mm, Phenomenex 

4.1.3 Chromatografické podmínky 

 Teplota: 25°C 

 Průtok: 1ml/min 

 Injikovaný průtok: 10µl nebo 20µl 

 Detekce: 215 a 250 nm 

4.1.4 Přístroje 

 digitální váhy: Sartorius AG typ A200S, Německo 

 pH-metr: SCHOTT CG 843, Schott Instruments GmbH, Německo 

 magnetické míchadlo, IKA Color Squid, Německo 

4.1.5 Pomůcky 

 kádinky, odměrné baňky, odměrné válce, dělené pipety, balónek k pipetě, skleněná 

tyčinky, zábrusové láhve k uchovávání kapalin, vialky, inserty, laboratorní lžičky, 

lodičky, střička, mikropipety, membránový filtr 0,45 µm, alobal, zkumavky a stojan 

na zkumavky 
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4.2 Příprava roztoků  

4.2.1 Příprava standardů 

 

 Standardní roztok kvetiapinu: 

Bylo odváženo 0,5 mg kvetiapinu. Tato navážka byla rozpuštěna v 5 ml 

methanolu. Objem zkumavky byl důkladně promíchán. Vznikl roztok  

o koncentraci 0,1 mg/ml, který byl následně nastříknut na kolonu.  

 

 Standardní roztok 7-hydroxykvetiapinu:  

Byl použit zásobní roztok o koncentraci 1 mg/ml, ten byl naředěn methanolem 

na koncentraci 0,1 mg/ml. Následně byl nastříknut na kolonu.  

 Standardní roztok norkvetiapinu:  

Byl použit zásobní roztok o koncentraci 1 mg/ml, ten byl naředěn methanolem 

na koncentraci 0,1 mg/ml. Následně byl nastříknut na kolonu.  

 

 Standardní roztok bromhexinu: 

Bylo odváženo 0,5 mg bromhexinu. Tato navážka byla rozpuštěna v 5 ml 

methanolu. Objem zkumavky byl důkladně promíchán. Vznikl roztok  

o koncentraci 0,1 mg/ml, který byl následně nastříknut na kolonu. 

 

 Standardní roztok fluoxetinu: 

Bylo odváženo 0,5 mg fluoxetinu. Tato navážka byla rozpuštěna v 5 ml 

methanolu. Objem zkumavky byl důkladně promíchán. Vznikl roztok  

o koncentraci 0,1 mg/ml, který byl následně nastříknut na kolonu. 

 

 Standardní roztok zolpidemu: 

Bylo odváženo 0,5 mg zolpidemu. Tato navážka byla rozpuštěna v 5 ml 

methanolu. Objem zkumavky byl důkladně promíchán. Vznikl roztok  

o koncentraci 0,1 mg/ml, který byl následně nastříknut na kolonu. 
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 Standardní roztok nečistota A zolpidemu: 

Bylo odváženo 0,05 mg nečistoty A. Tato navážka byla rozpuštěna v 5 ml 

methanolu. Objem zkumavky byl důkladně promíchán. Vznikl roztok  

o koncentraci 0,01 mg/ml, který byl následně nastříknut na kolonu.  

 

 Standardní roztok kodeinu: 

Bylo odváženo 0,5 mg kodeinu. Tato navážka byla rozpuštěna v 5 ml methanolu.   

Objem zkumavky byl důkladně promíchán. Vznikl roztok o koncentraci  

0,1 mg/ml, který byl následně nastříknut na kolonu. 

 

 Standardní roztok acikloviru: 

Bylo odváženo 0,5 mg acikloviru. Tato navážka byla rozpuštěna v 0,5 ml 

tetrafurantoinu a 4,5 ml vody. Objem zkumavky byl důkladně promíchán. 

Vznikl roztok o koncentraci 0,1 mg/ml, který byl následně nastříknut na kolonu. 

