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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Veronika Šestáková 

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

Název diplomové práce: Vývoj metody pro stanovení 8-hydroxy-2-deoxy guanosinu 
v moči pro klinický výzkum 

 

Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody pro stanovení 8-hydroxy-2-

deoxy guanosinu, 8-hydroxyguanosinu a kreatininu pomocí ultra-vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie. Cílem bylo vytvořit optimální chromatografické podmínky 

pro klinický výzkum.  

Experimenty byly prováděny na přístroji UHPLC Nexera, (Shimadzu, Japonsko) s 

hmotnostním spektrometrem LCMS-8030 (Shimadzu, Japonsko). Byly testovány 2 

stacionární fáze. K separaci byla použita kolona Meteoric core C18 BIO o rozměrech 4,6 

× 50 mm (YMC, Německo) s povrchově porézními částicemi o velikosti 2,7 μm opatřena 

předkolonou KrudKatcher Ultra 0,5 μm in-line filtr (Phenomenex, Německo). Mobilní 

fáze byla připravena z vody (pH 3 upravené pomocí kyseliny octové) a methanolu 

(s přídavkem kyseliny mravenčí - 0,2 mM) v poměru 90 : 10.  Teplota byla nastavena na 

25 °C, průtok na 0,5 ml/min a nástřik zvolen 4 µl. Po optimalizaci separačních podmínek 

byla metoda aplikována na biologickou matrici (moč). Vzorky byly upraveny extrakcí na 

tuhou fázi. Metoda byla validována. 

Nová metoda bude sloužit v klinickém výzkumu i praxi pro potřeby Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové ale i ostatních pracovišť, která již vyslovila zájem (Fakultní 

nemocnice Olomouc). Hlavní výhodou této metody je možnost současně monitorovat 

vliv oxidačního stresu na poškození DNA a RNA u pacientů se závažnými onemocněními. 

Díky stanovení z moči, nedochází k zátěži pacienta a tím lze snadno provádět vyšetření 

v čase, popř. ho opakovat. Další výhodou je také zařazení kreatininu pro korekci diurézy. 

Klíčová slova: 8-hydroxy-2-deoxy guanosin, 8-hydroxyguanosin, kreatinin, 

UHPLC-MS/MS, moč, nádorové onemocnění, neurodegenerativní onemocnění  



 
 

ABSTRACT 

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Analytical Chemistry 

Candidate: Veronika Šestáková 

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

Title of the Diploma Thesis: Method development for determination of 8-hydroxy-2-
deoxy guanosine in urine for clinical research 

 

This diploma thesis is based on the method development for determination of 8-

hydroxy-2-deoxy guanosine, 8-hydroxyguanosine and creatinine using UHPLC. The aim 

was to develop optimal conditions for clinical research. 

Experiments were carried out using UHPLC Nexera with mass spectrometer 

LCMS-8030, (Shimadzu, Japan). Two stationary phases were tested. The 

chromatographic separation was achieved using a Meteoric core C18 BIO 4.6 × 50 mm 

stationary phase with core-shell particles, particle size 2.7 μm (YMC, Germany) secured 

with a KrudKatcher Ultra 0.5 μm in-line filtr (Phenomenex, Germany). The used mobile 

phase consisted of water (pH 3 using acetic acid) and methanol (using formic acid 0.2 

mM) in the ratio 90:10 (v/v). The temperature was maintained at 25 °C, a flow rate was 

set at 0.5 mL/min and 4 µl of sample was injected. After optimization of separation 

conditions, the method was applied to biological material (urine). The samples were 

prepared using solid-phase extraction. The method was validated. 

The new method will be used in clinical research and practice for the needs of 

the physicians in University Hospital in Hradec Kralove as well as the others that have 

expressed interest (University Hospital Olomouc). The main advantage of this method is 

its ability to simultaneously monitor the effect of oxidative stress damage to DNA and 

RNA in patients with severe diseases. Advantageous is determination in urine as 

noninvasive sample collection method which is safe for the patients and which allow 

determination in time and analysis repeating. Important fact is the inclusion of 

creatinine for the correction of diuresis. 

Keywords: 8-Hydroxy-2-deoxy guanosine, 8-Hydroxyguanosine, creatinine, 

UHPLC-MS/MS, urine, cancer, neurodegenerative disorders 
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Seznam zkratek 

8OH2dG  8-hydroxy-2-deoxy guanosin 

8OHG   8-hydroxyguanosin 

8oxo2dG  8-oxo-7,8-dihydro-2-deoxyguanosin 

15- N58OH2dG  [15N]5-8-hydroxy-2-deoxyguanosin 

AA   Kyselina octová 

ACN   Acetonitril 

AD   Alzheimerova choroba 

AMAC   Octan amonný 

AMFO   Mravenčan amonný 

APCI   Chemická ionizace za atmosférického tlaku 

API   Ionizace za atmosférického tlaku 

APPI   Fotoionizace za atmosférického tlaku 

C18   Stacionární fáze s navázanými osmnácti uhlíkovými řetězci 

ELISA   Enzymová imunoanalýza  

EMA   Evropská léková agentura 

ESI   Ionizace elektrosprejem 

FA   Kyselina mravenčí 

FDA   Agentura pro kontrolu léčiv a potravin 

GC   Plynná chromatografie 

HPLC   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

ICR   Iontová cyklotronová resonance 

ICH   Mezinárodní konference pro harmonizaci 

IS   Vnitřní standard 

LC   Kapalinová chromatografie 

LC-MS   Kapalinová chromatografie spojená s hmotnostní spektrometrií 



 
 

LLE   Extrakce do kapaliny 

LLOQ   Dolní mez stanovitelnosti 

LOD   Limit detekce  

LOQ   Limit kvantifikace 

m/z   Poměr hmotnost/náboj 

MeOH   Methanol 

MS   Hmotnostní spektrometrie 

MS/MS  Tandemová hmotnostní spektrometrie 

PEEK   Polyetheretherketon 

PFP   Pentafluorfenyl 

PP   Srážení proteinů 

Q   Kvadrupól 

Q1   První kvadrupól 

q2   Druhý kvadrupól 

Q3   Třetí kvadrupól 

QqQ   Trojitý kvadrupól 

RNS   Reaktivní formy dusíku 

ROS   Reaktivní formy kyslíku 

SPE   Extrakce na tuhou fázi 

STD   Standard 

TIC   Chromatogram celkového iontového proudu 

UHPLC   Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

UIPAC   Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii  

UV/VIS   Ultrafialová/viditelná oblast světla 
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1. ÚVOD 

Oxidační stres je děj, který probíhá ve všech organismech, ale může být vyvolán 

i exogenními faktory. Mezi tyto faktory patří tabákový kouř, znečištění životního 

prostředí, pesticidy a další. Oxidační stres je chápán jako příčina mnoha akutních a 

chronických onemocnění a zároveň jako děj doprovázející stárnutí organismů. 

V současné době je velmi intenzivně studován. Mimo jiné poškozuje nukleové kyseliny, 

DNA i RNA. Nejsnadněji podléhá oxidačnímu působení guanin. Poškozená DNA je 

v organismu opravena, tyto modifikované báze jsou vystřiženy, uvolněny do krve a 

vyloučeny močí. V případě, že nedojde k opravě DNA, může nastat karcinogeneze nebo 

zánik buněk.   

Vzhledem k současným vědeckým studiím je stále větší pozornost věnovaná 

studiu patogenezi onemocnění. 8-hydroxy-2-deoxy guanosin je považován za 

nejvýznamnější biomarker oxidačního poškození. Jeho přítomnost v moči umožňuje 

neinvazivní odběr matrice pro další zkoumání, zejména spojené s výskytem nádorových 

nebo degenerativních onemocnění. 

Moderní separační analytické metody, zejména ultra-vysokoúčinná 

chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí, nabízí řadu výhod jako je rychlá, citlivá 

a selektivní analýza s možností stanovit velké série vzorků.  
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2. ZADÁNÍ A CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce bylo nalezení optimálních chromatografických 

podmínek pro separaci 8-hydroxy-2-deoxy guanosinu, 8-hydroxyguanosinu a kreatininu 

s využitím ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní 

detekcí s ohledem na využití nové metody pro klinický výzkum a praxi.  

Dalším cílem bylo prověřit pro nové separační podmínky některé validační 

parametry. 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Oxidační stres a poškození nukleových kyselin 

Oxidačním stresem se rozumí stav organismu, při kterém dochází k nerovnováze 

mezi působením reaktivních forem kyslíku (reactive oxygen species, ROS) nebo 

reaktivních forem dusíku (reactive nitrogen species, RNS) a antioxidační obranou 

organismu. Produkce ROS a RNS může být indukována endogenně v rámci fyziologických 

procesů, metabolických a biochemických reakcí. Exogenní produkce zahrnuje faktory 

environmentální, např. UV záření, tabákový kouř, látky znečisťující ovzduší, strava, 

azbest, těžké kovy a další. V případě, že není endogenní antioxidační ochrana 

dostatečná, dochází k oxidačnímu poškození nukleových kyselin, proteinů, lipidů a 

dalších molekul, což se v konečném důsledku spolupodílí na rozvoji a progresi stárnutí, 

zhoubných nádorů a dalších degenerativních onemocnění [1] [2] [3] [4]. 

Poškození nukleových kyselin, především ireverzibilní modifikace DNA, je 

způsobeno ROS, zejména hydroxylovým radikálem (OH·). Hydroxylový radikál napadá 

všechny složky molekuly DNA, báze pyrimidinové, purinové i deoxyribózu, a tím může 

vznikat několik oxidačních produktů, doposud jich bylo popsáno více než 20. DNA 

šroubovice se skládá ze 4 různých bází, adenin, cytosin, thymin a guanin. Právě poslední 

z nich, guanin, má nejnižší ionizační potenciál a nejsnadněji podléhá oxidačnímu 

působení. Interakcí dvojné vazby v poloze C8 guaninu s hydroxylovým radikálem dochází 

k tvorbě 8-hydroxy-2‘-deoxyguanosinu (8OH2dG). Poškozená DNA je v organismu 

opravována mimo jiné enzymy, endonukleázami, které z molekul DNA vystřihují 

poškozené deoxynukleotidy, jenž jsou následně hydrolyzovány za vzniku 

deoxynukleosidů. Deoxynukleosidy jsou uvolňovány do krve a vylučovány močí. 

Oxidačnímu působení může podléhat i RNA, hlavním produktem oxidace RNA je 8-

hydroxyguanosin (8OHG) [1] [5] [6] [7]. 

