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ABSTRAKT 
 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra analytické chemie 

Kandidát: Mgr. Veronika Pilařová 

Školitel: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 

Název dizertační práce: Vývoj a optimalizace kroku úpravy vzorku pro rychlé 

chromatografické analýzy. 

Hlavním cílem dizertační práce je vývoj moderních extrakčních metod pro 

přečištění vzorků a pro izolování a zakoncentrování analytů z různého biologického 

materiálu, včetně biologických tekutin (plazma, sérum, poševní výplachy) a rostlinného 

materiálu. Moderní techniky pro přípravu vzorku přináší celou řadu výhod jako je snížení 

objemu vzorku a rozpouštědel, urychlení extrakce, či lepší přečištění vzorků, odstranění 

molekul matrice a snížení vlivu matricových efektů. Extrakty získáné moderními 

mikroextrakčními přístupy lze obvykle analyzovat separačními metodami jako jsou ultra-

vysokoúčinná kapalinová chromatografie a superkritická fluidní chromatografie ve 

spojení s hmotnostní detekcí. Tyto separační metody umožňují rychlou analýzu s citlivou 

a selektivní detekcí a zvyšují také prostupnost vzorků laboratoří. 

  Jednotlivé projekty ukazují možnost využití moderních trendů v oblasti úpravy 

vzorku, kde pro extrakci analytů byly využity metody mikroextrakce pomocí plněného 

tuhého sorbentu (MEPS), mikroextrakce na tuhou fázi pomocí plněných špiček pipet (μ-

SPE-PT), nebo paralelní extrakce pomocí umělých kapalných membrán (PALME). Tyto 

extrakční techniky byly v některých pracech porovnávány s tradičními postupy jako je 

srážení proteinů a extrakce na tuhou fázi (analýza kvercetinu a jeho metabolitů), či 

vzájemně mezi sebou (analýza farnesolu a tyrosolu v poševních výplaších, extrakce 

statinů pomocí μ-SPE-PT). Optimalizována byla také první metoda PALME pro extrakci 

polárních bazických látek z lidské plazmy. Nová v μ-SPE-PT byla vyvinuta pro selektivní 

izolaci auxinů z rostlinného materiálu. V rámci vypracování dizertační práce byla také 

vyvinuta extrakce z kapaliny do kapaliny pro následnou SFC analýzu izomerních forem 

vitaminu E.  

  



 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of analytical chemistry 

Candidate: Mgr. Veronika Pilařová 

Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 

Title of Dissertation Thesis: Development and optimization of sample preparation step 

for fast chromatographic analysis. 

The aim of the dissertation thesis is the development of modern extraction 

methods for the sample purification and for the analytes isolation and preconcentration 

from various biological materials, including biological fluids (plasma, serum, vaginal 

lavages) and plant material. Modern approaches have a lots of advantages such as a 

lower  consumption of sample and organic solvents, extraction speed-up, better sample 

purification, matrix removal and lower influence of matrix effects. Extracts from modern 

microextraction methods can be analyzed by separation methods including ultra-high 

performance liquid chromatography and supercritical flluid chromatography coupled 

with mass spectrometry. The separation methods enable fast high-throughput analysis 

with sensitive and selective detection. 

Individual projects show the possibilty of use of the modern approaches in the sample 

preparation field, where the microextraction by packed sorbent (MEPS), 

microextraction by solid phase extraction in  pipette tips (μ-SPE-PT), or paralllel artificial 

liquid membrane extraction (PALME) can be used for the extraction of analytes. These 

extration methods were compared  with traditional sample preparation procedures 

such as protein pretipitation  and solid phase extraction (analysis of quercetin and its 

metabolites), modern approaches compared with each other (analysis of farnesol and 

tyrosol in vaginal lavage, statins extraction using μ-SPE-PT). The first PALME method for 

extraction of polar basic drugs from human plasma was optimized. New μ-SPE-PT for 

the selective isolation of auxins from plant material was developed. Liquid-liquid 

extraction for SFC analysis to determine vitamin E isomeric forms was developed as the 

other part of the work.  

 



 

 

  



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

2-EP 2-ethylpyridin 

4-MC 4-methylkatechol 

ACN acetonitril 

APCI chemická ionizace za atmosférického tlaku 

API ionizace za atmosférického tlaku 

AT atorvastatin 

ATL atorvastatin lakton 

CE kolizní energie 

CI chemická ionizace 

CSF cerebrospinální tekutina 

cSFC kapilární superkritická fluidní chromatografie 

DBS suché krevní kapky 

DEHP 2-diethylhexylfosfát 

DI-MS přímý nástřik do hmotnostního spektrometru 

DLLME disperzní mikroextrakce z kapaliny do kapaliny 

DMS suché skvrny matrice 

DPS suché skvrny plazmy 

DPX disposable pipette tip extraction 

d-SPE disperzní extrakce na tuhou fázi 

DSS suché skvrny slin 

DUS suché skvrny moči 

EI elektronová ionizace 

EMA European Medicines Agency 

EME extrakce pomocí elektromembrány 

ESI ionizace elektrosprejem 

EtOH ethanol 

GC plynová chromatografie 

HFA 3-hydroxyfenyloctová kyselina 

HF-LPME mikroextrakce v kapalné fázi pomocí dutého vlákna 



 

 

HFP 3-(3-hydroxyfenyl)propionová kyselina 

HILIC chromatografie hydrofilních interakcí 

HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

HVA homovanilinová kyselina 

IAA indolyl-3-octová kyselina 

IpOH isopropanol 

IRN isorhamnetin 

IS vnitřní standard 

LC kapalinová chromatografie 

LLE extrakce z kapaliny do kapaliny 

LLOQ dolní limit kvantifikace 

LOD limit detekce 

LOQ limit kvantifikace 

LSER metodologie pro klasifikaci kolon a mobilních fází na základě 

lineární solvatační energie (linear solvent energy relationship) 

MeOH methanol 

MEPS mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu 

MIP molekulárně vtištěné polymery 

MW molekulová hmotnost 

NP-HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie na normálních fázích  

PAA 3,4-dihydroxyfenyloctová kyselina 

Pa-EME paralelní extrakce pomocí elektromembrány 

PALME paralelní extrakce pomocí umělých kapalných membrán 

PEP polymerní sorbent vhodný pro zadržení polárních i méně 

polárních látek (polar enhanced polymer) 

PFP fluorofenyl 

PG floroglucinol 

PGC porézní grafitický uhlík 

PP srážení proteinů 

PTFE polytetrafluoroethylen 

PTV pitavastatin 



 

 

PTVL pitavastatin lakton 

PV pravastatin 

PVL pravastatin lakton 

Q-3-Gl kvercetin-3-o-glukuronid 

QCE kvercetin 

QuEChERS typ disperzní extrakce na tuhou fázi (Quick, Easy, Cheap, 

Effective, Rugged and Save Extraction) 

RAM materiály s omezeným přístupem 

RAX aniontově výměnný sorbent (retain anion exchange) 

RP-HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzních fázích 

RSD relativní směrodatná odchylka 

Rt retenční čas 

RUT rutin 

RV rosuvastatin 

RVL rosuvastatin lakton 

S/N poměr signálu k šumu 

SBSE sorpční extrakce míchadlem 

SDB styren divinylbenzen 

SDME mikroextrakce do jedné kapky rozpouštědla 

SFC-MS superkritická fluidní chromatografie s hmotnostní detekcí 

SFE superkritická fluidní extrakce 

SIM monitorování jednoho iontu 

SLE Extrakce z kapaliny do kapaliny podpořená tuhou fází 

SPE extrakce na tuhou fázi 

SPME mikroextrakce na tuhou fázi 

SRM sledování vybrané reakce 

SV simvastatin 

SVA kyselina simvastatinu 

TFC chromatografie s turbulentním průtokem 

THF tetrahydrofuran 

TMX tamarixetin 



 

 

UHPLC-MS/MS ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie s tandemovou 

hmotnostní detekcí 

UHPSFC-MS ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie ve 

spojení s hmotnostní detekcí 

ULOQ horní limit kvantifikace 

μ-dSPE-PT disperzní mikroextrakce na tuhou fázi pomocí plněných špiček 

pipet 

μ-SPE-PT mikroextrakce na tuhou fázi pomocí plněných špiček pipet 
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1 ÚVOD 

Úprava biologických vzorků tvoří až 80 % celkového času analýzy, do kterého je 

kromě samotné úpravy vzorku včetně jeho odběru zařazena vlastní analýza a také 

zpracování a vyhodnocení naměřených dat a interpretace získaných výsledků.  

Trendem posledních let je rozvoj nových extrakčních technik, které umožňují 

selektivně izolovat vybrané analyty, zakoncentrovat je a odstranit případné interferující 

látky. Nové extrakční metody jsou založeny na principech konvenčně používaných 

metod úpravy vzorku, jako jsou extrakce na tuhou fázi a extrakce z kapaliny do kapaliny.  

Nespornou výhodou mikroextrakčních technik je oproti výše zmíněným metodám 

především nízká spotřeba rozpouštědel, tak i spotřeba malého množství samotného 

vzorku. Tyto techniky by navíc měly zkrátit čas analýzy a umožnit lepší prostupnost 

vzorků laboratoří. Mezi mikroextrakční techniky s takovým potenciálem jsou řazeny 

mikroextrakce na tuhou fázi pomocí plněných špiček pipet (μ-SPE-PT), paralelní extrakce 

pomocí umělých kapalných membrán (PALME), extrakce kapalinou podpořená tuhou 

fází (SLE) či analýza suchých skvrn matrice (DMS). 

Kromě rozvoje nových rychlých extrakčních metod došlo také k významnému 

rozvoji moderních instrumentálních systémů umožňujících rychlé a citlivé analýzy 

v řádech minut, které jsou stále častěji využívány v klinických a farmaceutických 

laboratořích. V současné době se kromě vysokoúčinné kapalinové chromatografie na 

reverzních fázích začínají běžně používat i další směry chromatografie.  Mezi tyto směry 

jsou řazeny ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC) s UV či s citlivější 

hmotnostní detekcí, chromatografie hydrofilních interakcí, vícemodální chromatografie, 

ultra-vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie, využití monolitických kolon, či 

využití povrchově porézních částic. Mezi hlavní výhody patří kromě vysoké separační 

účinnosti a zrychlení analýzy především možnost separace polárních látek, která byla při 

použití kapalné chromatografie v reverzním módu značně obtížná.  

Současné použití moderních trendů v úpravě vzorků a nových 

chromatografických směrů zvyšuje prostupnost vzorků laboratoří a umožňuje citlivou a 

selektivní analýzu látek izolovaných z komplexních vzorků. 
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2 CÍL PRÁCE 

 

Hlavním cílem dizertační práce je vývoj moderních mikroextrakčních metod pro 

přečištění komplexních vzorků a izolaci analytů různých fyzikálně-chemických vlastností. 

Takto upravené vzorky byly separovány rychlými separačními chromatografickými 

metodami spojenými s hmotnostní detekcí (UHPLC-MS/MS, UHPSFC-MS). Nedílnou 

součástí práce byla následná validace vyvinutých extrakčních metod pro úpravu vzorku 

před vlastní analýzou. Pro izolaci analytů byly využívány nejen tradiční extrakční metody 

jako je srážení proteinů (PP), extrakce z kapaliny do kapaliny (LLE) a extrakce na tuhou 

fázi (SPE), ale především moderní mikroextrakční techniky odvozené od metod 

konvenčních, a to mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu (MEPS), 

mikroextrakce na tuhou fázi pomocí plněnýc špiček pipet (μ-SPE-PT), nebo paralelní 

extrakce pomocí umělých kapalných membrán (PALME).  

Konkrétně byla tato práce zaměřena na: 

1. Vývoj LLE a UHPSFC metody s hmotnostní detekcí pro extrakci a separaci 8 

izomerních forem vitaminu E v lidském séru 

- Projekt vznikl ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarským a 

sladařským v Brně a Laboratoří růstových regulátorů v Olomouci (skupina 

dr. Ondřeje Nováka) a výsledky byly publikovány v časopise Analytica 

Chimica Acta.  

2. Vývoj PALME metody pro analýzu polárních bazických léčiv 

- Projekt vznikl ve spolupráci s Univerzitou v Oslu a výsledky byly 

publikovány v časopise Journal of Chromatography B.  

3. Vývoj metody μ-SPE-PT pro analýzu statinů za použití komerčně dostupných 

a laboratorně připravovaných plněných špiček pipet 

- Práce vznikla ve spolupráci s Laboratoří růstových regulátorů v Olomouci 

(skupina dr. Ondřeje Nováka). Publikace je sepsána a odeslána do 

časopisu Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  

4. Vývoj a optimalizace konvenčních extrakčních a vybraných mikroextrakčních 

metod pro analýzu kvercetinu a jeho metabolitů (polyfenolické kyseliny a 

konjugované deriváty) v potkaní plazmě 
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- Projekt vznikl ve spolupráci s Katedrou farmakologie a toxikologie 

Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy (doc. Mladěnka) a Laboratoří 

růstových regulátorů v Olomouci (skupina dr. Ondřeje Nováka). Aplikace 

analytických metod pro farmakologické studie vybraných látek byly 

publikovány v časopisech Molecular Nutrition and Food Research, Redox 

Report a  Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. Publikace 

zaměřená na vlastní analytickou metodu je ve fázi sepisování.  

5. Vývoj mikroextrakčních technik pro analýzu farnesolu a tyrosolu z poševních 

výplachů pomocí UHPLC-MS/MS 

- Práce vznikla ve spolupráci s Ústavem klinické mikrobiologie Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové, publikace je sepisována.  

6. Vývoj rychlé analytické metody pro metabolický screening růstových 

hormonů na bázi auxinů mutantů Arabidopsis thaliana 

- Práce vznikla ve spolupráci spolupráci s Umeå Plant Science Centre 

(skupina dr. Karin Ljung) a Laboratoří růstových regulátorů v Olomouci 

(skupina dr. Ondřeje Nováka). Publikace je sepsána a odeslána do 

recenzního řízení v časopisu Journal of Experimental Botany. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1  Úprava biologických vzorků před analýzou 

Biologický materiál v širším slova smyslu zahrnuje biologické tekutiny, rostlinný 

materiál, živočišné tkáně a patří mezi nejčastěji analyzované matrice. Pro 

farmaceutickou analýzu jsou klíčové především vzorky biologických tekutin a tkání (krev, 

plazma, sérum, moč, sliny, vlasy, atd.). Jsou to velmi komplexní matrice, které kromě 

vybraných analytů obsahují mnoho dalších látek, jako jsou proteiny, soli, fosfolipidy a 

další organické látky kyselého či bazického charakteru, které mohou být svými 

vlastnostmi podobné analyzovaným sloučeninám. Jelikož tyto balastní složky matrice 

mohou interferovat s analyty, a tak ovlivnit výsledky stanovení, je nutné je před vlastním 

nadávkováním do analytického systému odstranit.  K tomu jsou používány metody pro 

úpravu vzorku, jejichž cílem je nejen vzorek zbavit interferujících látek, které jsou 

mnohdy nekompatibilní s analytickým systémem (způsobují jeho ucpávání, atd.), ale 

také zakoncentrovat a izolovat vybraný analyt, který je ve vzorku často přítomen ve 

velmi nízkých koncentracích. Metody pro úpravu vzorků lze na základě četnosti 

používání a doby používání v praxi rozdělit do dvou skupin, na metody konvenční 

a metody moderní, které jsou od nich odvozené [1] - [4].  

 

3.1.1 Konvenční metody pro úpravu biologických vzorků 

Konvenční či tradiční metody jsou široce využívané ve většině laboratoří pro 

rutinní úpravu vzorků. Mezi jejich výhody patří snadná optimalizace metody, 

reprodukovatelnost výsledků, dobrá validovatelnost metody či možnost automatizace 

pracovního postupu. Pro jejich provedení není nutné žádné speciální vybavení, veškerý 

materiál, který je k jejich realizaci třeba, je snadno komerčně dostupný. Mezi konvenční 

techniky (Obr. 1) řadíme srážení proteinů (PP), extrakci z kapaliny do kapaliny (LLE), 

extrakci na tuhou fázi (SPE), centrifugaci a ředění vzorku [4][5].  
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Obr. 1: Rozdělení konvenčních metod na pět základních technik – srážení proteinů, extrakci z kapaliny do 
kapaliny, extrakci na tuhou fázi, centrifugaci a ředění [6]. Obrázky převzaty ze zdrojů [6]-[8] a upraveny.  

Metody centrifugace, ředění a srážení proteinů jsou velmi rychlé a jednoduché 

na provedení. Centrifugace je metoda založená na působení odstředivé síly aplikované 

na vzorek. Vlivem působení odstředivé síly dochází k usazení pevných látek na dno 

nádoby, ve které je vzorek umístěn, a jejich oddělení od kapalné složky vzorku. 

Centrifugace může také sloužit k homogenizaci vzorku, pokud jsou do biologického 

materiálu přidány kuličky. Ty rozmělní materiál vzorku, který je poté odstředivou silou 

oddělen. Další možností provedení centrifugace je vložení filtru, skrz který vzorek musí 

během centrifugace projít. Dojde tak nejen k odstředění, ale i selektivnímu odstranění 

vybraných nečistot [10]-[12]. Metoda ředění vzorku spočívá v přidání rozpouštědla 

mísitelného se vzorkem a případně vnitřních standardů do vzorku. Ředění neodstraňuje 

žádné interference, přídavkem většího objemu rozpouštědla dojde pouze ke snížení 

koncentrace molekul matrice i analytů ve vzorku. Mezi výhody techniky patří především 

rychlé provedení, nenáročnost, nízká cena a možnost snížení matricových efektů. Ředění 

lze kromě sledování známých analytů použít i k necílenému hledání molekul ve vzorku, 

pokud to dovoluje povaha matrice [13][14]. Srážení proteinů obvykle následované 

centrifugací, případně jiným krokem odstraňujícím precipitát, je vhodná pro extrakci 

hydrofobních i hydrofilních molekul, čímž se řadí mezi nejpoužívanější metody 

v bioanalýze. Princip PP spočívá v přídavku organického rozpouštědla (acetonitril - ACN, 

methanol - MeOH), či roztoku organických nebo anorganických kyselin, které jsou 

mísitelné se vzorkem, k malému objemu biologického vzorku. Přidané srážecí činidlo 

rozruší vazby proteinů, vzniká precipitát a supernatant, který je po oddělení sraženiny 

dále analyzován. Získaný extrakt po této úpravě může nadále obsahovat další 
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interferující složky z matrice. Proto metody využívající PP často nedosahují takové 

citlivosti jako selektivnější techniky pro přípravu vzorků [2][15][16]. 

Extrakce z kapaliny do kapaliny je jednoduchá metoda založená na přechodu 

analytu z vodného vzorku do extrakčního rozpouštědla, které je s vodou nemísitelné, na 

základě rozdělovacího koeficientu oktanol-voda. LLE je možné provádět ve skleněných 

zkumavkách ve větších objemech, nebo ve vialkách či eppendorfkách v menších 

objemech. Extrakční metoda je výhodnější pro látky snáze rozpustné v nepolárních 

rozpouštědlech. Účinnost extrakce lze ovlivnit použitým rozpouštědlem, jeho 

množstvím, dobou extrakce či změnou pH roztoku vzorku. Výhodou techniky LLE je 

omezený přechod balastních látek z matrice do extrakčního činidla, čímž mohou být 

sníženy matricové efekty při LC-MS analýzách a zvýšena citlivost analýzy. LLE extrakce je 

pro svoji jednoduchost a snadnou proveditelnost stále často používána ve 

farmaceutických a dalších analýzách, ač je poměrně časově náročná a pro účinnou 

extrakci v konvenčním LLE je potřeba velké množství organických rozpouštědel. Pro další 

analýzu pomocí LC-MS je obvykle nutné odpaření extrakčního činidla a rozpuštění vzorku 

v rozpouštědle kompatibilním s mobilní fází. Tento krok odpadá při použití 

chromatografie na normálních fázích nebo při nástřiku vzorku do SFC systému, kdy je 

vzorek plně mísitelný s mobilní fází [2][15]-[17].  

Poslední konvenční metodou pro úpravu vzorků je extrakce na tuhou fázi. SPE  je 

založena na afinitě analytu k tuhé fázi ve formě sorbentu a následně k 

extrakčnímu činidlu, kterým je ze sorbentu vymyt. Sorbent je obvykle uložen 

v plastových kolonkách, nebo je používán ve formě SPE disků. Mezi běžně používané SPE 

sorbenty patří silikagel modifikovaný dlouhými uhlíkatými řetězci (C8, C18), iontově 

výměnné materiály, polymery, imunosorbenty, molekulárně vtištěné polymery (MIP) či 

materiály s omezeným přístupem (RAM). Volba SPE sorbentu je klíčovým krokem 

v optimalizaci procedury a vychází z fyzikálně-chemických vlastností analytu, jako je 

polarita, molekulová hmotnost a acidobazické vlastnosti. Postup SPE extrakce spočívá 

v několika krocích. Nejprve je třeba sorbent kondicionovat a ekvilibrovat vhodným 

rozpouštědlem, které je svými vlastnostmi podobné nanášenému vzorku a umožní tak 

dostatečné zachycení analytu. Po nanesení vzorku je sorbent promyt promývacím 

činidlem, jehož úkolem je odstranit co nejvíce balastních a interferujících látek a zároveň 

nevymýt analyt. Posledním krokem SPE procedury je vymytí vhodným elučním činidlem. 
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Jako eluční činidla jsou často používána organická rozpouštědla, ke kterým má analyt 

vysokou afinitu a je v nich dobře rozpustný. Složení vhodného elučního činidla vychází 

opět z fyzikálně-chemických vlastností analyzovaných látek a použitého sorbentu. 

Obvykle se jedná o roztoky ACN a MeOH s vodou, s přídavkem kyselin nebo zásad. Mezi 

výhody SPE patří nižší spotřeba rozpouštědel v porovnání s LLE, vyšší selektivita 

extrakce, reprodukovatelnost výsledků, vyšší výtěžnosti extrakce a možnost 

automatizace procedury. Nevýhodou může být potřeba speciálního zařízení pro 

provedení (SPE manifoldu a vakuové pumpy), v porovnání s předchozími metodami 

(Tab. 1) náročnost provedení a především použití kolonky se sorbentem pouze na jednu 

analýzu, které činí SPE extrakci finančně méně výhodnou. I přes výše zmíněné nevýhody 

je však SPE pravděpodobně nejpoužívanější metodou v mnoha laboratořích díky jejím 

nesporným výhodám [2][9]-[15][18]. 

Tab. 1: Souhrnné informace o konvenčních metodách, jejich výhody a nevýhody. ✔- ano, ✖-ne.  

3.1.2 Moderní metody a trendy v úpravě vzorků 

V posledních dvou až třech dekádách dochází k rychlému rozvoji nových metod, 

které jsou využívány pro úpravu biologických vzorků. Tyto rozvíjející se metody jsou 

často odvozeny od metod tradičních, a to především od SPE a LLE. Cílem vývoje nových 

 centrifugace ředění PP LLE SPE 

způsob provedení 
zkumavky, 
eppendorfky 

zkumavky, 
eppendorfk
y 

zkumavky, 
eppendorfky 

zkumavky,  
eppendorfky 

kolonky a disky s 
SPE sorbentem 

obvyklý objem 
vzorku 

50 – 500 μl 
10 – 1000  
μl 

50 – 500 μl 50 – 1000 μl 500 – 1000 μl 

obvyklý objem 
extrakčního 
činidla 

0  μl 
10 – 10000  
μl 

100 – 500  μl 600 – 2000 μl 500 – 2000 μl 

typy činidel - 
rozpouštědl
a mísitelná 
se vzorkem 

organická 
rozpouštědla, 
kyseliny 

rozpouštědla 
nemísitelná se 
vzorkem 

rozpouštědla s 
vysokou eluční silou 
dle typu analytu 

časová náročnost ✖ ✖ ✖ ✔ ✔ 

jednoduchost 
provedení 

✔ ✔ ✔ ✔ ✖ 

selektivita 
metody 

✖ ✖ ✖ ✔ ✔ 

nutnost 
speciálního 
vybavení 

✖ ✖ ✖ ✖ ✔ 
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metod (Obr. 2) je především zvýšit prostupnost vzorků v laboratoři a umožnit tak 

rychlejší analýzu a vyhodnocení dat [2][4][16][19]-[21]. 

 

Obr. 2: Souhrn požadavků na moderní extrakční metody. 

Moderní extrakční metody lze rozdělit do několika skupin (Obr. 3), a to na on-line 

metody, vysoce selektivní extrakční metody a na metody mikroextrakční, které lze dále 

rozdělit na metody založené na principu SPE a LLE [4][20].  

Mezi on-line mikroextrakční metody jsou řazeny chromatografie s turbulentním 

průtokem (TFC), on-line mikroextrakce na tuhou fázi (in-tube SPME) a materiály 

s omezeným přístupem (RAM). On-line extrakční metody umožňují přímý nástřik vzorků 

do analytického systému, kde dochází k oddělení molekul matrice, v případě TFC a RAM 

k oddělení velkých molekul, od analytů na základě fyzikálně-chemických vlastností 

molekul a následnou separací vlastních analytů [2]. 

Vysoce selektivní metody pro extrakci spočívají v selektivním záchytu vybraných 

analytů a jejich následném vymytí a analýze. Do této skupiny jsou řazeny metody 

využívající imunosorbenty a MIPs. Imunoafinitní metody jsou založeny na interakci 

antigen – protilátka, kdy dochází k selektivnímu vyvázání analytu. Výhodou je potlačení 

matricových efektů a možnost zachycení a analýzy i velmi nízkých koncentrací analytů 

[22]-[24]. MIPs jsou syntetické materiály, kde jsou při syntéze na základě vloženého 

templátu molekuly vytvořeny kavity. Analyty jsou pak do těchto dutin zachytávány na 

základě interakce zámek-klíč. Látky obdobné nebo stejné struktury se stejnými fyzikálně-

chemickými vlastnostmi, jako jsou templáty, jsou v kavitě zadrženy. Molekula, která 

strukturně do kavity nezapadá, nemůže být zadržena [25].  
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Poslední velkou skupinou moderních extrakčních metod jsou metody 

mikroextrakční. Využívají malých objemů vzorků a činidel. Často ale vyžadují určitou 

zručnost a praktické zkušenosti analytika. Mikroextrakční metody zažívají velký rozkvět 

a jsou děleny do dvou podskupin podle principu extrakce. První skupinou jsou extrakce 

odvozené od SPE. Mezi ně jsou řazeny mikroextrakce na tuhou fázi (SPME), 

mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu (MEPS), mikroextrakce na tuhou fázi 

pomocí plněných špiček pipet (μ-SPE-PT), disperzní extrakce na tuhou fázi (d-SPE, např. 

QuEChERS), disperzní mikroextrakce pomocí plněných špiček pipet (μ-dSPE-PT) a sorpční 

extrakce míchadlem (SBSE). Druhou skupinu tvoří mikroextrakce založené na principu 

LLE. Příkladem jsou mikroextrakce do jedné kapky rozpouštědla (SDME), mikroextrakce 

v kapalné fázi pomocí dutého vlákna (HF-LPME), disperzní mikroextrakce z kapaliny do 

kapaliny (DLLME), paralelní mikroextrakce pomocí umělých kapalných membrán 

(PALME), extrakce z kapaliny do kapaliny podpořená tuhou fází (SLE) či extrakce 

využívající elektromembrány (EME) [16][18][20][26].  

V posledních letech lze pozorovat i další trendy, mezi něž patří využití 

nanomateriálů jako sorbentů pro extrakce, zavedení superkritické fluidní extrakce (SFE), 

nebo analýza DMS [16]. Vybrané moderní přístupy umožňující rychlou prostupnost 

vzorků laboratoří budou podrobně diskutovány v následující části práce. 
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Obr. 3:  Rozdělení moderních přístupů v úpravě biologických vzorků.  TFC -  chromatografie s turbulentním průtokem, SPME – mikroextrakce na tuhou fázi, RAM - materiály 
s omezeným přístupem, MIPs – molekulárně vtištěné polymery, MEPS – mikroextrakce pomocí plněného tuhého sorbentu, μ-dSPE-PT – disperzní mikroextrakce pomocí 
plněných špiček pipet, SBSE -  sorpční extrakce míchadlem,   d-SPE – disperzní extrakce na tuhou fázi (např. QuEChERS), μ-SPE-PT -  mikroextrakce pomocí plněných špiček 
pipet,  SDME – mikroextrakce pomocí jedné kapky rozpouštědla, HF-LPME – extrakce v kapalné fázi pomocí dutého vlákna, DLLME – disperzní mikroextrakce z kapaliny do 
kapaliny, EME -   extrakce využívající elektromembrány,    PALME  -  paralelní extrakce pomocí umělých kapalných membrán, SLE - extrakce z kapaliny do kapaliny podpořená 
tuhou fází, SFE – superkritická fluidní extrakce, DBS – suché krevní kapky. Obrázky převzaty ze zdrojů [27]-[47] a následně upraveny. 
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3.1.2.1 Mikroextrakce pomocí plněného sorbentu – MEPS 

MEPS je miniaturizovanou verzí SPE metody s několika odlišnostmi.  Na rozdíl od 

SPE, kde je sorbent pro zachycení analytu uložen v plastové kolonce, je tuhá fáze 

integrována přímo v kartridži v jehle, kterou je nasáván vzorek a všechna činidla. 