 Standardní roztok kyseliny salicylové: 

Do 10 ml baňky byl navážen 1 mg kyseliny salicylové a byla doplněna po rysku 

acetonitrilem. Vznikl roztok o koncentraci 0,1 mg/ml, který byl následně 

nastříknut na kolonu. 

 

 Standardní roztok kyseliny acetylsalicylové: 

Bylo naváženo 0,5 mg kyseliny acetylsalicylové. Tato navážka byla rozpuštěna 

v 5 ml methanolu. Objem zkumavky byl důkladně promíchán. Vznikl roztok  

o koncentraci 0,1 mg/ml, který byl následně nastříknut na kolonu.  

 

 Směsný roztok kyseliny salicylové a acetylsalicylové:  

K 0,7 ml standardního roztoku kyseliny salicylové bylo přidáno 0,7 ml 

standardního roztoku kyseliny acetylsalicylové. Vzniklý roztok byl následně 

nastříknut na kolonu.  

 

 Standardní roztok z tablet Acylpyrin Galmed: 

Bylo odváženo 120 mg upráškovaných tablet. Tato navážka byla rozpuštěna ve 

20 ml acetonitrilu a 2 kapkách kyseliny mravenčí. Objem zkumavky byl 5 minut 

protřepán. Vzniklý roztok byl injekčně přefiltrován do zkumavky. Následně byl 
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odebrán 1 ml do 10 ml odměrné baňky. Vzniklý roztok byl následně nastříknut 

na kolonu.  

 

4.2.2 Příprava plasmy 

     Nejprve byla mražená plasma rozehřátá v teplé vodě. Byl odebrán 1 ml plasmy. 

Následně byl přidán 1 ml ACN. Plasma byla protřepána 5 minut na třepačce a 15 minut 

centrifugována. Vzniklý supernatant byl odebrán injekční stříkačkou. Přes injekční 

nylonový filtr 0,45 µm byl přefiltrován do zkumavky. Dusíkem byla odfoukána plasma 

a do zkumavky bylo přidáno 0,5 ml methanolu. Vzniklý roztok byl následně nastříknut 

na kolonu.  

4.2.3 Příprava mobilních fází 

 Mobilní fáze pro vyšší  pH: 

Mobilní fáze byla složena ze dvou složek:  

 Anorganická fáze: octanový pufr 0,04 mol/l 

 Organická fáze: acetonitril v různém poměru s methanolem 

    

     Pufr byl připraven navážením octanu amonného do kádinky a rozpuštěním 

v potřebném množství vody. Pomocí triethylaminu bylo pH upraveno na požadovanou 

hodnotu (pH 9,0; pH 10,0 nebo pH 11,0). Následně byl roztok přefiltrován přes  

mikrofiltr 0,45 µm. Organická fáze byla vytvořena smísením methanolu s acetonitrilem 

v různém poměru (35:15; 27,5:2,5; 25:5; 20:10; 15:15). Testované poměry anorganické 

: organické fáze – 90:10; 80:20; 75:25; 70:30; 50:50; 35:65. 

 Mobilní fáze pro nízké pH: 

 Anorganická fáze: pufr o pH 2,2 

 Organická fáze: acetonitril 

 

     V kádince bylo smícháno 6,7 ml kyseliny fosforečné s 55,0 ml 4% hydroxidu 

sodného. Vzniklý roztok byl zředěn vodou na 1000,0 ml. Pomocí kyseliny fosforečné 

bylo pH upraveno na hodnotu 2,2. Po dosažení požadované pH hodnoty byl pufr 

přefiltrován přes mikrofiltr 0,45 µm. Vzniklý roztok se v příslušném poměru smísil 

s organickou fází. Byly testovány tyto poměry anorganické : organické fáze –  

90:10; 80:20; 70:30; 50:50.  
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5. Výsledky a diskuze 
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5.1 Retenční chování při vyšším pH   