3.1.1 8-hydroxy-2‘-deoxyguanosin  

8OH2dG je stabilní neinvazivní derivát dusíkaté báze, který je tvořen in vivo. 

Považuje se za nejvýznamnější biomarker oxidačního poškození DNA, ale i obecně lze 

pomocí něj zohlednit stupeň oxidačního stresu. Stanovení koncentrace 8OH2dG již bylo 
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provedeno z několika různých matric jako je moč, plazma, mozkomíšní mok, sliny nebo 

tkáň [7]. Nejčastěji je však z důvodu snadného (neinvazivního) odběru stanovován 

v moči. Výskyt 8OH2dG v moči může být brán i jako rizikový faktor nádorových 

onemocnění, nebo mnoha degenerativních onemocnění. Byly zjištěny zvýšené hladiny 

výskytu 8OH2dG v moči kuřáků, u pracovníků vystavených působením karcinogenů a 

také u pacientů s různými typy rakoviny [1] [7] [8]. 

V odborné literatuře se můžeme setkat také s jeho tautomerní formou 8-oxo-

7,8-dihydro-2-deoxyguanosin (8oxo2dG) [1]. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Strukturní vzorec 8OH2dG [9]. 

 

3.1.2 8-hydroxyguanosin 

Oxidačnímu působení podléhají i RNA molekuly a konečným produktem je právě 

8OHG. 8OHG může být v budoucnu dobrým biomarkerem pro posouzení prognózy u 

pacientů s Alzheimerovou chorobou (AD). U pacientů s AD bylo zjištěno, že oxidační 

poškození RNA bylo vyšší než oxidační poškození DNA. Koncentrace se stanovovala 

z mozkomíšního moku [2] [10]. 
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Obrázek č. 2: Strukturní vzorec 8OHG [11]. 

 

Biomarkery oxidačního poškození byly již stanoveny několika analytickými i 

imunochemickými metodami, a to zejména vysokoúčinnou kapalinou chromatografií 

(HPLC), plynovou chromatografií (GC) a imunochemickou metodou ELISA (enzyme-

linked immunosrobent assay) [1] [5] [6].  

3.2 Kreatinin 

Po chemické stránce jde o cyklický imid kreatinu neboli kyseliny N-

methylguanidinoctové. Vzniká ve svalech ireversibilní neenzymovou dehydratací a 

odštěpením fosfátu jako konečný metabolit kreatinu a kreatinfosfátu. Poté přechází do 

krve a je vylučován přes glomerulární filtraci do moči. Fyziologicky je jeho denní exkrece 

konstantní a odpovídá svalové hmotě. Ženy mívají hodnoty kreatininu v moči nižší než 

muži vzhledem k menší svalové hmotě [12] [13]. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Strukturní vzorec kreatininu [14]. 
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3.3 Chromatografie 

Chromatografie je analytická separační metoda, jejímž cílem je oddělení a 

separace sledovaného analytu od dalších látek obsažených ve vzorku. Proces separace 

probíhá tak, aby bylo možné v dalším kroku tento analyt jednoznačně identifikovat a 

kvantifikovat pomocí vhodné detekční techniky. Ve většině chromatografických metod 

detekční technika zaznamenává signály již oddělených analytů do křivek Gaussovského 

tvaru, které jsou označovány jako píky. Tyto křivky tvoří chromatografický záznam, zvaný 

chromatogram [15] [16]. 

3.3.1 Historie 

Za zakladatele chromatografie je považován ruský botanik, fyziolog a biochemik 

Michail Semjonovič Cvět (1872-1919), který v roce 1903 rozdělil na sloupci uhličitanu 

vápenatého rostlinné pigmenty, chlorofyly a karotenoidy, do barevných pásů. Tak vznikl 

i název samotné metody (z řeckého „chroma“ neboli „barva“).  Jako stacionární fázi 

použil uhličitan vápenatý, který umístil do skleněné kolony. Jako mobilní fázi použil směs 

organických rozpouštědel [17] [18]. 

Na počátku 40. let 20. století byla objevena rozdělovací chromatografie a 

kapalinová chromatografie se začala postupně rozvíjet do podoby, kterou známe dnes. 

Na úplném začátku byla mobilní fáze poháněna pouze gravitační silou a stacionární fáze 

nebyly dostatečně účinné. Pro dosažení větší účinnosti separace došlo ke zmenšení 

částice stacionární fáze. To mělo za následek zpomalení průtoku fáze mobilní a současné 

zvýšení odporu. Z tohoto důvodu se začala používat vysokotlaká čerpadla, která dala 

vznik kapalinové chromatografii nazývané Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

(High Performance Liquid Chromatography, HPLC) [18]. 

Cílem moderních trendů je v kapalinové chromatografii docílit co nejrychlejší 

separace s vysokou účinností. Toho bylo docíleno pomocí dalšího zmenšování částic 

sorbentu na velikosti menší než 2 µm, bohužel ale s vysokým zpětným tlakem jako 

negativním důsledkem. S tím souvisí nutnost sestavení nového přístroje, jenž byl 

představen poprvé v roce 2004 firmou Waters.  A tak se rozvinula nová technika zvaná 

ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (Ultra-High Performance Liquid 

Chromatography, UHPLC) [15].  
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3.3.2 Využití v současné době 

V současné době jsou chromatografické metody považovány za významné 

odvětví separačních metod. Jsou součástí větších klinických a biochemických laboratoří, 

jsou výchozí technikou pro vývoj nových metod.  Své využití nachází při kontrole 

životního prostředí, jakosti potravin, čistotě i metabolizaci léčiv. Jsou velkým přínosem 

pro rozvoj biomedicinských a bioanalytických oborů vzhledem k velkému spektru 

analyzovaných látek. Lze analyzovat látky plynné, homologické polymery, biomolekuly, 

buňky i viry [18] [19] [20]. 

3.3.3 Princip 

Chromatografie spočívá v dělení směsi vzorku mezi dvěma fázemi. Její princip je 

založen na rozdílné distribuci složek směsi mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Tyto dvě 

fáze se označují jako fáze stacionární a fáze mobilní. Fáze stacionární je nepohyblivá a 

může být zastoupena tuhou látkou nebo tenkou vrstvou kapaliny, která je však pevně 

ukotvena na nosiči v koloně anebo v plošné vrstvě. Fáze mobilní může být kapalina nebo 

plyn a protéká fází stacionární. Mezi fází stacionární a fází mobilní se nachází fázové 

rozhraní, díky němuž mezi těmito fázemi dochází k opakovanému procesu ustanovování 

rovnovážných stavů. Ustaluje se dynamická rovnováha mezi sorpcí na stacionární fázi a 

desorpcí do fáze mobilní, tak je umožněna distribuce. Distribuci lze definovat pro každou 

látku jako tzv. distribuční konstantu KD.  

m

s

D
c

c
K 

 

kde, cs je koncentrace složky ve fázi stacionární a cm je koncentrace složky ve fázi 

mobilní [15] [19]. 

Rovnovážné stavy se vytvářejí na základě fyzikálně-chemických interakcí složek 

analyzované směsi s fází stacionární, mobilní anebo stacionární i mobilní. Jednotlivé 

složky směsi se po nástřiku pohybují společně s mobilní fází a různě interagují 

s jednotlivými fázemi. Liší se i jejich afinita, tedy síla interakce. Látky s vyšší hodnotou 

distribuční konstanty setrvávají ve stacionární fázi déle, mají tedy silnější retenci. 



18 
 

Mobilní fáze je pak vymývá (eluuje) z fáze stacionární a unáší je dál ve směru toku 

rozdílnou rychlostí než látky s nižší distribuční konstantou, a tedy nižší retencí. Tímto je 

docíleno, že dochází k jejich výstupu v rozdílných časech, a tak se tyto látky od sebe 

oddělují [15] [19] [21].  

3.3.4 Rozdělení chromatografických metod 

Chromatografické metody dělíme do několika skupin dle různých hledisek: 

1. Dle povahy mobilní fáze. 

a. Kapalinová chromatografie, kde je mobilní fází kapalina.   

b. Plynová chromatografie, kde je mobilní fází plyn.   

2. Dle uspořádání stacionární fáze. 

a. Kolonová chromatografie (sloupcová), kde je stacionární fáze umístěna 

v trubici (koloně).  

b. Plošná chromatografie (planární). 

i. Papírová chromatografie, kde je stacionární fáze součástí 

chromatografického papíru. 

ii. Tenkovrstvá chromatografie, kde je stacionární fáze umístěna na 

pevném a plochém podkladu.  

3. Dle principu převládajícího při separaci. 

a. Rozdělovací chromatografie, kde je separace ovlivněna různou 

rozpustností složek vzorku ve stacionární fázi a mobilní fázi.  

b. Adsorpční chromatografie, kde je separace ovlivněna různou schopností 

složek adsorbovat se na povrch stacionární fáze.  

c. Iontově-výměnná chromatografie, kde je separace ovlivněna různě 

velkými elektrostatickými přitažlivými silami mezi funkčními skupinami 

stacionární fáze a ionty obsaženými ve vzorku. 
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d. Gelová permeační chromatografie, kde je separace ovlivněna velikostí 

pórovité struktury stacionární fáze. Mluvíme o molekulově sítovém 

efektu.  

e. Afinitní chromatografie, kde je separace ovlivněna stacionární fází, která 

je schopná vázat ze vzorku selektivně pouze určité složky.  

Detailnější rozdělení chromatografických metod je uvedeno v Obrázku č. 4. [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Detailní přehled chromatografických technik. Převzato z [22]. 

3.3.5 Základní chromatografické veličiny 

Retenční čas neboli eluční čas tR je základní charakteristickou veličinou. Je to 

doba, která uplyne od nástřiku vzorku do dosažení vrcholu píku. Další základní 

charakteristickou veličinou je retenční neboli eluční objem VR. Retenční objem je objem 

mobilní fáze, který proteče kolonou za tuto dobu. Lze jej také snadno vypočítat 

z průtokové rychlosti mobilní fáze Fm a retenčního času.  

RmR tFV   
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Důležitými veličinami jsou i mrtvý retenční čas t0 a mrtvý retenční objem V0. 

Mrtvému retenčnímu objemu náleží mrtvý retenční čas. Je to čas analytu, který není 

zadržován na koloně a pohybuje se stejnou rychlostí jako fáze mobilní [15] [23]. 

3.4 Kapalinová chromatografie 

Z předchozího rozdělení vyplývá, že mobilní fáze je kapalina. Správný výběr 

mobilní fáze spolu s vhodnou stacionární fází je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím 

retenci složek směsi, a tak i jejich vzájemnou separaci. Tento typ chromatografie se hodí 

pro separaci většiny organických i anorganických látek, separují se především látky 

netěkavé nebo látky špatně těkavé a je vhodný i pro látky termolabilní [23]. 