Sorbenty používané při MEPS extrakci jsou shodné se sorbenty pro SPE. Běžně dostupné 

jsou fáze s řetězci C2, C8, C18, iontově-výměnné sorbenty, polymerní fáze, MIP, RAM, 

fáze na bázi grafitického uhlíku. Množství sorbentu uloženého v patroně je oproti 

obvyklým desítkám miligramů pro SPE nižší, a to 1 – 2 mg. Jehla se sorbentem je 

připevněna na stříkačku o objemu 100 – 500 μl, která umožňuje nasávání jednotlivých 

roztoků ručně (Obr. 4), automaticky pomocí speciální pipety, či on-line ve spojení se 

separační technikou, kde je k provedení extrakce zapotřebí automatické stanice 

[2][3][48]-[50]. 

 

Obr. 4: Typy technik MEPS od ruční stříkačky po plně automatizovanou techniku. Obrázek převzat ze 
zdroje [49]  a upraven. 

Kroky MEPS procedury jsou obdobné jako postup SPE extrakce. Nejprve je nutné 

sorbent kondicionovat a ekvilibrovat. Po ekvilibraci kolonky je nanesen vzorek, obvykle 

objem 10 – 1000 μl. Sorbent se zachycenými analyty je promyt vhodnými činidly pro 
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odstranění balastních látek z matrice. Posledním krokem je aplikace elučního činidla 

(obvykle o objemu 100 μl). Vzorek je nakonec analyzován vybraným systémem – LC, 

plynovou chromatografií (GC), nebo kapilární elektroforézou s vhodnou detekcí. Po eluci 

analytu je nutné sorbent opakovaně promýt čistým MeOH nebo ACN, aby došlo 

k odstranění zbytku balastních látek z důvodu opakovaného použití sorbentu. Jednu 

patronu s tuhou fází lze použít na desítky až stovky extrakcí podle typu matrice, která je 

metodou upravována. Při extrakci komplexních matric, jako jsou plazma a krev, může 

dojít k ucpání sorbentu, kterému lze předejít dostatečným naředěním vzorku či srážením 

proteinů [1][2][19][48]-[50]. 

Mezi výhody MEPS extrakce patří kromě opakovaného použití sorbentu nízká 

spotřeba organických rozpouštědel a vzorku. MEPS umožňuje rychlé, selektivní a 

reprodukovatelné zakoncentrování analytů, které je možné plně automatizovat [48]-

[50].  

3.1.2.2 Mikroextrakce pomocí plněných špiček pipet – μ-SPE-PT a μ-dSPE-PT  

Mikroextrakce pomocí plněných špiček pipet je další modifikací tradiční SPE 

extrakce. Od SPE se liší v uložení sorbentu. Ten je umístěn v polypropylenové špičce 

pipety o objemu 200 μl. Může být buď 

volně uložený ve formě částic mezi dvěma 

fritami (disperzní mikroextrakce pomocí 

plněných špiček pipet- μ-dSPE-PT, či 

komerčním názvem DPX – disposable 

pipette tip extraction), nebo je tvořen 

vrstvou/vrstvami sorbentu bez frit 

(mikroextrakce pomocí plněných špiček 

pipet – μ-SPE-PT, komerčním názvem 

StageTip - STop And Go Extraction Tip). 

V obou případech jsou dostupné typy 

sorbentů obdobné jako pro SPE – 

monolitické sorbenty, C8 a C18, polymerní 

či iontově-výměnné fáze. Provedení extrakce spočívá v několika krocích. Nejprve je 

Obr. 5: (A) Špičky a možnost paralelního stanovení 
pomocí μ-dSPE-PT. (B) Špičky a možnost paralelní 
úpravy vzorku metodou μ-SPE-PT. Obrázky převzaty ze 
zdrojů [37][51][52] a upraveny.  
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nutné sorbent dostatečně aktivovat, následně je nanesen vzorek. Další krok extrakce 

spočívá ve vymytí balastních látek matrice a nakonec je analyt eluován vhodně zvoleným 

elučním činidlem. Špička je na rozdíl od MEPS sorbentu použitelná pouze na jednu 

extrakci. Obě uspořádání (μ-SPE-PT, μ-dSPE-PT) ale umožňují paralelní úpravu vzorků 

(Obr. 5), čímž zvyšují prostupnost vzorků laboratoří [16] [37] [53]-[61].  

μ-dSPE-PT a μ-SPE-PT se liší ve způsobu nanášení roztoků a vzorků (Obr. 6). Pro 

μ-dSPE-PT je typické, že veškeré kroky jsou prováděny pomocí pipety aspirováním a 

vypouštěním kapaliny přes sorbent. Analyt má tedy díky volně uloženým částicím 

sorbentu větší kontaktní plochu s tuhou fází. Naopak u μ-SPE-PT jsou všechny kapaliny 

nanášeny stejně jako u SPE, pipetou jsou aplikovány vrchním koncem špičky. Přes 

sorbent prochází díky aplikovanému tlaku či aplikované odstředivé síly (centrifuga) a 

veškerý eluát je sbírán do odpadních zkumavek, ve kterých jsou špičky umístěny [37] 

[53]-[61].   

 

Obr. 6: Způsob nanášení vzorku a dalších roztoků u jednotlivých přístupů využívajících sorbenty uložené 
v pipetovací špičce. (A) Při μ-dSPE-PT proceduře jsou kapaliny aspirovány pomocí pipety, při μ-SPE-PT (B) 
postupu jsou nanášeny shora a přes sorbent prochází díky aplikovanému tlaku nebo odstředivé síle. 
Obrázky převzaty ze zdrojů [62][63] a upraveny.    
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Špičky se sorbentem pro μ-SPE-PT lze velmi snadno připravit v laboratoři (Obr. 

7). Výroba spočívá ve vyříznutí sorbentu z SPE disku pomocí Hamiltonovy stříkačky a 

přemístění výřezu do špičky. Hlavními výhodami je možnost optimalizace množství a 

typu sorbentu a získání špiček s fází, která není komerčně dostupná, nebo špiček, ve 

kterých jsou nakombinované různé typy sorbentů, což je výhodné pro analýzu směsí 

látek o různých fyzikálně-chemických vlastnostech [37].  

 

Obr. 7: Příprava špiček pro μ-SPE-PT extrakci v laboratoři. Pro přípravu je třeba SPE disk daného sorbentu 
a jehly z Hamiltonovy stříkačky o různém průměru (1).  Pomocí jehly o větším průměru je vyříznut malý 
disk (2). Pomocí jehly o menším průměru je vtlačen do špičky pipety (3 – 8). Celý proces je opakován, 
dokud není ve špičce dostatečné množství sorbentu. Obrázek převzt ze zdroje [37]. 

Mezi přednosti obou metod patří jednoduché, nenáročné a rychlé provedení 

extrakce. Vzhledem k objemu používaných špiček je nutné nanášet malá množství 

vzorků i ostatních kapalin. Metody jsou tedy šetrné k životnímu prostředí a nejsou 

ekonomicky náročné. Ekonomickou náročnost snižuje i příprava vlastních plněných 

špiček v laboratoři. μ-dSPE-PT i μ-SPE-PT jsou robustní techniky s vysokou výtěžností a 

reprodukovatelností. μ-dSPE-PT lze navíc plně automatizovat [37] [53]-[61].  
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3.1.2.3 Analýza suchých skvrn matrice – DMS 

Analýza suchých skvrn matrice je řazena mezi metody, které jsou stále častěji 

využívány v rutinních analýzách v klinických a bioanalytických laboratořích. Kromě 

nejvíce rozšířené analýzy suchých krevních kapek (DBS), je možné stejným způsobem 

analyzovat i další matrice jako jsou sliny (DSS), plazma (DPS), moč (DUS), či 

cerebrospinální tekutina (CSF). Provedení analýzy je velmi jednoduché (Obr. 8). 

Analyzovaná biologická tekutina (15 – 50 μl) je odebrána na filtrační papír. Po jejím 

zaschnutí je z filtračního papíru vyříznut disk o průměru 3 – 5 mm, odkud jsou analyty 

extrahovány vhodným extrakčním činidlem. Extrakt je dále analyzován konvenčními 

technikami LC-MS nebo GC-MS. Druhou možností je přímá infúze ze skvrny do 

hmotnostního spektrometru (DI-MS) a následné vyhodnocení naměřených 

hmotnostních spekter [16][64]-[69].  

 

Obr. 8: Průběh analýzy ze  suchých krevních kapek (DBS): A – nanesení kapky krve na filtrační papír, B – 
zaschnutí krevní kapky, C – jednoduché uchovávání papírku za laboratorních podmínek, D – vyříznutí disku 
o přesném průměru, E – extrakce látek z disku, F – analýza extraktu pomocí LC-MS, případně přímý nástřik 
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do hmotnostního spektrometru (DI-MS) a interpretace naměřených spekter. Obrázky převzaty ze zdrojů 
[70][71] a následně upraveny.  

Analýza ze suchých kapek matrice přináší mnoho výhod, mezi které patří 

především snadný odběr vzorků, který může provést pacient po zaškolení i sám 

v domácím prostředí. Není tedy nutné navštěvovat speciální pracoviště. Požadované 

množství tělní tekutiny je minimální, a je tak snížena invazivnost odběru. Proto je 

metoda DBS používána při neonatálním screeningu genetických poruch. Je také vhodná 

pro pacienty se zánětem žil, při monitorování lékových hladin, či pro odběry při 

farmakologických studiích prováděných na zvířatech. Odebrané tekutiny lze po 

zaschnutí na médiu uchovávat při laboratorní teplotě. Metabolity či látky, které jsou 

v tělních tekutinách nestabilní, nepodléhají degradaci z důvodu rozložení a denaturace 

enzymů, jež nestabilitu způsobují. Ze stejného důvodu je zde sníženo i riziko přenosu 

infekce (např. hepatitida, HIV, atd.) na personál pracující se zaschlými kapkami. Další 

z výhod DMS je cenová nenáročnost a jednoduchost provedení. Kromě zmíněných 

výhod je třeba také zmínit nevýhody metody. Vzhledem k malému odebíranému 

množství vzorku je třeba citlivých analytických přístrojů. [16][64]-[69].  

3.1.2.4 Paralelní mikroextrakce pomocí umělých kapalných membrán – PALME 

Paralelní mikroextrakce pomocí umělých kapalných membrán, neboli PALME, je 

jedna z nejnovějších mikroextrakčních technik odvozených od LLE přesněji od HF-LPME. 

Je založená na umělých kapalných membránách, které jsou tvořeny porézním 

materiálem (nejčastěji polypropylenem) impregnovaným organickým rozpouštědlem 

nemísitelným s vodou. Tento film vytváří bariéru mezi vzorkem (donor) a akceptorovým 

roztokem, které jsou velmi často na bázi vodných roztoků. Vzhledem k fyzikálně-

chemickým vlastnostem tak zabrání přechodu balastních látek, jako jsou fosfolipidy, soli, 

proteiny, z matrice a snižuje tak matricové efekty (Obr. 9). Analyty přechází na základě 

pasivní difúze [72][73]. 
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Obr. 9: PALME jako funkční metoda pro odstranění fosfolipidů z lidské plazmy. Pomocí UHPLC-MS metody 
byly analyzovány vzorky plazmy po srážení proteinů (PP) a PALME. Pro porovnání je také přiložen záznam 
slepého pokusu (samotná mobilní fáze).  

Na rozdíl od již zmiňované HF-LPME je PALME uzpůsobena pro paralelní extrakci 

až 96 vzorků najednou. Je prováděna v destičkách s 96 jamkami. V prvním kroku jsou do 

jamek donorové destičky naneseny vzorky o maximálním možném objemu 300 μl. 

Vzorkem je obvykle biologická tekutina, u které je třeba upravit pH tak, aby analyty 

nebyly v ionizované formě. V dalším kroku jsou připraveny umělé kapalné membrány, 

které tvoří dno každé jamky akceptorové destičky. Na polypropylenovou membránu je 

napipetováno organické rozpouštědlo (2 – 3 μl) nemísitelné s vodou. Dovnitř jamky 

akceptorové destičky je následně napipetován akceptorový roztok o takovém pH, aby 

sledované analyty přecházely v nabitém stavu. Pro bazické analyty jsou proto používány 

kyselé roztoky, pro kyseliny potom roztoky zásaditého pH. Následně je akceptorová 

destička vložena do destičky donorové, sestava je přikryta víčkem (sendvičový formát, 

Obr. 10) a vložena na třepačku, kde probíhá vlastní extrakce. Dobu a intenzitu třepání je 
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třeba optimalizovat stejně jako složení vzorku a akceptorového roztoku [72][73]. 

 

Obr. 10: (A) Sendvičový formát sestavy pro PALME extrakci, kde (a) je akceptorová destička, na jejímž dně 
se nachází membrána, a (b) je jamková destička se vzorky, tzv. donorová destička. (B) představuje jednu 
jamku pro extrakci jednotlivého vzorku. Obrázek převzat ze zdroje [43] a upraven. 

Mezi hlavní výhody PALME patří krátký čas analýzy, kdy je možné během 15 – 60 

minut extrahovat až 96 vzorků. Metoda je velmi šetrná k životnímu prostředí, je velmi 

jednoduchá na provedení a nevyžaduje žádné speciální zaškolení operátora. Finální 

extrakt nevyžaduje žádné další úpravy a je možné jej po přenesení do insertu ihned 

dávkovat do konvenčních analytických systémů. Výhodou je také již zmiňované 

odstranění fosfolipidů, které jsou zodpovědné za vznik matricových efektů při MS 

detekci [1][43][72][73].  

3.1.2.5 Extrakce pomocí elektromembrány – EME, a paralelní extrakce pomocí 

elektromembrán – Pa-EME 

Extrakce pomocí elektromembrány (EME) je dalším typem extrakce odvozené od 

LPME. Analyty jsou extrahovány z vodného vzorku pomocí organického rozpouštědla 

ukotveného v pórech stěny dutého vlákna, které tak tvoří podpůrnou kapalnou 

membránu, do vodné akceptorové fáze umístěné uvnitř dutého vlákna. Hnací silou 

extrakce je aplikovaný stejnosměrný elektrický potenciál (1 – 300 V) vedený přes 

membránu, kde jedna elektroda je vložena ve vzorku a druhá elektroda je umístěna 

v extrakčním činidle. Pro úspěšnou migraci analytů je třeba, aby elektroda 

v akceptorovém roztoku byla opačného náboje, než je náboj analyzovaných látek. Pro 

analýzu bazických látek (kationty) je třeba udržovat pH vzorku i pH akceptorového 

roztoku neutrální až kyselé, aby analyty vykazovaly kladný náboj. V akceptorovém 

roztoku je umístěna katoda. Pro analýzu kyselin (anionty v disociované formě) je nutné 

udržovat pH obou roztoků neutrální až bazické, elektrodou vloženou do akceptorového 
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roztoku je kladně nabitá anoda. Mezi výhody EME patří nízká spotřeba organických 

rozpouštědel, díky aplikaci elektrického potenciálu je velmi urychlen čas extrakce 

(obvykle 5 a méně minut). Membrána je navíc dobrou bariérou pro extrakci balastních 

složek matrice. Metoda EME umožňuje velmi efektivní přečištění a zakoncentrování 

vzorku. EME je také možné použít pro extrakci bazických i kyselých látek z roztoku 

zároveň tak, že jsou do vzorku ponořena dvě dutá vlákna a v každém vlákně je vložena 

elektroda s jiným nábojem. EME také umožňuje současnou extrakci polárních i 

nepolárních analytů z jednoho vzorku. V tomto případě jsou v extrahovaném roztoku 

ponořeny také dvě vlákna. Každé vlákno je ale impregnováno jiným organickým 

rozpouštědlem podle toho, k jaké dílčí extrakci je použito. Oba extrakty se následně 

smísí a je možné je nastříknout do zvoleného analytického systému. Další výhodou EME 

je možnost současné extrakce až 96 vzorků pomocí takzvané paralelní EME (Pa-EME) 

[26][74] - [76].  

Pa-EME je metoda, která byla poprvé použita v roce 2010, kdy byly tři jednotky 

pro EME paralelně spojeny s jednou 9 V baterií. Toto uspořádání umožnilo extrakci látek 

ze 3 různých vzorků plazmy. Složitá manipulace se systémem Pa-EME využívající dutá 

vlákna vedla k vývoji 96 jamkového formátu (Obr. 11), který stejně jako PALME využívá 

96 jamkové destičky pro extrakci analytů. Od PALME se uspořádání liší přidáním 

hliníkové fólie na akceptorovou i donorovou destičku, které slouží jako elektrody. Hnací 

silou extrakce je elektrické napětí vložené na fólii [77].  

 

Obr. 11: (A) EME extrakce v jedné jamce pomocí dutého vlákna, (B) paralelní uspořádání Pa-EME pro 
souběžnou extrakci 96 vzorků. Obrázky převzaty ze zdrojů [76][77]  a upraveny. 
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3.1.2.6 Extrakce z kapaliny do kapaliny podpořená tuhou fází – SLE 

Extrakce z kapaliny do kapaliny podpořená tuhou fází (SLE – supported liquid 

extraction) je dalším typem extrakce, která umožňuje paralelní úpravu až 96 vzorků. Byla 

odvozena od LLE pro zvýšení prostupnosti vzorků laboratoří a pro odstranění nevýhod 

LLE, mezi které patří kromě časové náročnosti také složitá manipulace se vzorky, potřeba 

většího objemu vzorku, tvorba emulzí, které způsobují složité oddělení fází, a nízká 

výtěžnost. Formát SLE je obdobný jako u PALME. Pro extrakci se používá destička až s 96 

kartridžemi (Obr. 12), ve kterých je uložena křemelina. Křemelina s velkým množstvím 

pórů slouží jako inertní nosič pro adsorpci vodných vzorků s obsahem analytů. Ve 

srovnání s SPE, kde dochází k záchytu analytů na sorbent, v SLE proceduře není třeba 

křemelinu kondicionovat a lze na ni přímo nanést vzorek. Analyty jsou extrahovány 

činidlem, kterým je stejně jako v LLE organické rozpouštědlo nemísitelné s vodou 

[15][78]-[81].  

Mezi výhody SLE techniky patří snadná manipulace, časová nenáročnost 

provedení, nízká cena a možnost automatizace kroku úpravy vzorku. Shodně s PALME je 

i SLE účinnou metodou pro odstranění fosfolipidů způsobujících matricové efekty [78]-

[81]. 

 

 

Obr. 12: (A) destička s křemelinou pro SLE. (B) postup SLE extrakce: nejprve je nanesen vodný vzorek, 
dojde k naadsorbování vodného vzorku na křemelinu, následně je analyt vymyt vhodným extrakčním 
činidlem nemísitelným s vodou. Obrázky převzaty z [82][81][83] a dále upraveny. 
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3.1.2.7 Disperzní extrakce na tuhý sorbent  - d-SPE 

Disperzní SPE (d-SPE) je alternativou ke konvenční SPE metodě. Ja založena na SPE 

principu s tím rozdílem, že ke vzorku je přidán sorbent. Sorbent není kondicionován a po 

přidání je dispergován v objemu vzorku obvykle protřepáním, či centrifugací. Volné 

částice sorbentu zvyšují plochu, se kterou přijdou analyty do kontaktu, čímž se zvyšuje 

výtěžnost extrakce. d-SPE lze provést dvěma způsoby. Pomocí sorbentu lze vyvázat 

analyzované látky a ty pak vymýt stejně jako v SPE. Druhou možností je navázání 

balastních látek na sorbent a analýza zbylé přečištěné kapaliny [84].  

Příkladem d-SPE je metoda QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and 

Save Extraction). Rychlá, jednoduchá, levná, účinná, robustní a bezpečná extrakce patří 

mezi populární metody pro úpravu vzorků především v analýze potrevin. Původně byla 

vyvinuta pro analýzu pesticidů v ovoci a zelenině s vysokým obsahem vody, v současné 

době je používána i pro forenzní analýzu či při analýze vzorků životního prostředí. 

Metoda QuEChERS je založena na dvou hlavních krocích (Obr. 13), na extrakci do 

kapaliny a d-SPE [85][88]. 

 

Obr. 13: (A) Extrakce QuEChERS, extrakt (B) před přídavkem a (C) po přídavku sorbentu, kdy dojde k 
navázání nečistot a odstranění balastních látek. Obrázek převzat ze zdroje [89] a upraven. 

 V prvním kroku (Obr. 14) je ke vzorku přidáno organické rozpouštědlo (nejčastěji 

ACN) pro extrakci vodného vzorku. Ke směsi je dále přidávána sůl, konkrétně NaCl a 

MgSO4, případně další soli. Přídavek soli zlepšuje přechod analytu do organického 

rozpouštědla a zvyšuje tak výtěžnost a selektivitu extrakce. Ve druhém kroku je 

k organickému extraktu přidán sorbent pro disperzní extrakci d-SPE. Úkolem sorbentu 

je odstranit balastní látky a nechtěné sloučeniny tak, aby byl vzorek pro analýzu co 

nejčistší. Jako sorbenty lze použít klasické SPE sorbenty, na příklad C18, C8, grafitický 
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uhlík, či amin s primární nebo sekundární skupinou. Mimo zmíněných sorbentů je 

součástí tuhé fáze také MgSO4, který odstraní přebytky vody z extraktu. Parametry 

stejně jako u předchozích metod závisí na analyzovaných látkách a typu matrice, a je 

třeba je vhodně zoptimalizovat. Výsledný extrakt je možné analyzovat pomocí LC, GC 

systémů či kapilární elektroforézy [85][88].  

 

Obr. 14: Znázornění extrakce QuEChERS: A – homogenizace vzorku, B – navážení vzorku do centrifugační 
zkumavky, C – přidání organického rozpouštědla a protřepání, D – přidání solí, E – centrifugace, F – 
odebrání organického extraktu a jeho přenesení do zkumavky se sorbentem pro disperzí extrakci, G – 
protřepání a centrifugace, H – přenesení přečištěného extraktu do vialky, ze které je vzorek dávkován do 
analytického systému. Obrázek převzat z [90]. 

Mezi nesporné výhody QuEChERS patří snížení spotřeby organických rozpouštědel 

a množství vzorku ve srovnání s konvenční LLE a SPE. Vzhledem k rychlému provedení je 

možné připravit až 20 vzorků během několika desítek minut (30 – 40 min), čímž metoda 

zvyšuje prostupnost jednotlivých vzorků laboratoří. Navzdory rychlosti a jednoduchému 

provedení není metoda stále automatizovaná z důvodu používání centrifugy a třepaček 

[87][88].  
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3.2 Rychlé chromatografické metody 

Kapalinová chromatografie (LC) je účinná separační metoda, která našla široké 

uplatnění v mnoha odvětvích, jako je na příklad analýza potravin, environmentální 

analýza, farmaceutická analýza, forenzní analýza, či bioanalýza. Cílem vývoje 

bioanalytických metod je optimalizovat rychlé, spolehlivé a účinné procedury pro 

kvalitativní i kvantitativní analýzy. Chromatografické metody jsou v laboratořích často 

metodou volby pro analýzu poměrně složitých směsí látek různé polarity, acidobazických 

vlastností v různých matricích [2][4]. 

3.2.1 Účinnost chromatografického systému 

Účinnost separace v chromatografickém systému je dána bezrozměrnou 

veličinou N, která značí počet teoretických pater. Čím vyšší je počet teoretických pater, 

tím vyšší je účinnost kolony. N není konstantní veličinou, je ovlivněna historií kolony a 

také retenčním faktorem látky použité pro výpočet. Účinnost kolony udává míru 

rozmývání elučních zón. Vlivy ovlivňující rozmývání elučních zón popisuje van 

Deemterova rovnice [91].  

𝑯 = 𝑨 + 
𝑩

𝒖
+ 𝑪𝒖 = 𝟐𝝀𝒅𝒑 +

𝟐𝜸𝑫𝑴

𝒖
+

𝒇(𝒌)𝒅𝒑
𝟐𝒖

𝑫𝑴
 

Ta popisuje příspěvek jednotlivých členů A, B, a C k výškovému ekvivalentu teoretického 

patra kolony H, udávající účinnost kolony.  A odpovídá vířivé difúzi, člen B podélné difúzi, 

C odporu proti převodu hmoty mezi mobilní a stacionární fází a jako u je značena lineární 

průtoková rychlost mobilní fáze. dp je průměr částice kolonové náplně, DM značí difúzní 

koeficient analytu, λ je koeficient nerovnoměrného plnění chromatografické kolony, γ je 

korekční faktor charakterizující tvar kanálku v náplni kolony a k  retenční faktor analytu. 

 Z teorie vyplývá několik závěrů. Snížení velikosti částic ve stacionární fázi vede ke 

zvýšení rychlosti separace a zvýšení účinnosti kolony. Zvýšení průtoků vede ke snížení 

podélné difúze, a tím ke zvýšení separační účinnosti. U SFC díky nízké viskozitě a vysokým 

hodnotám difúzních koeficientů látek v CO2 dochází ke zvýšení účinnosti separace. 

S rostoucí průtokovou rychlostí se snižuje odpor proti převodu hmoty, a tím je sníženo 

rozmytí elučních zón [92][93].  
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Studie [94] měla za cíl porovnat vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC), 

ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (UHPLC), superkritickou fluidní 

chromatografii (SFC) a ultra-vysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii 

(UHPSFC) pomocí van Deemterových křivek. Bylo prokázáno, že zmenšení velikosti částic 

v chromatografickém systému vede ke zvýšení účinnosti. Závěry studie také prokázaly, 

že lineární průtoková rychlost mohla být  v UHPLC a UHPSFC systému zvýšena, aniž by 

došlo k výraznému poklesu účinnosti. Následkem snížení velikosti částic byl také pokles 

odporu proti převodu hmoty, jehož snížení vedlo ke zvýšení účinnosti kolon s menšími 

částicemi. Rozdíly jsou výraznější pro SFC díky nižší viskozitě mobilní fáze a vyšším 

hodnotám difúzních koeficientů analyzovaných látek. U UHPSFC systémů je účinnost 

zachována i při vysoké linární průtokové rychlosti i díky vlastnostem použité mobilní fáze 

a lze tak používat několikanásobně vyšší průtoku v porovnání s UHPLC, což vede ke 

zrychlení analýzy [93]-[94][95].   

 

 

Obr. 15: van Deemterovy křivky naměřené za podmínek uvedených v [94] pro separaci v LC systému 
s kolonou o velikosti částic 3,5 μm (modrá křivka), s částicemi o průměru 1,7 μm (červená křivka) a v  SFC 
systému s kolonou o velikosti částic 3,5 μm (fialová křivka), s částicemi o průměru 1,7 μm (zelená křivka). 
Zdroj [94]. 

   

3.2.2 Moderní trendy v kapalinové chromatografii 

V posledních letech bývá klasická HPLC často nahrazována modernějšími směry, 

které umožňují zrychlit analýzu při zachování či zvýšení účinnosti separace. Mezi tyto 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967312015439#gr1
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směry patří UHPLC, použití povrchově porézních částic a použití monolitických kolon. 

Kromě uvedených směrů se do pořadí dostávají také chromatografické metody, 

s rozdílnou selektivitou oproti klasické chromatografii na reverzní fázi (RP-HPLC). Mezi 

ně jsou řazeny chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) a superkritická fluidní 

chromatografie (SFC), která je řazena i mezi metody, které zvyšují účinnost separace 

[2][4]. 

3.2.2.1 Zvýšení účinnosti separace 

3.2.2.1.1 Superkritická fluidní chromatografie 

Superkritická fluidní chromatografie (SFC) je separační metoda, která byla 

v minulých desetiletích zastíněna rychle se rozvíjející HPLC a GC. V současné době se 

však začíná dostávat do popředí zájmu v mnoha odvětvích analytické chemie. SFC 

využívá instrumentaci podobnou HPLC. Od HPLC se liší zejména používanou mobilní fází, 

kterou je v tomto případě nadkritická tekutina, nejčastěji stlačený CO2 s přídavkem nebo 

bez přídavku organických rozpouštědel. Tento přídavek však ovlivňuje fyzikální 

skupenství CO2, kdy může kontinuálně docházet k přechodu mezi subkritickým a 

nadkritickým stavem. I když mobilní fáze není vždy striktně v nadkritickém stavu, je 

odbornou veřejností akceptován široce užívaný název SFC [92]-[105].  

3.2.2.1.1.1 Superkritická tekutina 

Nadkritický stav tekutiny je takové skupenství, kdy tlak a teplota látky dosáhnou 

vyšších hodnot než je kritická teplota a kritický tlak. Nejčastější definice Nadkritického 

stavu pro čisté sloučeniny vychází ze zachování rovnováhy plynného a kapalného 

skupenství, které je znázorňováno P-T fázovými diagramy. Na obrázku (Obr. 16) je 

znázorněn diagram pro CO2, který ukazuje vztah mezi tlakem a teplotou kapaliny a její 

páry, kde body na fázovém diagramu P = f(T) zobrazují rovnováhu mezi kapalným a 

plynným skupenstvím. Rovnovážná křivka nasycených par existuje pouze mezi trojným 

bodem T, kde látka existuje ve 3 skupenstvích současně (plyn, pevná látka a kapalina), a 

mezi bodem kritickým K, který křivku nasycených par zakončuje. Při teplotách, které jsou 

nižší, než je T, existuje látka pouze v plynném a pevném stavu, termodynamicky stálá 
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kapalina neexistuje. Pokud je hodnota teploty nebo tlaku vyšší než bod T, klesne hustota 

kapaliny. Naopak, ze zvyšující se teplotou hustota plynu vzrůstá a zvyšuje se tlak par. 