     Jako výchozí léčiva byla zvolena: bromhexin, fluoxetin, zolpidem a kvetiapin při 

složení mobilní fáze – pufr s organickou fází v poměru 35:65. Organická fáze byla 

methanol s acetonitrilem v poměru 35:15 (Tab.3.). Nízký poměr pufru vedl ke krátkému 

retenčnímu času u fluoxetinu, zolpidemu a kvetiapinu. U bromhexinu byl čas až kolem 

50ti minut, proto se bromhexin ze studie vyřadil a byl nahrazen kodeinem. Následně byl 

zvýšen poměr pufru a organické fáze na 50:50, ovšem bez výrazných změn v retenčních 

časech. Ve snaze o prodloužení doby eluce se zvýšilo množství pufru na  

70:30 a organická fáze byla tvořena jen acetonitrilem. Měřeno bylo při  

pH 9 a 11 (Tab.4,5). Při tomto poměru už byl zaznamenán posun retenčních časů. Při 

vyšším pH nebyl pík fluoxetinu detekován, proto byl fluoxetin ze studie vyřazen a byl 

nahrazen aciklovirem. Bylo zkoušeno ještě zvýšení poměru zastoupení pufru, ale 

neúspěšně. Retenční časy byly příliš dlouhé, u kodeinu a acikloviru byly časy 

nezměněny. U zolpidemu a kvetiapinu byly nejslibněji se vyvíjející výsledky. Byly 

proto zkoušeny metabolity kvetiapinu a nečistota zolpidemu při poměru  

70:30 a pH 11 (Tab. 6). Nečistota A zolpidemu a zolpidem vykazovaly podobné 

retenční časy, proto byl pro analýzu zvolen kvetiapin a jeho metabolity. 

pH 9 

P:O – 35:65 

 

Tf  

 

Dm 

bromhexin 0,65 74,51 

fluoxetin 2,19 1,44 

zolpidem 1,75 0,75 

kvetiapin 1,48 1,88 

Tab. 3: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr při pH 9, poměru pufru  

a organické fáze 35:65.  
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pH 9 

P:O – 70:30 

 

Tf 

 

Dm 

fluoxetin 5,95 11,36 

zolpidem 1,19 3,00 

kvetiapin 0,96 8,05 

kodein 1,48 0,66 

Tab. 4: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr při pH 9, poměru pufru  

a organické fáze 70:30. 

pH 11 

P:O – 70:30 

 

Tf 

 

Dm 

fluoxetin 

pík nebyl 

detekován  

zolpidem 0,88 3,80 

kvetiapin 0,94 12,83 

kodein 1,15 1,06 

Tab. 5: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr při pH 11, poměru pufru 

a organické fáze 70:30. 

 

pH 11 

P:O – 70:30 

 

Tf 

 

Dm 

zolpidem 0,97 4,16 

nečistota A 0,85 3,94 

kvetiapin 0,82 13,31 

norkvetiapin 0,84 11,13 

7-hydroxykvetiapin 1,20 1,22 

Tab. 6: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr při pH 11, poměru pufru 

a organické fáze 70:30     
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5.1.1 Vliv methanolu na retenci kvetiapinu, norkvetiapinu a 7-

hydroxykvetiapinu 

 

Složení MF: poměr pufru : organické fáze – 70:30 

                     pH pufru: 9,0 

                     složení organické fáze – ACN; ACN:MeOH 27,5:2,5; ACN:MeOH 25:5; 
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Obr.7: Retenční chování kvetiapinu v závislosti na složení organické fáze MF. 

modrá – organická fáze pouze ACN 

černá – organická fáze v poměru ACN:MeOH 27,5:2,5 

červená – organická fáze v poměru ACN:MeOH 25:5 

 

pH 9 

P:O – 70:30 

 

Tf 

 

Dm 

ACN 0,89 8,52 

ACN:MeOH 

(27,5:2,5) 

 

0,90 

 

19,81 

ACN:MeOH 

(25:5) 

 

0,92 

 

30,09 

Tab. 7: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr kvetiapinu v závislosti 

na složení organické fáze MF. 
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Obr. 8: Retenční chování norkvetiapinu v závislosti na složení organické fáze MF. 