Chromatografický proces lze rozdělit dle polarity obou fází na normální 

anebo reverzní (obrácený). Separace s normálními fázemi využívají polární stacionární 

fáze a jako fáze mobilní rozpouštědla s nižší polaritou než u fáze stacionární. V praxi se 

jako polární sorbent používá například silikagel, ten může být nemodifikovaný i 

modifikovaný například CN a NH2 skupinami. Mobilní fáze je v tomto případě slabě 

polární nebo nepolární. Systém, ve kterém má mobilní fáze větší polaritu, než fáze 

stacionární se nazývá reverzní. Obvykle se v tomto případě používají pro mobilní fázi 

vodné roztoky acetonitrilu, methanolu, lze použít i pufry, např. fosforečnan, octan apod. 

Typickým příkladem nepolární stacionární fáze jsou dlouhé uhlíkaté řetězce, které jsou 

navázány na povrch nosiče. Jako nosič se pro přípravu chemicky vázáných stacionárních 

fází používá nejčastěji silikagel. Silanolové skupiny silikagelu mohou být substituovány 

skupinami polárními i nepolárními. Největší zastoupení v praxi má však silikagel 

modifikovaný oktadecylovými skupinami C18 (oktadecylsilikagel). Vzhledem 

k univerzálnosti reverzních fází je tato metoda často metodou první volby při vývoji 

nových metod [15] [23]. Důležitou roli při výběru hraje také toxicita mobilní fáze 

v případě normálních fází. 

Jednotlivé složky směsi mohou být eluovány dvěma způsoby. Nejpoužívanější 

technikou je gradientová eluce, při níž se složení mobilní fáze mění v závislosti na čase. 

Nejčastější gradient, který se používá, je gradient lineární. Výhody této techniky spočívají 

v oddělení látek s odlišnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, je vhodnější pro vzorky 

s větším množstvím rozdílných analytů. Další výhodou je lepší rozlišení píků na začátku 
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a konci chromatogramu a také rychlejší analýza. Nevýhodou je však náročnější 

instrumentace a délka ekvilibrace kolony. V případě, že je složení mobilní fáze po celou 

dobu eluce konstantní mluvíme o isokratické eluci. Tuto metodu volíme naopak u látek 

s podobnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Její nevýhodou je však delší doba 

analýzy, kterou lze překonat zvýšením teploty a následně průtoku mobilní fáze [15] [19] 

[23]. 

3.4.1 Vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

High performance liquid chromatography (HPLC) je nejpoužívanější separační 

analytická technika. Používané kolony mají většinou délku 50-150 mm a jejich průměr je 

3-4,6 mm. Velikost částic se pohybuje většinou v rozmezí 3,5-5 µm. Vzhledem k velikosti 

částic musí být čerpadlo schopné čerpat mobilní fázi pod vysokým tlakem 30-40 MPa 

[24]. 

3.4.2 Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

Trendem v moderní analytické chemii je zrychlování chromatografické separace 

při zachování nebo zlepšení kvality účinnosti a rozlišení. Důvod vzniku byl podmíněn 

rostoucím počtem vzorků pro analýzu v oblastech již výše zmíněných, farmaceutických, 

enviromentálních atd. Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC, u-HPLC, 

či ultra-HPLC) je moderní separační technika s velkou separační účinností. Řadí se do tzv. 

rychlé chromatografie neboli Fast LC. Pro zvýšení účinnosti separace byl použit sorbent 

s částicemi menšími než 2 µm. Přítomnost takto malých částic však způsobila výrazný 

nárůst zpětného tlaku v systému, protože menší částice kladou větší odpor k toku 

mobilní fáze, a proto je základním požadavkem každého UHPLC systému schopnost 

práce za velmi vysokých tlaků. Pro instrumentaci systému schopného analýzy je 

vyžadován tlakový limit nad 40 MPa [15] [24] [25]. 

UHPLC přináší několik výhod oproti klasické HPLC metodě. Velkým přínosem je 

kromě vysoké separační účinnosti také zkrácení celé doby analýzy a v neposlední řadě 

snížení spotřeby rozpouštědel [23] [26]. 
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3.4.2.1 Instrumentace v UHPLC 

Vzhledem k velmi vysokým tlakům (až 130 MPa) je nezbytné, aby moderní UHPLC 

systémy byly schopny za těchto podmínek pracovat. Vyžadují vysoce odolné šroubení a 

těsnění. Z materiálů se využívá převážně ocel nebo polyetheretherketon (PEEK) [26]. 

 

 

 

 

Obrázek č. 5: Chemický vzorec PEEK [26]. 

 

Požadavky na tlakový limit musí být dodrženy u celého UHPLC systému, mimo 

jiné je kladen důraz na: 

• Robustní čerpadla a dávkovací systémy (autosampler) 

• Rychlý nástřik vzorků 

• Přesné dávkování velmi malých objemů 

• Minimalizace mimokolonových prostorů 

• Vhodné stacionární a mobilní fáze 

• Detektory schopné vysoké frekvence sběru dat [15] [25] 

 

Základní UHPLC systém je složen ze zásobníků mobilní fáze, čerpadla, degasséru, 

dávkovacího zařízení, kolony v termostatovaném prostoru, detektoru a 

vyhodnocovacího zařízení [27]. 

Schéma viz Obrázek č. 6. 
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Obrázek č. 6: Základní komponenty UHPLC systému.  

Mobilní fáze, jenž je umístěna v rezervoáru (1.) je pomocí čerpadel 

(pump, 2.) distribuována pod velmi vysokým tlakem do systému. 

Dávkovacím zařízením (autosamplerem, 3.) je vzorek nastřikován do 

mobilní fáze. Kolona (4.) je umístěna v termostatovaném kolonovém 

prostoru, zde dochází k samotné separaci. Detektor (5.) je umístěný 

za kolonou, umožňuje detekci jednotlivých separovaných analytů ze 

vzorku. Vše je ovládáno softwarem z PC (6.) a zaznamenáno jako tzv. 

chromatogram (7.) [27]. Obrázek převzat a upraven [28]. 

 

Rezervoár mobilní fáze zajišťuje kontinuální provoz UHPLC systému, v případě 

isokratické eluce je možné využít pouze jeden zásobník s předem připravenou mobilní 

fází, v případě gradientové eluce je nutné použít dva rezervoáry.  

UHPLC kolony obsahují frity s velmi malým průměrem pórů, aby nedocházelo 

k vyplavování částic sorbentu. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby mobilní fáze byla 

kvalitní a bez jakékoliv přítomnosti pevných částic, které by mohly kolonu zanést. 

Mobilní fáze se tedy proto před samotnou analýzou zpravidla filtruje pomocí přes filtrů 

s velikostí pórů 0,22 µm. Tento postup se aplikuje především při použití vodné složky se 

solemi pufrů, kde je vysoké riziko přítomnosti nerozpuštěných krystalů. Organická 

rozpouštědla UHPLC čistoty bývají od výrobce většinou již filtrována.  
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Pumpy, jež se využívají v UHPLC systému jsou upraveny tak, aby byly schopné 

práce při tlacích až do 130 MPa. Zajišťují kontinuální průtok mobilní fáze s minimem 

pulzací. Reciproční pumpy se dvěma paralelními hlavami jsou v současné době nejvíce 

využívané. Výhodou jsou nižší tlakové pulzace a dokonalejší kontinuálním průtok. 

Výměna mobilní fáze a proplach pump je umožněn tzv. odpadním ventilem, kterým je 

vybavena již většina pump.  

V mobilní fázi mohou být rozpuštěny i plyny, které jsou však nežádoucí a 

znesnadňují udržení kontinuálního průtoku, zvyšují šum a způsobují kolísání základní 

linie. K odstranění těchto rozpuštěných plynů slouží degassér, zařízení složené ze 

systému trubiček, které jsou rozprostřeny uvnitř zařízení. Stěny trubiček tvoří 

membrána propustná právě jenom pro plyny. Pomocí vakua dochází k odplynění.   

Správné dávkování vzorku na chromatografickou kolonu je nedílnou součástí ke 

zvýšení účinnosti separace. V současné době se používají především automatické 

dávkovače tzv. autosamplery. Pro UHPLC systém se využívají dva hlavní typy dávkovačů. 

Prvním z nich je dávkovač s fixní smyčkou, principem tohoto dávkovače je, že jehla 

natáhne vzorek do smyčky a poté jej přenese do toku mobilní fáze a uvolní jej. Hlavní 

výhodou je rychlý nástřik. Druhým typem je dávkovač s variabilní smyčkou. Jehla je 

pohyblivou součástí dráhy mobilní fáze, jenž svým pohybem smyčku i jehlu omývá a tím 

vzorek uvolňuje [15] [29]. 

Je obecně známo, že kolísání teploty má neblahý vliv na účinnost separace, proto 

je v kolonovém prostoru udržována konstantní teplota. Každá kolona obsahuje 

stacionární fázi, kde dochází k separačnímu procesu. Stacionární fáze musí být kvalitní, 

chemicky i mechanicky stabilní. Nejrozšířenější materiál pro její výrobu je silikagel. 

Velikost částic je od 1,5-2,0 µm a délka samotné kolony se pohybuje od 50–150 mm 

s vnitřním průměrem kolem 3,1 mm. Při analýze biologických vzorků se často využívá 

předkolony pro ochranu samotné kolony. Je to v podstatě kratší kolona, 10–20 mm, 

která se umístí před kolonu a zachytává silně zadržované látky a nečistoty. V případě 

poškození ji lze snadno vyměnit [15] [26] [27] [30]. 

Mimokolonové prostory ovlivňují taktéž účinnost separace, a proto je na jejich 

velikost kladen velký důraz. Jak již bylo řečeno, v koloně je sorbent tvořen velmi malými 

částicemi, a tak je prostor mezi nimi významně menší než u HPLC kolon. Z tohoto důvodu 
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se používají užší kapiláry a jejich spojení je provedeno tak, aby zaujímaly co nejnižší 

objem. Jakékoliv zvětšení objemu od nástřikového systému by mohlo nepříznivým 

způsobem ovlivnit účinnost separace [15] [25]. 

Vlastní detekce všech analyzovaných látek probíhá v detektoru, který realizuje 

převod fyzikálních nebo chemických vlastností analytů na elektrický signál, jenž je 

úměrný jejich koncentraci v mobilní fázi. Základním požadavkem pro detektor je 

schopnost rychle reagovat na separované složky. Moderní detektory jsou schopné 

poskytnout vysoce citlivou a reprodukovatelnou odezvu, navíc mají široký dynamický 

lineární rozsah [15] [27] [28] [29]. 