V bodě K si hustota plynu a kapaliny jsou rovny a rozdíl mezi těmito dvěma skupenstvími 

se stírá. Vzniká tak tekutina, která je nazývána nadkritickou a existuje pouze za teplot a 

tlaků vyšších, než je hodnota kritického bodu K. Pokud jsou hodnoty tlaku a teploty nižší 

než bod K, jedná se o subkritické podmínky [106][107].  

 

Obr. 16: Fázový diagram pro CO2 zobrazující křivku nasycených par a stav nadkritické tekutiny. Obrázek 
převzat ze zdroje [108] a upraven. 

Poprvé byla nadkritická tekutina pro separaci použita Klesperem a kol. v roce 

1962 ještě před příchodem HPLC technologie. Jako mobilní fáze byly použity 

dichlodifluormethan a monochlordifluormethan. V průběhu dalších studií byly 

testovány další látky, které se jevily jako vhodné mobilní fáze pro SFC.  V následující 

tabulce (Tab. 2) jsou uvedeny zkoušené látky včetně hodnot kritické teploty a tlaku [92] 

[93][106][107].  

 MW TK (°C) PK (bar) 

oxid uhličitý 44,01 31,3 73,7 
voda 18,02 373,9 220,6 
oxid dusný 44,01 36,5 72,5 
amoniak 17,03 132,2 113,3 
dichlodifluormethan 120,91 111,9 41,4 
chlordifluormethan 86,47 96,2 49,9 
methan 16,04 -82,4 46,0 
ethan 30,07 32,2 48,7 
propan 44,09 96,7 42,5 
methanol 32,04 240,5 78,9 
ethanol 46,07 241,8 61,5 

Tab. 2: Vybrané látky, které byly zkoušeny jako potenciálně vhodné mobilní fáze pro SFC a jejich 
molekulové hmotnosti (MW), kritické teploty (TK) a tlaku (PK). Převzato z [107]. 
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U všech testovaných látek bylo také kromě schopnosti snadno přejít do 

superkritického stavu nutné zvážit i jejich bezpečné použití, nízkou toxicitu, či 

nehořlavost. Proto byl a je jako mobilní fáze v SFC pro svoji bezpečnost, inertnost, 

dostupnou vysokou čistotu a nízkou cenu nejčastěji používán CO2, jehož kritické hodnoty 

teploty a tlaku jsou snadno dosažitelné v laboratorních podmínkách. Další výhodou 

použití CO2 je jeho velmi dobrá mísitelnost s organickými rozpouštědly, jako jsou MeOH, 

ACN, či ethanol, které zvyšují eluční sílu, mění polaritu samotného CO2 a umožňují tak 

úspěšné použití SFC nejen pro separaci nepolárních, ale také polárních látek. Přídavek 

organického modifikátoru mění polaritu mobilní fáze, která je klíčová pro eluci látek 

z kolony. Jeho přídavkem ale dochází také ke změně kritické teploty a tlaku. Při 

zvyšujícím se množství modifikátoru v mobilní fázi dochází ke zvýšení kritických hodnot, 

které jsou hůře dosažitelné, mobilní fáze je tedy v subkritickém stavu. Díky 

kontinuálnímu přechodu mezi subkritickým a superkritickým stavem jsou však 

zachovány veškeré výhody chromatografie a technika může být úspěšně používána [92] 

[93][106][109]. 

3.2.2.1.1.2 SFC instrumentace 

Přístroj je obvykle složen z binárního čerpadla – jedno je chlazené a čerpá CO2, druhé 

čerpá modifikátor. Po čerpadlech je do systému zapojen mixér, kde dochází ke 

směšování mobilní fáze. Vzorky jsou do systému dávkovány pomocí automatického 

dávkovače a vícecestného ventilu, který přepíná mezi tokem mobilní fáze a vzorkem. 

Vzorek je veden na kolonu vyhřívanou v termostatu a je detekován na detektoru. Mezi 

nejčastěji používané detektory v SFC patří UV/VIS, PDA, MS detektor, používány jsou 

také odpařovací detektor rozptylu světla (ELSD) a aerosolový detektor nabitých částic 

CAD). Z detektoru je mobilní fáze vedena do regulátoru zpětného tlaku (BPR) a následně 

do odpadu [109]-[111]. 
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Obr. 17: Schéma SFC přístroje: čerpadla, automatický dávkovač vzorků, termostat (HX) s kolonou, 
detektor, regulátor zpětného tlaku (BPR), odpad. Zdroj [111]. 

ČERPADLO a SMĚŠOVAČ MOBILNÍ FÁZE 

V SFC instrumentaci jsou obvykle využívána binární čerpadla, kde jedno čerpadlo 

je zodpovědné za čerpání a chlazení CO2 a druhé potom za čerpání modifikátoru. 

V závislosti na fyzikálním stavu CO2 (kapalina, nebo plyn) čerpaného do systému existuje 

několik typů čerpadel, která mají za úkol CO2 pouze čerpat, nebo i kondenzovat do 

kapalného stavu. Velmi často je používán CO2 stlačený v tlakové lahvi, který existuje při 

laboratorní teplotě jako kapalina s vysokou hustotou, jenž je v rovnováze s plynnou fází 

o nižší hustotě. Jakékoliv zvýšení teploty nebo snížení tlaku po opuštění tlakové láhve 

vede k odpaření části kapaliny, která může poškodit čerpadlo a zastavit průtok mobilní 

fáze. Proto je velmi důležité udržovat čerpadlo pro CO2 na určité teplotě tak, aby jeho 

hustota odpovídala podmínkám SFC. Optimální hustotu CO2 obvykle dosahuje při 

teplotě 4 – 5 °C, na kterou musí být pístová hlavice pro jeho čerpání chlazena. Chlazení 

tekutiny je zároveň nutné pro snížení kompresního poměru potřebného k čerpání CO2.  

Komprese CO2 je také nutná k udržení konstantního průtoku. Používaná čerpadla pracují 

na principu reciprokého pohybu, kdy jedna je hlavice plněna a druhá vytlačuje mobilní 



48 

 
 

fázi dále do systému. Výsledná mobilní fáze je smísena ve směšovači.  Směšovač je krátká 

kolona o malém vnitřním objemu naplněná ocelovými kuličkami [109]-[111].  

DÁVKOVAČ VZORKŮ 

Pro dávkování vzorků jsou využívány automatické dávkovače s karusely, kam jsou 

umísťovány vzorky ve vialkách stejně jako v LC systémech. Pro nasátí vzorku je používána 

stříkačka a šesticestný nástřikový ventil, který zároveň vede mobilní fázi na kolonu.  

V průběhu nástřiku je vzorek aspirován z vialky pomocí jehly a je veden do nástřikové 

smyčky přes jehlový port. Jakmile ventil přepne do nástřikové polohy, smyčka je pod 

vysokým tlakem. Po přepnutí ventilu do polohy, kdy proudí mobilní fáze, kapalina ve 

smyčce expanduje až 500krát. Proto je důležité, aby jehla a stříkačka zůstala v jehlovém 

portu při změně pozice ventilu, protože jinak by došlo ke kontaminaci celého 

autosampleru vzorkem i mobilní fází. Expandující kapalina je odváděna odpadní 

kapilárou do odpadní lahve. Po provedení nástřiku jsou jehla a kapiláry propláchnuty 

promývacím rozpouštědlem pomocí nízkotlakého čerpadla [109]-[111].   

KOLONOVÝ TERMOSTAT 

 

Stabilní teplota na koloně je v SFC velmi důležitá z hlediska zachování hustoty 

CO2, která je závislá na teplotě a tlaku. Pro zachování vlastností mobilní fáze a účinnosti 

separace je tedy nutné kontrolovat a udržovat stálou teplotu na koloně. Pro udržení 

dané teploty jsou v kolonovém termostatu u každé kolony instalovány tzv. preheatery, 

které mobilní fázi chladí nebo ohřívají na danou teplotu a pak ji po celou dobu měření 

udržují na konstantní hodnotě. Teplota při SFC separacích se obvykle pohybuje v rozmezí 

20 – 90 °C [109]-[111].     

REGULÁTOR ZPĚTNÉHO TLAKU  

 Pro kontrolu tlaku systému je v SFC instrumentaci za kolonovým termostatem 

zařazen regulátor zpětného tlaku. Jeho funkcí je udržovat požadovaný tlak na výstupu 

z kolony. Pokud je jako mobilní fáze použit čistý CO2, je monitorování tlaku důležité, 

protože při změně tlaku dojde ke změně hustoty CO2, a tím i změně jeho eluční síly, 

retence a selektivity. Jakmile je použit modifikátor, změna tlaku nemá příliš velký vliv na 
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změnu selektivity a retence. Regulace zpětného tlaku je nutná pro stabilní retenční časy 

a pro nízký šum základní linie. V minulosti byly používány mechanické regulátory. V 

současnosti jsou v systémech používány elektronické regulátory [109]-[111]. 

DETEKTORY 

 Nejpoužívanější detektory v SFC instrumentaci jsou UV/PDA, ELSD, CAD a MS 

detektor (viz 3.2.3.2). 

UV a PDA DETEKTOR 

 UV a PDA detektory patří k nejpoužívanějším detektorům pro SFC analýzy 

vzhledem k jejich relativní univerzálnosti a dostačující citlivosti v mnoha aplikacích. 

V systému jsou řazeny před regulátor zpětného tlaku. Optická cela, ve které je vzorek 

detekován, musí být odolná vůči vysokým tlakům. Citlivost analýzy je ovlivněna 

poměrem signálu k šumu. Základní linie má v SFC vyšší šum než v HPLC. Hladina šumu je 

ovlivněna hustotou tekutiny. Čím vyšší je hustota mobilní fáze, tím vyšší je i šum základní 

linie chromatogramu. Kolísání základní linie může být způsobeno kolísáním tlaku, které 

vzniká při čerpání mobilní fáze, či v regulátoru zpětného tlaku.  Snížit šum základní linie 

je možné snížením hustoty, ke které dojde při zvýšení teploty mobilní fáze [109].  

ELSD a CAD DETEKTORY 

 ELSD a CAD detektory jsou vhodné pro detekci látek, které ve své molekule 

neobsahují chromofory a pro analýzu převážně netěkavých látek. Jsou označovány jako 

univerzální detektory, protože jejich odezva je zcela závislá na hmotnostní koncentraci 

analytů bez ohledu na jejich molekulární strukturu. Jejich výhodou je kromě vysoké 

citlivosti a univerzálnosti, také relativně široké dynamické rozmezí a jednoduché použití. 

Nevýhodou může být závislost odezvy na koncentraci organické složky v mobilní fázi při 

použití gradientové eluce [109][112][113].  

3.2.2.1.1.3 Základní parametry pro optimalizaci SFC metody 

Mezi parametry, které je třeba při vývoji metody využívající SFC optimalizovat, 

patří volba mobilní fáze a jejího průtoku, volba stacionární fáze, teploty na koloně, 

zpětného tlaku a složení směsi, ve které je vzorek do systému dávkován.  
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MOBILNÍ FÁZE 

Nejvýraznější změnou během vývoje SFC prošla mobilní fáze. V počátcích metody 

se jednalo o tekutiny v nadkritickém stavu. Později, s rozvojem náplňových kolon, došlo 

ke změně složení mobilní fáze, kdy se k mobilní fázi začala přidávat organická 

rozpouštědla a další složky. Mezi výhody mobilní fáze v SFC patří vysoký difúzní 

koeficient a nízká viskozita. Proto je optimální průtoková rychlost u SFC systémů vyšší 

než u LC a je tak možné urychlit separace [93][114].  

Hlavní složkou mobilní fáze v moderní superkritické fluidní chromatografii je CO2. 

Samotný CO2 je nepolární látka, která není vhodná pro eluci polárních analytů, které 

mohou interagovat pomocí vodíkových donor/akceptorových vazeb s volnými  polárními 

skupinami stacionární fáze. Tato silná interakce způsobuje jednak horší eluci těchto látek 

a také jejich chvostování. Pro zvýšení eluční síly samotného CO2 a zabránění interakcím 

mezi analyty a volnými aktivními silanolovými skupinami stacionární fáze jsou do mobilní 

fáze přidávány polární organická rozpouštědla, zvaná organické modifikátory. 

Modifikátorem první volby je pro většinu aplikací díky své nejvyšší eluční síle MeOH. 

Mezi další modifikátory patří EtOH, IpOH a ACN, případně jejich kombinace v koncentraci 

5 – 50 % celkového objemu mobilní fáze.  Kromě změny eluční síly (Obr. 18) a polarity 

CO2 přidané modifikátory ovlivňují také hustotu mobilní fáze za daných podmínek. Tyto 

změny pak mohou ovlivnit selektivitu a retenci. [92][104][109][114][115]. 

 

Obr. 18: Ovlivnění retence tokoferolu změnou použitého modifikátoru. (A) - MeOH, (B) - EtOH. Obrázek 
převzat ze zdroje [116] a upraven. 

Efekt modifikátoru spočívá především v pokrytí silanolových skupin na 

stacionární fázi  na základě vodíkových interakcí a ve změně polarity mobilní fáze. Při 
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analýze kyselých či bazických látek dochází k ovlivnění retence a tvaru píků především u 

silných kyselin a zásad. Z tohoto důvodu jsou do mobilní fáze přidávána tzv. aditiva, která 

umožňují jejich analýzu pomocí SFC. Aditiva mění kyselost mobilní fáze a tím i disociaci 

analytů a funkčních skupin na stacionární fázi, čímž ovlivňují retenci. Mohou modifikovat 

povrch stacionární fáze a změnit tak interakci analytu a funkčních skupin mobilní fáze, či 

vytvářet iontové páry s nabitými analyzovanými látkami. Mezi nejčastěji používaná 

aditiva patří kyseliny (mravenčí, octová, trifluoroctová), baze (hydroxid amonný, 

diethylamin, triethylamin), či soli (octan amonný, mravenčan amonný) a voda. Nízké 

koncentrace těchto látek zlepšují tvar píku (Obr. 19) díky ovlivnění ionizace analytů a 

funkčních skupin na stacionární fázi a mohou také ovlivnit selektivitu.  Výhodou těkavých 

solí jako přidaných aditiv je jejich kompatibilita ve spojení s hmotnostní detekcí [92] 

[93][104][93][109][114][115]. 

 

Obr. 19: Vliv aditiva na selektivitu a tvar píku. (A) Mobilní fáze bez aditiva, (B) mobilní fáze s 20 mM NH4OH 
jako aditivem. Analyzované látky: pethidin (a), buprenorfin (b), dextrometorfan (c), kodein (d), folkodin 
(e), morfin (f). Obrázek převzat ze zdroje [104] a upraven. 

STACIONÁRNÍ FÁZE 

Stacionární fáze pro SFC lze rozdělit na chirální a achirální fáze [93].   

Pro achirální látky je SFC univerzální separační metodou, jelikož umožňuje 

analýzu látek na koloně s polární i nepolární stacionární fází s totožnou mobilní fází. SFC 

tak může nahradit chromatografii na RP-HLC, chromatografii na normálních fázích (NP-

HPLC), HILIC či bezvodou LC. Z toho vyplývá, že jako stacionární fáze v SFC mohou být 

použity jak čisté silikagelové sorbenty vysoké polarity, tak stacionární fáze modifikované 
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dlouhými nepolárními řetězci, či jinými funkčními skupinami. První achirální kolony byly 

představeny již v 80. letech. Jednalo se o 2-ethylpyridinovou (2-EP) skupinu navázanou 

na čistém silikagelu. Tuto kolonu představila firma Princeton Chromatography 

[92][93][109][114]. V současné době lze stacionární fáze charakterizovat na základě 

LSER (linear solvent energy relationship). Pomocí této metodiky bylo proměřeno 

retenční chování analytů za totožných chromatografických podmínek využívajících různé 

stacionární fázi. Na základě vyhodnocení několika parametrů byly komerčně dostupné 

kolony s různými sorbenty rozděleny podle polarity do 4 základních skupin – nepolární, 

aromatické, polární alkylové a polární fáze (Obr. 20), které lze využít při hledání 

optimální stacionární fáze při vývoji SFC metody.  

 

Obr. 20: Rozdělení kolon pro SFC podle polarity od nejméně polárních fází v levé části obrázku až po 
polární fáze v pravém dolním rohu. Obrázek převzat ze zdroje [109]  a upraven. 

Mezi polární stacionární fáze v SFC patří silikagelové fáze, či fáze s navázanými 

diolovými, aminopropylenovými, kyanopropylovými a polyethylenglykolovými 

skupinami, či hojně využívaná fáze 2-EP. Mezi aromatické fáze jsou řazeny na příklad 

fáze s polystyren-divinylbenzenovými nebo fenylpropylenovými skupinami. Typickou 

nepolární fází je fáze s fenyl-hexylovými řetězci. [92][93][109][114].  

 Chirální separace patří mezi nejčastější aplikace SFC. Chirální separace je obvykle 

dosaženo díky speciální stacionární fázi. Na rozdíl od LC nejsou v SFC využívány přídavky 

chirálních aditiv do mobilní fáze. V současné době nejsou dostupné žádné specifické SFC 

kolony pro chirální separace. Jsou využívány kolony se sorbenty pro chirální separace 

primárně vyrobené pro LC. Mezi nejčastěji používané sorbenty patří polysacharidové a 
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cyklodextrinové fáze. Dalšími chirálními fázemi používanými v SFC jsou fáze na bázi 

cyklofruktanů, makrocyklických polypeptidů či syntetických polymerů [105][93][114].  

TEPLOTA NA KOLONĚ, ZPĚTNÝ TLAK SYSTÉMU a PRŮTOK mobilní fáze 

 Retence analytu je kromě použité stacionární a mobilní fáze ovlivňována také 

hustotou mobilní fáze. Ta je dána jejím složením, teplotou a tlakem. Přídavek 

modifikátoru značně ovlivňuje retenci analytů díky změně polarity mobilní fáze a také 

ovlivněním rozpustnosti analytů v mobilní fázi. Složení mobilní fáze je tedy jedním 

z klíčových parametrů, které je třeba optimalizovat při vývoji nové metody. Následně je 

možné jako druhotné parametry optimalizovat tlak a teplotu systému, jejichž optimální 

podmínky závisí na složení mobilní fáze [92] [93][104].  

 Teplota v systému ovlivňuje tlak par a hustotu superkritické tekutiny a 

mísitelnost analytů a tekutiny. Může také ovlivňovat afinitu látky ke stacionární fázi (Obr. 

21). Pokud je teplota v SFC systému zvyšována, dochází nejprve ke zvyšování retence 

vlivem snížené hustoty tekutiny. Po dosažení maxima, nad teplotami vyššími než  kritický 

bod, je při dalším zvyšování teploty dosaženo snížení retence. Pokud dojde v SFC 

systému ke zvýšení tlaku je vlivem zvýšené hustoty mobilní fáze pozorováno snížení 

retence analytů (Obr. 22). Pokud je jako mobilní fáze použit čistý CO2, je toto snížení 

mnohem výraznější než u směsi s modifikátorem. Průtok mobilní fáze má také vliv na 

retenci analytů. Při zvýšení průtoku dojde ke zrychlení eluce.  Zároveň dojde ke zvýšení 

tlaku v systému. Tím je opět ovlivněna hustota mobilní fáze a dochází k dalšímu snížení 

retence látek [92][104]. 
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Obr. 21: Vliv teploty při konstantním BPR tlaku v systému, složení mobilní fáze (MeOH:CO2 – 2:98) a 
průtoku 2 ml/min na retenci analytů a selektivitu metody. Obrázek převzat ze zdroje [116] a upraven. 

 

Obr. 22: Vliv tlaku systému na retenci analytů při konstantní teplotě 50 °C na koloně. Obrázek převzat ze 
zdroje [116] a upraven. 

 

SLOŽENÍ NASTŘIKOVANÉHO ROZPOUZŠTĚDLA A NASTŘIKOVANÝ OBJEM VZORKU 

Volba nastřikovaného rozpouštědla a objemu vzorku je v SFC velmi důležitým 

parametrem hned z několika důvodů. Zvolené rozpouštědlo ovlivňuje tvar píku a také 

průběh chromatografie. Rozpouštědlo interaguje pomocí slabých vazebných interakcí 

s analytem a stacionární fází, a tím minimalizuje navázání analytů na případné volné 

silanolové skupiny. Ideálně, stejně jako v LC, by měl být analyt rozpuštěn v rozpouštědle, 
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které odpovídá složení mobilní fáze v době nástřiku. U SFC je toto vzhledem k použití 

plynného CO2 nemožné. Existuje proto několik doporučení pro volbu vhodného 

nastřikovaného rozpouštědla. Vzorek by měl být rozpuštěn v co nejméně polárním 

rozpouštědle, ve kterém je možnost jej rozpustit, a které je kompatibilní s mobilní fází. 

Ideální rozpouštědla pro nástřik vzorku v SFC jsou nepolární kapaliny typu hexanu a 

heptanu. Velmi polární rozpouštědla jako čistý MeOH totiž způsobují rozmývání píků 

(Obr. 23). Pokud je tedy možné analyt rozpustit jen ve velmi polárním rozpouštědle, je 

žádoucí toto rozpouštědlo smísit s méně polárním (např. IpOH, THF, hexan, heptan).  

Kromě složení nastřikovaného roztoku je také důležitý jeho nastřikovaný objem. 

Objem dávkovaný na kolonu ovlivňuje v závislosti na složení nastřikovaného roztoku tvar 

píku. Pokud by byly vzorky dávkovány v nepolárním rozpouštědle, i při vyšším objemu 

nástřiku bude díky kompatibilitě s mobilní fází zachován tvar píku (Obr. 23). Čím 

polárnější rozpouštědlo bude pro nástřik použito, tím výraznější rozmytí píku při vyšším 

objemu nástřiku bude pozorováno. Proto je pro nastřikované polárnější směsi 

doporučováno snížit objem nástřiku co nejvíce, pokud je nástřik opakovatelný a signál 

detektoru je akceptovatelný. V SFC se velmi často používají dávkovací objemy 1 -2 μl, či 

menší než 1 μl [92][117][118].  
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Obr. 23: Vliv nastřikovaného rozpouštědla a objemu vzorku na tvar píku butylparabenu.  Jako rozpouštědla 
byla zvolena nepolární směs tetrahydrofuranu (THF) s heptanem, isopropanol (IpOH) a methanol (MeOH). 
Zkoušen byl nastřikovaný objem 0,5 μl (černý záznam), 1 μl (červený záznam), 1,5 μl (tmavě modrý 
záznam), 2 μl (zelený záznam), 2,5 μl (světle modrý záznam) 3 μl (růžový záznam) a 4 μl (hnědý záznam). 
Obrázek převzat ze zdroje [92] a upraven.  
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3.2.2.1.1.4 Aplikace SFC 

Využití SFC úzce souviselo a souvisí s používanou mobilní fází. SFC využívající 

pouze samotný CO2 je možné používat pro analýzu nepolárních látek. S přídavkem 

polárních modifikátorů a aditiv pro analýzu kyselých a zásaditých látek se spektrum 

využití SFC výrazně rozšířilo a je možné jej použít pro analýzu látek polárních, včetně 

molekul jako jsou peptidy. V porovnání s LC lze pouze vhodnou změnou mobilní fáze 

(Obr. 24) obsáhnout NP-HPLC, RP-HPLC, iontově výměnnou, ion párovou chromatografii 

a také HILIC [93].  

 

Obr. 24: Možnosti využití SFC v analýze látek širokého spektra polarity ve srovnání s kapalinovou 
chromatografií. RP-HPLC - HPLC na reverzních fázích, NP-HPLC -  systémy s normálními fázemi, HILIC - 
hydrofilní interakční chromatografie. Obrázek převzat ze zdroje [93] a upraven. 

 

SFC je v současné době hojně využívána v mnoha odvětvích. Mezi nejčastější 

aplikace patří chirální separace. Díky vysoké separační účinnosti a vysokým průtokům je 

možné separovat chirální látky ve velmi krátkém čase včetně enantiomerních párů, které 

není možné pomocí NP-HPLC či RP-HPLC kompletně separovat. Separace chirálních látek 
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je hojně využívána především ve farmaceutickém průmyslu pro kontrolu a zajištění 

kvality a čistoty účinných látek [104][110].  

Mimo farmaceutický průmysl je SFC využívána také ve forenzní analýze pro 

identifikaci a stanovení výbušnin, opiátů, kanabionoidů, amfetaminů či sedativních 

látek, kde většině analýz předchází SFE, či jiná forma extrakce látek z biologické matrice 

[119][120]. Byla použita také pro analýzu látek zneužívaných při dopingu [121][122]. SFC 

je také využívána pro kontrolu a analýzu kosmetických produktů, na příklad pro analýzu 

složení krémů, mastí či dalších kosmetických produktů [123][124]. SFC  je velmi vhodná 

pro analýzu lipidů, olejů, mastných kyselin, či vitaminů rozpustných v tucích. Je tedy 

často využívána pro analýzu doplňků stravy, přírodních produktů, olejů či potravin 

s obsahem těchto látek [125][126]. Hlavní oblasti využívající SFC jsou shrnuty 

v následujícím obrázku (Obr. 25). 

 

Obr. 25: Využití SFC v různých aplikacích a výzkumu. Obrázek byl vyhotoven na základě vyhledávání v 
databázi SciFinder, kde jako klíčové slovo bylo zadáno SFC s filtrací duplicitních výsledků. Rešerše byla 
proveden v listopadu 2016 [134]. 
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3.2.2.1.2 Ultra-vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC) 

Nejvýznamnějším trendem v HPLC je zavedení kolon s částicemi menšími než 2 

μm. Chromatografie využívající částice o těchto rozměrech je nazývána ultra-

vysokoúčinná kapalinová chromatografie (UHPLC), známá také pod pojmem ultra-

vysokotlaká kapalinová chromatografie. V roce 1997 byla skupinou Jorgensona popsána 

chromatografie za použití kolon se silikagelovými částicemi o průměru 1 – 1,5 μm. 

Použití těchto částic nebylo v konvenčních HPLC systémech možné kvůli vysokému tlaku, 

který v systému vlivem použití malých částic vznikal. Až v roce 2004 byl firmou Waters 

uveden první komerčně dostupný systém, který byl odolný vůči těmto tlakům a mohl tak 

využívat kolony s částicemi o průměru menší než 2 μm, které jsou taktéž vůči vysokým 

tlakům odolné. Kromě mechanické odolnosti musely být zmenšeny mimokolonové 

objemy, vyvinut dávkovací systém s přesným a rychlým dávkováním a systémy s rychlým 

sběrem dat [100]-[103].  

Použití částic menších než 2 μm v UHPLC systémech vedlo také ke změně 

rozměrů kolon, a to k jejich zkrácení a změnšení vnitřního průměru. Malé částice vedly 

také ke zvýšení účinnosti separace, která je zachována i za vyšších průtoků mobilní fáze. 

Zvýšením průtoku mobilní fáze dojde ke zkrácení doby analýzy, což vede ke zvýšení 

prostupnosti vzorků laboratoří. Další výhodou vyplývající především ze změny vnitřního 

průměru kolon v  je snížené množství použitých rozpouštědel. Vzhledem k uvedeným 

nesporným přínosům metody došlo k rychlému rozvoji UHPLC, která je v současné době 

standardem ve většině výzkumných analytických laboratoří, ať už ve spojení s UV a PDA 

detekcí, nebo hmotnostním spektrometrem.  UHPLC systémy jsou využívány především 

pro separace na reverzních i normálních fázích. Mohou být také využity pro chirální 

separace, HILIC separace či pro separace iontově výměnné [100]-[103].  

3.2.2.1.3 Povrchově porézní částice (Core-shell particles) 

Další možností, jak zvýšit účinnost separace, je použití povrchově porézních 

částic. Na rozdíl od klasických plně porézních částic (Obr. 26A), které jsou v celém svém 

objemu tvořeny stejnou strukturou, se povrchově porézní částice skládají z pevného 

neporézního jádra, jenž je obalené porézním sorbentem (Obr. 26B). Jádro je obvykle 
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tvořeno silikagelem nebo anorganickými (hliník, zlato, uhlík) či organickými materiály 

(polymery) a jeho průměr se pohybuje v rozmezí 0,9 – 3,7 μm. Jádro je obaleno několika 

vrstvami chemicky modifikovaného silikagelu o přesně dané porozitě a tvoří tak sférické 

částice o konečném průměru 1,3 – 5 μm. Použití povrchově porézních částic přináší řadu 

výhod. Částice zvyšují permeabilitu kolony a umožňují použití vyšších průtoků za nižšího 

tlaku systému. Vysoká homogenita velikosti částic zlepšuje účinnost separace a 

zabraňuje rozmývání elučních zón. Pevné jádro částice snižuje podélnou difúzi a menší 

množství porézního materiálu snižuje odpor proti převodu hmoty, což opět vede ke 

zvýšení účinnosti separace a lepšímu rozlišení. Core-shell částice jsou využívány 

především v RP-HPLC. Kolony vyrobené touto technologií je ale možno využít i pro 

separace v módu HILIC, pro chirální separace či kapilární HPLC [97][98].  