modrá – organická fáze pouze ACN 

černá – organická fáze v poměru ACN:MeOH 27,5:2,5 

červená – organická fáze v poměru ACN:MeOH 25:5 

 

 

pH 9 

P:O – 70:30 

 

Tf 

 

Dm 

ACN 1,38 7,28 

ACN:MeOH 

(27,5:2,5) 

 

1,35 

 

14,09 

ACN:MeOH 

(25:5) 

 

1,31 

 

19,47 

Tab. 8: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr norkvetiapinu  

v závislosti  na složení organické fáze MF. 
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Obr.9: Retenční chování 7-hydroxykvetiapinu v závislosti na složení organické fáze 

MF.  

modrá – organická fáze pouze ACN 

černá – organická fáze v poměru ACN:MeOH 27,5:2,5 

červená – organická fáze v poměru ACN:MeOH 25:5 

 

pH 9 

P:O – 70:30 

 

Tf 

 

Dm 

ACN 1,38 1,34 

ACN:MeOH 

(27,5:2,5) 

 

1,20 

 

2,94 

ACN:MeOH 

(25:5) 

 

1,13 

 

4,39 

Tab. 9.: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr  

7-hydroxykvetiapinu v závislosti na složení organické fáze MF. 

 

     Z chromatogramů vyplývá, že se zvyšujícím se poměrem methanolu v organické fázi 

docházelo k prodlužování retenčního času, i k rozšiřování elučních zón. Symetrie píku 

se výrazně neměnila. Z hlediska retenčního času všech látek se nejlépe jevil poměr 
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organické fáze ACN:MeOH 27,5:2,5 (Tab. 7, 8, 9). Dále bylo testováno ovlivnění 

separace při zvýšení pH nad hodnotu 9. 

5.1.2 Vliv pH na retenci kvetiapinu, norkvetiapinu a 7-

hydroxykvetiapinu 

 

Složení MF: poměr pufru : organické fáze – 70:30 

                     poměr organické fáze ACN:MeOH – 27,5:2,5 

                     pH – 9,10,11  
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Obr.10: Retenční chování kvetiapinu v závislosti na změně pH pufru. 

modrá – při pH 9 

červená – při pH 10       

.  

P:O – 70:30 

ACN:MeOH (27,5:2,5) 
Tf Dm 

pH 9 0,90 19,81 

pH 10 0,89 23,23 

      Tab. 10: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr kvetiapinu 

v závislosti na změně pH pufru. 
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     Zvyšováním pH docházelo k prodlužování retenčního času kvetiapinu. Při pH 11 byl 

retenční čas 19 minut, proto se při tomto pH dále neměřilo. 
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Obr. 11: Retenční chování norkvetiapinu v závislosti na změně pH pufru. 

červená – při pH 9 

modrá – při pH 10 

 

P:O – 70:30 

ACN:MeOH (27,5:2,5) 
Tf Dm 

pH 9 1,52 14,09 

pH 10 1,14 18,03 

 

Tab. 11: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr norkvetiapinu 

v závislosti na změně pH pufru. 
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Obr. 12: Retenční chování 7-hydroxykvetiapinu v závislosti na změně pH pufru. 

modrá – při pH 9 

červená – při pH 10 

 

P:O – 70:30 

ACN:MeOH (27,5:2,5) 
Tf Dm 

pH 9 1,20 2,94 

pH 10 1,16 3,05 

 

Tab. 12: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr  

7-hydroxykvetiapinu v závislosti na změně pH pufru. 

 
     Na chromatografických záznamech je vidět, že se vzrůstajícím pH docházelo k 

prodlužování retenčních časů látek. I v malé míře u 7-hydroxykvetiapinu. Pro další 

analýzy bylo zvoleno pH 10, především u norkvetiapinu byly lepší chromatografické 

parametry a s ohledem na eluci 7-hydroxykvetiapinu blízko mrtvého retenčního času. 