 

Vybrané detektory používané v UHPLC: 

Spektrofotometrický detektor – měří absorbanci ve viditelné nebo/a UV oblasti 

při jedné nebo více vlnových délkách. Existuje možnost měřit celé spektrum vlnových 

délek najednou, princip toho měření je založen na tzv. diodovém poli. Jedná se o citlivou 

a robustní odezvu pro látky s chromoforovou skupinou v molekule. Deuteriová lampa 

slouží jako zdroj záření pro UV oblast, lampa wolframová bývá zdrojem pro viditelnou 

oblast.  

Fluorescenční detektor – tento typ detektoru poskytuje citlivější a selektivnější 

detekci, jež je založená na měření sekundárního záření, které látka vyzáří po absorpci 

záření primárního. Nevýhodou je, že se dá použít pouze pro látky vykazující fluorescenci. 

Jako zdroj záření se zde používá xenonová výbojka.  

Hmotnostně spektrometrický detektor – iontově-optické zařízení, samotný 

proces detekce probíhá ve třech krocích, přičemž každý krok probíhá v jiné části 

přístroje. 

1. Ionizace vzorku – neutrální molekuly analytu jsou převedeny v iontovém 

zdroji na nabité částice (ionty). 

2. Rozdělení iontů – rozdělení se uskutečňuje dle poměrů m/z 

(hmotnost/náboj). K tomuto ději dochází za vysokého vakua a celý děj 

probíhá v hmotnostním analyzátoru. Dochází zde i k jejich urychlení.  
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3. Detekce iontů – posledním krokem je zesílení signálu a samotná detekce 

iontů v detektoru [15] [24] [26] [27] [28] [33]. 

Hmotnostní spektrometrie (mass spectrometry, MS) je metoda vhodná pro 

stanovení velmi nízkých koncentrací složitých směsí analytů, využití nachází především 

pro analýzu vzorků biologického materiálu. Umožňuje kvantitativní (odezva je závislá na 

koncentraci) i kvalitativní (určení molekulové hmotnosti, struktura) analýzu. Vyžaduje 

složitější přístrojové vybavení a dražší provoz. Velkou výhodou je velmi vysoká citlivost 

a selektivita detekce. Výsledkem stanovení je graf závislosti intenzity iontů na jejich m/z 

zvaný hmotnostní spektrum [15] [24] [31]. 

Schéma hmotnostního spektrometru viz Obrázek č. 7. 

 

 

 

  

 

Obrázek č. 7: Schéma hmotnostního spektrometru. 

Vzorek (1), iontový zdroj (2), analyzátor (3), vakuum (4), detektor (5), 

počítač (6). Převzato a upraveno [32]. 

Ionizační techniky  

Jak již bylo zmíněno výše iontový zdroj slouží k převedení neutrálních molekul 

analytu na nabité částice (ionty). Pro ionizaci existuje vícero ionizačních technik. Typ 

ionizace je zvolen vzhledem k vlastnostem látky jako je např. těkavost, tepelná stabilita, 

molekulová hmotnost a polarita. Ionizační techniky se dělí do dvou skupin dle množství 

vnitřní energie po ionizaci: 

1. Tvrdé ionizační techniky – elektronovou ionizací molekuly získá ionizovaná 

molekula nadbytek vnitřní energie, což má za následek fragmentaci (tj. 

rozpad na menší nabité a nenabité části) molekulového iontu na menší 
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části a vznikají tzv. fragmentové ionty. Tato technika vyžaduje těkavost 

látek a v současné době se využívá zřídka.  

2. Měkké ionizační techniky – při těchto technikách získá ionizovaná látka 

mnohem menší množství energie. Ve spektru pozorujeme protonované 

nebo deprotonované molekuly a minimum fragmentovaných iontů. 

Ionizace může probíhat za sníženého tlaku nebo za atmosférického tlaku 

[15] [31]. 

Za atmosférického tlaku probíhá většina technik, jenž se používají ve spojení 

s kapalinovou chromatografií. Příklady některých ionizačních technik za atmosférického 

tlaku (atmospheric pressure ionization, API techniky): 

• Ionizace elektrosprejem (electrospray ionization, ESI) 

• Chemická ionizace (atmospheric pressure chemical ionizaton, APCI) 

• Fotoionizace (atmospheric pressure photoionization, APPI) [15]. 

 

Hmotnostní analyzátory  

Dle schématu je analyzátor umístěn za iontovým zdrojem a před detektorem. Má 

dvě důležité funkce, tou první je rozdělení iontů podle poměru hmotnosti a náboje (m/z) 

a poté následuje druhá, kterou je jejich urychlení a fokusace. Dělení iontů probíhá 

v plynné fázi za vysokého vakua. Na základě různých fyzikálních principů dělení poměru 

m/z rozlišujeme několik hmotnostních analyzátorů.  

1. Zakřivení dráhy letu iontů v magnetickém nebo elektrickém poli, lze i jejich 

kombinace (magnetický, elektrostatický analyzátor) 

2. Různá stabilita oscilací iontů ve dvojrozměrné nebo trojrozměrné 

kombinaci stejnosměrného a vysokofrekvenčního střídavého napětí 

(kvadrupól-Q, trojitý kvadrupól-QqQ, nebo iontová past) 

3. Různá doba rychlosti letu iontů v oblasti bez pole (analyzátor doly letu) 

4. Různá frekvence harmonických oscilací (orbitrap)  
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5. Různá absorpce energie při cykloidálním pohybu iontů v kombinovaném 

magnetickém a elektrickém poli (iontová cyklotronová resonance, ICR)  

 

Mezi základní parametry hmotnostních analyzátorů patří rozlišovací schopnost, 

správnost určení m/z, hmotnostní rozsah, lineární dynamický rozsah, rychlost, účinnost 

a citlivost [15] [31]. 

Trendem v oblasti hmotnostních analyzátorů je vývoj tzv. hybridních analyzátorů 

a tandemová hmotnostní spektrometrie (MS/MS). Spojením dvou různých typů 

analyzátorů vzniká hybridní analyzátor. Příkladem může být trojitý kvadrupól, jenž je 

vytvořen spojením sektorového analyzátoru a kvadrupólu. Větší oblibě se dosáhlo 

spojením např. kvadrupólu a analyzátoru doby letu nebo kvadrupólu a ICR [15]. 

MS/MS je časové nebo prostorové spojení dvou hmotnostních analyzátorů. 

Prvním analyzátorem se vybraný ion (tzv. prekurzor) podrobí kolizní excitaci a může tak 

dojít k jeho fragmentaci. Druhým hmotnostním analyzátorem se provede hmotnostní 

analýza vzniklých iontů. U trojitého kvadrupólu nebo třeba hybridních analyzátorů jde o 

provedení MS/MS v prostoru, děj popsaný výše probíhá ve třech různých zónách [15] 

[31]. 

 

Kvadrupól a trojitý kvadrupól  

Kvadrupól je tvořen čtyřmi paralelními kovovými tyčemi kruhového průřezu, na 

něž je vkládáno napětí. Přesněji na dvě protilehlé je vloženo kladné stejnosměrné napětí 

a na zbylé dvě je vloženo záporné stejnosměrné napětí. Současně je na všechny tyče 

kladeno vysokofrekvenční střídavé napětí. Vstupující ionty, jež jsou přivedeny do středu 

osy začnou oscilovat. Kvadrupólem projdou na detektor jenom ionty s určitým poměrem 

m/z, pro které jsou tyto oscilace stabilní. Všechny ostatní ionty jsou zachyceny na tyčích. 

Na detektor jsou ale postupně propuštěny také, a to, díky plynulé změně hodnot 

stejnosměrného napětí. 

V případě trojitého kvadrupólu slouží první (Q1) a třetí (Q3) kvadrupól jako filtry 

hmot. Druhý kvadrupól (q2) slouží jako kolizní cela, jenž způsobuje kolizní excitaci 
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vybraných iontů Q1 a jejich následnou fragmentaci. Vzniklé produktové ionty jsou 

vedeny do Q3, kterým projde jenom specifikovaný produktový ion o dané hmotě a 

posléze je detekován detektorem [15] [31] [34]. 

 

Detekce iontů  

Posledním krokem je samotná detekce iontů. K detekci se využívá elektronový 

násobič, fotonásobič nebo mikrokanálová destička [15]. 

 

Vakuová technika  

Důležitou součástí hmotnostního spektrometru je i zdroj vakua, jelikož ionty musí 

mít dostatečně dlouhou střední dráhu a nesmí se srážet s neutrálními atomy. Na 

hodnotu vakua jsou různé požadavky v různých částech přístroje. Iontový zdroj pracuje 

většinou za tlaku atmosférického, zatímco hmotnostní analyzátor vždy za vysokého 

vakua. Hodnota se liší dle typu analyzátoru, bývá od 10-3 až 10-11 Pa. Detektor pracuje 

také ve vakuu. K získání vakua je třeba dvou nebo i vícestupňového čerpání výkonnými 

vakuovými pumpami [31]. 

 

Spojení UHPLC s MS (LC-MS) 

Jako velmi výhodné se ukázalo spojení separačních technik a hmotnostní 

spektrometrie. V jedné analýze je umožněno zároveň separovat i identifikovat směs 

látek tvořenou vysokým počtem komponent. Týká se to především enviromentálních 

nebo biologických matricí [15] [31]. 

 

Způsoby záznamu LC-MS analýzy 

Dochází ke sběru dat skenováním v celém rozsahu očekávaných hmot m/z a 

pomocí něj se identifikují látky včetně jejich molekulové hmotnosti. Výsledkem je 

chromatogram celkového iontového proudu (total ion current, TIC), je to výsledek 
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zaznamenání signálu spektrometru v závislosti na jeho intenzitě. Jinak řečeno je to 

součet intenzit všech měřených iontů ve spektru [15] [31]. 

3.4.2.2 Příprava biologického vzorku pro chromatografickou analýzu 

U bioanalytických metod patří právě úprava vzorku mezi časově nejnáročnější 

kroky, zároveň je i nejčastějším zdrojem chyb. Biologická matrice (moč) je matrice velmi 

komplexní a obsahuje velké množství endogenních látek. Pro přesné a správné stanovení 

je nutné před analýzou vzorek upravit. Cílem je izolace a často také zakoncentrování 

analytů, přečistění extraktů a tím odstranění co největšího množství balastních látek. 

Úprava vzorku je velmi důležitá i pro zabránění zanesení a následně poškození celého 

chromatografického systému.  