 

Obr. 26: Povrchově porézní částice na záznamu z elektronového mikroskopu (A) a její grafické znázornění 
(B). Obrázek převzat ze zdroje [99]. 

3.2.2.1.4 Monolitické kolony 

V HPLC jsou nejčastěji využívány kolony částicové (Obr. 27A), které jsou naplněny 

plně porézními, nebo povrchově porézními částicemi o daném průměru (obvykle 3, 5 a 

10 μm). Monolitické kolony jsou oproti tomu kolony, jejichž náplň je tvořena z jednoho 

kusu porézního materiálu (Obr. 27B). Porézní materiál obsahuje dva typy pórů – velké 

póry, tzv. makropóry (obvykle o velikosti 2 μm); a malé póry, tzv. mesopóry, jejichž 

velikost dosahuje řádově nanometrů. Makropóry umožňují průtok mobilní fáze kolonou 

a díky nízkému odporu proti převodu hmoty umožňují aplikaci vyšších průtoků ve 
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srovnání s částicovými kolonami.  Mesopóry umožňují zachycení a separaci analytů 

[2][128][129].  

 

Obr. 27: (A) Náplňové kolony s plně porézními částicemi o velikosti 5 μm. (B) Monolitické kolony naplněné 
jedním kusem porézního sorbentu. Obrázek převzat ze zdroje [130]. 

Hlavní výhodou použití monolitických kolon je značné zvýšení průtokových 

rychlostí, které vede k urychlení separací bez zvýšení zpětného tlaku a bez ztráty 

separační účinnosti. Mezi další výhody patří krátká doba ekvilibrace systému či možnost 

zapojení několika kolon pro zvýšení účinnosti separace. Nevýhodou je nevhodnost 

použití monolitických kolon v LC-MS/MS systémech, kde je vysoký průtok mobilní fáze 

nekompatibilní s ionizací elektrosprejem (ESI) [2].  

3.2.2.2 Změna selektivity 

3.2.2.2.1 Vícemodální chromatografie (mixed-mode chromatography) 

Vícemodální chromatografie je metoda, kdy látky interagují se stacionární fází 

více než jedním interakčním mechanizmem. Jsou uplatňovány hydrofilní, hydrofobní a 

iontově výměnné interakce zároveň Je to alternativní a komplementární technika 

k tradičním RP-HPLC, NP-HPLC a iontově výměnné chromatografii. Stacionární fáze pro 



62 

 
 

vícemodální chromatografii může obsahovat jednu funkční skupinu, která je buď kladně, 

nebo záporně nabitá, nebo obě funkční skupiny, které jsou dále v kombinaci s RP nebo 

HILIC stacionární fází. Tyto kombinace stacionárních fází tak umožňují separaci malých 

polárních látek, kyselin a zásad. Vícemodální chromatografii je také možné použít pro 

analýzu anorganických a organických molekul zároveň. Použitá mobilní fáze ovlivňuje 

disociaci nabitých analytů a tím jejich retenci na koloně (pH). Retence neutrálních 

analytů je ovlivněna především množstvím organického rozpouštědla [131]-[133].  

3.2.2.2.2 Chromatografie hydrofilních interakcí (HILIC) 

HILIC je možné charakterizovat jako chromatografickou metodu využívající 

normálních stacionárních fází v kombinaci s mobilními fázemi typu RP-HPLC, které více 

než z 50% obsahují organické rozpouštědlo ve vodné složce [135].  

HILIC je vhodnou separační metodou pro analýzu malých polárních molekul, 

které jsou špatně zadržovány na reverzních fázích a obvykle eluují s mrtvým objemem. 

Retence analytu je pravděpodobně způsobena rozdělováním analytu mezi hydrofobní 

částí mobilní fáze a hydrofilní vrstvou vody, která je imobilizována na povrchu polární 

stacionární fáze (Obr. 28). Mobilní fáze je obvykle složena z ACN a 5 – 40% vodné složky 

(vody, kyselin, bazí, či pufrů). Vodná složka je nejsilnější eluční činidlo. Zvýšení jejího 

množství v mobilní fázi vede ke snížení retence analytů. Mezi stacionární fáze typicky 

využívané v HILIC chromatografii patří silikagel, případně silikagel modifikovaný 

polárními skupinami jako jsou diolové, hydroxy-ethylové či amino- skupiny [4][135].  

  

Obr. 28: HILIC chromatografie - vznik imobilizované vrstvy vody na povrchu polární stacionární fáze 
způsobuje retenci polárních analytů v systému. 
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Díky nižší viskozitě mobilní fáze může HILIC vykazovat vyšší separační účinnost 

pro polární analyty než RP-HPLC. Mezi další výhody HILIC chromatografie patří snadné 

spojení s MS detekcí s ESI díky vysoké koncentraci těkavých organických rozpouštědel. 

Nízký tlak v systému umožňuje separaci látek při vyšších průtokových rychlostech a v 

kratším čase analýzy. Díky nižšímu tlaku v systému lze využít i delší kolony a menší 

částice. Nespornou výhodou je také kompatibilita systému s obvyklými elučními činidly 

v SPE a mikroextrakcí od něj odvozených, čímž odpadá krok odpaření eluátu a jeho 

rozpuštění ve směsi kompatibilní s mobilní fází [4][135].  

3.2.3 Spojení rychlé chromatografie s hmotnostní detekcí 

Hlavním požadavkem na detektory používané v bioanalytických metodách je 

vysoká citlivost, selektivita a široké linerání rozmezí. Tyto požadavky splňuje hmotnostní 

spektrometr (MS). MS ve spojení s LC či SFC lze použít pro detekci širokého spektra látek.  

Spojení chromatografických metod s MS lze použít ke kvantitativní i kvalitativní 

analýze. Kvantitativní (targeted, cílená) analýza obvykle sleduje m/z vybraných iontů 

(SIM) či vybraný přechod m/z prekurzorového a produktového iontu (SRM). Použití SRM 

zvyšuje citllivost a selektivitu analýzy z důvodu nastavení jedinečného přechodu pro 

sledovanou molekulu. Ke zvýšení selektivity je možné nastavit dva SRM přechody pro 

jednu látku a počítat sekundární poměr iontů. Přechod pro každou molekulu musí být 

důkladně optimalizován tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší citlivosti. Je nutné zvolit 

prekurzorový ion, kolizní energii (CE), při které je prekurzor štěpen na produktové ionty, 

a produktový ion s nejvyšší odezvou. Pro kvantitativní analýzu je nejčastěji používán MS 

typu trojitého kvadrupólu především z důvodu vysoké rychlosti skenování, širokého 

lineárního rozmezí, vysoké citlivosti [102][137][138].  

Necílená (non-targeted) analýzu umožňuje použití módu skenování všech m/z 

(full-scan), které jsou ionizovány. Tento způsob detekce tak umožňuje sledovat široké 

spektrum molekul zároveň. Je často využíván pro identifikaci neznámých látek ve vzorku, 

kdy je naměřená m/z porovnávána se známými hodnotami m/z. Necílenou analýzu je 

možné použít i pro kvantifikaci látek. Pro necílenou analýzu jsou nejčastěji využívány MS 

typu Q-TOF (kvadrupól s analyzátorem doby letu). Tyto analyzátory mají sice nižší 
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citlivost než QqQ, ale je pro ně typický rychlejší sběr dat a vyšší správnost měření m/z 

[102][137][138].  

 

3.2.3.1 UHPLC-MS/MS 

Spojení LC s hmotnostní detekcí je v současné době konvenčně využíváno 

k rutinním analýzám. Většina LC-MS analýz je prováděna za využití ionizačních technik 

ESI a atmosférické ionizace za atmosférického tlaku (APCI). Volba ionizační techniky 

závisí na molekulové hmotnosti, polaritě a těkavosti analytu. Odezvu detektoru je také 

možné ovlivnit přídavkem těkavých organických kyselin, pufrů, či změnou organického 

rozpouštědla. Tyto parametry mohou ovlivnit ionizaci molekul, a tím změnit citlivost 

analýzy. Použití hmotnostní detekce v bioanalýze umožňuje analýzy s vyšší citlivosti než 

s UV detekcí. Chromatografie pak slouží k vzájemnému odseparování analytů a jejich 

oddělení od interferencí pocházejících z matrice [102][137][138]. 

3.2.3.2 UHPSFC-MS/MS 

 Na první pohled je spojení SFC s hmotnostní detekcí snazší než u HPLC-MS. Je to 

dáno fyzikálně-chemickými vlastnostmi mobilní fáze, která je z větší části tvořena 

těkavým CO2. Přítomností CO2 odpadá náročné odpařování velkého objemu mobilní fáze 

ve srovnání s LC-MS.  Další fyzikálně-chemické vlastnosti a chování mobilní fáze v SFC ale 

ukazují, že spojení SFC-MS je na provedení náročnější. Náročnost vyplývá ze 

stlačitelnosti mobilní fáze. Vlivem snížení hustoty mobilní může dojít k vysrážení analytů 

v systému. To potom vede ke ztrátě chromatografické účinnosti, zhoršení tvaru píků a 

snížení odezvy a stability detektoru. Spojení SFC-MS bylo poprvé popsáno v 80. letech 

20. století, a to pro cSFC (kapilární SFC), kde byla využívána chemická ionizace (CI) či 

ionizace elektronová (EI), řazená mezi tvrdé ionizační techniky, kde spojení a provedení 

bylo podobné GC-MS. S rozvojem SFC systémů využívajících pro separaci náplňové 

kolony a přídavky organických rozpouštědel jako modifikátorů bylo postupně zavedeno 

spojení SFC s hmotnostními detektory s iontovými zdroji pracujícími za atmosférického 

tlaku (API). Na počátku devadesátých let byly úspěšně použity MS s ESI a APCI. Jsou stále 

považovány za iontové zdroje první volby při spojení SFC-MS  [109][114][139][140]. 
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Mobilní fáze může být do iontového zdroje přiváděna všechna, nebo dochází 

k jejímu dělení, kdy do MS vchází pouze část mobilní fáze, která prošla kolonou. 

K rozdělení mobilní fáze může dojít hned po výstupu z kolony, kdy část odchází do MS a 

zbylá mobilní fáze je odváděna do UV detektoru a regulátoru zpětného tlaku. Jednou 

z dalších možností je rozdělení objemu mobilní fáze za UV detektorem, kdy je k eluátu 

čerpána pomocná kapalina, část mobilní fáze proudí do MS a část do regulátoru 

zpětného tlaku. Přídavek pomocné kapaliny umožňuje ovlivnit ionizaci analytů a snížit 

tak limit detekce. Její složení a průtok je nutné optimalizovat během vývoje metody tak, 

aby odezva detektoru byla co nejvyšší. Jako pomocné kapaliny jsou používána různá 

organická rozpouštědla (nejčastěji MeOH, ethanol - EtOH, isopropanol - IpOH) 

s přídavkem vody, kyselin, pufrů, či bazických látek. Kromě zlepšení ionizace může 

pomocná kapalina zabránit vzniku přenosů analytů mezi analýzami, které mohou vznikat 

jako důsledek zachycení analytů v kapilárách [109][114][139][140].  

 

3.3 Validace analytických metod 
 

Validace analytické metody je proces, který má ověřit, zda je vyvinutá metoda 

vhodná pro zamýšlené použití, tedy např. pro kvantifikaci látek v dané matrici. Podle 

European Medicine Agency (EMA) existují tři typy validace: plná validace, částečná 

validace a cross-validace [144]. Pokud je metoda validována poprvé, nebo pro novou 

látku či metabolit, je nutné provést plnou validaci. Na základě zvolené autority je tak 

nutné stanovit správnost, přesnost, selektivitu, citlivost metody, reprodukovatelnost, 

stabilitu látek a proměřit kalibrační závislost. Mimo těchto parametrů je požadováno 

stanovení matricových efektů. Plnou validaci je třeba provést pro každou matrici a každý 

druh matrice za stejných podmínek, za jakých budou zpracovávány vzorky ve studiích či 

v následných rutinních analýzách. Před každou validací je vhodné provést pre-validaci, 

kdy je určena výtěžnost a stanoveno kvantifikační rozmezí, tzn. horní a dolní limit 

kvantifikace (LLOQ, ULOQ) a limit detekce (LOD), na jejichž základě je sestavena 

kalibrační křivka. Pokud dojde k přenosu metody mezi laboratořemi, ke změně 

v kalibrační závislosti, skladování, či dalším menším změnám, je autoritami vyžadováno 

ověřit metodu pomocí částečné validace jako určení správnosti a přesnosti metody. 
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Poslední typ validace, cross-validace, spočívá v porovnání validačních parametrů dvou a 

více metod, které jsou používány v rámci jedné studie, nebo v porovnání validačních 

parametrů totožné metody využívané dvěma laboratořemi [141]-[141] [144].  

3.3.1 Validační parametry 

3.3.1.1 Selektivita (Selectivity) 

Selektivita metody je schopnost metody rozlišit mezi analytem, vnitřním 

standardem (IS) a ostatními složkami matrice a nečistotami, které mohou být ve vzorku 

přítomny. Selektivita je stanovena proměřením šesti různých zdrojů matrice bez 

přídavku analytů, které byly upraveny zvoleným procesem. Selektivita metody je 

prokázána, pokud je odezva čisté matrice menší než je 20% LLOQ pro analyt v dané 

matrici a méně než 5% pro IS v dané matrici [141]-[144].  

3.3.1.2 Přenosy analytů (Carry-Over) 

Přenosy jsou problémem při ověřování správnosti a přesnosti metody u LC metod 

ve spojení s MS či UV detekcí. Jsou způsobeny elucí zbytkového množství analytu 

v následujících nástřicích. Přenosy závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech analytů, 

především na lipofilitě/hydrofilitě, a také na koncentraci látky ve vzorku. Tento problém 

je velmi často způsobený adsorpcí analytů na nástřikovém systému či spoje v LC 

systému. Přenosy jsou nejvíce patrné u nízkých koncentracích analytu. Při validaci 

metody jsou přenosy ověřovány nadávkováním blankového vzorku po vzorku o 

koncentraci rovnající se ULOQ. Přenos by neměl být pro analyt větší než 20% hodnoty 

LLOQ a 5% pro IS [141]-[144].  

3.3.1.3 Kalibrační rozmezí a limity kvantifikace (Calibration range, LOQ) 

Kalibrační křivka je matematické vyjádření pro závislost intenzity signálu přistroje na 

měnící se koncentraci analytu. Obvykle se jedná o přímkovou závislost. V bioanalytické 

chemii jsou velmi často využívány i nelineární modely. Linearita metody je vyjádřena 

korelačním koeficientem, který vyjadřuje těsnost proložení bodů křivkou. Čím více se 

hodnota korelačního koeficientu blíží 1,0, tím více je závislost lineární. Kalibrační křivka 



67 

 
 

je definována kalibračním rozmezím, které udává LLOQ a ULOQ. Při validaci metody jsou 

vzorky jednotlivých kalibračních hladin připravovány vždy z totožné matrice (matricová 

kalibrační křivka), pro kterou je metoda validována, přidáním analytu o známé 

koncentraci. Kalibrační křivka by měla být sestavena minimálně z 6 kalibračních bodů, 

z čisté matrice bez analytů a IS a z nulového bodu, který obsahuje pouze IS. Každý 

kalibrační bod by měl být proměřen dvakrát [141]-[144].  

3.3.1.4 Citlivost metody (Method Sensitivity) 

Citlivost metody je schopnost analytické metody rozlišit malá množství analytu. Pro 

bioanalytické metody je to nejnižší hodnota koncentrace, kterou je možno určit 

s požadovanou správností a přesností, tedy LLOQ [141]-[144].  

3.3.1.5 Správnost metody (Method Accuracy) 

Správnost analytické metody označuje těsnost shody výsledků měření s 

nominální hodnotou koncentrace analytu. Validace správnosti metody je provedena 

proměřením minimálně 5 vzorků na 4 různých hladinách pokrývajících koncentrační 

rozmezí (LLOQ, trojnásobek LLOQ, 30 – 50% kalibračního rozmezí, 75% kalibračního 

rozmezí). Vzorky jsou připraveny z matrice, která je obohacena analytem o zvolené 

koncentraci, a následně jsou vyhodnoceny proti matricové kalibrační křivce. Výsledné 

hodnoty by se neměly od referenčních lišit o více než 20% pro LLOQ a 15% pro ostatní 

koncentrační hladiny [141]-[144].  

3.3.1.6 Přesnost metody (Method Precision) 

Přesnost metody udává míru těsnosti shody mezi vzájemně nezávislými výsledky 

měření. Je vyjádřena jako relativní směrodatná odchylka (RSD). Stejně jako správnost 

metody je stanovena pro 4 koncentrační hladiny pokrývající kalibrační rozmezí (LLOQ, 

trojnásobek LLOQ, 30 – 50% kalibračního rozmezí, 75% kalibračního rozmezí). RSD pro 

LLOQ nesmí být větší než 20%, pro ostatní hladiny pak nesmí přesáhnout 15% [141]-

[144].  
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3.3.1.7 Stabilita (Stability) 

Stabilita analytu v dané matrici je v rámci validace bioanalytických metod důležitým 

parametrem. Stabilita by měla být ověřena pro úpravu vzorku, jeho analýzu a také pro 

skladovací podmínky. Žádný z výše zmíněných částí bioanalytického procesu by neměl 

ovlivnit koncentraci analytu ve vzorku. Krátkodobá a dlouhodobá stabilita analytu 

v matrici by měla být ověřena pro nízké a vysoké koncentrace  (maximálně trojnásobek 

LLOQ a koncentrace blízká ULOQ) při různých teplotách od mrazícího boxu až po 

laboratorní teplotu. Kromě stability analytu v matrici by měla být ověřena stabilita 

analytu a IS v zásobním roztoku [141]-[144]. 

3.3.1.8 Matricové efekty (Matrix effects) 

Matricové efekty jsou parametrem, který je spojený zejména s hmotnostní 

spektrometrií. Jsou definovány jako vliv matrice na odezvu analytu. Jsou způsobené 

látkami, které jsou součásti analyzované matrice. Nejčastěji se jedná o látky typu 

fosfolipidů, solí a proteinů. Tyto látky mohou zesílit či zeslabit signál analytu, mohou 

ovlivnit extrakci, nebo také retenční čas analytu [144]-[146].  

Matricové efekty lze monitorovat několika způsoby. Prvním způsobem hodnocení 

matricových efektů je porovnání směrnic kalibračních křivek standardů a matricové 

kalibrační křivky [147]. Pokud jsou si směrnice rovny, matricové efekty nejsou přítomny. 

Další možností je provedení tzv. post-kolonového přídavku. Tato metoda spočívá 

v přídavku extraktu matrice do mobilní fáze protékající kolonou, která je za kolonou 

kontinuálně s využitím T-kusu obohacována analyty [148]. Tento postup slouží ke 

kvalitativnímu určení matricových efektů. Poslední možností, jak stanovit matricové 

efekty, je hodnocení dle Matuszewskeho [145]. V tomto případě jsou porovnávány 

plochy píků analytů, které byly do matrice přidány po provedení extrakce (A), a plochy 

píků analytů v roztoku rozpouštědla shodného složení jako u roztoku A (B). Z tohoto 

vyhodnocení lze kvantitavně určit míru potlačení, či zesílení signálu [144]-[146]: 

𝑴𝑬 (%) =
𝑨

𝑩
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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 Dle EMA[144] by měly být matricové efekty stanoveny minimálně pro 6 různých 

vzorků matrice pocházejících z jiných zdrojů. Matricové efekty jsou určeny pomocí výše 

uvedeného vzorce. Stanovením efektů by mělo být provedeno pro nízkou koncentrační 

hladinu (maximálně trojnásobek LLOQ) a vysokou koncentrační hladinu (hladina blízká 

ULOQ).  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

4.1 Vývoj a optimalizace UHPSFC-MS metody pro stanovení tokoferolů 

a tokotrienolů v lidském séru 

4.1.1 Úvod do problematiky a cíl práce 

Vitamin E je v tucích rozpustný vitamin, který vykazuje širokou biologickou 

aktivitu esenciální pro lidské zdraví. Je jedním z nejúčinnějších antioxidantů, který má 

schopnost inaktivovat volné radikály podílející se na vzniku mnoha civilizačních 

onemocnění. Mezi jeho další diskutované účinky patří účinek kardioprotektivní, 

imunostimulační a neuroprotektivní. Separace izomerních forem vitaminu E pomocí LC 

systémů je obtížná z důvodu jejich vysoké lipofility, velmi blízké struktury a fyzikálně-

chemických vlastností. Nejkritičtější je oddělení β- a  γ- izomerních párů tokoferolů i 

tokotrienolů o shodném m/z, které se odlišují pouze polohou methylové skupiny na 

aromatickém jádru.  

Cílem práce bylo vyvinout rychlou, selektivní a citlivou metodu pro analýzu 8 

izomerních forem vitaminu E (α-, β-, γ-, δ- tokoferolu a tokotrienolu, Obr. 29) za využití 

UHPSFC ve spojení s jednoduchým kvadrupólem a efektivní mikroextrakční technikou 

založenou na LLE pro izolaci uvedených izomerů z lidského séra. 

 

 

 

 

 

 

  α-  β- γ-  δ-  

R1 -CH3 -H -CH3 -H 

R2 -CH3 -CH3 -H -H 

tokoferol 

tokotrienol 

Obr. 29: Struktury izomerních forem tokoferolů a tokotrienolů. 
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4.1.2 Chemikálie 

Referenční standardy α-tokoferolu (100 mg/ml, 99,9%), β-tokoferolu (50 mg/ml, 

99,0%), γ-tokoferolu (1 mg/ml, 97,3%), δ- tokoferolu (100 mg/ml, 95,5%) v hexanu byly 

získány od Sigma-Aldrich (Steinheim, Německo). Referenční standardy α-tokotrienolu 

(25 mg/ml, 98%), β-tokotrienolu (25 mg/ml, 98%), γ-tokotreinolu (25 mg/ml, 98%), δ- 

tokotrienolu (25 mg/ml, 98%) v EtOH byly poskytnuty Larodan Fine Chemicals (Malmö, 

Švédsko). Stlačený kapalný CO2 o čistotě 99,995% byl získán od společnosti Messer 

(Praha, ČR). MeOH, IpOH, EtOH, kyselina mravenčí, kyselina octová a hydroxid amonný 

(25% roztok) o LC/MS čistotě, hexan a dichloromethan HPLC čistoty byly zakoupeny u 

Sigma-Aldrich (Praha, ČR) stejně jako octan amonný (99,8%) a mravenčan amonný (99%) 

pro LC/MS analýzy.  

Lyofilizované kontrolní sérum LYO HUM N bylo zakoupeno u firmy Erba Lachema 

(Brno, ČR). 

4.1.3 Příprava zásobních a pracovních roztoků 

Zásobní roztoky všech tokochromanolů byly připraveny zředěním každé látky 

hexanem na finální koncentraci 1 mg/ml, s výjimkou γ-tokoferolu, který byl v této 

koncentraci dodáván. Roztoky byly skladovány při -20 °C po dobu maximálně 2 týdnů. 

Pro další ředění roztoků byla používána směs hexanu a isopropanolu v poměru 90:10 

(v/v).  

4.1.4 Extrakční metoda 

Pro extrakci tokochromanolů z lidského séra byla vyvinuta extrakční metoda 

kombinující PP a LLE. 200 μl EtOH jako srážecího činidla bylo přidáno ke 100 μl lidského 

séra pro uvolnění analytů z vazby na proteiny. Směs byla promíchána na vortexu po 

dobu 10 s. Následně bylo k roztoku přidáno 400 μl směsi hexanu s dichloromethanem 

(80:20, v/v), směs byla promíchána na třepačce. Vzorek byl centrifugován po dobu 10 

minut (12000 rpm, 4 °C). 300 μl výsledného supernatantu bylo přeneseno do vialky, 

odstředěno a použito k analýze.  
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4.1.5 UHPSFC-MS analýza 

Veškeré experimenty byly provedeny na SFC systému Acquity UPC2 (Waters, 

Milford, MA, USA) složeného z binárního čerpadla, autosampleru, kolonového 

termostatu, regulátoru zpětného tlaku a PDA detektoru. Systém byl spojen 

s hmotnostním detektorem typu jednoduchého kvadrupólu využívajícím ESI Acquity 

QDa Detector (Waters, Milford, MA, USA) pomocí komerčně dostupného splitteru 

(Waters). Přídavná kapalina tvořená 5% vody v MeOH (v/v) byla čerpána pomocí 

izokratického čerpadla Isocratic Solvent Manager (Waters, Milford, MA, USA).  

V průběhu optimalizace byly testovány 4 různé stacionární fáze – Waters Acquity 

UPC2 BEH, Acquity UPC2 BEH 2-EP, Acquity UPC2 HSS C18 SB a Acquity UPC2 CSH 

flurophenyl (PFP) o rozměrech 100 x 3,0 mm a velikosti částic 1,7 μm, vyjma Acquity 

UPC2 HSS C18 SB s průměrem částic 1,8 μm. Mobilní fáze byla složena z CO2 a MeOH 

nebo EtOH jako modifikátorů a byla čerpána v izokratickém módu. V rámci vývoje 

metody byl testován vliv aditiv o různých koncentracích (octan amonný, mravenčan 

amonný, voda).  

Výsledkem optimalizace byly dvě metody využívající stejnou kolonu, konkrétně 

Acquity UPC2 BEH 2-EP a mobilní fázi složenou z CO2 a MeOH s obsahem 10 mM 

mravenčanu amonného.  

Izokratická eluce pro metodu s vysokým rozlišením („high resolution method“) 

využívala jako mobilní fázi CO2 a modifikátor v poměru 98:2 o průtoku 1,5 ml/min. 

Teplota na koloně dosahovala 40 °C a zpětný tlak byl nastaven na 23,4 MPa. Pro metodu 

s důrazem na vysokou rychlost („high speed method“) byla vybrána mobilní fáze s 5% 

modifikátoru o průtoku 1,5 ml/min. Teplota na koloně byla nastavena na 50 °C a zpětný 

tlak systému dosahoval 13,0 MPa. Do systému byl nastřikován 1 μl vzorku a analyty byly 

detekovány při 290 nm.  

Pro hmotnostní detekci v pozitivním módu elektrospreje byly optimalizovány pro 

každý analyt jednotlivě hodnoty napětí na vstupním kuželu (α-tokochromanoly – 10 V, 

ostatní analyty – 5 V). Analýzy byly prováděny pomocí SIM (single ion monitoring), kde 

byla pro každý analyt sledována hmota prekurzorového iontu [M+H]+: α-tokoferol = 

431,0, β-tokoferol, γ-tokoferol = 417,0, δ- tokoferol = 403,0; α-tokotrienol = 425,3, β-
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tokotrienol, γ-tokotreinol = 411,3, δ- tokotrienol = 397,3. K ovládání přístroje a 

vyhodnocování dat byly využity software MassLynx v4.1 a QuanLynx pro integraci píků a 

zpracování dat.  

4.1.6 Vývoj SFC chromatografické metody 

Separace izomerních forem vitaminu E je z důvodu jejich lipofility a strukturní 

podobnosti pomocí HPLC metod obtížná. Prvním krokem vývoje separační metody byla 

volba stacionární fáze. Byly testovány 4 stacionární fáze (BEH, BEH 2-EP, CSH PFP a HSS 

C18). CSH PFP fáze poskytovala velmi nízkou retenci analytů a zároveň na ní docházelo 

ke koeluci kritických izomerních párů β- a γ-. Ke koelucím docházelo také na fázi HSS 

C18. BEH stacionární fáze poskytovala lepší rozlišení, ale z důvodu nízké retence a 

koeluce analytů nebyla vhodná pro analýzu komplexních vzorků. Nejlepší selektivitu a 

rozlišení poskytovala za daných podmínek fáze BEH 2-EP (Obr. 30), která byla vybrána 

pro další optimalizaci metody.  

 

Obr. 30: Testování kolon při výběru optimální stacionární fáze pro analýzu vitaminu E. Podmínky separace: 
CO2:modifikátor (97:3), teplota na koloně 50 °C, BPR 13 MPa, průtok 2,5 ml/min. (1) α-tokoferol, (2) α-
tokotrienol, (3) β-tokoferol, (4) γ-tokoferol, (5) β-tokotrienol, (6) γ-tokotrienol, (7) δ-tokoferol, (8) δ-
tokotrienol. [117]. 

Následujícím krokem byla optimalizace složení mobilní fáze, která je v SFC jedním 

z klíčových parametrů ovlivňující retenční čas, tvar píku, selektivitu a odezvu 

hmotnostního detektoru. Jako modifikátory byly testovány MeOH a EtOH. Změna MeOH 

jako modifikátoru první volby za EtOH vedla ke zvýšení času analýzy (Obr. 31). Odezva 
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MS touto změnou výrazně ovlivněna nebyla. Přidání aditiv octanu amonného a 

mravenčanu amonného k oběma modifikátorům vedlo ke zvýšení odezvy analytů. 