     Z výše uvedeného vyplývá, že nejvhodnější chromatografické podmínky pro analýzu 

jsou při pH 10, MF složené z poměru pufru a organické fáze 70:30. Organická fáze je 

ještě složená z ACN a MeOH v poměru 27,5:2,5. Při těchto podmínkách byla též 

analyzovaná prázdná plazma (viz Obr. 13). 
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Obr. 13: Retenční chování kvetiapinu, jeho metabolitů a plazmy při  

pH 10 a MF – 70:30 (pufr:organická fáze), kde organická fáze je – ACN:MeOH 

(27,5:2,5) 

modrá – kvetiapin 

červená – norkvetiapin 

černá  – 7-hydroxykvetiapin 

zelená - plasma 

 

pH 10, 70:30 

ACN:MeOH (27,5:2,5) 
Tf Dm 

kvetiapin 0,89 23,23 

norkvetiapin 1,14 18,03 

7-hydroxykvetiapin 1,16 3,05 

plazma 1,33 0,11 

 

Tab. 13: Průměrný  tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr kvetiapinu, jeho 

metabolitů a plazmy při pH 10, MF – 70:30, kde organická fáze je ACN:MeOH 

27,5:2,5. 
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     Tyto podmínky lze pravděpodobně použít pro analýzu těchto látek v plazmě, ale 

musely by se více optimalizovat – zkrácení doby analýzy, prodloužení eluce  

7-hydroxykvetiapinu, možná bude nutné provést gradientovou eluci a následně pak 

validaci. Výhodou této metody je zkrácení retenčního času (zmenšení Dm) 

norkvetiapinu. V dřívějších analýzách provedených na katedře byl problematický  

a eluoval se pozdě, tudíž prodlužoval dobu analýzy.  
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5.2 Retenční chování při nízkém pH 

     Jako výchozí léčiva pro analýzu v tomto prostředí byla zvolena: aciklovir, kyselina 

acetylsalicylová, kyselina salicylová, bromhexin a fluoxetin. Výchozí poměr pufru  

a organické fáze byl stanoven na 50:50. Při tomto poměru byly retenční časy nižší než  

1 minuta, proto byl poměr pufru zvýšen na 70:30 (Tab.14). Tento poměr zvýšil retenční 

časy, ale jen nepatrně nad 1 minutu. Pro další zvýšení retence látek byl poměr navýšen 

až na 90:10. Časy u bromhexinu a fluoxetinu byly příliš dlouhé a naopak čas  

u acikloviru přetrvával stále kolem 1. minuty. Proto byla tyto léčiva vyloučena. 

Kyselina salicylová a její derivát kyselina acetylsalicylová dosáhly při tomto poměru 

v mobilní fázi časů kolem 10. minuty a kolem 8. minuty. Při dalším měření, s kyselinou 

salicylovou a acetylsalicylovou, se snížil poměr pufru a organické fáze na 80:20, kdy 

byla optimální doba analýzy (Tab. 15). Došlo k očekávanému snížení časů na  

2. a 3. minutu. Tento čas se jevil nejlépe, proto byl poměr 80:20 u těchto kyselin použit 

pro analýzu v léčivém přípravku.  

 

pH 2,2 

P:O – 70:30 

 

Tf 

 

Dm 

aciklovir 1,67 1,01 

k.acetylsalicylová 1,27 0,59 

k.salicylová 1,55 1,07 

bromhexin 1,41 1,00 

fluoxetin 1,36 2,27 

Tab. 14: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr při  

pH 2,2 a poměru pufru : organické fázi 70:30. 