Hlavní metody úpravy biologického materiálu v klinickém výzkumu i praxi, tzv. 

konvenční způsoby úpravy jsou: 

1. Srážení proteinů (protein precipitation, PP) 

2. Extrakce kapalina – kapalina (liquid-liquid extraction, LLE) 

3. Extrakce na tuhou fázi (solid phase extraction, SPE) 

Klasické konvenční způsoby jsou široce rozšířeny, lehce optimalizovatelné a ve 

většině případů dobře reprodukovatelné. Nevýhodou bývá zdlouhavé manuální 

provedení, časová náročnost a relativně vysoká spotřeba rozpouštědel i vzorku [35] [36]. 

V současně době lze tyto techniky miniaturizovat, což jim dává velký potenciál pro 

klinickou praxi.  

Charakteristika některých vybraných metod  

Srážení proteinů  

Precipitace patří mezi nejjednodušší metody odstranění proteinů z biologické 

matrice. Principem je vysrážení proteinů z biologického materiálu pomocí precipitačních 

činidel, precipitací za chladu anebo v ultrazvuku. Velmi často se používá jejich 

kombinace. Jako precipitační činidla jsou nejčastěji využívána organická rozpouštědla 

(methanol, acetonitril), silné kyseliny (kyselina chloristá) nebo nasycené roztoky solí 

(síran zinečnatý v hydroxidu sodném). Výběr precipitačního činidla je ovlivněn 
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charakterem sledované látky i biologického vzorku. Ke vzorku je přidán přesně 

definovaný objem precipitačního činidla a následně je vzorek protřepán. Vysrážené 

proteiny jsou odstředěny při centrifugaci. Horní část (supernatant) lze přímo použít 

k analýze nebo k dalšímu zpracování (SPE, LLE). Schéma precipitace viz Obrázek č. 8. 

Výhodou této metody je jednoduchost, rychlost provedení a rychlost 

optimalizace. Naopak nevýhodou je nižší čistota extraktu a naředění vzorku [35] [36]. 

Obrázek č. 8: Schéma precipitace proteinů. Převzato a upraveno [36]. 

 

Extrakce na tuhou fázi  

V současné době jde jednoznačně o jednu z používaných technik úpravy vzorků 

biologických matric před chromatografickou analýzou. K extrakci dochází na principu 

zadržování analytu na tuhou fázi v extrakční kolonce, zatímco balastní látky jsou vymyty 

z kolonky ven. Retence může být uskutečněna na základě polárních, nepolárních, 

iontových i afinitních interakcí. Hlavním předpokladem pro úspěšnost extrakce je vyšší 

afinita analytu k tuhé fázi než k matrici vzorku. SPE probíhá v několika krocích: 

1. Kondicionace – smočení sorbentu organickým rozpouštědlem 

(methanolem) za účelem interakce s analytem. Přesněji dochází ke 

kondicionaci a aktivaci funkčních skupin sorbentu. Následně je třeba vymýt 

organické rozpouštědlo vodou z důvodu možného snížení interakce 

analytu se sorbentem nebo možné precipitace proteinů z biologického 

vzorku. V některých případech je důležité předejít vyschnutí sorbentu.  
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2. Nanesení vzorku – aplikace biologického vzorku na kolonku. Stanovovaný 

analyt je zachycen na sorbentu, zatímco část balastních látek je vyplavena 

do odpadu.  

3. Promytí a vymytí balastních látek – dochází k odstranění interferujících 

látek zachycených na sorbentu. 

4. Eluce analytů – rozpouštědlo musí být schopno přerušit vazbu analytu na 

povrchu sorbentu. Volba rozpouštědla závisí i na kompatibilitě s finální 

analytickou technikou. Extrakt je ve většině případů následně odpařen a 

rozpuštěn v mobilní fázi. 

Mezi výhody SPE patří vysoká výtěžnost, zisk poměrně čistého extraktu, 

zakoncentrování analytu a možnost miniaturizace a automatizace. Nevýhodou je, že jsou 

SPE kolonky vyráběny pro jednorázové použití, což zvyšuje ekonomické náklady i 

zatěžuje životní prostředí [35] [36]. 

 Schéma klasické extrakce na tuhou fázi je uvedeno na Obrázku č. 9.  

Obrázek č. 9: Schéma SPE. Převzato a upraveno [36]. 

 

3.5 Validace analytické metody 

Validace je proces, jehož cílem je prokázat, že daná metoda je spolehlivá a 

vhodná k zamýšlenému účelu. Dále určuje podmínky, za kterých je pracovní postup 

aplikovatelný a spolehlivý při opakovaném použití v jedné nebo více laboratořích. 
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Definicí validace je však vícero. Existuje několik směrnic různých organizací, jenž se 

podrobně validací metod zabývají. Nejpoužívanější směrnice a normy jsou: 

1. Směrnice FDA (Food and Drug Administration) [41] [44] 

2. Směrnice EMA (European Medicines Agency) [39] 

3. Směrnice ICH (Internation Conference on Harmonisation) [42] 

4. Směrnice UIPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) [43]. 

Směrnice FDA, EMA a IUPAC se podrobně zabývají především validací 

bioanalytických metod, zatímco ICH je určená pro farmaceutickou analýzu [35] [37] [38] 

[44]. 

Jednotlivé zjištěné validační parametry budou specifikovány přímo 

v experimentální části.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité přístroje a pomůcky 

4.1.1 Přístroje  

UHPLC systém Nexera, Shimadzu (Japonsko) složený z: 

- Centrální jednotka CBM-20A 

- Degasser DGU-20A3 

- Dvě vysokotlaké pumpy LC-30 AD 

- Dávkovač typu SIL/30 AC pro vialky  

- Rack Changer II pro mikrotitrační destičky 

- Kolonový termostat CTO-20 AC 

- Selekční ventil 

 

- Detektory 

o UV/VIS detektor SPD-20A 

o Hmotnostní spektrometr LCMS-8030 trojitý kvadrupól, Shimadzu 

(Japonsko) s ionizačním zdrojem ESI 

- Počítačový software LabSolutions 5.41 SP1 

 

Analytické váhy Sartorius AG CPA 623S (Německo)  

Magnetická míchačka s ohřevem, Ika Werke (Německo) 

Manifold pro mikrotitrační destičky, Multi-well Filter Plate Vacuum Manifold, Pall Life 

Science (USA) 

Manifold pro SPE s 24 pozicemi, Phenomenex (Německo) 

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

pH metr Sentron Argus (Nizozemsko)  



35 
 

Ultrazvuková lázeň WiseClean, Wisd laboratory instruments (Irsko)  

Vakuová pumpa Vacc Space 50, Chromservis (Česká republika)  

Vakuová odparka Concentrator plus, Eppendorf (Německo) 

Vortex Lab Dancer, Ika Werke (Německo) 

4.1.2 Chromatografické kolony  

Kinetex PFP 100 A, 3 × 150 mm, 1,7 μm, Phenomenex (USA)  

Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μm, YMC (Německo) 

 

Filtry ke koloně KrudKatcher Ultra 0,5 μm In-line filter, Phenomenex (Německo) 

4.2 Použité chemikálie  

[15N]5-8-hydroxy-2-deoxyguanosin – Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (USA)  

8-hydroxy-2-deoxy guanosin, Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika) 

8-hydroxyguanosin – Santa Cruz Biotechnology, Inc. (Německo) 

Kreatinin, Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika) 

Acetonitril (LC-MS Chromasolv®), Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika)  

Mravenčan amonný (≥ 99%), Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika) 

Octan amonný (≥ 99%), Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika)  

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

Kyselina mravenčí (98-100%) Emsure®, Merck (Česká republika)  

Kyselina octová (LC-MS), Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika) 

Methanol (LC-MS Chromasolv®), Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika) 

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

Voda (LC-MS Chromasolv®) Fluka analytical – Sigma Aldrich (Česká republika) 
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4.3 Příprava roztoků 

4.3.1 Mobilní fáze 

Mobilní fáze byla složena z methanolu s 0,2 mM kyselinou mravenčí (FA) a vody 

o pH 3, kterého bylo dosaženo úpravou pomocí kyseliny octové. Bylo zkoušeno více 

roztoků o různém pH, a to pH 2,4, pH 2,8, pH 3,0 a pH 3,2. Mobilní fáze byla vždy 

filtrována přes membránové filtry o velikosti pórů 0,2 μm. 

4.3.2 Zásobní roztoky standardů 

8OH2dG 

Na analytických vahách bylo naváženo 1,41 mg standardu 8OH2dG a rozpuštěno 

v malém množství vody LC-MS kvality. Tento vzorek byl kvantitativně převeden do 10 ml 

odměrné baňky a doplněn vodou po rysku. Tímto způsoben byl připraven zásobní roztok 

o koncentraci 500 µM.  

8OHG 

Obdobným způsobem byl připraven zásobní roztok standardu 8OHG. Bylo 

naváženo 1,50 mg standardu, rozpuštěno ve vodě, kvantitativně převedeno do 10 ml 

odměrné baňky a vodou doplněno po rysku. Výsledná koncentrace byla také 500 µM. 

Kreatinin 

Pro přípravu zásobního roztoku kreatininu, bylo naváženo 70,69 mg standardu, 

rozpuštěno v malém množství vody, kvantitativně převedeno do 25 ml odměrné baňky 

a vodou doplněno po rysku. Tento zásobní roztok byl připraven o koncentraci 25 mM.  

15N5-8OH2dG 

Jako vnitřní standard byl zvolen izotopově značený [15N]5-8-hydroxy-2-

deoxyguanosin. Zásobní roztok toho standardu byl připraven obdobným způsobem 

s výslednou koncentrací 34 µM. 

Všechny takto připravené zásobní roztoky byly uchovávány při 4 °C v lednici. 
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4.3.3 Směs standardů 

Pro optimalizaci byla použita směs standardů. Jejich výsledná koncentrace je 

uvedena v Tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Koncentrace STD 

  Analyt c 

8OH2dG 0,05 µM 

8OHG 5 µM 

Kreatinin 0,2 µM 

15N5-8OH2dG 0,1 µM 
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5. VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Optimalizace chromatografické metody 

Optimalizace je proces, během kterého jsou zvoleny podmínky pro separaci 

zkoumaných látek. Během vývoje této metody byly pro standardy optimalizovány tyto 

parametry: detekční podmínky, složení stacionární a mobilní fáze.  

Nejprve bylo nutné dohledat v odborné literatuře informace o základních 

vlastnostech analyzovaných látek včetně jejich struktur. Na základě těchto informací 

byly zkoumány různé mobilní fáze a různé druhy stacionárních fází. 