S rostoucí koncentrací vody jako aditiva v modifikátoru docházelo ve srovnání 

s ostatními aditivy k výraznému snížení odezvy. Jako modifikátor byl díky své ceně a 

kratšímu času analýzy vybrán MeOH. Jako aditivum byl vybrán 10 mM mravenčan 

amonný díky vysoké MS odezvě a dobré selektivitě (Obr. 31).  

Spojení SFC-MS bylo provedeno pomocí splitování mobilní fáze, ke které byla 

před vstupem do iontového zdroje čerpána pomocná kapalina. Jako pomocné kapaliny 

byly testovány MeOH, EtOH a IpOH, přičemž nejvyšší odezvu detektoru poskytoval čistý 

MeOH. V následujícím kroku byla k MeOH přidávána aditiva mravenčan amonný, 

kyselina mravenčí, hydroxid amonný či voda. Těkavá organická aditiva v tomto případě 

způsobila výrazný pokles intenzity ve srovnání s čistým MeOH. Pouze přídavek vody vedl 

ke zvýšení odezvy detektoru. Při přídavku 5% vody došlo ke zvýšení odezvy o 80%. Směs 

MeOH s 5% vody byla nakonec vybrána jako nejlepší pomocná kapalina. 

 

Obr. 31: Optimalizace složení mobilní fáze. Vliv testovaných aditiv v (A) MeOH a (B) EtOH na odezvu 
detektoru pro γ -tokoferol. TIC chromatogramy tokoferolů s (C) MeOH a (E) MeOH s přídavkem 10 mM 
mravenčanu amonného, (D) EtOH a (F) EtOH s přídavkem 10 mM mravenčanu amonného. Podmínky 
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separace byly následující: CO2:modifikátor 97:3, teplota na koloně 40 °C, BPR 13,0 MPa, průtok 2,0 ml/min, 
přídavná kapalina MeOH o průtoku 0,3 ml/min. 

Po optimalizaci složení mobilní fáze a přídavné kapaliny bylo třeba optimalizovat 

poměr modifikátoru a čistého CO2. Množství modifikátoru může značně ovlivnit retenci 

analytů a selektivitu metody díky změně polarity mobilní fáze a tím i rozpustnosti 

analytů. Zvýšené množství modifikátoru vedlo ke snížení retence analytů. Byla 

pozorována také změna v selektivitě separace, která byla patrná u páru β-tokotrienolu 

a δ-tokoferolu (Obr. 32).  

Při optimalizaci teploty na koloně docházelo při snížení teploty ke snížené retenci 

analytů. Vliv teploty byl testován v rozmezí 30 – 60 °C. Kritický pár β-tokotrienolu a δ-

tokoferolu byl úspěšně separován při 98% CO2 v mobilní fázi a všech teplotách kromě 30 

°C. Obdobně u mobilní fáze s 95% CO2 byla koeluce pozorována pouze při 40 °C.  

 

Obr. 32: SIM chromatogramy ukazující vliv množství modifikátoru na rychlost a selektivitu separace. 
Podmínky separace byly následující: CO2:MeOH + 10 mM mravenčan amonný, teplota na koloně 40 °C, 
BPR 13 MPa, průtok 2,0 ml/min. Jako pomocná kapalina byl použit MeOH s 5% vody o průtoku 0,3 ml/min. 
[117]. 

Po této optimalizaci byly vybrány dvoje podmínky, 98% CO2 při 40 °C a 95% CO2 

v mobilní fázi a teplotě na koloně 50 °C. Zde byl testován vliv průtoku a zpětného tlaku, 
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které mohou stejně jako předchozí parametry ovlivnit retenci analytů a selektivitu 

metody. Průtoky pro obě metody byly testovány v rozmezí 1,5 – 2,0 ml/min, přičemž 

snížení průtoku ze 2 ml/min na 1,5 ml/min vedlo ke zvýšení retence o 50% a zároveň ke 

zvýšení citlivosti o 60%. Kvůli různému množství CO2 a modifikátoru v mobilní fázi byla 

testována různá rozmezí BPR tlaků. Pro 98% CO2 byl zpětný tlak testován v rozmezí 13,0 

– 23,4 MPa, pro 95 % v rozpětí 11,4 – 13,0 MPa. V obou případech vedla zvýšená 

hodnota tlaku na BPR ke zvýšení odezvy hmotnostního detektoru a ke zkrácení času 

analýzy až o 40%. Na základě této optimalizace byly nakonec vybrány dvě finální metody, 

metoda s vysokým rozlišením a lepší citlivostí „high resolution“ a metoda rychlejší se 

stále dostačující citlivostí „high speed“.  

4.1.7 Optimalizace kroku přípravy vzorku 

Díky dobré rozpustnosti vitaminu E v nepolárních rozpouštědlech byla pro jeho 

extrakci z lidského séra vybrána jako nejvhodnější technika LLE. Protože vitamin E je 

silně vázaný na proteiny, bylo třeba jej nejprve z této vazby uvolnit pomocí PP. Různé 

objemy lidského séra (100 a 200 μl), 4 organická rozpouštědla jako srážecí činidla (ACN, 

MeOH, EtOH, IpOH) o objemech 100 a 200 μl, různá rozpouštědla pro LLE (hexan, 

hexan:dichloromethan v poměru 90:10 nebo 80:20) o objemech 200 a 400 μl a extrakční 

čas (5 a 10 minut) byly testovány v průběhu optimalizace extrakčního kroku.  

ACN a MeOH jako silná srážecí činidla neposkytovaly v tomto případě 

dostatečnou výtěžnost (10 – 35%), jako vhodnější se v tomto případě jevil EtOH či IpOH. 

100 μl srážecího činidla nebylo pro uvolnění analytů z vazby dostačující, při použití 

vyššího objemu (200 μl) došlo k výraznému zvýšení výtěžnosti. Při testování extrakčního 

činidla pro LLE poskytovala nejvyšší výtěžnosti směs hexanu a dichloromethanu 

v poměru 80:20 (v/v) o objemu 400 μl, a to v rozmezí 80 – 120%.   

Výhodou extrakční metody na bázi LLE ve spojení s UHPSFC-MS analýzou (Obr. 

33) je možnost přímého nástřiku do systému bez nutnosti kroku odpaření extrakčního 

činidla, které je plně kompatibilní s používanou SFC mobilní fází.  
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Obr. 33: SIM chromatogramy pro vzorky lidského séra obohacené o 8 izomerních forem vitaminu E pro 
(A) "high resolution" a (B) "high speed" metodu [117]. 

4.1.8 Validace metody 

Před vlastní validací metody byla ověřena opakovatelnost retenčních časů a 

plochy píků vyjádřena jako RSD (%). Opakovatelnost byla ověřena 10 nástřiky ze 4 vzorků 

o různé koncentraci pokrývající kalibrační rozmezí u obou optimalizovaných 

chromatografických metod. RSD pro opakovatelnost retenčních časů byla pro metodu 
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„high resolution“ menší než 0,1%, pro „high speed“ metodu <0,3%. RSD pro plochu píků 

byla pro „high resolution“ metodu menší než 8,5%, pro „high speed“ <10%, což je pro 

UHPSFC-MS metodu adekvátní. Následně byla ověřena linearita, správnost (odchylka od 

reference menší než 15%, pro LLOQ < 20%) a přesnost (RSD menší než 15%, pro LLOQ < 

20%)  metody a byly stanoveny LOD a LOQ, kdy LOD odpovídalo poměru signálu k šumu 

(S/N) rovnajícímu se 3, LOD potom S/N ≈ 10. 

Obě metody byly validovány podle požadavků EMA [144]. Správnost a přesnost 

metody byly ověřeny na 4 koncentračních hladinách a matricové efekty na nízké a 

vysoké koncentrační hladině pro obě metody. Validační výsledky jsou shrnuty 

v následujících tabulkách (Tab. 3 - Tab. 5).  

   α-T β-T γ-T δ-T α-T3 β-T3 γ-T3 δ-T3 
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LINEARITA [r2] 0,9999 0,9995 0,9996 0,9996 0,9987 0,9990 0,9996 0,9997 

LOD [µg/ml] 0,003 0,003 0,003 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

LLOQ [µg/ml ] 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

ULOQ [µg/ml] 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

M
A

TR
IC

E
 

LINEARITA [r2] 0,9930 0,9952 0,9954 0,9931 0,9940 0,9955 0,9927 0,9942 

LOD [µg/ml] 0,083 0,017 0,017 0,083 0,025 0,025 0,083 0,083 

LLOQ [µg/ml ] 0,25 0,05 0,05 0,25 0,075 0,075 0,25 0,25 

ULOQ [µg/ml] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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LINEARITA [r2] 0,9992 0,9995 0,9998 0,9996 0,9996 0,9996 0,9969 0,9996 

LOD [µg/ml] 0,017 0,033 0,17 0,17 0,017 0,033 0,017 0,017 

LLOQ [µg/ml ] 0,05 0,10 0,50 0,50 0,05 0,10 0,05 0,05 

ULOQ [µg/ml] 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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LINEARITA [r2] 0,9877 0,9942 0,9912 0,9914 0,9915 0,9941 0,9935 0,9922 

LOD [µg/ml] 0,167 0,167 0,25 0,167 0,083 0,083 0,25 0,083 

LLOQ [µg/ml ] 0,5 0,5 0,75 0,5 0,25 0,25 0,75 0,25 

ULOQ [µg/ml] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Tab. 3: Linearita metody, LOD, LLOQ a ULOQ pro tokoferoly (T) a tokotrienoly (T3) ve standardních 
roztocích a ve vzorcích s obsahem lidského séra pro metodu „high resolution“ a metodu „high speed“. 

 

 

 



79 

 
 

   α-T β-T γ-T δ-T α-T3 β-T3 γ-T3 δ-T3 
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Koncentrační hladiny 

[µg/ml] (n=5) 

L1 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

L2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

L3 1,00 0,25 0,25 1,00 0,25 0,25 1,00 1,00 

L4 0,25 0,05 0,05 0,25 0,08 0,08 0,25 0,25 

SPRÁVNOST [%] 

L1 108,0 102,8 106,5 106,6 96,1 93,2 96,9 95,4 

L2 114,0 109,7 113,9 111,8 97,6 99,4 95,9 97,2 

L3 115,4 88,1 102,5 99,2 92,6 101,4 88,3 93,6 

L4 87,9 107,9 78,8 95,0 92,4 105,8 96,7 97,6 

PŘESNOST [RSD %] 

L1 10,7 4,3 5,7 4,9 4,6 4,0 5,0 4,2 

L2 7,3 6,1 7,8 5,5 5,3 5,1 3,2 4,0 
 L3 15,9 5,2 11,2 5,3 9,3 4,2 13,6 8,3 
 L4 12,0 9,0 7,0 3,7 5,9 13,4 11,6 7,4 
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Koncentrační hladiny 
[µg/ml] (n=5) 

L1 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

L2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

L3 1,00 1,00 2,50 1,00 0,75 0,75 2,50 0,75 

L4 0,50 0,50 0,75 0,50 0,25 0,25 0,75 0,25 

SPRÁVNOST [%] 

L1 109,3 107,8 107,2 103,8 98,9 103,0 97,0 97,5 

L2 101,7 100,8 104,4 104,6 86,2 95,5 89,8 96,9 

L3 89,3 84,9 105,7 87,7 85,9 87,3 96,4 94,1 

L4 114,7 103,0 119,0 102,4 112,3 128,4 86,9 119,8 

PŘESNOST [RSD %] 

L1 5,3 3,2 3,2 2,2 2,5 2,8 3,0 3,7 

L2 7,5 3,9 9,7 1,9 3,7 3,5 5,7 2,9 

L3 15,2 6,2 4,4 6,8 2,6 5,5 21,7 3,3 

L4 18,5 13,8 20,9 12,4 3,2 1,8 21,0 17,2 

Tab. 4: Validační parametry správnost a přesnost stanovené na 4 koncentračních hladinách dle požadavků 
EMA pro obě optimalizované UHPSFC-MS metody. 
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L1 137,0 83,7 129,0 121,6 129,9 125,6 89,8 142,9 

L2 104,4 106,4 109,0 119,1 112,0 93,3 104,9 119,8 
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L1 132,2 107,7 103,4 120,4 106,0 110,0 107,7 113,7 

L2 106,2 104,5 106,0 104,9 104,2 108,8 106,4 108,0 

Tab. 5: Kvantitativní hodnocení matricových efektů pro rychlou metodu a metodu s vysokým rozlišením 
stanovené na 2 koncentračních hladinách 1 μg/ml (L1) a 7,5 μg/ml (L2). 
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4.1.9 Závěr 

Dvě rychlé, citlivé a selektivní metody UHPSFC-MS pro analýzu 8 izomerních 

forem vitaminu E v lidském séru využívající kombinaci LLE a PP jako kroku pro přípravu 

vzorků byly vyvinuty a validovány. Mezi výhody metody využívající jednoduchý 

kvadrupól pro detekci analytů patří především cenová dostupnost a jednoduché 

ovládání MS detektoru ve srovnání s obvykle používanými detektory typu trojitých 

kvadrupólů. Rychlá „high speed“ metoda poskytuje separaci analytů během 2,5 minut, 

metoda s vyšší citlivostí („high resolution“) v čase 4,5 minut. Metoda „high resolution“ 

poskytuje citlivější výsledky a je vhodnější pro analýzu komplexních matricí díky lepšímu 

rozlišení a delšímu času analýzy. Metoda je na příklad vhodnější pro analýzu vzorků 

z rostlinného materiálu, který kromě analytů obsahuje i mnoho jiných interferujících 

látek a při delším čase analýzy je lze lépe odseparovat.  Rychlejší „high speed“ metoda 

je naopak vhodnější pro rychlý screening vzorků a pro matrice, které nemají komplexní 

složení, jako je sérum a moč. K výhodám obou metod patří snížená spotřeba 

rozpouštědel, spotřeba malého objemu vzorku a vysoká prostupnost vzorků laboratoří.  
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4.2 Vývoj jednokrokové extrakce polárních látek z plazmy s využitím 

paralelní extrakce pomocí umělých kapalných membrán 

4.2.1 Úvod do problematiky a cíl práce 

PALME je moderní mikroextrakční metoda odvozená od LLE, která je založena na 

přechodu analytů ze vzorku do vodného extrakčního činidla přes umělou membránu 

s obsahem organického rozpouštědla nemísitelného s vodou (3.1.2.4). Tato metoda byla 

prozatím použita pouze pro extrakci polárních a nepolárních kyselin a nepolárních zásad 

z lidské plazmy.  

Cílem této práce bylo vyvinout novou mikroextrakční metodu PALME pro 

modelové bazické polární látky hydralazin, cimetidin, efedrin, metaraminol a salbutamol 

(Tab. 6), které ve své molekule obsahují aminoskupiny a další polární substituenty a 

proto je jejich extrakce pomocí LLE značně obtížná.  

Látka MW Log P pKa Strukturní vzorec 

hydralazin 160,07 0,75 6,40 

 

efedrin 165,11 1,32 9,52 

 

metaraminol 167,09 - 0,05 9,68 

 

salbutamol 239,15 0,34 9,40 

 

cimetidin 252,11 - 0,29 6,72 

 

Tab. 6: Fyzikálně-chemické vlastnosti (molekulová hmotnost MW, Log P a pKa) a strukturní vzorce 
modelových analytů zvolených pro vývoj PALME extrakce. Data získána z [150]. 
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4.2.2 Chemikálie 

Standardy analytů hydralazinu hydrochloridu, cimetidinu, salbutamolu, 

metaraminolu bistartarátu a efedrinu hydrochloridu byly získány od Sigmy Aldrich (St. 

Louis, MO, USA). Dodecylacetát, 2-nonanon, hexadekan, 1-oktanol, dihexylether, 2-

oktanon a isopentyl benzen pro optimalizaci PALME extrakce byly zakoupeny u Sigmy 

Aldrich (St. Louis, MO, USA). MeOH, NaH2PO4, Na2HPO4, kyselina chlorovodíková, 

kyselina trifluoroctová a kyselina mravenčí byly zakoupeny u Merck (Darmnstadt, 

Německo). Lidská plazma byla získána od Univerzitní nemocnice v Oslu (Norsko) a 

skladována při -32 °C. 

4.2.3 Příprava zásobních a pracovních roztoků 

Zásobní roztoky o koncentraci 1 mg/ml byly připraveny navážením hydralazinu, 

cimetidinu, salbutamolu, efedrinu a metaraminolu a jejich následným rozpuštěním 

v EtOH. Zásobní roztoky byly uchovávány při -20 °C. Pracovní roztok byl připraven 

naředěním zásobního roztoku 25 mM fosfátovým pufrem o pH 7 na finální koncentraci 

10 μg/ml pro každý analyt. Pracovní roztok byl připravován každý týden čerstvý a byl 

uchováván při teplotě 2 – 8 °C. 

4.2.4 PALME extrakce 

Pro PALME extrakci byly použity 96 jamkové spodní donorové destičky o objemu 

jamky 0,5 ml (Agilent, Santa Clara, CA, USA), sada osmi mikrozkumavek pro PCR typu 

eppendorf o objemu 0,2 ml (eight-tube strips, Thermo Scientific, San Diego, CA, USA), 

polypropylenová membrána o porozitě 0,1 μm a tloušťce 100 μm (Accurel PP 1ER/P, 

Membrana, Wuppertal, Německo) pro přípravu akceptorového kompartmentu a víčko 

pro přikrytí sestavy.  

Finální PALME extrakční procedura byla provedena následujícím způsobem. 250 

μl vzorku plazmy a 50 mM fosfátového pufru o pH 7 (1:2, v/v) bylo napipetováno do 

jamky donorové destičky. 2,5 μl 15% 2-diethylhexylfosfátu (DEHP)  v 2-nonanonu bylo 

naneseno na polypropylenovou membránu. Do akceptorové destičky nad vytvořenou 

umělou kapalnou membránu bylo napipetováno 50 μl 150 Mm kyseliny trifluoroctové. 

Akceptorová destička byla vložena do donorové a sestava byla zavřena víčkem. Extrakce 
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byla prováděna na třepačce Vibramax 1000 (Heidolph Instruments, Schwabach, 

Německo) při rychlosti 900 rpm po dobu 45 minut. Výsledný extrakt byl odebrán do 

insertu a nastříknut do chromatografického systému.  

4.2.5 UHPLC-MS/MS analýza 

Pro analýzu vzorků byl použit chromatografický systém Dionex UltiMate 3000 

spojený s hmotnostním detektorem LTQ XL Linear Ion Trap Mass Spectrometer (Thermo 

Scientific, San Jose, CA, USA). Separace byla provedena na koloně Acquity UPLC HSS T3 

o rozměrech 100 x 2,1 mm a velikosti částic 1,8 μm (Waters, Wexford, Irsko). Mobilní 

fáze A byla složena z 20 mM kyseliny mravenčí a MeOH (95:5, v/v) a mobilní fáze B 

z MeOH a 20 mM kyseliny mravenčí (5:95, v/v). Pro analýzu byla využita gradientová 

eluce o konstantním průtoku 0,3 ml/min, teplotě 40 °C a následujícím průběhu (Tab. 7):  

Čas [min] A [%] B [%] 

0,0 100 0 

4,0 100 0 

4,1  97  3  

8,0 92 8 

8,8 92 8 

8,9  0 100 

9,9 0 100 

10,0 100 0 

11,0 100 0 

Tab. 7: Průběh gradientové eluce pro analýzu polárních bazických látek. 

 Při detekci hmotnostním spektrometrem byly látky ionizovány pomocí ESI v pozitivním 

módu. Teplota zdroje byla nastavena na 350 °C. Látky byly kvantifikovány na základě 

SRM (Obr. 34). Prekurzorové a produktové ionty byly zvoleny pro každou látku. Kolizní 

energie (CE) byly pro každou molekulu optimalizovány následujícím způsobem (Tab. 8): 

MRM [M+H]+ Produktový ion CE 

hydralazin 161,0 115,7 (88,7) 31 (34) 
efedrin 166,0 148,0 25 
cimetidin 253,0 158,9 (116,8) 30 
salbutamol 240,0 222,1 32 
metaraminol 168,0 149,9 35 

Tab. 8: Prekurzorové a produktové ionty a optimální kolizní energie (CE) pro každý analyt. U hydralazinu 
a cimetidinu byly sledovány dva produktové ionty, druhý produktový ion je uveden v závorkách.  
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Data byla zpracována pomocí Xcalibur software (verze 2.2.SPI.48) od firmy Thermo 

Scientific. 

 

Obr. 34: SRM chromatogramy analyzovaných látek měřený za finálních podmínek pro UHPLC-MS/MS 
analýzu. 

4.2.6 Vývoj extrakční metody 

Dřívější studie extrakce PALME ukázaly, že polarita analytů hraje důležitou roli 

pro výtěžnost extrakce. Analyty hydrofobního charakteru snadno přecházely přes 

membránu díky pasivní difúzi mezi donorovým a akceptorovým roztokem.  

Prvním krokem vývoje PALME metody pro extrakci polárních bazických látek bylo 

testování standardního protokolu PALME, kdy z alkalického roztoku vzorku byly látky 

extrahovány přes membránu impregnovanou 1-oktanolem. Nenabité látky přes 

membránu nebyly schopné přejít do kyselého akceptorového roztoku ani po přidání 

přenašeče DEHP k 1-oktanolu. Tyto výsledky dokázaly, že polární bazické látky nelze 

extrahovat v nenabité formě.  

Aby mohlo dojít k párování iontově párového přenašeče a analytu, muselo být 

upraveno pH vzorku tak, aby se v něm analyty vyskytovaly v nabité formě. Proto bylo pH 

vzorku upraveno 25mM fosfátovým pufrem o pH 7. Jakmile byly analyty nabité, mohly 

tvořit iontové páry s DEHP a byly extrahovány s výtěžností 18 – 93%. Snížení pH vzorku 

při dalších experimentech nevedlo ke zlepšení výtěžnosti extrakce. Proto optimalizace 

pokračovala volbou typu organického rozpouštědla ve směsi s DEHP používaného 
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k impregnaci polypropylenové membrány. Mezi testovaná rozpouštědla patřil 

dodecylacetát, dihexylether, 2-hexyldekanol, 2-nonanon, hexadekan a 1-oktanol. 

Extrakce s nejvyšší návratností poskytoval 2-nonanon, kde se výtěžnosti analytů kromě 

hydralazinu  pohybovaly v rozmezí 69 – 96%. Výtěžnost pro hydralazin byla nižší (18%), 

protože část hydralazinu zůstávala ve vzorku a zbylá část zachycená na membráně, 

pravděpodobně z důvodu reakce látky s ketoskupinou membránové kapaliny 2-

nonanonu.  

V následujícím kroku bylo optimalizováno složení akceptorového roztoku. 

Požadavkem na extrakční činidlo byla kompatibilita s UHPLC-MS systémem a jeho pH 

umožňující extrakci nabitých bazí zachycených na membráně. Z uvedených důvodů byla 

jako extrakční činidla testována kyselina mravenčí a trifluoroctová o různých 

koncentracích. Výsledky optimalizace jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. 9). 

Nejlepší výsledky poskytovala kyselina trifluoroctová o koncentraci 150 mM, kde 

výtěžnosti pro analyty byly v rozmezí 81 – 112% a pro hydralazin byla výtěžnost 20%.  

Akceptorový roztok 
[mM] 

Výtěžnost [%]  

hydralazin efedrin metaraminol salbutamol cimetidin 

Tr
if

lu
o

ro
ct

o
vá

 

ky
se

lin
a 

10 0,00 32,28 49,97 44,98 45,59 

50 13,27 99,93 118,70 103,79 88,15 

100 17,06 99,87 135,56 107,67 88,68 

150 19,28 90,03 112,20 84,07 81,10 

200 17,11 72,73 83,63 47,29 38,97 

M
ra

ve
n

čí
 

ky
se

lin
a 

10 0,00 35,97 40,72 48,16 45,22 

100 1,23 38,58 55,49 69,85 75,62 

200 2,58 53,10 58,02 72,47 76,40 

500 5,77 60,19 69,61 68,92 72,65 

1000 8,04 61,90 68,72 52,92 57,51 

Tab. 9: Efekt akceptorového činidla. Extrakce byla provedena s 250 μl vzorku o pH 7, organická membrána 
obsahovala 2,5 μl 2-nonanonu s 15% DEHP.  

  Po optimalizaci akceptorového činidla a složení membrány byla metoda 

aplikována na vzorky lidské plazmy s obsahem zvolených analytů. Pro ověření výtěžností 

byla plazma naředěna 25 mM fosfátovým pufrem v poměru 1:1. Výtěžnosti při takto 

použitém ředění byly v rozmezí 10 – 79% a jejich snížení oproti extrakcím prováděným 

na roztocích standardů bylo způsobeno pravděpodobně vazbou analytů na proteiny, či 

vyšší viskozitou vzorku. Prvním krokem optimalizace extrakce na vzorcích plazmy byla 

tedy z důvodu pomalejší extrakční kinetiky optimalizace extrakčního času. Při zvýšení 
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extrakčního času z 30 minut na 45 došlo ke zvýšení výtěžnosti u všech analytů. Další 

zvýšení doby extrakce na 60 minut nevedlo k dalšímu zvýšení účinnosti extrakce, proto 

byla pro finální protokol zvolena délka extrakce 45 minut (Obr. 35).  

 

Obr. 35: Vliv doby extrakce na výtěžnost extrakční procedury. 

Pro další zvýšení výtěžnosti extrakce byl testován vliv ředění vzorku plazmy a 

koncentrace fosfátového pufru o pH 7, který byl k ředění používán.  Byla testována 

koncentrace 25, 50, 100 a 200 mM, kde pro všechny analyty byl pozorován nárůst 

výtěžnosti extrakce při zvýšení koncentrace z 25 mM na 50 mM. Další zvyšování 

koncentrace pufru nevedlo ke zlepšení výsledků (Obr. 36). Ředění vzorku 50 mM 

fosfátovým pufrem v poměru 1:2 poskytovalo vyšší výtěžnosti než ředění 1:1, a to v 

rozmezí 14 – 129%, pravděpodobně z důvodu snížení viskozity roztoku vzorku a snížení 

vazby látek na proteiny.  

 

Obr. 36: Vliv molární koncentrace fosfátového pufru na výtěžnost extrakce. 
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4.2.7 Validace metody 

Po optimalizaci extrakčního kroku pomocí PALME byla metoda validována dle 

požadavků EMA [144]. Byla ověřena linearita, správnost a přesnost metody. Byly 

stanoveny LOD a LOQ pro všechny analyty. Pro zvolené hladiny byly také ověřeny 

matricové efekty. Výsledky validace jsou shrnuty v tabulce (Tab. 10).  

 hydralazin efedrin metaraminol salbutamol cimetidin 

Standardní 

kalibrační křivka [r2] 
0,9994 0,9984 0,9938 0,9919 0,9900 

Matricová kalibrační 

křivka [r2] 
0,931 0,9989 0,9956 0,9927 0,9933 

K
o

n
ce

n
tr

a

čn
í h

la
d

in
y 

[n
g/

m
l]

 (
n

) L1 50 (8) 10 (5) 25 (6) 25  (6) 25 (6) 

L2 100 (6) 25 (5) 75 (8) 75 (6) 75 (6) 

L3  500 (6) 100 (8) 250 (6) 250 (6) 250 (7) 

L4 750 (6) 250(7) 750 (6) 750 (6) 750 (6) 

Sp
rá

vn
o

st
 

[%
] 

L1 120,5 85,5 106,2 120,7 129,3 

L2 109,6 109,6 86,7 94,9 110,7 

L3 83,9 93,1 128,1 118,9 115,1 

L4 103,8 109,1 111,5 115,9 113,1 

P
ře

sn
o

st
 

[R
SD

 %
] 

L1 8,9 15,3 11,0 13,9 7,6 

L2 13,1 17,3 9,2 5,2 14,4 

L3 14,0 13,3 6,6 8,2 13,0 

L4 14,8 12,8 13,9 14,8 9,9 

M
at

ri
co

vé
 

ef
ek

ty
 [

%
] L1 80,0 128,5 102,6 107,5 109,4 

L2 80,3 107,0 118,6 109,5 104,3 

L3 85,1 103,6 97,5 102,7 99,4 

L4 89,8 120,8 120,6 114,5 102,3 

Tab. 10: Výsledky validace pro PALME polárních bazických látek. Hodnocena byla linearita standardní a 
matricové kalibrační křivky, pro L1-L4 správnost, přesnost metody a matricové efekty podle požadavků 
EMA [144], n – počet opakování. 

4.2.8 Závěr 

První metoda PALME pro extrakci polárních bazických látek s využitím ion-

párového činidla jako přenašeče látek přes membránu byla vyvinuta a validována. Byly 

optimalizovány různé parametry extrakce včetně složení donorového a akceptorového 

roztoku a složení organického mediátoru pro impregnaci polypropylenové membrány. 

Byl ukázán potenciál této extrakce pro paralelní izolaci a zakoncentrování analytů až z 
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96 biologických vzorků ve velmi krátkém čase 45 minut, což umožňuje zvýšit prostupnost 

vzorků laboratoří.  