 

pH 2,2 

P:O – 80:20 

 

Tf 

 

Dm 

k.acetylsalicylová 0,72 2,01 

k.salicylová 1,03 3,30 

Tab. 15: Průměrný tailing faktor a hmotnostní distribuční poměr kyseliny salicylové  

a acetylsalicylové při pH 2,2 – 80:20. 
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Složení MF: fosforečnanový pufr : ACN - 80:20 

                     pH pufru: 2,2 
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Obr. 14: Retenční chování kyseliny salicylové, acetylsalicylové a tablet Acylpyrinu při 

pH 2,2 a MF – 80:20 (pufru:organická fáze) 

 

modrá – standardní roztok kyseliny acetylsalicylové (1.pík) a kyseliny salicylové (2.pík) 

červená – Acylpyrin 

 

       Z chromatogramu vyplývá, že retenční čas standardů se shoduje s retenčním časem 

kyseliny acetylsalicylové i málého píku kyseliny salicylové (tR 3,2 min.) jako nečistoty 

v tabletách Acylpyrinu. Pokud by se tato metoda zvalidovala, mohla by se využít pro 

hodnocení čistoty a obsahu tablet Acylpyrinu.  
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6. Závěr 
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  Byla provedena studie pro vyšší a nízké pH s využitím kolony Kinetex EVO C18 

(150,0 x 3,0 mm). Pro vyšší pH byl z více látek vybrán kvetiapin  

a jeho metabolity norkvetiapin a 7-hydroxykvetiapin pro svoje retenční chování a dál 

zpracován pro možnost separace z plazmy. Použitá mobilní fáze byla složena 

z octanového pufru a organické fáze (ACN : MeOH v poměru 27,5:2,5) v poměru  

70:30 a při pH 10. Průtoková rychlost byla 1,0 ml/min a teplota na koloně 25°C. Jako 

detektor byl použit UV spektrofotometrický detektor při vlnové délce 250 nm. 

Injikovaný objem standardů (c=0,1 mg/ml) byl 10 nebo 20 µl. Pro nízké pH byla z více 

látek vybraná kyselina salicylová s jejím derivátem kyselinou acetylsalicylovou pro 

svoje retenční chování a dál byly zpracovány pro možnost separace z léčivého 

přípravku Acylpyrinu. Jako mobilní fáze byla použita směs fosforečnanového pufru  

a ACN v poměru 80:20 a při pH 2,2. Chromatografické podmínky byly stejné jako  

u analýzy v zásaditém prostředí.  

     Tato studie slouží jako pilotní studie a získané výsledky se budou dále zpracovávat.  
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7. Seznam použitých zkratek 
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Seznam použitých zkratek  

5-HT2 – 5-hydroxytriptamin 

ACN - acetonitril  

AUC – Area Under Curve, plocha pod křivkou 

COX – enzym cyklooxygenáza 

CRL – chemická referenční látka 

CVA – cerebrovaskulární příhoda 

D1,D2 – dopaminové receptory 

Dm – hmotnostní distribuční poměr 

ESI-MS/MS – Electrospray ionization tandem mass spactrometry, tandemová 

hmotnostní spektrometrie spojená s ionizací elektrosprejem 

GPC – Gel Permeation Chromatography, gelová permeační chromatografiie  

HDL – High Density Lipoprotein, vysokodenzitní lipoproteid 

HPLC – High Performance Liquid Chromatography, vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie 

IEC – Ion Exclusion Chromatography, iontově výměnná chromatografie  

LC-MS – Liquid Chromatography-Mass Spectometry, kapalinová chromatografie 

s hmotnostní spektrometrií 

LDL – Low Density Lipoprotein, nízkodenzitní lipoprotein  

LLC – Liquid-Liquid Chromatography, rozdělovací kapalinová chromatografie  

LLE – Liquid-Liquid Extraction, extrakce z kapaliny do kapaliny  

MARTA – Multiacting Receptor-Targered Antagonists, multireceptoroví antagonisté 

MeOH - methanol  

MF – Mobile phase, mobilní fáze  

Mr – relativní molekulová hmotnost  

MS – Mass spektrometry, hmotnostní spektrometr   

MS/MS – Tandem mass spektrometry, tandemová hmotnostní spektrometrie 

MTBE – methyl tert-butyl ether  

NET – Norephinephrine transporter 

NP-LC – Normal Phase Liquid Chromatography, kapalinová chromatografie na 

normálních fázích 

PGE2, PGF2α – prostaglandiny 

QT interval – vzdálenost mezi kmitem Q a koncem vlny T 
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RP-LC – Reversed Phase Liquid Chromatography, kapalinová chromatografie na 

reverzních fázích 

SF – Stacionary phase, stacionární fáze 

SPE – Solid Phase Extraction, extrakce tuhou fází 

tM – mrtvý retenční čas 

tR – retenční čas 

Tf – Tailing faktor, míra souměrnosti píku 

UV – Ultra-Violet, ultrafialové záření 
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Abstrakt 
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv 