Na začátku byla zkoušena separace pouze pro 8OH2dG a kreatinin. Po vybrání 

vhodné analytické kolony a mobilní fáze, byla testována možnost zařadit do separace 

8OHG, který nebyl v původních požadavcích pro stanovení. Následně byl přidán vnitřní 

standard. Poté byly optimalizovány finální podmínky. 

5.1.1 Vnitřní standard 

Při vývoji nové metody s využitím UHPLC-MS/MS techniky je důležitá volba 

vnitřního standardu (IS). Jako vnitřní standard byl zvolen izotopově značený 8OH2dG 

([15N]5-8-hydroxy-2-deoxyguanosin). Výhodou je stejná struktura s 8OH2dG, liší se 

pouze deuterací 15N. Má tedy velmi podobné chromatografické vlastnosti jako 8OH2dG, 

ale liší se detekčními podmínkami. Využití deuterovaných vnitřních standardů má velkou 

výhodu v MS detekci pro korekci během ionizačního procesu, nevýhodou je ovšem jejich 

vysoká cena a možnost v některých případech snižovat citlivost analýzy. 

5.1.2 Detekční podmínky 

Hmotnostní spektrometr po automatické optimalizaci detekce s využitím roztoků 

standardních látek vyhodnotil tzv. MRM přechody (multiple reaction monitoring) a další 

podmínky detekce jako je kolizní energie, napětí na kvadrupólu apod. MRM přechody 

byly porovnány s odbornou literaturou. Pro každý analyt byla zvolena kombinace 

několika MRM přechodů pro větší selektivitu metody. Detekční MRM přechody jsou 

uvedeny v Tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2: MRM přechody 8OH2dH a vnitřního standardu 

 

 

Další nastavení parametrů MS detektoru je sepsáno v Tabulce č. 3.  

Tabulka č. 3: Nastavení parametrů detekce 

Typ ionizace ESI + 

Teplota na kapiláře 350 °C 

Teplota na DL  
(Desolvation Line) 

250 °C 

Teplota na Heat bloku 400 °C 

Průtok sušícího plynu 3 l/min 

Průtok nebulizačního plynu 15 l/min 

 

Kreatinin byl detekován pomocí UV detektoru při 235 nm. Hodnota této vlnové 

délky byla převzata z odborné literatury [45].  

5.1.3 Volba stacionární a složení mobilní fáze 

5.1.3.1 Kinetex PFP 100 A, 3 × 150 mm, 1,7 μm, Phenomenex (USA)  

Jako první byla zkoušena kolona Kinetex s povrchově porézními částicemi. Tyto 

částice mají pevné jádro a porézní vnější obal. Stacionární fáze je zde modifikována 

pentafluorofenylem (PFP). Velkou výhodou této analytické kolony je rychlá a účinná 

separace. Byla vybrána, protože je primárně určena pro analýzu aromatických sloučenin.  

Byla testována řada mobilních fází. V první fázi byla zkoušena kombinace ACN 

(0,2 mM FA) s pufry AMFO nebo AMAC o různém pH v různých poměrech. Byla zkoušena 

i kombinace ACN s vodou. Přehled těchto poměrů je uveden v Tabulce č. 4. 

Prekurzor Produkt 

8OH2dG  

284 167,95 

284 140 

284 112 

15N5-8OH2dG  

289 172,9 

289 145,1 
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Tabulka č. 4: Poměry MF složené z ACN a AMAC/AMFO/H2O 

Rozpouštědlo Poměr 

ACN (0,2 mM FA) 98 95 94 90 85 80 75 70 65 50 30 

AMFO (2 mM, pH 3) 2  - 6 10 - - - - - - - 

AMFO (2 mM, pH 6) 2  - - 10 - 20 - 30 - - - 

AMFO (5 mM, pH 3) 2 5 -  10 15 -  25 30 -  - - 

AMFO (5 mM, pH 6) 2 - - 10 - 20 - 30 - - - 

AMAC (2 mM, pH 3) 2 5 - - 15 20 -  - - - - 

AMAC (2 mM, pH 6) 2 - - 10 - 20 - 30 - -  - 

AMAC (5 mM, pH 3) 2 - - 10 - 20 - 30 - -  - 

AMAC (5 mM, pH 6) 2 - - 10 - 20 - - - -  - 

AMAC (10 mM, pH 3) 2 -  - - 15 - - 30 - - - 

AMAC (10 mM, pH 6) 2 - - - - 20 25  - 35 - - 

H20  - - - - - -  - - - 50 70 

 

Pomocí KI při průtoku 0,5 ml/min byl změřen mrtvý čas. Odpovídal retenčnímu 

času kreatininu v 1,01 minutě. Pík druhého analytu byl velmi blízko tomuto času 

(Obrázek č. 10). Na základě těchto výsledků byla zkoušena jiná kolona. 

 

 

Obrázek č. 10: Chromatogram I 

1,5 µM kreatinin, 0,5 µM 8OH2dG 

78% ACN (0,2 mM FA) + 12% AMAC (10 mM, pH 3), 0,5 ml/min, 4 µl, 

Kinetex PFP 100 A, 3 × 150 mm, 1,7 μm. 
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5.1.3.2 Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μm, YMC (Německo) 

Druhou zkoušenou kolonou byla kolona Meteoric core C18 BIO. Jedná se o 

analytickou kolonu také s povrchově porézními částicemi, avšak s většími póry, vhodnou 

pro větší molekuly a pro analýzu biologického materiálu.  

Jako první MF byla zvolena kombinace ACN (0,2 mM FA) a vody. Při této MF píky 

kreatininu a 8OH2dG nebyly separovány (Obrázek č. 11), což by zejména při vysoké 

koncentraci kreatininu v moči mohlo snížit citlivost metody pro 8OH2dG, a tak byla voda 

vyměněna za AMAC o různé koncentraci a různém pH. Bylo zkoušeno více kombinací 

poměrů.  Přehled je v Tabulce č. 5. Bohužel ani při tomto složení MF nebylo dosaženo 

separace obou látek (Obrázek č. 12).  

Tabulka č. 5: Poměry MF složené z ACN a H2O/AMAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 11: Chromatogram II 

1,5 µM kreatinin, 0,5 µM 8OH2dG 

90% ACN (0,2 mM FA) + 10% H2O, 0,5 ml/min, 4 µl,  

Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μ. 

Rozpouštědlo Poměr 

ACN (0,2 mM FA) 90 80 70 60 50 40 30 

H2O - - - - 50 60 70 

AMAC (10 mM, pH 3) 10 20 30 40 50 - - 

AMAC (10 mM, pH 6) 10 20 30 40 50 -  - 
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Obrázek č. 12: Chromatogram III 

1,5 µM kreatinin, 0,5 µM 8OH2dG 

60% ACN (0,2 mM FA) + 40% AMAC (10 mM, pH 3), 0,5 ml/min, 4 µl, 

Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μ. 

 

Při dalším testování byl ACN zaměněn za methanol (MeOH). Tím bylo dosaženo i 

lepší oddělení píků. Optimální separace nastala při složení mobilní fáze z MeOH a pufru 

v poměru 17:83 (Obrázek č. 13). S ubývajícím procentem methanolové složky MF, dle 

Tabulky č. 6, se separace zlepšovala, ovšem docházelo také k prodloužení času analýzy. 

Přehled všech zkoušených poměrů je uveden v Tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6: Poměry MF složené z MeOH a AMAC 

Rozpouštědlo Poměr 

MeOH 100 90 70 60 50 30 20 17 

AMAC (10 mM, pH 3) 0 10 30 40 50 70 80 83 
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Obrázek č. 13: Chromatogram IV 

1,5 µM kreatinin, 0,5 µM 8OH2dG 

17% MeOH + 83% AMAC (10 mM, pH 3), 0,5 ml/min, 4 µl, 

Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μ. 

 

V další fází byla zkoušena záměna pufru za vodu (z důvodu zjednodušení přípravy 

MF a ochrany přístroje) o různém pH, jenž bylo upraveno pomocí kyseliny octové. 

Hodnota pH byla upravena na tyto hodnoty: 2,4; 2,8; 3,0 a 3,2. Při pH vody 2,4 nebylo 

dosaženo úplné separace píků kreatininu a 8OH2dG (Obrázek č. 14). Hodnota pH 3,0 

byla vybrána jako optimální. Všechny píky byly separovány na základní linii, měly 

vysokou intenzitu a dobrý tvar píku. Byly zkoušeny různé poměry vody a MeOH (0,2 mM 

FA). Jako ideální byl zvolen poměr voda (pH 3 upraveno pomocí kyseliny octové) a MeOH 

(0,2 mM FA) 80:20 (Obrázek č. 15). Přehled těchto poměrů je uveden v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7: Optimalizace pH   

Rozpouštědlo Poměr 

MeOH (0,2 mM FA) 60 50 30 20 18 17 15 10 8 

H2O (pH 2,4) 40 50 70 80 - - - - - 

H2O (pH 2,8) -  - - 80 - 83 85 90 - 

H2O (pH 3,2) - - 70 80 82 83 - 90 -  

H2O (pH 3) - - - - 82 - 85 90 92 

 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0 0,5 1 1,5 2 2,5

In
te

n
zi

ta

Retenční čas [min]

kreatinin

8OH2dG



44 
 

Obrázek č. 14: Chromatogram V 

1,5 µM kreatinin, 0,5 µM 8OH2dG 

20% MeOH (0,2 mM FA) + 80% H2O (kys. octová, pH 2,4), 0,5 ml/min, 4 µl, 

Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μ. 

 

Obrázek č. 15: Chromatogram VI 

1,5 µM kreatinin, 0,5 µM 8OH2dG 

20% MeOH (0,2 mM FA) + 80% H2O (kys. octová, pH 3), 0,5 ml/min, 4 µl, 

Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μ. 

 

Mrtvý čas kolony byl ověřen nastříknutím jodidu draselného při průtoku 0,5 

ml/min. Změřený retenční čas byl 0,88 minuty (Obrázek č. 16). 
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Obrázek č. 16: Chromatogram VII 

Mrtvý čas kolony Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μ. 

 

V dalším kroku jsme se pokusili do analýzy zařadit třetí analyt – 8OHG. Po 

automatické optimalizaci detekčních podmínek byly vyhodnoceny následující 

parametry. 

Tabulka č. 8 a 9: Parametry detekce 8OHG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimalizace chromatografických podmínek proběhla úspěšně, pík byl 

separován mezi kreatininem a 8OH2dG.  