  



89 

 
 

4.3 Optimalizace μ-SPE-PT metody pro analýzu statinů v lidském séru za 

využití komerčně dostupných a laboratorně připravených špiček 

pipet 

4.3.1 Úvod do problematiky a cíl práce 

Statiny jsou významnou skupinou léčiv, která jsou používána pro snižování 

hladiny cholesterolu v krvi. Jejich účinek spočívá v blokaci enzymu 3-hydroxy-3-

methylglutaryl-koenzym A reduktázy. Statiny byly objeveny v 70. letech minulého století 

jako produkty houby Penicillium citrinum. Další deriváty izolovaného mevastatinu byly 

získávány syntetickou cestou. Statiny existují ve dvou formách, ve formě laktonové 

(proléčivo) a ve formě kyseliny (vlastní účinná látka). Mezi nejvíce užívané statiny patří 

atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin a pravastatin [151]-[153]. Monitorování hladiny 

statinů je důležitou součástí správného stanovení dávky a také kontroly pravidelného 

užívání léčiv. Z důvodu častého odebírání vzorků při monitorování je vhodné pro izolaci 

analytů používat mikroextrakční techniku. Jednou z moderních metod, která se dostává 

do popředí je metoda μ-SPE-PT. Metoda umožňuje paralelní stanovení několika desítek 

vzorků o malém objemu (desítky μl) ve velmi krátkém čase. Špičky naplněné sorbentem 

jsou dostupné komerčně, nebo je možné si je připravit v laboratoři, podle postupu 

popsaném v kapitole 3.1.2.2. Původně byly tyto extrakční špičky vyvinuty pro analýzu 

v proteomice, postupně ale byly používány i pro analýzy dalších matricí.  

Cílem této práce bylo vyvinout mikroextrakční metodu pro analýzu statinů 

v jejich kyselé i laktonové formě za použití komerčně dostupných a laboratorně 

připravených špiček plněných sorbentem a zjistit, zda oba typy špiček poskytují shodné 

výsledky a je možné je zaměnit, případně zda laboratorní, nebo komerční mají oproti 

druhé skupině významné přednosti, či nedostatky.   

4.3.2 Chemikálie 

Následující statiny – atorvastatin ve formě vápenaté soli (AT), atorvastatin lakton 

(ATL), rosuvastatin ve formě vápenaté soli (RV), rosuvastatin lakton (RVL), pravastatin 

ve formě sodné soli (PV), pravastatin lakton (PVL), pitavastatin ve formě vápenaté soli 

(PTV), pitavastatin lakton (PTVL), simvastatin (SV) a amonná sůl kyseliny simvastatinu 
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(SVA) byly získány od firmy Toronto Research Chemicals (Ontario, Kanada). Pro každou 

látku byl zajištěn izotopicky značený IS  - AT-d5, ATL-d5, RV-d6, RVl-d6, PV-d3, PVL-d3, PTV-

d5, PTVL-d5, SV-d6 a SVA-d6 také od firmy Toronto Research Chemicals (Ontario, Kanada). 

ACN, kyselina octová, hydroxid amonný o LC-MS čistotě byly zakoupeny u Sigma-Aldrich 

(Praha, ČR).  

Lyofilizované kontrolní sérum LYO HUM N bylo zakoupeno u firmy Erba Lachema 

(Brno, ČR). 

4.3.3 Příprava zásobních a pracovních roztoků 

Zásobní roztoky standardů byly připraveny rozpuštěním 1,0 mg analytu v 1,0 ml 

rozpouštědla v závislosti na rozpustnosti jednotlivých analytů. PVL, RVL, ATL, AT, PTVL, 

SV a jejich IS byly rozpuštěny v ACN, ostatní analyty ve směsi ACN: 0,5mM octan amonný 

o pH 4 v poměru 30:70 (v/v). Tato směs rozpouštědel byla používána pro další ředění 

pracovních roztoků. Zásobní roztoky byly připravovány každý týden čerstvé a byly 

uchovávány při teplotě 8 °C.  

4.3.4 Extrakční metoda 

Byly vyvinuty 3 mikroextrakční metody využívající sorbenty uložené 

v pipetovacích špičkách. Všechny procedury využívaly k průchodu roztoků přes sorbent 

centrifugu, kdy po každém nanesení činidla či vzorku byla kolonka centrifugována při 

8000 rpm po dobu 10 minut. Pro všechny metody byl sorbent kondicionován stejným 

způsobem, a to 300 μl ACN a 300 μl 0,1 M octanu amonného o pH 4,5. Po nanesení 

vzorku byl sorbent promyt 100 μl 0,01 M octanu amonného o pH 4,5 a 100 μl směsi 0,01 

M octanu amonného o pH 4,5 a ACN v poměru 95:5 (v/v) pro odstranění balastních látek. 

K eluci analytů bylo použito 100 μl ACN. Následně byly vzorky odpařeny dosucha pod 

proudem dusíku a znovu rozpuštěny ve směsi ACN:0,5 mM octan amonný o pH 4 

v poměru 30:70 (v/v). Roztok byl přefiltrován přes polytetrafluorethylenový (PTFE) 

stříkačkový filtr (0,22 μm, Membrane Solutions) a 5 μl vzorku bylo nastříknuto do 

analytického systému. 

Tato metoda byla aplikována na vzorky lidského séra s obsahem statinů. Před 

nanesením vzorku na sorbent bylo nutné sérum precipitovat. Ke 100 μl séra bylo přidáno 

200 μl ACN, směs byla promíchána, po 10 minut inkubována za laboratorní teploty a 
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následně zcentrifugována při 4200 rpm po dobu 10 minut při teplotě 4 °C. Vysrážené 

vzorky byly naředěny 0,01 M octanem amonným o pH 4,5 na objem 2ml, aby byl zředěn 

ACN, který by při nanášení vzorku zabránil retenci analytů na sorbentu.  

4.3.5 UHPLC-MS/MS analýza 

Pro analýzu byl použit systém Acquity UPLC (Waters, Milford, MA, USA) ve 

spojení s hmotnostním detektorem typu trojitého kvadrupólu Quattro Micro API 

(Waters, Manchester, UK). Separace statinů probíhala na koloně Acquity UPLC BEH C18 

(50 x 2,1 mm, 1,7 μm) o teplotě 35 °C. Mobilní fáze byla složená z ACN (složka A) a 0,5 

mM octanu amonného o pH 4,0 (složka B) s počátečním poměrem gradientové eluce 

30:70. Průtok mobilní fáze byl 0,3 ml/min a separace trvala 10,5 minut včetně ekvilibrace 

systému před dalším nástřikem, jak bylo podrobně popsáno v předchozí práci [154].  

4.3.6 Optimalizace extrakční metody 

V průběhu vývoje metody pro mikroextrakci byla nejprve vyvinuta výchozí 

metoda pro další porovnání komerčně dostupných a laboratorně připravených špiček 

plněných sorbentem. Složení elučního a promývacích činidel vycházelo z předchozích 

studií [151][155].  

Byly testovány 3 typy sorbentů – C8, C18 a kombinace styren divinylbenzenu 

(SDB) a C18. Jako eluční a promývací činidla byly testovány směsi ACN a 0,01 M octanu 

amonného o pH 4,5 o koncentracích ACN 90%, 95% a 100% pro eluční činidlo a 0%, 5% 

a 10% pro promývací činidlo. Metody byly optimalizovány na základě výtěžnosti metody. 

Při použití 90% byly výtěžnosti velmi nízké (méně než 20%), rozdíly pro eluční činidlo 

s 95% a 100% ACN byly pozorovány pro sorbent C18 a kombinovaný sorbent. Nakonec 

byla jako eluční činidla vybrána 100% ACN pro sorbenty C8 a C18 a 95% ACN pro 

kombinovaný sorbent.  

Jako promývací činidla byly vybrány octan amonný o pH 4,5 k odstranění solí ze 

vzorku a směs tohoto octanu s 5% ACN k odstranění dalších matricových komponent. 

Více než 5% ACN vedlo ke ztrátám analytů při promývacím kroku, a tím ke snížení 

výtěžnosti.  

Po aplikaci metody na lidské sérum docházelo k ucpávání komerčně dostupných 

sorbentů, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k zavedení srážecího kroku před vlastní μ-
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SPE-PT metodu. PP byla prováděna pomocí přídavku 200 μl ACN ke 100 μl séra. Získaný 

supernatant byl naředěn 0,01 M octanem amonným o pH 4,5 do celkového objemu a 

poté nanesen na mikroextrakční kolonku. Vyvinuté metody pro všechny sorbenty byly 

aplikovány na vzorky lidského séra. Pro porovnání byly hodnoceny 3 metody – metoda 

1 využívající laboratorně připravené špičky, metoda 2 využívající PP a laboratorně 

připravené špičky, metoda 3 využívající PP a komerčně dostupné špičky (Tab. 11).  

 Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3 

použitá technika µ-SPE-PT PP + µ-SPE-PT PP + µ-SPE-PT  

typ špiček laboratorní laboratorní komerční 

použité sorbenty C8, C18, C18+SDB C8, C18, C18+SDB C8, C18 

množství sorbentu 1,2 mg, 2x1,2 mg* 1,2 mg, 2x1,2 mg* 0,4 mg 

cena jedné extrakční špičky 3 Kč 3 Kč 60 Kč 

Tab. 11: Základní charakteristiky uvedených metod pro laboratorně připravované a komerčně dostupné 
špičky pro μ-SPE-PT. * - platí pro kombinovaný sorbent. 

Pro všechny 3 metody byl vybrán nejvhodnější sorbent. Z důvodu nízkých 

výtěžností nebyl použit sorbent C18. Kombinovaný sorbent nebyl vhodný z důvodu 

nižších výtěžností pro PT a PTVL. Nejlepší výtěžnosti poskytoval sorbent C8, a to 

komerčně dostupný i laboratorně připravený (Obr. 37). Pro oba typy sorbentů byl 

ověřen vliv nanášeného množství vzorku (50 a 100 μl).  

 

Obr. 37: Výtěžnosti jednotlivých analytů po nanesení na sorbent pro jednotlivé metody (A) metoda 1, (B) 
metoda 2, (C) metoda 3. Testované sorbenty jsou odlišeny barevně - C8 - zelená barva, C18 - červená 
barva, kombinovaný sorbent - modrá barva. 

Jak bylo zmíněno výše, komerčně dostupné sorbenty byly náchylnější k ucpávání, 

proto na ně bylo aplikováno pouze 50 μl vzorku séra, které muselo být precipitováno. 

Oproti tomu laboratorně připravené sorbenty PP nevyžadovaly a bylo možné na ně 

nanést i 100 μl séra. Důležité bylo také zvolit rychlost centifugace. U komerčně 
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dostupných sorbentů často docházelo k uvolnění samotného sorbentu ze špičky a tak 

bylo nutné používat nižší centrifugační sílu než u špiček připravovaných v laboratoři. 

Tyto faktory ovlivnily samotný čas extrakce, který byl pro komerčně dostupné sorbenty 

značně vyšší.  

4.3.7 Validace metody 

Všechny 3 uvedené metody byly validovány. Validační výsledky jsou shrnuty 

v následujících tabulkách (Tab. 12-Tab. 14).  

 [ng/ml] PV PVL RV PTV RVL AT PTVL ATL SVA SV 

Linearita 0,9996 0,9998 0,9999 0,9999 0,9997 0,9997 0,9999 0,9996 0,9994 0,9996 

LLOQ [ng/ml] 5 10 5 1 1 1 5 5 1 5 

Správnost 
[%] 

1 117,9   138,0 117,1 118,6   111,1  

10 98,4 111,5 113,2 112,6 117,0 106,8 112,6 121,8 110,4 99,7 

100 92,4 94,2 94,1 102,4 101,5 96,2 105,9 103,5 97,4 104,4 

1000 99,0 94,3 101,4 118,2 108,4 106,2 123,2 115,7 107,6 103,1 

Přesnost 
[%] 

1    14,6 8,8 14,5     

10 3,7 5,2 1,2 2,6 4,4 5,1 3,2 13,6 15,9 8,3 

100 5,2 1,6 3,7 1,8 1,0 1,0 6,0 1,7 5,0 2,7 

1000 2,0 2,8 2,4 3,6 4,0 1,2 2,0 3,3 4,8 1,9 

Matricové efekty 
s IS 
[%] 

1 95,7   94,7 118,1 113,8   138,7  

10 93,9 78,0 89,7 81,6 90,2 93,5 85,8 90,5 92,2 80,1 

100 93,7 91,0 98,0 93,0 92,7 91,0 100,5 102,6 96,2 95,2 

1000 98,2 94,6 96,6 91,2 96,3 93,2 98,5 102,7 99,9 105,6 

Tab. 12: Validační data pro μ-SPE-PT metodu 1. 

 [ng/ml] PV PVL RV PTV RVL AT PTVL ATL SVA SV 

Linearita 
 

0,9992 0,9997 0,9996 0,9999 0,9997 0,9999 0,9995 0,9998 0,9996 

LLOQ [ng/ml] 
 

5 5 1 1 1 1 1 1 5 

Správnost 
[%] 

1       104,1 86,7 94,7 120,2 114,6 112,1   

10 95,4 96,5 97,3 92,7 107,4 100,6 104,3 109,7 106,0 108,6 

100 100,9 87,0 90,4 87,0 92,7 85,9 87,9 96,4 94,4 98,4 

1000 97,6 87,9 96,1 87,5 87,6 84,1 96,3 90,3 96,7 95,0 

Přesnost 
[%] 

1       8,8 9,5 11,9 8,9 8,1 28,9   

10 2,0 6,7 10,3 4,6 6,8 5,1 1,6 2,5 8,5 3,5 

100 3,0 8,3 3,5 3,1 4,1 3,4 3,7 3,2 4,3 1,8 

1000 3,6 2,2 3,8 8,6 11,3 3,1 11,0 2,2 2,4 2,0 

Matricové efekty 
s IS 
[%] 

1       78,1 85,1 68,1 97,2 92,7 98,0   

10 105,3 83,9 95,6 89,1 84,1 90,7 93,5 83,8 91,2 95,9 

100 93,3 87,9 96,7 90,6 86,3 93,2 97,2 93,3 97,6 96,0 

1000 94,3 92,0 96,0 92,1 94,7 84,4 97,4 91,6 100,2 93,2 
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Tab. 13: Validační data pro μ-SPE-PT metodu 2. 

 

 [ng/ml] PV PVL RV PTV RVL AT PTVL ATL SVA SV 

Linearita 
 

0,9999 0,9998 0,9998 0,9997 0,9999 0,9999 0,9997 0,9997 0,9987 

LLOQ [ng/ml] 
 

5 5 1 5 1 1 1 5 10 

správnost 
[%] 

1       159,6   106,2 90,9 65,6 127,5   

10 110,8 114,5 98,3 120,4 118,4 107,5 107,2 103,3 121,5 104,3 

100 98,3 99,4 101,9 107,9 98,7 106,7 108,0 107,4 102,7 101,9 

1000 99,4 101,7 106,9 85,4 94,5 97,1 107,9 133,1 95,7 107,3 

Přesnost 
[%] 

1       13,4   9,1 6,0 27,2 7,1   

10 9,0 10,7 6,7 3,9 7,8 2,3 1,7 7,5 14,3 10,5 

100 4,8 0,7 3,7 0,6 5,4 0,4 1,6 2,1 1,1 3,4 

1000 2,5 4,0 2,9 3,2 3,2 1,7 3,0 0,8 4,6 2,0 

Matricové efekty 
s IS 
[%] 

1       64,0   98,7 119,6 230,6 89,6   

10 103,1 106,4 113,1 87,9 90,7 95,6 107,0 94,1 89,7 117,0 

100 98,2 99,0 105,5 92,9 96,0 96,8 101,6 102,0 101,7 108,4 

1000 96,9 99,6 102,0 96,7 96,7 97,2 103,4 105,9 101,8 96,5 

Tab. 14: Validační data pro μ-SPE-PT metodu 3. 

4.3.8 Závěr 

Byly vyvinuty a validovány 3 mikroextrakční techniky využívající metodu μ-SPE-PT 

pro komerčně dostupné a laboratorně připravené sorbenty, které byly porovnány 

z hlediska validačních parametrů, ale také z hlediska ceny i časové náročnosti. Porovnání 

všech těchto parametrů ukázalo, že testované komerčně dostupné sorbenty nejsou 

vhodné pro uvedenou aplikaci hned z několika důvodů. Prvním důvodem je až 20x vyšší 

cena a 3x delší čas analýzy z důvodu nutnosti kroku srážení proteinů a delší centrifugace. 

Další nevýhodou jsou podstatně vyšší matricové efekty, které tato metoda vykazovala 

bez korekce na IS (Obr. 38). Naopak, metoda 1 se jeví jako vhodná pro další použití 

v klinických analýzách a ukazuje potenciál ve využití μ-SPE-PT v rutinních extrakcích 

biologického materiálu.  
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Obr. 38: Porovnání jednotlivých mikroextrakčních metod, jejich výhody a nevýhody. 
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4.4 Vývoj a optimalizace extrakčních metod PP, SPE, MEPS a μ-SPE-PT 

pro stanovení kvercetinu a jeho metabolitů v potkaní plazmě 

s využitím ve farmakokinetických studiích 

4.4.1 Úvod do problematiky a cíl práce 

Flavonoidy jsou širokou skupinou přírodních polyfenolických látek zastoupených 

v rostlinách a jejich produktech. Jsou běžnou součástí stravy člověka i živočichů. 

Z hlediska chemické struktury jsou to látky, které se skládají ze 2 aromatických kruhů 

spojených tříuhlíkatým řetězcem. Na základě jejich substituce jsou flavonoidy děleny na 

flavony, flavonoly, flavanoly, isoflavony, flavanony a antocyanidiny. Mezi 

nejdiskutovanější flavonoidy patří kvercetin, flavonol s mnoha zajímavými účinky na 

lidské zdraví. Mezi jeho nejvýznamnější efekty patří antioxidační účinek, schopnost 

inhibovat lipidovou peroxidázu, a tím předcházet kardiovaskulárním chorobám. 

Kvercetin a jeho metabolity hrají také roli v prevenci neurodegenerativních onemocnění 

[156]-[166].  

Kvercetin (Obr. 39) je nejčastěji přijímán ve formě glykosidů (rutin, kvercetrin), 

které jsou hydrolýzou štěpeny na aglykon a cukernou složku. Uvolněný kvercetin je 

absorbován pasivní difúzí a následně metabolizován za vzniku metabolitů (tamarixetin, 

isrohmanetin, kvercetin-3-O-glukuronid). Polyfenoly, které jsou odolné střevním 

hydrolázám, jsou ve střevě štěpeny mikroflórou na fenolické kyseliny (homovanilinová, 

fenylpropionová, 3-hydroxyfenyloctová a další). Tyto kyseliny mohou být dále 

absorbovány a metabolizovány v játrech a posléze vyloučeny močí [166]-[172].  

Kvercetin a jeho metabolity je možné rozdělit do dvou skupin podle jejich 

struktury a fyzikálně-chemických vlastností. První skupinou jsou hydrofilní slabé 

fenolické kyseliny, druhou skupinu tvoří méně polární deriváty kvercetinu s větší 

molekulovou hmotností (Tab. 15) [172]. 

Cílem této práce bylo vyvinout a optimalizovat extrakční metody pro izolaci 

kvercetinu a jeho metabolitů, které by umožňovaly stanovení těchto látek během jedné 

analýzy s důrazem na dostupnost pouze malého objemu biologického vzorku (potkaní 

plazma).   
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Obr. 39: Schéma shrnující metabolismus kvercetinu přijatého ve formě rutinu a následně 
metabolizovaného na konjugované deriváty a štěpeného na fenolické kyseliny. 
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Analyt Zkratka MW log P pKa 

floroglucinol PG 126,03 0,01 9,06 

3,4-dihydroxyfenyloctová kyselina PAA 168,04 0,31 4,42 

homovanilinová kyselina HVA 182,06 0,61 4,39 

3-hydroxyfenyloctová kyselina HFA 152,05 1,02 4,21 

3-(3-hydroxyfenyl)propionová kyselina HFP 166,06 0,43 4,68 

rutin RUT 610,15 -0,9 6,17 

kvercetin QCE 302,04 1,99 6,31 

kvercetin-3-O-glukuronid Q-3-Gl 478,07 1,94 2,76 

tamarixetin TMX 316,06 2,67 6,31 

isorhamnetin IRN 316,06 2,68 6,31 

4-methylkatechol 4-MC 124,05 1,33 9,91 

Tab. 15: Souhrn základních fyzikálně-chemických vlastností analytů pro optimalizaci extrakčních metod. 

4.4.2 Chemikálie 

K práci byly použity standardy látek od Sigma-Aldrich (Praha, ČR): PG (99%), HVA 

(97%), RUT (95%), QCE (95%) a 4-MC (95%). Referenční standardy PAA, Q-3-Gl (95%), 

TMX (99%) a IRN (99%) byly zakoupeny u Extrasynthese (Francie), standardy HFA (95%) 

a HFP byly získány od Toronto Research Chemicals (Ontarion, Kanada). Pro kvantifikaci 

byly využity izotopicky značené IS HVA-d3, QCE-d3, RUT-d3 a PAA-d5, které byly 

poskytnuty také Toronto Research Chemicals (Ontario, Kanada). 

MeOH, ACN, kyselina mravenčí, kyselina octová, kyselina trifluoroctová, hydroxid 

amonný (25%) vše o čistotě LC-MS grade a kyselina chlorovodíková (36%) byly získány 

od firmy Sigma-Aldrich. Kyselina trihydrogenfosforečná (85%) byla obdržena od Penty 

(Praha, ČR).  

Čistá potkaní plazma pro vývoj extrakčních metod byla získána z 

laboratoře  Katedry farmakologie a toxikologie (skupina doc. P. Mladěnky). 

4.4.3 Příprava zásobních a standardních roztoků 

Zásobní roztoky byly připraveby navážením 1 mg látky, v případě IRN 0,1 mg látky 

a rozpuštěny v MeOH na koncentraci 1 mg/ml, respektive 0,1 mg/ml v případě IRN. 

Roztoky byly uchovávány při 8 °C a každé dva týdny připravovány čerstvé. Ředící směs 
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pro přípravu dalších koncentrací standardních roztoků byla složena z  MeOH a 0,1% 

kyseliny mravenčí v poměru 60:40 (v/v). 

4.4.4 Extrakční metody 

Pro extrakci kvercetinu a jeho metabolitů z potkaní plazmy byly vyvinuty 4 

metody.  

První extrakční metodou byla PP. Protokol spočíval v přidání 100 μl ACN k 50 μl 

plazmy. Následně byla směs kvůli stabilitě analytů okyselena 2 μl 10% kyseliny mravenčí. 

Takto upravený vzorek byl 10 minut inkubován při laboratorní teplotě a poté 

zcentrifugován při 4 °C a 14000 rpm. Supernatant byl odebrán a přefiltrován přes PTFE 

stříkačkový filtr (0,22 μm, Membrane Solutions) a eluát byl pod proudem dusíku 

odpařen dosucha.  

Jako konvenční technika pro izolaci QCE a metabolitů byla vybrána SPE. Před 

vlastní SPE bylo nutné vzorek plazmy precipitovat z důvodu vazby analytů na proteiny. 

K vysrážení proteinů bylo použito 500 μl potkaní plazmy a 500 μl 0,1% kyseliny 

chlorovodíkové jako srážecího činidla. Po 10 minutové inkubaci a centrifugaci (4 °C, 

14000 rpm) byl odebraný supernatant nanesen na kolonku se sorbentem kombinujícím 

kopolymerní fázi a iontově výměnnou fázi pro zachycení slabých kyselin (Oasis MAX, 1 

ml, 30 mg, Waters). Kolonka byla ekvilibrována 3 ml MeOH a 3 ml 10 mM mravenčanu 

amonného o pH 5,0. Po nanesení vzorku byla kolonka promyta 500 μl 10 mM 

mravenčanu amonného o pH 5,0 a 500 μl 1% MeOH. Analyty byly eluovány 1 ml směsi 

MeOH a 100% kyseliny mravenčí (90:10, v/v). Roztok byl přefiltrován přes PTFE 

stříkačkový filtr (0,22 μm, Membrane Solutions) a eluát byl pod proudem dusíku 

odpařen dosucha.  

Jako vhodné mikroextrakční techniky pro tuto aplikaci byly optimalizovány MEPS a μ-

SPE-PT.  

Metoda MEPS po optimalizaci odpovídala konvenční SPE, pouze používala 

desetkrát menší objemy. K 50 μl vzorku bylo pro srážení proteinů přidáno 50 μl 0,1% 

kyseliny chlorovodíkové, po inkubaci (10 minut) a centrifugaci (10 minut, 4 °C, 14000 

rpm) byl supernatant nanesen na kolonku se sorbentem RAX (retain anion exchange), 

která byla ekvilibrována 300 μl MeOH a 300 μl 10 mM mravenčanu amonného o pH 5,0. 
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Vzorek byl promyt 50 μl roztoku mravenčanu amonného o pH 5,0 a 50 μl 1% MeOH a 

následně eluován 100 μl směsi MeOH a kyseliny mravenčí (90:10, v/v). Roztok byl 

přefiltrován přes PTFE stříkačkový filtr (0,22 μm, Membrane Solutions) a eluát byl pod 

proudem dusíku odpařen dosucha.  

 Extrakce byly prováděny pomocí MEPS stříkačky o kapacitě 100 μl a ruční 

automatické eVOL® pipety (SGE Analytical Science, Austrálie).  

Pro μ-SPE-PT byl vzorek o objemu 50 μl precipitován 50 μl 0,1% kyseliny 

chlorovodíkové za stejných podmínek, které jsou uvedeny v předchozích metodách. 

Supernatant byl nanesen na kolonku s obsahem sorbentu RAX (Empore ™ Anion-SR, 47 

mm Extraction Disks), která byla ekvilibrována 300 μl MeOH (centrifugace 4500 rpm, 4 

°C, 10 min) a 300 μl 10 mM mravenčanu amonného o pH 5,0 (centrifugace 4500 rpm, 4 

°C, 25 min). Po nanesení vzorku (centrifugace 8000 rpm, 4 °C, 25 min) byla kolonka 

promyta 10 mM mravenčanem amonným o pH 5 a objemu 50 μl (centrifugace 8000 rpm, 

4 °C, 15 min) a 50 μl 1% MeOH (centrifugace 8000 rpm, 4 °C, 15 min). Analyty byly 

eluovány 100 μl směsi MeOH a kyseliny mravenčí v poměru 90:10 (v/v) (centrifugace 

8000 rpm, 4 °C, 15 min). Roztok byl přefiltrován přes PTFE stříkačkový filtr (0,22 μm, 

Membrane Solutions) a eluát byl pod proudem dusíku odpařen dosucha.  

Před nástřikem do UHPLC-MS/MS systému byl odparek rekonstituován ve směsi 

MeOH a 0,1% kyseliny mravenčí v poměru 60:40 (v/v). 

4.4.5 UHPLC-MS/MS analýza 

Separace QCE a jeho metabolitů byla optimalizována na Acquity Ultra 

Performance LC systému (Waters, Milford, MA, USA) spojeného s Micromass Quattro 

Micro hmotnostním detektorem typu trojitého kvadrupólu s API ionizačními technikami 

(Waters, Manchester, UK). Pro finální validaci byl použit Acquity UPLC® I-Class System 

(Waters, Milford, MA, USA) s hmotnostním detektorem typu trojitého kvadrupólu 

XEVO™ TQ-S MS (Waters, Milford, MA, USA). 

5 μl vzorku bylo nastřikováno na kolonu Acquity UPLC® BEH Shield RP18 o 

rozměrech 100 x 2,1 mm s částicemi o velikosti 1,7 μm. Teplota na koloně byla 

udržována na 40 °C. Analyty byly separovány pomocí gradientové eluce začínající na 95% 

složky A mobilní fáze (0,1% kyselina mravenčí) a 5% složky B mobilní fáze (MeOH), jejíž 
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množství stoupalo až na 95% do 5. minuty gradientu. Následně bylo složení mobilní fáze 

vráceno na počáteční hodnoty a systém ekvilibrován po dobu 2 minut. Průtok mobilní 

fáze byl  po celou dobu analýzy udržován na hodnotě 0,35 ml/min.  

Podmínky pro MS detekci pomocí MS Micromass Quattro Micro byly následující. 