Diplomová práce: Hodnocení biologicky aktivních látek pomocí HPLC IV. 

Vypracoval(a): Martina Seidlová 

Školitel(ka): PharmDr.Pavla Pilařová, Ph.D. 

 

     V této diplomové práci byla prováděna studie retenčního chování léčiv v extrémních 

podmínkách pro kolonu schopnou měřit pH v rozmezí 1-12 na koloně Kinetex EVO 

C18 (150 x 3 mm). Pro vyšší pH se studovala tyto léčiva: kvetiapin  

a jeho dva metabolity – norkvetiapin a 7-hydroxykvetiapin, bromhexin, kodein, 

zolpidem a jeho nečistota, fluoxetin a aciklovir. Nejlepších výsledků dosahoval 

kvetiapin s jeho metabolity, proto byly vybrány pro další testování a možnost separace 

z plasmy. Jako mobilní fáze byl použit octanový pufr o pH 10 v poměru  

70:30 k organické fázi, která byla tvořena acetonitrilem a methanolem (55:5). Pro nízké 

pH byla studována tyto léčiva: kyselina salicylová, kyselina acetylsalicylová, aciklovir, 

bromhexin a fluoxetin. Nejlepších výsledků dosahovala kyselina salicylová  

a acetylsalicylová, proto byly použity pro další testování a možnost separace v léčivém 

přípravku. Jako mobilní fáze byl použit fosfátový pufr o pH 2,2 s acetonitrilem  

v  poměru 80:20. Průtok byl nastaven na 1,0 ml/min, teplota na koloně byla 25°C. 

Detekce probíhala v UV oblasti při vlnové délce 250 nm. Získané výsledky budou 

použity pro další zpracování. Jednotlivé metody budou dále upravovány, aby byla 

zkrácena doba analýzy nebo zlepšeny chromatografické parametry některých eluentů. 
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Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department Pharmaceutical Chemistry and Drug Kontrol 

Name of Degrese Paper: Evaluating of biologically active substances by HPLC IV. 

Candidate: Martina Seidlová 

Tutor: PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D.  

 

   In this diploma work the study of dilation behaviour of medications was provided 

under extreme conditions for a column being able to measure pH ranged  

1-12 on column Kinetex EVO C18 (150x 3 mm).  For higher pH the following 

medications were studied: quetiapine, and its two metabolites – norquetiapine  

and 7-hydroxyquetiapine, bromhexine, codeine, zolpidem and its admixture, fluoxetine 

and aciclovir. The best results were reached with quetiapine with its metabolites, 

therefore they were chosen for the following tests and possibility of separation from 

plasma. As a mobile phase an acidic buffer was used at pH10 using ratio 70:30 to 

organic phase which was made of acetonitrile and methanol (55:5). For lower pH  

the following medications were studied: salicylic acid, acetylsalicylic acid, aciclovir, 

bromhexine and fluoxetine. The best results were reached with salicylic acid  

and acetylsalicylic acid, therefore they were chosen for the following testing  

and the possibility of separation in the medicament. As a mobile phase a phosphate 

buffer at pH 2,2 with acetonitrile using ratio 80:20.  The flow was set to 1,0 ml/min,  

the temperature of the column was 25°C. The detection was proceeded in UV range  

at wavelength 250nm. The obtained results will be used for further processing.  

The methods will be modified to shorten the time of analysis or to improve 

chromatographic parameters of some eluents. 

 

 

 