Prekurzor Produkt 

8OHG  

300,25 167,95 

300,25 130,2 

Typ ionizace ESI + 

Teplota na kapiláře 350 °C 

Teplota na DL  
(Desolvation Line) 

250 °C 

Teplota na Heat bloku 400 °C 

Průtok sušícího plynu 3 l/min 

Průtok nebulizačního plynu 15 l/min 
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Byly testovány jednotlivé poměry MeOH a voda. Optimální podmínky separace 

všech třech látek byly: 10% MeOH (0,2 mM FA) a 90% voda (pH 3) (Obrázek č. 17). 

Obrázek č. 17: Chromatogram VIII 

0,2 µM kreatinin, 5 µM 8OHG, 0,05 µM 8OH2dG 

10% MeOH (0,2 mM FA) + 90% H2O (kys. octová, pH 3), 0,5 ml/min, 4 µl, 

Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μ. 

 

Tato kolona byla zvolena jako finální z důvodu krátké analýzy (3,2 min) a dobré 

separace a intenzity píků jednotlivých analytů. Navíc žádný retenční čas analytů 

neodpovídal mrtvému objemu kolony. V závěru byl do separace zařazen vnitřní standard 

pro 8OH2dG – 15N5-8OH2dG (Obrázek č. 18). 
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Obrázek č. 18: Chromatogram IX – Finální separace STD 

0,2 µM kreatinin, 5 µM 8OHG, 0,1 µM 15N5-8OH2dG (IS), 0,05 µM 8OH2dG 

10% MeOH (0,2 mM FA) + 90% H2O (kys. Octová, pH 3), 0,5 ml/min, 4 µl, 

Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μ. 

  

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

In
te

n
zi

ta
 [

m
V

]

In
te

n
zi

ta

Retenční čas [min]

IS 8OH2dG 8OHG kreatinin 235 nm



48 
 

5.2 Souhrn vybraných podmínek 

Analytická kolona Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μm, YMC (Německo) 

Předkolona  KrudKatcher Ultra 0,5 μm in-line filtr (Phenomenex, Německo) 

Mobilní fáze  voda (pH 3) a methanol (0,2 mM FA) v poměru 90 : 10 

Průtok   0,5 ml/min 

pH   3 

Detekce  235 nm pro kreatinin 
                                           8OH2dG, 8OHG, IS – dle MRM přechodů 

Teplota   25 °C 

Vnitřní standard [15N]5-8-hydroxy-2-deoxyguanosin 

Nastřikovaný objem 4 μl 

Retenční čas   8OH2dG – 2,9 min 
   8OHG – 2,1 min 
   15N5-8OH2dG – 2,9 min 
   Kreatinin – 1,1 min 

5.3 Úprava biologického materiálu 

Před samotnou analýzou biologického materiálu je nutné jej upravit, především 

odstranit balastní látky, které by mohly způsobit ucpání chromatografického systému a 

interferovat během analýzy. Pro tento účel byla vyvinuta metoda pomocí extrakce na 

tuhou fázi. Metoda byla vyvinuta Mgr. Barborou Červinkovou.  

5.4 Validace metody [38] [39] [40] [44] 

5.4.1 Zdánlivý počet teoretických pater 

Počet teoretických pater (N) je bezrozměrná veličina a udává míru účinnosti pro 

danou kolonou a daný analyt. Platí že, čím vyšší počet pater kolona má, tím vyšší je její 

účinnost.  

Výsledky jsou uvedeny v Tabulce č. 10. 

𝑁 = 5,54 ∙  (
𝑡𝑅

𝑤ℎ
) ² 

tR … retenční čas 

wh … šířka píku v polovině jeho výšky 
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Tabulka č. 10: Zdánlivý počet teoretických pater 

Analyt N 

8OH2dG 5960 

8OHG 3045 

Kreatinin 1196 

15N5-8OH2dG 5700 

  

5.4.2 Výškový ekvivalent teoretického patra 

Výpočet výškového ekvivalentu teoretického patra (H, HEPT) určuje délku kolony 

připadající na jedno patro. Dle tohoto parametru je možné účinnost chromatografických 

kolon porovnávat. Výškový ekvivalent má rozměr délky. 

 

𝐻 =  
𝑙

𝑁
   [mm]  

l … délky kolony (50 mm) 

N … zdánlivý počet teoretických pater 

Tabulka č. 10: Výškový ekvivalent teoretického patra 

 

 

 

 

 

5.4.3 Faktor symetrie 

Faktor symetrie (As) je bezrozměrná veličina, jenž nám udává symetrii 

chromatografického píku. Asymetrie je jev nežádoucí. Ideální hodnota symetrie se rovná 

1. Je-li hodnota < 1 dochází k rozmývání píku, je-li 1 > dochází ke chvostování 

chromatografického píku analytu. Výsledky jsou shrnuty v Tabulce č. 11. 

Analyt H [mm] 

8OH2dG 0,008 

8OHG 0,016 

Kreatinin 0,042 

15N5-8OH2dG 0,009 
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𝐴𝑠 =
𝑤0,05

2𝑑
 

w0,05 … šířka píku v jedné dvacetině jeho výšky 

d … vzdálenost mezi kolmicí spuštěnou z vrcholu píku a vzestupnou částí píku 

v jedné dvacetině jeho výšky 

Tabulka č. 11: Faktor symetrie 

 

 

 

 

 

Všechny hodnoty, jež byly naměřeny splňují požadavky Českého lékopisu 2009, 

které jsou 0,8 - 1,5.  

5.4.4 Rozlišení 

Rozlišení (Rs) je bezrozměrná veličina udávající míru separace dvou sousedních 

píků. Základním požadavkem je separace až na úroveň základní linie. Tomuto rozdělení 

odpovídají hodnoty >  1,5. Výsledky jsou udány v Tabulce č. 12. 

 

𝑅𝑆 =
1,18 ∙ (𝑡𝑅2 −  𝑡𝑅2)

𝑤ℎ1 +  𝑤ℎ2
 

tR1, tR2 … retenční časy  

wh1, wh2 … šířky píků v jedné polovině výšky  

 

 

 

Analyt As  

8OH2dG 1,07 

8OHG 1,03 

Kreatinin 0,97 

15N5-8OH2dG 0,96 
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Tabulka č. 12: Rozlišení 

  

 

 

 

 

Z výsledků je patrné, že píky byly rozděleny až na základní linii. 

 

5.4.5 Detekční limit 

Detekční limit neboli mez detekce (LOD, limit of detection) je míra citlivosti 

metody. Udává nejnižší detekovatelnou koncentraci látky. Lze jej vypočítat jako poměr 

k šumu vynásobený třemi. Hodnoty LOD jsou uvedeny v Tabulce č. 13.  

Tabulka č. 13: Detekční limit 

 

 

 

 

 

 

5.4.6 Kvantitativní limit 

Kvantitativní limit neboli mez stanovitelnosti (LOQ, limit of quantification) úzce 

souvisí s detekčním limitem a taktéž udává míru citlivosti metody.  Hodnota meze 

stanovitelnosti udává nejnižší koncentraci látky, která je stanovitelná s přijatelnou 

přesností a správností. Tuto mez lze vypočítat jako poměr signálu k šumu vynásobenou 

deseti.  

Analyt Rs  

8OH2dG Neměřeno 

8OHG 5,24 

Kreatinin 6,94 

15N5-
8OH2dG 

Neměřeno 

Analyt LOD [nM] 

8OH2dG 3,60 

8OHG 16,69 

Kreatinin 6,36 

15N5-8OH2dG 1,07 
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Dolní mez stanovitelnosti (LLOQ, lower limit of quantification) udává nejnižší 

koncentraci látky, která je stanovitelná s přijatelnou přesností. Lze ji vypočítat jako 

poměr signálu k šumu vynásobenou pěti. 

Výsledky LOQ a LLOQ jsou uvedeny v Tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Kvantitativní limit a dolní mez stanovitelnosti 

 

 

 

 

 

5.4.7 Opakovatelnost nástřiků 

Opakovatelnost je jednou z úrovní přesnosti. Lze ji vypočítat pomocí směrodatné 

odchylky. 

𝑅𝑆𝐷% =  
100

�̅�
√

∑  (𝑦𝑖 − �̅�)²

𝑛 − 1
 

 

Hodnoty opakovatelnosti nástřiku STD jsou uvedeny v Tabulce č. 15. 

Tabulka č. 15: Opakovatelnost nástřiků plochy 

 

 

 

 

 

 

  

Analyt LOQ [nM] LLOQ [nM] 

8OH2dG 12,22 6,11 

8OHG 55,55 27,77 

Kreatinin 21,20 10,60 

15N5-8OH2dG 3,56 1,78 

Analyt RSD% 

8OH2dG 1,07 

8OHG 1,03 

Kreatinin 1.4 

15N5-8OH2dG 0,9 

𝑁 = 10 
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ZÁVĚR 

V této diplomové práci byla optimalizována detekce a separace analytů. Byla 

vybrána vhodná stacionární fáze a mobilní fáze, což vedlo k vyvinutí nové metody pro 

stanovení 8-hydroxy-2-deoxy guanosinu, 8-hydroxyguanosinu a kreatininu v moči. 

Finální optimální podmínky byly zvoleny následující: 

Analytická kolona Meteoric core C18 BIO, 4,6 × 50 mm, 2,7 μm, YMC (Německo) 

Předkolona  KrudKatcher Ultra 0,5 μm in-line filtr (Phenomenex, Německo) 

Mobilní fáze  voda (pH 3) a methanol (0,2 mM FA) v poměru 90 : 10 

Průtok   0,5 ml/min 

pH   3 

Detekce  235 nm pro kreatinin 
                                           8OH2dG, 8OHG, IS - dle MRM přechodů 

Teplota   25 °C 

Vnitřní standard [15N]5-8-hydroxy-2-deoxyguanosin 

Nastřikovaný objem 4 μl 

Retenční čas   8OH2dG – 2,9 min 
   8OHG – 2,1 min 
   15N5-8OH2dG – 2,9 min 
   Kreatinin – 1,1 min 

 

Metoda byla částečně validována. Byly ověřeny tyto parametry: zdánlivý počet 

teoretických pater, výškový ekvivalent teoretického patra, faktor symetrie, rozlišení, 

detekční limit, kvantitativní limit a opakovatelnost nástřiku. 

Nová metoda bude sloužit v klinickém výzkumu i praxi. Lze pomocí ní současně 

monitorovat vliv oxidačního stresu na poškození DNA a RNA u pacientů se závažnými 

onemocněními. Díky stanovení z moči, nedochází k zátěži pacienta. Další výhodou je 

také zařazení kreatininu pro korekci diurézy. 