Všechny látky byly kvantifikovány pomocí SRM. Nastavení iontového zdroje pro ionizaci 

elektrosprejem bylo optimalizováno pro pozitivní i negativní mód. Ionizační podmínky 

byly nastaveny následujícím způsobem: napětí na kapiláře: 3,2 kV/-2 kV, napětí na 

extraktoru: 3,0 V, napětí na hexapólu: 0,5 V,  teplota zdroje: 130 °C. Dusík o průtoku 800 

l/hod o teplotě 450 °C byl  použit jako desolvatační plyn. Průtok kolizního plynu (argon) 

byl nastaven na 100 l/hod. CE, napětí na kuželu a čas prodlevy (dwell-time) byly 

optimalizovány pro každý analyt zvlášť a jsou shrnuty v Tab. 16. 

analyt 
ionizační 

mód 
SRM přechod 

napětí 
na 

kuželu 
CV[V] 

CE [eV] 

dwell 
time 
 [s] 

RT [min] 

PG ESI + 127,1 > 80,9 35 20 0,100 1,39 

PAA ESI - 181,1 > 137,3 25 10 0,200 2,01 

HVA ESI - 166,9 > 123,1 15 10 0,100 2,55 

HFA ESI - 150,8 > 106,8 15 10 0,050 2,57 

HFP ESI - 164,7 > 120,8 30 10 0,050 3,05 

RUT ESI + 610,9 > 303,3 20 25 0,200 3,67 

QCE ESI + 303,0 > 153,0 40 30 0,050 4,65 

Q-3-GL ESI + 479,2 > 303,1 25 15 0,050 3,88 

TMX ESI + 317,2 > 302,0 40 25 0,050 4,92 

IRN ESI + 317,2 > 302,1 40 25 0,050 5,00 

4-MC ESI - 123,0 > 122,1 35 20 0,200 2,93 

Tab. 16: Souhrn SRM přechodů a SIM pro jednotlivé analyty včetně nastavení napětí na vstupním kuželu, 
CE, dwell time a doby eluce pro každou látku pro detekci pomocí hmotnostního spektrometru XEVO™ 
TQ-S MS. 

Podmínky pro MS detekci pomocí MS XEVO™ TQ-S MS byly následující. PAA, HFA 

a HVA byly kvantifikovány pomocí SIM, ostatní látky pomocí SRM (Tab. 17). SIM mód u 

uvedených látek sledoval produktový ion po rozkladu látky v iontové optice. Nastavení 

iontového zdroje bylo optimalizováno pro ionizaci elektrosprejem v pozitivním a 

negativním módu. Ionizační podmínky byly nastaveny následujícím způsobem: napětí na 

kapiláře: 2,5 kV/1,25 kV, teplota zdroje: 125 °C, napětí na zdroji: 30 V. Dusík o průtoku 

600 l/hod o teplotě 450 °C byl  použit jako desolvatační plyn. Průtok kolizního plynu 
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(argon) byl nastaven na 0,2 ml/min /0,1 ml/min. CE, napětí na kuželu a  čas prodlevy 

(dwell-time) byly optimalizovány pro každý analyt zvlášť (Tab. 17). Data byla naměřena 

pomocí software MassLynx verze 4.1 a zpracována pomocí programu TargetLynx 

(Waters, Milford, MA, USA). 

analyt 
ionizační 

mód 
SRM přechod SIM 

napětí 
na 

kuželu 
[C] 

CE [eV] 

dwell 
time 
 [s] 

RT [min] 

PG ESI + 126,7 > 80,7 - 25,0 15,0 0,500 1,39 

PAA ESI - - 136,7 40,0 - 0,100 2,01 

HVA ESI - - 122,7 35,0 - 0,075 2,55 

HFA ESI - - 106,8 30,0 - 0,075 2,57 

HFP ESI - 164,7 > 120,8 - 35,0 10,0 0,250 3,05 

RUT ESI + 611,0 > 302,8 - 15,0 20,0 0,250 3,67 

QCE ESI + 302,8 > 152,7 - 30,0 25,0 0,250 4,65 

Q-3-GL ESI + 479,0 > 302,8 - 25,0 15,0 0,500 3,88 

TMX ESI + 317,1 > 301,8 - 25,0 20,0 0,250 4,92 

IRN ESI + 317,1 > 301,8 - 25,0 20,0 0,250 5,00 

4-MC ESI - 122,7 > 107,6 - 35,0 15,0 0,250 2,93 

Tab. 17: Souhrn SRM přechodů a SIM pro jednotlivé analyty včetně nastavení napětí na vstupním kuželu, 
CE, dwell time a doby eluce pro každou látku pro detekci pomocí hmotnostního spektrometru XEVO™ 
TQ-S MS. 

4.4.6 Optimalizace UHPLC-MS/MS analýzy 

Prvním krokem vývoje UHPLC-MS/MS metody byla volba vhodné stacionární a 

mobilní fáze. Bylo testováno několik kolon s různým sorbentem o velikosti částic 1,7 μm 

a o délkách 5 a 10 cm, konkrétně se jednalo o BEH C18, BEH Shield RP18, BEH Phenyl, 

všechny o rozměrech 50 a 100 mm x 2,1 mm (Waters). Dále byly testovány kolony BEH 

CSH phenyl-hexyl a BEH CSH fluoro-phenyl o rozměrech 100 x 2,1 mm. Analyty byly 

zadržovány na všech typech sorbentů, problémem ale byla separace 2 izomerů – 

isorhamnetinu a tamarexitenu (Obr. 40), které byly odděleny pouze na koloně BEH 

Shield RP18 o délce 10 cm.   
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Obr. 40: Separace izomerů TMX a IRN byla nejproblematičtější částí volby kolony pro separaci QCE a jeho 

metabolitů. Nejlepší oddělení až na základní linii poskytovala kolona (C) BEH RP18 (100 x 2,1 mm, 1,7μm). 

Následovala volba vhodné mobilní fáze, a to složky vodné. Jako organická složka 

byl na základě předchozích zkušeností s chromatografickými metodami pro analýzu 

flavonoidů vybrán MeOH. Jako vodná část mobilní fáze byly testovány kyseliny octová a 

mravenčí 0,1% a 0,01%, octan amonný (pH 4) a mravenčan amonný (pH 3) o koncentraci 

1 a 5 mmol/l.  

 

Obr. 41: Vliv vodné složky mobilní fáze na odezvu detektoru u vybraných analytů. 

Nejlepší výsledky pro většinu analytů vykazovala 0,01% kyselina octová (Obr. 41). 

Oproti kyselině mravenčí zesilovala signál analytů obvykle 5 – 10x, u PG dokonce 25x. 

Bohužel u PAA a především u Q-3-Gl došlo k zeslabení signálu oproti kyselině mravenčí 

0,1%, která měla v těchto případech nejvyšší odezvu (100%) až na pouhých 5%. Z tohoto 
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důvodu kyselina octová nebyla vybrána jako složka mobilní fáze, ale byla zvolena 0,1% 

kyselina mravenčí, která u těchto kritických látek potencovala nejvyšší odezvu 

detektoru. Byl také sledován vliv složení nastřikované směsi na odezvu detektoru a tvar 

píku. Po proměření směsí MeOH a 0,1% kyseliny mravenčí o zvyšující se koncentraci 

MeOH z 0% na 100% byla nakonec jako nejlepší vybrána směs MeOH:0,1% kyselina 

mravenčí v poměru 60:40 (v/v). 

Pro MS detekci bylo nutné zoptimalizovat napětí na kapiláře, extraktoru, iontové 

optice, dále napětí na vstupním kuželu, desolvatační teplota, teplota iontového zdroje a 

průtoky plynů. Všechny parametry byly optimalizovány pro oba hmotnostní 

spektrometry. Pro MS Micromass Quattro Micro byly vybrány hodnoty, při kterých měly 

analyty nejvyšší odezvu, hodnoty pro MS Xevo TQ-S byly vybrány jako kompromis pro 

dvě protichůdně se chovající skupiny látek, malé polární fenolické kyseliny a větší méně 

polární molekuly kvercetinu a jeho konjugovaných derivátů. Pro ukázku jsou ukázány 

výsledky optimalizace napětí na kapiláře (Obr. 42). Z výsledků je zřetelný rozdílný vliv 

zvyšující se hodnoty napětí na zmíněné skupiny analytů. Výsledky optimalizace jsou 

shrnuty v tabulkách (Tab. 16, Tab. 17). 

 

Obr. 42: Optimalizace napětí na kapiláře pro MS Xevo TQ-S. 
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4.4.7 Optimalizace extrakčních metod 

V rámci vývoje metody pro extrakci byly optimalizovány 4 extrakční metody. 

Srážení proteinů, které je možné použít i pro necílenou analýzu metabolitů, a dále 

extrakční metody SPE, MEPS a μ-SPE-PT, které selektivně zachytávají na sorbentu 

vybrané analyty a jsou tak vhodnější pro kvantifikaci sledovaných předem známých 

molekul.  

4.4.7.1 Srážení proteinů 

V průběhu vývoje metody PP byla testována dvě srážecí činidla – ACN a MeOH. 

Činidla byla přidána k 50 μl potkaní plazmy v různých poměrech – 1:2, 1:3, 1:5 a 1:10. Po 

přidání a promísení kapalin se vzorek nechal 10 minut inkubovat za laboratorní teploty 

a poté se centrifugoval  po dobu 10 minut (14000 rpm, 4 °C).  Se zvyšujícím se množství 

organiky se snižovala výtěžnost metody. Nakonec byl jako srážecí činidlo zvolen ACN o 

objemu 100 μl. Z důvodu nízké stability QCE, PAA a IRN byla k vzorku před srážením 

proteinů přidávána kyselina mravenčí. Její přídavek vedl ke zvýšení výtěžnosti u 

problematických analytů (Obr. 43).   

 

Obr. 43: Vliv přídavku malého množství kyseliny mravenčí na výtěžnost a stabilitu QCE ve vzorku plazmy. 
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4.4.7.2 SPE 

Prvním krokem optimalizace SPE metody byla volba stacionární fáze. Byly 

testovány 3 typy kolonek - Discovery DSC-C8, Discovery DSC-C18 a Oasis MAX. C8 a C18 

jsou reverzní silikagelové sorbenty modifikované uhlíkatým řetězcem o příslušném 

počtu uhlíků, MAX sorbent je polymerní fáze s kvarterní amoniovou skupinou, která je 

vhodná pro zadržení slabě kyselých látek. Právě zachycení těchto kyselých látek bylo 

problematické na reverzně fázových sorbentech. Z toho důvodu byla jako nejvhodnější 

stacionární fáze vybrána fáze iontově výměnná, na které byly zadrženy všechny analyty.  

Po výběru stacionární fáze bylo optimalizováno složení elučního činidla. Nejprve bylo 

nutné zvolit optimální množství organické složky. Byly testovány různé koncentrace 

MeOH v kombinaci s 2% kyselinou mravenčí. Nejlepší výtěžnost poskytovalo použití 90% 

MeOH. Následně bylo nutné vybrat vhodnou kyselinu o takové koncentraci, aby extrakce 

byla co nejvíce účinná. Jako kyselé složky elučního činidla byly testovány kyselina 

mravenčí (0,5%, 1%, 2%, 5%, 10% v celkovém objemu roztoku) a kyselina trifluoroctová 

(0,1%, 0,5% a 1% v celkovém objemu roztoku). Nejlepší výtěžnosti poskytovala směs 

MeOH a kyselinytrifluoroctové 0,5%. Bohužel použití kyseliny trifluoroctové vedlo 

k významnému snížení odezvy analytů ze skupiny fenolických kyselin (Obr. 44). Z tohoto 

důvodu byla v eluční směsi použita 100% kyselina mravenčí s MeOH v poměru (90:10, 

v/v).  

 

Obr. 44: Vliv kyselé složky elučního činidla o složení 90% MeOH + kyselina trifluorocová (A), nebo mravenčí 
(B) o dané koncentraci. Pro analyty ze skupiny fenolických kyselin (HVA) byl značný vliv kyseliny 
trifluoroctové na odezvu detektoru, docházelo k výraznému snížení odezvy při zvyšující se koncentraci 
kyseliny. Při použití kyseliny mravenčí tento jev nebyl pozorován.  
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Následovala optimalizace 

promývacího činidla, kdy byly 

testovány roztoky hydroxidu 

amonného o koncentracích 0,1%, 

0,5%, 1%, 2% a 5%, 10 mM 

mravenčanu amonného o pH 5, 

roztoky MeOH (1%, 2%, 5% a 10%) a 

použití čisté vody. Roztoky amoniaku 

se jevily jako vhodné z hlediska 

chemie sorbentu, bohužel však jejich 

použití snížilo výtěžnost některých 

analytů (PAA, PG, QCE, IRN) až na 0%. 

Důvodem byla reakce těchto látek za 

vzniku pravděpodobně Schiffových bazí (Obr. 45). U promývacího činidla s obsahem 

MeOH platilo, že zvyšující se koncentrace organické složky byla důvodem vyšších ztrát 

analytů a nižší výtěžnosti extrakce. Jako nejvhodnější činidla byla nakonec vybrána 1% 

MeOH a 10 mM mravenčan amonný o pH 5.  

 Po optimalizaci složení všech činidel byla metoda aplikována na vzorky potkaní 

plazmy. Z důvodu vazby analytů na proteiny došlo ke snížení výtěžnosti extrakce pro 

všechny analyty až o 50%. Bylo nutné zařadit krok pro uvolnění látek z vazby na protein. 

V tomto kroku byla zkoušena různá srážecí činidla, včetně ACN a MeOH s obsahem 

kyselin, vodné roztoky kyseliny fosforečné, mravenčí, chlorovodíkové, trifluoroctové a 

octové. Byl také testován vliv vymrazování vzorku. Nejlepší výsledky poskytovalo přidání 

kyseliny chlorovodíkové 0,1% v poměru 1:1. Výhodou kyseliny byla i možnost nanesení 

supernatantu přímo na extrakční kolonku, aniž by vzorek musel být ředěn, jako by tomu 

bylo u použití ACN či MeOH jako srážecích činidel, která by snížila retenci analytů při 

nanesení vzorku na kolonku a vzorek by bylo nutné ředit tak, aby koncentrace 

organického rozpouštědla byla menší než 10% celkového objemu vzorku.  

Obr. 45: Vliv přídavku (A) roztoku mravenčanu 
amonného, (B) 1% amoniaku k roztoku standardů (C) QCE 
a jeho metabolitů. 
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4.4.7.3 MEPS 

Obdobným způsobem byla vyvíjena i mikroextrakční technika MEPS. Nejprve 

bylo třeba zvolit sorbent, na kterém budou zachyceny všechny analyty. Byly testovány 

komerčně dostupné sorbenty C8, C18, RAX (vhodný pro slabé kyseliny) a VAX (vhodný 

pro silné kyseliny). Stejně jako u SPE nebyly všechny analyty zachyceny na reverzních 

fázích. Z iontově výměnných fází RAX a VAX byla vhodnější fáze RAX, na které byly 

zachyceny všechny analyty (Obr. 50).  

 

Obr. 46: Ztráty jednotlivých analytů po nanesení vzorku na MEPS sorbent. 

V průběhu optimalizace elučního a promývacího činidla byly pozorovány stejné 

trendy jako u optimalizace SPE metody, proto byla vybrána shodná činidla jako u 

předchozí metody, a to směs MeOH a kyseliny mravenčí v poměru 90:10 jako eluční 

činidlo a mravenčan amonný o pH 5,0 a 1% MeOH jako činidla promývací. U promývacích 

činidel byl testován vliv zvyšujícího se objemu činidla na výtěžnost extrakce. Při použití 

obou činidel byly pozorovány vyšší ztráty s rostoucím objemem činidla (50 – 300 μl), 

proto byly pro finální protokol použit objem 50 μl pr obě činidla.  

Nakonec byl optimalizován poměr objemu vzorku a elučního činidla, kde lepší 

výsledky vykazoval poměr vzorku a činidla 1:2, než poměr 1:1, ať už byly objemy 50 μl, 

nebo 100 μl (Obr. 47).  
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Obr. 47: Vliv poměru objemů vzorku a elučního činidla na výtěžnost extrakce. 

Po aplikaci metody na plazmu musel být opět zaveden krok srážení proteinů. 

Podle předchozí optimalizace pro SPE metodu byla použita kyselina chlorovodíková 0,1% 

ve dvojnásobném objemu, než byl objem plazmy.  

4.4.7.4 μ-SPE-PT 

Prvním krokem optimalizace této mikroextrakční metody byla opět volba 

sorbentu. Byly testovány komerčně dostupné špičky pro mikroextrakci se sorbenty C8 a 

C18, a dále laboratorně připravené špičky se sorbenty C8, C18, SDB a RAX, kde je 

případně při nezadržení analytů na jednom sorbentu zkombinovat sorbenty různého 

typu tak, aby byl záchyt analytu 100%. Z uvedených výsledků je patrné, že analyty byly 

beze zbytku zachyceny na iontově-výměnném sorbentu (Obr. 48) stejně jako 

v předchozích případech.  
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Obr. 48: Ztráty analytů po nanesení na různé sorbenty pro mikroextrakci. 

Po otestování různých elučních činidel (směsi MeOH a ACN s kyselinami mravenčí 

a trifluoroctovou) byl opět jako nejvhodnější činidlo vybrán roztok MeOH a kyseliny 

mravenčí 90:10 (v/v). U promývacího kroku se při použití standardů jako nejlepší činidlo 

jevil roztok 0,1% kyseliny mravenčí a octové. Po aplikaci na plazmu ale z důvodu jejich 

srážecího účinku na vzorek nanesený na kolonku docházelo k úplnému ucpání kolonek. 

Z tohoto důvodu byly jako promývací činidla opět použity roztoky mravenčanu 

amonného o pH 5 a 1% MeOH.  

Vzorky plazmy musely být před nanesením na sorbent precipitovány. K vysrážení 

proteinů byla použita kyselina chlorovodíková o koncentraci 0,1% o objemu 50 μl. Tato 

kyselina měla nejlepší srážecí účinek a její použití zlepšovalo reprodukovatelnost 

metody.  

4.4.8 Validace metody 

Všechny optimalizované metody budou zvalidovány podle požadavků EMA [144]. 

V současné době je validována metoda MEPS a PP. Metody SPE a μ-SPE-PT budou 

validovány v brzké době. Výsledky validace budou pro jednotlivé metody porovnány.  

4.4.9 Závěr 

Byla vyvinuta UHPLC-MS/MS metoda pro citlivou a selektivní analýzu QCE a jeho 

metabolitů o různých fyzikálně-chemických vlastnostech. Pro jejich izolaci z potkaní 

plazmy byly vyvinuty 4 extrakční techniky. Tyto techniky budou dále využity pro 
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farmakokinetické studie k objasnění metabolismu QCE a jeho metabolitů v potkaním 

organizmu a k objasnění jejich účinků na cévní svaly.   

Technika PP je vhodná pro malé objemy vzorků. Slouží především k odstranění 

proteinů ze vzorku, tudíž může být použita i pro úpravy vzorků, kde bude nutné sledovat 

i další metabolity, které ve vzorku mohou být přítomny. Ostatní techniky umožňují cílené 

sledování vybraných analytů a slouží především ke kvantitativnímu hodnocení.  

Metody budou validovány a porovnány včetně vlivu matricových efektů. Metoda 

PP již byla použita pro analýzu farmakologických vzorků. 
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4.5 Vývoj a optimalizace mikroextrakčních metod MEPS a μ-SPE-PT pro 

stanovení farnesolu a tyrosolu jako quorum-sensing molekul ve 

vzorcích poševních výplachů 

4.5.1 Úvod do problematiky a cíl práce 

Candida albicans je jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších plísňových 

organizmů v medicíně. Je součástí lidské mikrobiální flory v trávícím systému, 

orofaryngu či ženských pohlavních orgánů.  Zároveň je však významným patogenem, 

který může způsobovat život ohrožující infekce, především u pacientů s oslabenou 

imunitou. Candida albicans může růst ve formě hyfy, pseudohyfy, nebo jako rašící 

kvasinka. Její morfologická konverze z kvasinkové na hyfovou formu charakterizuje 

přechod ze stavu koloniálního (nepatogenního) na stav invazivní. Přechod těchto forem 

může být ovlivněn fyzikálně-chemickými faktory a také vlivem signálních, tzv. quorum 

sensing molekul, mezi které jsou řazeny právě dvě látky farnesol a tyrosol. Farnesol je 

těkavá molekula terpenoidní stuktury, která při akumulaci nad určitou mez blokuje 

přeměnu kvasinkové formy na formu hyfovou. Z vnějšku přidaný farnesol navíc inhibuje 

zárodečnou formu kvasinek. Tyrosol je fenolická kyselina, která podporuje přeměnu 

kvasinky na vláknitou zárodečnou formu. Vývoj Candidy albicans je tedy ovlivňován a 

kontrolován farnesolem a tyrosolem [173]-[176].  

Cílem práce bylo vyvinout citlivé a selektivní mikroextrakční techniky pro UHPLC-

MS/MS analýzu farnesolu a tyrosolu v poševních výplaších.  

Látka MW Log P pKa Strukturní vzorec 

tyrosol 138,16 1,19 10,2 

 

farnesol 222,36 4,84 16,3 

 

Tab. 18: Fyzikálně-chemické vlastnosti (molekulová hmotnost MW, Log P a pKa) a strukturní vzorce 
farnesolu a tyrosolu. Data získána z [130]. 
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4.5.2 Chemikálie 

K práci byly použity standardy farnesolu (96%) a tyrosolu (98%) získané od Sigma 

Aldrich (Praha, ČR). Kvantifikace byla provedena pomocí přídavku izotopicky značených 

vnitřních standardů: tyrosol-d4 (99%) a farnesol-d6 (96%) syntetizovaných firmou TLC 

Pharmaceutical Standards (Ontario, Kanada). MeOH, ACN, kyselina mravenčí, hydroxid 

amonný (25% roztok) o LC-MS čistotě a kyselina trifluoroctová (99%) byly získány od 

Sigma-Aldrich (Praha, ČR). 

Fosfátem pufrovaný fyziologický roztok (PBS 10x) pro přípravu biologických 

vzorků byl poskytnut firmou BioSystems (Barcelona, Španělsko). 

4.5.3 Příprava zásobních a pracovních roztoků 

Zásobní roztoky farnesolu, tyrosolu a jejich IS byly připraveny navážením 

odpovídajícího množství látek a jejich rozpuštěním v ACN na finální koncentraci 0,1 

mg/ml. Tyto roztoky byly skladovány při -20 °C a každý měsíc připravovány čerstvé. Pro 

další ředění roztoků byl používán 40% ACN.  

4.5.4 Extrakční metoda 

Pro extrakci dvou quorum-sensing molekul z poševních výplachů byly vyvinuty 

dvě mikroextrakční metody odvozené od SPE, a to MEPS a μ-SPE-PT.  

Pro zachycení analytů byl v metodě MEPS v rámci optimalizace vybrán sorbent 

PEP (polar enhanced polymer), který je vhodný pro retenci polárních i nepolárních látek. 

100 μl vzorku v PBS s přídavkem 1% MeOH bylo naneseno na kolonku kondicionovanou 

300 μl MeOH a 300 μl 1% MeOH. Vzorek byl poté promyt 100 μl vody a 100 μl 1% MeOH. 

Analyty byly eluovány 1000 μl ACN. Z důvodu opakovaného použití sorbentu pro MEPS 

bylo nutné jej propláchnout 3x 100 μl ACN. Extrakce byly prováděny pomocí MEPS 

stříkačky o kapacitě 100 μl a ruční automatické eVOL® pipety (SGE Analytical Science, 

Austrálie).  

Sorbent pro μ-SPE-PT obsahoval dvě fáze – C8 (Empore ™ Octyl C8, 47 mm 

Extraction Disks) v kombinaci s polymerním SDB (Empore ™ Styrene Divinyl Benzene – 

SDB-RPS, 47 mm Extraction Disks). Kolonka byla před nanesením vzorku kondicionována 
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300 μl ACN (centrifugace, 4500 rpm, 5 min, 4 °C) a 300 μl 1% ACN (centrifugace, 4500 

rpm, 5 min, 4 °C). Následně byl nanesen vzorek v PBS s přídavkem 1% ACN o objemu 100 

μl (centrifugace, 4500 rpm, 15 min, 4 °C). Kolonka byla promyta 100 μl vody 

(centrifugace, 4500 rpm, 10 min, 4 °C) a 100 μl 1% MeOH (centrifugace, 4500 rpm, 15 

min, 4 °C). Analyty byly eluovány 2x 300 μl ACN (centrifugace, 4500 rpm, 5 min, 4 °C). 

Eluáty z obou extrakčních metod byly ve vialce odpařeny do sucha pomocí 

dusíkové odparky a následně rozpuštěny ve 40% ACN.  

 

4.5.5 UHPLC-MS/MS analýza 

Pro analýzu vzorků byl použit systém Acquity UPLC (Waters, Milford, MA, USA) 

ve spojení s hmotnostním detektorem Quattro Micro API (Waters, Manchester, UK) s ESI 

v pozitivním módu. Separace byla provedena na koloně Acquity BEH C18 o rozměrech 

100 x 2,1 mm a velikosti částic 1,7 μm (Waters, Milford, MA, USA). Mobilní fáze využívala 

gradientovou eluci, kde složku A tvořila 0,075% kyselina mravenčí ve vodě a složku B 

0,075% kyselina mravenčí v ACN. Průběh gradientu je uveden v následující tabulce (Tab. 

19). Průtok byl po celou dobu analýzy udržován na 0,2 ml/min a teplota na koloně na 35 

°C. Do systému bylo dávkováno 5 μl vzorku ve 40% ACN.  

Čas [min] Mobilní fáze A [%] Mobilní fáze B [%] Gradientová křivka 

0,0 90 10 3 
1,1 10 90 3 
2,1 9 91 3 
2,2 2 98 3 
2,8 90 10 3 
4,5 90 10 3 

Tab. 19: Průběh gradientu pro eluci farnesolu a tyrosolu. 

Hmotnostní detektor byl nastaven následujícím způsobem: napětí na kapiláře 2,5 

kV, napětí na extraktoru 2,0 V, RF čočky 0,1 V. Jako desolvatační plyn byl použit dusík o 

teplotě 450 °C a průtoku 800l/hod. Pro kolizní plyn (argon) byl průtok nastaven na 120 

l/hod. Teplota iontového zdroje byla nastavena na 130 °C. Látky byly stanovovány na 

základě dvou SRM přechodů. Pro každý analyt a každý přechod byla optimalizována CE 

a  napětí na vstupním kuželu (Tab. 20). Pro každý analyt byl počítán sekundární iontový 

poměr. 
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 Tyrosol Farnesol 

Rt [min] 1,10 1,99 
prekurzor 121,1 205,3 
typ prekurzoru [M+H]+ [M+H]+ 
fragment 1 (CV, CE) 103,2 (15; 15) 121,0 (25; 15) 
fragment 2 (CV, CE) 77,03 (15; 20) 108,9 (25; 15) 
sekundární iontový poměr 1,7 2,6 

Tab. 20: Podmínky hmotnostní detekce pro oba analyty. 

4.5.6 Optimalizace UHPLC-MS/MS metody 

Základem optimalizace UHPLC-MS/MS metody byly již opublikované výsledky 

práce [177]. Cílem bylo změnit izokratickou eluci na eluci gradientovou, která umožňuje 

lepší eluci interferencí díky zvyšující se koncentraci organické složky o vysoké eluční síle.  

Velmi problematické bylo oddělit v systému se vyskytující ftalát, jehož m/z 

prekurzorového iontu byla 279 [M+H]+ a jedním z jeho produktových iontů byla 

molekula o m/z 205, odpovídající prekurzorovému iontu farnesolu. Separace byla 

prováděna na koloně Acquity BEH C18 (100 x 2,1 mm, 1,7 μm). Nejprve byl testován vliv 

organické složky mobilní fáze, ACN a MeOH. Použití ACN umožňovalo rychlejší eluci i při 

velmi nízkých průtocích (0,2 ml/min). Po prvotním screeningu při použití generického 

gradientu, kdy složení mobilní fáze předcházelo z 95% složky A na 95% složky B během 

3 a 5 minut při průtoků 0,2; 0,3; 0,4 a 0,5 ml/min, byly pro další optimalizaci 

gradientových křivek zvoleny podmínky využívající uvedený 5 minutový generický 

gradient o průtoku 0,2 ml/min. Se změnou gradientových křivek docházelo postupně ke 

zvyšování retence analytů na koloně. Jako nejvhodnější se jevilo použití gradientové 

křivky č. 3, při které byla při 5 minutovém gradientu retence obou analytů menší než dvě 

minuty a bylo možné oddělit farnesol a ftalát (Obr. 49). Změna teploty na koloně neměla 

na separaci vliv. Jako finální byla zvolena běžně užívaná teplota 35 °C. Jemným laděním 

gradientu bylo dosaženo finálních podmínek uvedených v tabulce (Tab. 19). 
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Obr. 49: SRM chromatogram pro analýzu farnesolu a tyrosolu naměřený za optimalizovaných podmínek 
MS detekce a gradientové eluce. Jako mobilní fáze byla použita 0,075% kyselina mravenčí ve vodě a 
0,075% kyselina mravenčí v ACN o průtoku 0,2 ml/min. Teplota na koloně byla nastavena na 35 °C. Vzorek 
o koncentraci 1 μg/ml byl dávkován ve 40% ACN. 

Dalším krokem byla optimalizace složení vodné složky mobilní fáze. Byl testován 

vliv změny koncentrace kyseliny mravenčí, octové a mravenčanu amonného na odezvu 

analytů. Se zvyšující se koncentrací kyseliny v mobilní fázi došlo ke zvýšení odezvy 

farnesolu, ale zároveň ke snížení odezvy tyrosolu. Nejlepší výsledky vykazovala 0,075% 

kyselina mravenčí a 0,5 a 0,1% kyselina octová. Záměna kyseliny za pufr vedla 

k výraznému snížení odezvy z důvodu potlačení ionizace látek. Výběr vodné složky 

mobilní fáze tedy musel být kompromisem výhodným pro oba analyty (Obr. 50). Po 

výběru vodné složky (0,075% kyselina mravenčí) byla okyselena i organická složka 

mobilní fáze, což vedlo k dalšímu zvýšení odezvy vlivem podpoření ionizace analytů.  