Cíl této diplomové práce byl splněn a výsledky publikovány v časopise Analytical 

And Bioanalytical Chemistry, pod názvem „A fully validated bioanalytical method using 

an UHPLC-MS/MS system for quantification of DNA and RNA oxidative stress 

biomarkers“. Autory článku jsou Barbora Červinková, Lenka Kujovská Krčmová, Veronika 

Šestáková, Dagmar Solichová, Petr Solich. Článek byl publikován 24. března 2017 [46]. 
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6. PŘÍLOHY 

 

  



55 
 

  



56 
 



57 
 

  



58 
 

 

 

  



59 
 



60 
 



61 
 



62 
 



63 
 



64 
 

  



65 
 

7. POUŽITÁ LETERATURA 

[1] VALAVANIDIS, A., et al. 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OHdG): A Critical 

Biomarker of Oxidative Stress and Carcinogenesis. Journal of Environmental Science 

and Health, Part C [Online]. 2009 [cit. 2017-04-03], s. 120-139. DOI: 

10.1080/10590500902885684.  

[2] SYSLOVÁ, K., et al. Multimarker Screening of Oxidative Stress in Aging. Hindawi 

Publishing Corporation [Online]. 2014 [cit. 2017-04-03], DOI: 10.1155/2014/562860. 

[3] MATOUŠKOVÁ, M., RUTTKAY-NEDECKÝ, B., KIZEK, R. Antioxidační enzymy – 

biochemické markery oxidačního stresu. Journal of Metallomics and 

Nanotechnologies [Online]. 2014 [cit. 2017-04-03], s. 53-56. ISSN: 2336-3940. 

[4] SCHNEIDERKA, P., et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání, Praha: Karolinum, 

2004. ISBN 80-246-067-X. 

[5] VALKO, M., et al. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions 

and human disease. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology [Online]. 

2007 [cit. 2017-04-03], s. 44-84. DOI: 10.1016/j.biocel.2006.07.001. 

[6] PEOPLES, M., KARNES, T. Recent developments in analytical methodology for 8-

hydroxy-2´-deoxyguanosine and related compounds. Journal of Chromatography 

B [Online]. 2005 [cit. 2017-04-03], s. 5-15. DOI: 10.1016/j.jchromb.2005.10.001. 

[7] KROESE L, J., SCHEFFER P, G. 8-Hydroxy-2′-Deoxyguanosine and Cardiovascular 

Disease: a Systematic Review. Current Atherosclerosis Reports [Online]. 2014 [cit. 

2017-04-03]. DOI: 10.1007/s11883-014-0452-y. 

[8] CHENG, G., XIAOFEN, L., RONG, W., et al. Association between Oxidative DNA 

Damage and Risk of Colorectal Cancer: Sensitive Determination of Urinary 8-Hydroxy-

2′-deoxyguanosine by UPLC-MS/MS Analysis. Scientific reports [Online]. 2012 [cit. 

2017-04-03]. DOI: 10.1038/srep32581. 

[9] 8-Hydroxy-2'-deoxyguanosine. Cayman Chemical. [Online]. [cit. 2017-04-03]. 

Dostupné z: https://www.caymanchem.com/images/catalog/screen/89320.png. 



66 
 

[10] M FAGAN, A., J PERRIN, R., et al. Upcoming candidate cerebrospinal fluid 

biomarkers of Alzheimer’s disease. NIH Public Access [Online]. 2012 [cit. 2017-04-03], 

s. 455-476. DOI: 10.2217/bmm.12.42. 

[11] 8-Hydroxyguanosine. Cayman Chemical. [Online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

https://www.caymanchem.com/images/catalog/screen/89300.png. 

[12] MURRAY, R. K., HARPER, H. A., et al. Harperova Biochemie. 4.vydání v H & H 3. 

vydání, Praha: H & H, 2002. ISBN 80-7319-01-33. 

[13] RACEK, J., et al. Klinická Biochemie. 2.vydání, Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-

324-9. 

[14] Kreatinin. [Online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: http://njurpaj.se/wp-

content/uploads/2016/12/kreatinin.png. 

[15] NOVÁKOVÁ, L., DOUŠA, M., et al. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. 1. 

vydání. Praha, 2013. ISBN 978-80-260-4243-3. 

[16] CIBIČEK, N., VACEK, J., et al. Principy a využití vybraných analytických metod v 

laboratorní medicíně. 1.vydání. Praha, 2014. ISBN 978-80-244-3951-8. 

[17] NIKOLOVA, I. Chromatografické metody. [Online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

http://physics.ujep.cz/~mkormund/P219/chromatograficke_metody_2014.pdf.  

[18] SOBOTNÍKOVÁ, J., BOSÁKOVÁ, Z., et al. Historie, současnost a perspektivy 

analytických separačních metod na katedře analytické chemie přírodovědecké fakulty 

univerzity Karlovy v Praze. Chem. Listy [Online]. 2010, č. 104, [cit. 2017-04-03], s. 1226-

1231. Dostupné z: www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_12_1226-1231.pdf. 

[19] Separační analytické metody – úvod, princip, rozdělení. [Online]. [cit. 2017-04-03]. 

Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/223859/mod_resource/content/3/Separacni_analyti

cke_metody_uvod.pdf. 



67 
 

[20] JANÁK, J. Zamyšlení nad chromatografií. Chem. Listy [Online]. 2010, č. 105, [cit. 

2017-04-03], s. 285-314. Dostupné z: http://www.chemicke-

listy.cz/docs/full/2011_04_292-293.pdf. 

[21] BARTUŠEK, M., PAZOUREK, J. Základy metod analytické chemie [Online]. [cit. 

2017-04-03]. Dostupné z: www.sci.muni.cz/~analchem/files/pdf/bartusek_skripta.pdf. 

[22] KLUSÁČKOVÁ, M. Chromatografie „Královna analýz“. [Online]. [cit. 2017-04-03]. 

Dostupné z https://www.jh-

inst.cas.cz/www/data/dokument/soubor/Klusackova_Chromatografie.pdf. 

[23] MOTYKA, K., HLAVÁČ, J. Stručný přehled separačních metod. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2304-3. 

[24] Separační analytické metody – vysokoúčinná kapalinová chromatografie. [Online]. 

[cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/242277/mod_resource/content/3/HPLC.pdf.  

[25] Rychlá chromatografie, ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie. [Online]. 

[cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/223394/mod_resource/content/4/HPLC_kurz/Lekce

_PDF/Lekce%205_UHPLC.pdf. 

[26] Rychlá chromatografie – UHPLC. [Online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/277187/mod_resource/content/1/Rychl%C3%A1%2

0chromatgrafie%20-%20UHPLC.pdf. 

[27] HPLC – základní popis hardwaru [Online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/215460/mod_resource/content/4/HPLC_kurz/Lekce

_PDF/Lekce%202_HPLC%20instrumentace.pdf. 

[28] HPLC systém. [Online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

https://web.natur.cuni.cz/~pcoufal/images/obr21.gif. 

[29] VEUTHEY, J. UHPLC in life sciences. Cambridge: Royal Society of Chemistry 

[Online]. 2012, s 29-37. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 



68 
 

https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=i7dVxpgbBWQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=V

EUTHEY. 

[30] HPLC – stacionární fáze a separační módy. [Online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/399298/mod_resource/content/1/Lekce%204_Stac%

20faze%20a%20separacni%20mody.pdf. 

 

[31] HOLČAPEK, M. Hmotnostní spektrometrie. [Online]. [cit. 2017-04-03].  Dostupné z: 

http://holcapek.upce.cz/teaching/Mol_spek/Mol_spek_prednaska6_MS.  

[32] Hmotnostní spektrometrie. [Online]. [cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

http://images.slideplayer.cz/13/4188584/slides/slide_4.jpg. 

[33] HPLC – detektory. [Online]. [cit. 2017-04-03].  Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/219169/mod_resource/content/4/HPLC_kurz/Lekce

_PDF/Lekce%203_Detektory.pdf. 

[34] KOZLÍK, P. Kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní detekcí. [Online]. 

[cit. 2017-04-03]. Dostupné z: 

http://web.natur.cuni.cz/~kozlik/Prednasky/HPLC_MS_MS.pdf. 

 

[35] NOVÁKOVÁ, L., DOUŠA, M., et al. Moderní HPLC separace v teorii a praxi II.. 

1.vydání. Praha, 2013. ISBN 978-80-260-4244-0. 

[36] Využití v HPLC analýze léčiv v biologickém materiálu, úprava vzorku. [Online]. [cit. 

2017-04-03].  Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/251418/mod_resource/content/8/Lekce%208_Bioan

al%C3%BDza%2C%20%C3%BAprava%20vzorku.pdf.  

[37] Validace chromatografických metod. [Online]. [cit. 2017-04-03].  Dostupné z: 

https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/243291/mod_resource/content/5/Lekce%2011_Vali

dace%20HPLC%20metody.pdf. 

[38] Klimeš, J.; et al. Kontrolně-analytické hodnocení léčiv lékopisnými metodami, 

1.vydání.; Hradec Králové, 2011. ISBN 978-80-87009-29-1. 



69 
 

[39] Guideline on bioanalytical method validation. European Medicines Agency 

[online]. London, 2011 [cit. 2017-04-08]. Dostupné z: 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2011/

08/WC500109686.pdf. 

[40] HPLC [online]. 1999 - 2016 [cit. 2017-04-08]. Dostupné z: http://www.hplc.cz/. 

[41] Guidance for industry. Bioanalytical method validation. [Online]. 2001 [cit. 2017-

04-11]. Dostupné z: 

www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidanc

es/UCM070107.pdf. 

[42] Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology. [Online]. 2005 [cit. 

2017-04-11]. Dostupné z: 

http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q2_

R1/Step4/Q2_R1__Guideline.pdf. 

[43] Harmonized guidelines for single-laboratory validation of methods analysis, Pure 

Appl. Chem, 2002 [cit. 2017-04-11]. Dostupné z: 

https://www.iupac.org/publications/pac/2002/pdf/7405x0835.pdf. 

[44] Český lékopis. 1. vyd. 2009. ISBN 978-80-247-2994-7. 

[45] FRIDOLIN, I; LINDBERG, L. -G. On-line monitoring of solutes in dialysate using 

wavelength-dependent absorption of ultraviolet radiation. Medical and Biological 

Engineering and Computing, 2003, 41.3, s. 263-270. 

[46] CERVINKOVA B, KRCMOVA LK, SESTAKOVA V, SOLICHOVA D, SOLICH P. A fully 

validated bioanalytical method using an UHPLC-MS/MS system for quantification of 

DNA and RNA oxidative stress biomarkers. Analytical And Bioanalytical 

Chemistry [online]. 2017 [cit. 2017-04-16]. DOI: 10.1007/s00216-017-0301-2.  

 

 