 

 

 

 

 

Obr. 50: Vliv zvyšující se koncentrace kyseliny mravenčí ve vodné složce mobilní fáze na odezvu analytů. 
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Poslední fází optimalizace bylo ověření vlivu složení nastřikovaného rozpouštědla 

na odezvu analytů a tvar píků. Byly testovány různé koncentrace roztoků ACN v rozmezí 

0 – 100% s přídavkem kyseliny mravenčí či bez něho (Obr. 51). Okyselení vzorku nevedlo 

ke zvýšení odezvy. Jako finální složení nastřikovaného roztoku byl zvolen 40% ACN jako 

kompromis pro oba analyty.  

 

Obr. 51: Vliv složení vzorku na odezvu analytů. 

  

4.5.7 Stabilitní studie 

Před vlastním vývojem extračních postupů bylo třeba ověřit stabilitu látek 

v biologickém médiu (PBS) a ve zvolené směsi, ve které byly vzorky dávkovány do 

analytického systému. Z důvodu obsahu solí v PBS byly tyto analýzy prováděny na UHPLC 

systému s PDA detekcí (farnesol při 212 nm, tyrosol při 276,6 nm).  

Stabilita v obou typech vzorků byla testována na vzorcích uchovávaných 

v tmavých skleněných vialkách a plastových zkumavkách typu Eppendorf. Vzorky byly 

uchovávány při laboratorní teplotě (20 °C), při teplotě 8 °C (lednice), při -20 °C (mrazící 

box) a při -80 °C (hlubokomrazící box). Vzorky byly odebírány v přesných časových 

intervalech po dobu 12 týdnů (84 dní).  
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Obr. 52: Stabilita farnesolu a tyrosolu v médiu PBS při uvedených podmínkách zkoušená po dobu 12 týdnů. 

 Z výsledků stabilitních studií bylo patrné (Obr. 52), že pro uchovávání vzorků v 

PBS bude klíčová stabilita farnesolu, tyrosol byl stabilní za všech zkoušených podmínek. 

Z uvedených grafů vyplývá, že uchovávání vzorků v plastových zkumavkách není vhodné, 

protože již v průběhu prvního dne došlo ke ztrátě farnesolu při všech teplotách 

uchovávání. Ztráta byla pravděpodobně způsobena navázáním látky na plast. 

Nejvhodnějším se jeví uchovávání ve skleněných vialkách při teplotě 8 °C nebo -80 °C, 
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což je vhodné z hlediska dlouhodobého uchovávání vzorků. V těchto případech bylo 

ztraceno maximálně 10% farnesolu. Při uchovávání látek ve 40% ACN byly oba analyty 

v případě skladování ve skleněných vialkách stabilní po celou dobu studie.  

4.5.8 Optimalizace extrakčních metod 

4.5.8.1 MEPS 

Klíčovým krokem při vývoji MEPS extrakce byla volba vhodné stacionární fáze. 

Byly testovány komerčně dostupné fáze C8, C18, PEP, PGC (porézní grafitický uhlík), M1 

(fáze obsahující kombinaci SDB a C8 sorbentu) a RAX (fáze na bázi aniontově výměnného 

sorbentu). Při nanášení vzorku bylo na kolonce zachyceno veškeré množství farnesolu, 

tyrosol byl ve všech případech zadržován pouze z velmi malé části (Obr. 53).  

 

Obr. 53: Množství látek, které při nanesení vzorku na kolonku nebylo na daném sorbentu zadrženo. 

 

Z tohoto důvodu byl dále testován vliv pH na zachycení analytů na sorbenty a 

přídavek malého množství organické složky, který může zachycení analytu na sorbentu 

ovlivnit přechodem analytu do ionizované formy. Tato optimalizace byla prováděna 

pouze se sorbenty PEP, M1, PGC a RAX. Sorbenty C8 a C18 nebyly testovány z důvodu 
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špatné retence analytů. Vzorek byl na kolonku nanášen v roztocích s obsahem MeOH 

(1% a 3%), ACN (1% a 3%), dále v 0,1% kyselině mravenčí, 0,5% kyselině trifluoroctové, 

mravenčanu amonném o pH 7; 8,5; 9 a 10 a v 1% NH4OH. Nejlepší výsledky byly získány 

při použití mravenčanu amonného o pH 8,5 a 7, které odpovídá hodnotě pH 

používaného média a 1% MeOH na sorbentu PEP. 

Dalším krokem byla optimalizace elučního činidla. Pro svoji největší eluční sílu a 

rychlé odpaření byl jako eluční činidlo první volby vybrán ACN zkoušený ve směsi s vodou 

o nanášeném objemu 100 μl. Vymytí tyrosolu oproti jeho zachycení na sorbentu nebylo 

problematické, k jeho eluci plně postačoval 50% roztok ACN. Farnesol byl vzhledem ke 

svojí terpenoidní struktuře velmi dobře zadržován na kolonce, se zvyšujícím se 

množstvím ACN došlo ke zvýšení jeho eluce, ale ani 100 μl 100% ACN nedostačovalo pro 

úplné vymytí látky z kolonky (Obr. 54). Bylo tedy nutné dále optimalizovat objem 

elučního činidla.  Analyty byly postupně vymývány až 1 ml ACN (2 x 500 μl), který 

vykazoval nejlepší výsledky výtěžnosti a byl tak zvolen finálním elučním činidlem.  

 

Obr. 54: Vliv zvyšující se koncentrace ACN na výtěžnost extrakce farnesolu a tyrosolu. 

Pro odstranění balastních látek z média bylo nutné optimalizovat složení a 

objemy promývacího činidla. Jako možná promývací činidla byly zkoušeny následující 

roztoky: voda, mravenčan amonný pH 8,5, MeOH (1%; 2% a 5%), ACN (1%; 2% a 5%) a 
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kyselina mravenčí (0,1%; 0,5% a 1%). Nejnižší ztráty byly pozorovány při použití čisté 

vody, 1% MeOH a mravenčanu amonného. Pro tyto roztoky byl dále testován vliv jejich 

objemu (100, 200 a 300 μl) na výtěžnost extrakce. Obecně lze říci, že se zvyšujícím se 

objemem promývacího činidla byla snižována výtěžnost extrakce z důvodu vyšších ztrát 

analytů v průběhu promývacího kroku. Nejlepší promývací činidla (voda a 1% MeOH) o 

objemu 100 μl byla použita pro finální protokol.  

Po optimalizaci těchto kroků byla vyvinutá metoda aplikována na vzorek média 

s přídavkem 1% MeOH. Po ověření účinnosti extrakce bylo optimalizováno složení 

ekvilibračního činidla, kterým je kolonka promývána před nanesením vzorku. Z důvodu 

podobnosti se vzorkem byl pro kondicionaci a ekvilibraci použit čistý MeOH a 1% MeOH.   

4.5.8.2 μ-SPE-PT 

μ-SPE-PT metoda byla optimalizována obdobným způsobem jako MEPS. Veškerá 

optimalizace po znalostech chování látek probíhala na biologickém médiu PBS.  

Prvním krokem optimalizace této mikroextrakční metody byla volba sorbentu. 

Jelikož jsou kolonky pro μ-SPE-PT techniku připravovány v laboratoři, bylo zde možné 

zkoušet kombinace sorbentů, které nejsou komerčně dostupné, či vyhodnotit vliv 

množství sorbentu na výtěžnost extrakce.  

Jako sorbenty byly testovány komerčně dostupné C8 a C18, laboratorní C8, C18, 

SDB a kombinace C8+SDB a C18+SDB. Z důvodu nízké retence analytů na komerčně 

dostupných sorbentech a na sorbentech připravených v laboratoři s jedním typem fáze 

byla pro zachycení analytu vybrána kolonka s kombinovaným sorbentem. U obou typů 

kombinovaných fází byl zkoušen vliv množství sorbentu na výtěžnost extrakce. Sorbenty 

jsou totiž do špičky vyřezávány z SPE disků a podle potřeby je tak možné množství 

sorbentu optimalizovat. Z výsledků (Obr. 55) je patrné, že zvyšování množství sorbentu 

vedlo také ke zvýšení výtěžnosti extrakční procedury vlivem větší kapacity sorbentu. U 

obou kombinací je ale vidět, že při určitém počtu vrstev již k významnému zvýšení 

výtěžnosti nedochází a není nutné dále množství sorbentu zvyšovat. Jako nejlepší 

kombinace byla vybrána kombinace 3 vrstev sorbentu C8 se 3 vrstvami SDB.  



122 

 
 

 

Obr. 55: Vliv zvyšujícího se počtu vrstev sorbentů na výtěžnost extrakce farnesolu a tyrosolu. 

V případě vývoje této metody bylo také ověřeno, zda bude retence, a tím i 

výtěžnost analytů, ovlivněna přidáním malého množství organické složky k médiu. 

Z důvodu zachytávání farnesolu na plasty by tento přídavek mohl zvýšit jeho výtěžnost 

tím, že by pokryl stěnu plastové špičky a znemožnil by jeho navázání na kolonku. 

Z uvedených výsledků je patrné, že přidání 1% organické složky vedlo ke zvýšení 

výtěžnosti farnesolu i tyrosolu. Další zvyšování koncentrace organických rozpouštědel 

ACN a MeOH ve vzorku mělo opačný efekt (Obr. 56). Přídavek 1% ACN k médiu PBS byl 

vybrán jako konečné složení matrice vzorku.  

 

Obr. 56: Vliv přídavku malého množství organických rozpouštědel ACN a MeOH k médiu na výtěžnost 
mikroextrakce. 
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Následně bylo optimalizováno složení elučního činidla. Stejně jako u MEPS 

metody byl testován ACN. Nejvyšší výtěžnost opět poskytoval čistý ACN, pro který byl 

dále optimalizován nejvhodnější objem pro eluci obou analytů. Zvýšení objemu 

z původních 100 μl na 300 μl nevedlo ke zvýšení výtěžnosti. Pokud byly analyty vymyty 

600 μl ACN, zvýšila se eluce farnesolu přibližně o 15%. Další zvyšování objemu nevedlo 

k lepším výsledkům. 

 

Obr. 57: Vliv objemu 100% ACN jako elučního činidla na výtěžnost extrakce analytů (%). 

Další částí optimalizace byla volba promývacího kroku k odstranění solí a dalších 

nežádoucích látek z média. Byla testována stejná rozpouštědla jako u metody MEPS: 

voda, mravenčan amonný pH 8,5, MeOH (1%; 2% a 5%), ACN (1%; 2% a 5%) a kyselina 

mravenčí (0,1%; 0,5% a 1%). Vyhodnocené výsledky byly taktéž obdobné. Nejlepší 

výtěžnost, a tedy nejnižší ztráty analytů, způsobilo použití čisté vody a 1% MeOH, u 

kterých byl následně optimalizován nanášený objem. Zvyšující se objem promývacího 

činidla vedl k vyšším ztrátám analytu. Z tohoto důvodu byla proto použita promývací 

činidla o objemu 100 μl, a to v kombinaci voda a následně 1% MeOH.  

4.5.9 Validace metody 

Pro oba analyty byla před validací metody ověřena opakovatelnost retenčních 

časů a ploch pík vyjádřena jako RSD (%) na 3 koncentračních hladinách (50; 100 a 1000 

ng/ml). Opakovatelnost retenčních časů vyjádřena jako RSD (%) byla pro oba analyty 

menší než 0,56%, pro plochy píků menší než 9,84%. 
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Pro obě metody byla v rámci validace vyhodnocena správnost a přesnost na 

čtyřech koncentračních hladinách, byla ověřena linearita standardní i matricové 

kalibrační křivky, LOD a LOQ a vyhodnoceny matricové efekty podle požadavků EMA 

[144]. Výsledky validačních parametrů jsou shrnuty v Tab. 21. Obě metody splnily 

požadavky správnosti a přesnosti. Metoda MEPS poskytovala oproti metodě μ-SPE-PT 

přesnější výsledky pro farnesol. Naopak metoda μ-SPE-PT nevykazuje tak významný vliv 

matricových efektů jako metoda MEPS (Tab. 21, Obr. 58, Obr. 59).  

  MEPS μ-SPE-PT 
  farnesol tyrosol farnesol tyrosol 

Standardní kalibrační křivka [r2] 0,9990 0,9979 0,9990 0,9979 
Matricová kalibrační křivka [r2] 0,9983 0,9985 0,9956 0,9984 

Koncentrační hladiny 
[ng/ml] 

L1 10 5 10 5 
L2 25 10 25 10 
L3 2500 2500 2500 2500 
L4 5000 5000 5000 5000 

Správnost [%] 

L1 88,4 97,8 120,9 102,5 
L2 100,3 94,6 89,3 102,6 
L3 115,2 98,1 102,9 94,3 
L4 113,4 98,4 99,2 89,4 

Přesnost [RSD %] 

L1 7,9 9,7 6,2 8,5 
L2 7,5 11,1 15,7 15,6 
L3 7,8 1,1 13,5 12,2 
L4 4,5 2,9 15,6 7,3 

Matricové efekty [%] 
L1 102,3 64,8 98,2 116,7 
L3 97,1 67,5 97,8 90,1 

Tab. 21: Souhrn validačních parametrů pro metodu MEPS a metodu μ-SPE-PT na 4 koncentračních 
hladinách - L1 odpovídá LLOQ, L2 maximálně trojnásobku LLOQ, L3 - 50-30% rozsahu kalibračního rozmezí, 
L4 odpovídá ULOQ. 



125 

 
 

 

Obr. 58: Grafické znázornéní správnosti a přesnosti pro obě validované mikroextrakční metody. 

 

Obr. 59: Matricové efekty pro MEPS a μ-SPE-PT. 
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4.5.10  Závěr 

Byly vyvinuty dvě mikroextrakční techniky pro stanovení farnesolu a tyrosolu ve 

vzorcích poševních výplachů. Metody umožňují rychlou úpravu vzorků, která ve spojení 

s UHPLC-MS/MS umožní rychlejší zpracování vzorků a zvýší jejich prostupnost laboratoří. 

Obě mikroextrakní metody vykazují obdobnou správnost a přesnost, metoda μ-SPE-PT 

není tolik ovlivněna matricovými efekty jako metoda MEPS. Navíc umožňuje paralelní 

přípravu až 48 vzorků zároveň během 90 minut, na rozdíl od metody MEPS, kde úprava 

jednoho vzorku zabere přibližně 7 minut. Vyvinuté a zvalidované metody budou použity 

pro analýzu reálných vzorků s obsahem farnesolu a tyrosolu. Na základě tohoto měření 

budou sledovány vlivy těchto látek na rozvoj či potlačení kandidóz u žen. 
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4.6 Vývoj a optimalizace metody pro rychlý screening metabolitů auxinu 

v mutantech rostliny Arabidopsis thaliana 

4.6.1 Úvod do problematiky a cíl práce 

Auxin (indolyl-3-octová kyselina, IAA) hraje významnou roli jako signální 

molekula v růstu a vývoji rostlin. Aminokyselina L-tryptofan je hlavním prekurzorem 

auxinových biosyntetických drah: indolyl-3-acetamidové, indolyl-3-acetalodximové, 

tryptaminové a indolyl-3-pyrohroznové kyseliny (Obr. 60). Tyto metabolické cesty jsou 

nejdůležitějším zdrojem IAA v rostlinném organizmu. 

 

Obr. 60: Metabolické dráhy biosyntézy auxinu v rostlinném organizmu. Obrázek převzat ze zdroje [178]. 

Po přenesení na místo působení mohou být auxiny inaktivovány oxidací nebo konjugací 

s aminokyselinami či cukry. Některé z těchto forem pak mohou být zpětně hydrolýzou 

aktivovány na vlastní IAA.  
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Cílem této práce bylo vyvinout mikroextrakční metodu pro analýzu IAA, jeho 

prekurzorů a metabolitů v rostlinném materiálu, která umožní lepší pochopení 

metabolismu tohoto hormonu.  

4.6.2 Chemikálie  

Komerčně dostupné standardy pro IAA a jeho metabolity byly získány od firem 

Sigma-Aldrich, Olchemim a Cambridge Isotope Laboratories (Velká Británie). Ostatní 

standardy včetně izotopicky značených IS byly syntetizovány podle již publikovaných 

reakčních postupů.  

Kyselina octová byla zakoupena u firmy Merck (Švédsko). Sodná sůl 

diethyldithiokarbamové kyseliny a cysteamin hydrochlorid u Sigma-Aldrich. 

Rozpouštědla o čistotě HPLC grade byla pořízena u firmy J. T. Baker (Švédsko). Ostatní 

chemikálie pocházely od Lach-Ner či Sigma-Aldrich (Švédsko).  

4.6.3 Rostlinný materiál 

Pro vývoj a validaci metody pro rychlý screening byly použity mladé sedmidenní 

rostliny Arabidopsis. Ve studii bylo testováno 64 listových mutantních linií Arabidopsis 

thaliana. Mutační linie sur2-1 byla použita jako pozitivní kontrola, která má zvýšenou 

produkci auxinů. Arabidopsis Columbia (Col-0) a Landsberg erecta byly ke studii 

připojeny jako linie bez mutačních změn a projevů. Rostliny byly pěstovány ze semen na 

agarových plátech za přesně kontrolovaných podmínek (viz manuskript 8.7). Všechny 

rostliny byly sklizeny v pěti replikátech, zváženy, zmraženy tekutým dusíkem a 

uchovávány při -80 °C.   

4.6.4 Extrakce IAA a jeho metabolitů 

Pro kvantifikaci IAA a jeho metabolitů bylo naváženo 10 mg rostlinného 

materiálu, který byl extrahován do 1 ml vychlazeného 50 mM fosfátového pufru o pH 

7,0 obsahujícího 0,1% diethyldithiokarmabamátu sodného. Ke vzorku byly přidány 

izotopicky značené IS. Vzorky byly následně homogenizovány pomocí kuličkového 

mlýnku MixeMill MM 301 (Retsch GmbH) při frekvenci 29 Hz po dobu 6 minut. Rostlinný 
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extrakt byl inkubován při 4 °C po dobu 10 minut za stálého třepání a následně 

centrifugován (15 minut, 14 000 rpm, 4 °C). Výsledný extrakt byl přečištěn pomocí μ-

SPE-PT metody. Jako sorbent pro mikroextrakci byla zvolena kombinace reverzní C18 a 

polymerní SDB-XC fáze (Empore TM, 3M TM).  

Ke 200 μl rostlinného extraktu bylo přidáno 100 μl 0,1M kyseliny chlorovodíkové. 

Takto okyselený vzorek (pH 2,7) byl nanesen na mikroextrakční kolonku, která byla 

aktivována 50 μl acetonu (centrifugace  - 2200 rpm, 10 min, 4 °C), 50 μl MeOH 

(centifugace – 2200 rpm, 10 min, 4 °C) a 50 μl vody (centrifugace – 2200 rpm, 15 min, 4 

°C). Po nanesení vzorku (centrifugace – 3400 rpm, 25 min, 4 °C) byla kolonka promyta 

50 μl 0,1 % kyseliny octové (centifugace – 3400 rpm, 15 min, 4 °C) a analyty byly poté 

eluovány 50 μl   80 % MeOH (centifugace – 3400 rpm, 15 min, 4 °C). 

K dalším 200 μl rostlinného extraktu bylo přidáno 100 μl 0,75 M cysteaminu o pH 

8,2. Tímto přídavkem došlo k derivatizaci dvou metabolitů IAA, indolyl-3-acetaldehydu 

a indolyl-3-pyrohroznové kyseliny, za vzniku thiazolidinových derivátů. Po 15 minutách 

inkubace bylo pH vzorku upraveno na pH 2,7 a přečištěno výše zmíněným způsobem. 

Oba eluáty byly smíseny ve vialce, odpařeny ve vakuové odparce do sucha a před vlastní 

UHPLC-MS/MS analýzou uchovávány při -20 °C. 

4.6.5 UHPLC-MS/MS analýza 

Před analýzou byly odpařené vzorky rozpuštěny ve 40 μl mobilní fáze. Pro 

analýzu byl využit LC systém 1290 infinity ve spojení s hmotnostním detektorem 6490 

Triple Quadrupole (Agilent Technologies). 20 μl vzorku bylo nastříknuto do systému a 

separováno na koloně Kinetex C18 100A o rozměrech 100 x 2,1 mm naplněné povrchově 

porézními částicemi o průměru 1,7 μm. Analyty byly eluovány v průběhu tříminutového 

gradientu (Obr. 61) od 5% do 35% složky A, kde složka A byla 1% kyselina octová v MeOH 

a složka B 0,1% kyselina octová ve vodě. Následně byla kolona promyta 100% MeOH a 

ekvilibrována po dobu 1 minuty do počátečního stavu gradientu. Průtok mobilní fáze byl 

nastaven na 0,5 ml/min a teplota na koloně byla udržována na 40 °C. Analyty byly 

kvantifikovány pomocí SRM přechodů za použití optimálních CE (Tab. 22). Výsledné 

chromatogramy byly vyhodnocovány pomocí software MassHunter (verze B.05.02, 

Agilent Technologies).  
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Analyt SRM přechod IS 
SRM přechod 

pro IS 

CE 

(V) 

Retenční čas 

(min) 

LOD 

(fmol) 

Linerání 

rozmezí 

(pmol) 

R2 

Trp 205,2 > 146,1 [2H5]-Trp 210,2 > 151,1 14 0,931 10,0 0,050-500 0,9987 

TRA 161,1 > 144,1 [2H2]-TRA 163,1 > 146,1 6 0,932  10,0 0,050-50 0,9998 

IPyA-TAZ 263,1 > 88,0 [2H4]-IPyA-TAZ 267,1 > 88,0 10 1,617  5,0 0,010-100 0,9981 

ANT 138,1 > 120,1 [13C6]-ANT 144,1 > 126,1 6 1,728  10,0 0,050-500 0,9999 

oxIAA-glc 192,1 > 146,1 [13C6]-oxIAA-glc 198,1 > 152,1 12 1,759  50,0 0,100-100 0,9991 

IAM 175,1 > 130,1 [2H5]-IAM 180,1 > 135,1 12 1,842  2,5 0,005-500 0,9999 

IAAsp 291,2 > 130,1 [13C6]-IAAsp 297,2 > 136,1 20 2,027  25,0 0,050-500 0,9999 

oxIAA 192,1 > 146,1 [13C6]-oxIAA 198,1 > 152,1 12 2,064  5,0 0,050-500 0,9996 

IAA-glc 176,1 > 130,1 [13C6]-IAA-glc 182,1 > 136,1 12 2,165  50,0 0,100-100 0,9976 

IAGlu 305,2 > 130,1 [13C6]-IAGlu 311,2 > 136,1 20 2,294  5,0 0,050-500 0,9997 

IAA 176,1 > 130,1 [13C6]-IAA 182,1 > 136,1 12 2,822  5,0 0,005-500 0,9999 

trans-IAOx 175,1 > 158,1 [2H5]-tIAOx 180,1 > 163,1 10 3,011  5,0 0,005-500 0,9978 

IAN 157,1 > 130,1 [13C6]-IAN 163,1 > 136,1 10 3,185  10,0 0,050-500 0,9991 

cis-IAOx 175,1 > 158,1 [2H5]-cIAOx 180,1 > 163,1 10 3,258  5,0 0,005-500 0,9982 

Tab. 22: SRM přechody, CE, retenční časy, LOD, dynamické lineární rozmezí a linearita vyjádřena jako 
korelační koeficient pro jednotlivé analyty pro finální UHPLC-MS/MS metodu. 

 

 

Obr. 61: SRM chromatogram pro IAA a jeho metabolity změřený za finálních podmínek separace. 



131 

 
 

4.6.6 Validace metody 

Účinnost metody byla ověřena pomocí metody standardního přídavku. 2 mg 

rostliny, ke kterým bylo přidáno 1, 10 a 100 pmol standardu a směs IS, byly upraveny μ-

SPE-PT metodou a analyzovány pomocí UHPLC-MS/MS. V jednotlivých vzorcích byla 

vypočtena množství přidaných látek. Výsledky (Obr. 62) vykazují vysokou správnost a 

přesnost metody, která byla ověřena na 4 replikátech pro každou koncentrační hladinu.  

 

Obr. 62: Získaná množství metabolitů IAA přidaná do extraktů 2 mg Arabidopsis thaliana. Bílá barva - 1 
nebo 10 pmol, Černá 10 nebo 100 pmol. Vzorky byly analyzovány ve 4 replikátech. Chybové úsečky 
vykazují standardní odchylku hodnot.  

4.6.7 Screening mutantů rostliny Arabidopsis thaliana 

Optimalizovaná metoda byla použita pro testování známé knihovny mutantu 

rostliny Arabidopsis thaliana pro identifikaci různých genotypů. Na základě odchylek 

v listové morfologii, které mohou indikovat odchylky v auxinovém metabolismu, bylo 

vybráno 64 linií. Ekotyp Landsberg erecta byl použit jako nezmutovaná kontrola, mutant 

sur2-1 jako pozitivní kontrola.  

Díky vyvinuté metodě, která umožňovala analýzu IAA, jeho prekurzorů a 

degradačních produktů, bylo v průběhu několika týdnů zpracováno celkem 365 vzorků 

Arabidopsis thaliana. Na získané výsledky koncentrací jednotlivých látek byly aplikovány 

vícerozměrné statistické metody. Bylo zjištěno, že 4 mutační linie jsou signifikantně 

odlišné od divokého nezmutovaného typu Landsberg erecta. Vícerozměrné statistické 

metody také vydělily mutační linie, které se značně odlišují od ostatních v hladinách 

jednotlivých auxinů (Obr. 63).  
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Obr. 63: Oddělené 4 mutační linie - ero1 (zelená), rug1-1 (světle modrá), sea4-1 (tmavě modrá) a ucu1-1 
(oranžová) od nezmutované Landsberg erecta (červená) a zbylých mutačních linií (fialová). Na obrázku (B) 
jsou vyobrazeny fenotypy oddělených mutačních linií. Zdroj [179]. 

4.6.8 Závěr 

Výsledky analýzy ukazují, že metoda má velký potenciál pro využití v rychlém 

metabolomickém screeningu Arabidopsis thaliana pro charakterizaci auxinů, jeho 

metabolitů a biosyntetických drah. Metoda byla testována na setu již dříve izolovaných 

mutačních linií. Zpracování a analýza více než 100 vzorků za den umožňuje rychlou 

prostupnost vzorků laboratoří, je méně časově náročná a efektivnější než dříve 

publikované metody. Umožňuje analyzovat auxinové metabolity ve velkých setech 

vzorků, které jsou dostupné pouze v miligramových množstvích, s vyhovující přesností a 

správností měření. V kombinaci s vícerozměrným statistickým zpracováním dat je tak 



133 

 
 

nástrojem, který může být užitečným při hledání nových genů ovlivňujících 

metabolismus auxinů. Navíc může být tento přístup využit pro analýzu dalších tříd 

rostlinných hormonů a metabolitů a pomoci tak objasnit genetické pozadí u různých 

fenotypů rostlin. 
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5 ZÁVĚR 

Dizertační práce se zabývá vývojem extrakčních metod založených na principech 

LLE, SPE i PP pro extrakci biologicky aktivních látek, biologických markerů či rostlinných 

hormonů pro následnou vysokoúčinnou chromatografickou analýzu ve spojení 

s hmotnostní detekcí. V průběhu optimalizace metod byl kladen důraz především na to, 

aby vyvíjené metody umožnily selektivně izolovat dané analyty z co nejmenšího objemu 

vzorků za co nejkratší dobu. Optimalizovány byly proto především metody založené na 

technikách, které umožňují rychlou prostupnost vzorků laboratoří a jejichž extrakty je 

možné analyzovat pomocí UHPLC-MS/MS či UHPSFC-MS/MS.  

V rámci vypracování dizertační práce byly vyvinuty a validovány následující metody:  

1. Dvě UHPSFC-MS metody pro  separaci 8 izomerních forem vitaminu E 

v lidském séru, kde pro extrakci byla vyvinuta kombinace metod PP a LLE. 

Vyvinuté metody umožňují rychlé a selektivní stanovení vitaminu E v rámci 

několika desítek minut včetně provedení extrakce a jsou tak vhodné pro 

klinické monitorování hladiny vitaminu E v lidském séru.  

2. PALME metoda pro analýzu polárních bazických léčiv. V rámci této práce byly 

optimalizovány různé parametry extrakce, které mohou ovlivnit výtěžnost 

metody (akceptorové činidlo, složení membrány, extrakční čas). Vyvinutá a 

validovaná metoda potvrdila, že PALME je možné používat nejen pro extrakci 

hydrofobních a kyselých látek, ale i pro analýzu látek polárních, jejichž LLE 

bývá velmi obtížná.  

3. Metoda μ-SPE-PT pro analýzu statinů s využitím komerčně dostupných a 

laboratorně připravovaných plněných špiček pipet. Tato práce se zabývala 

porovnáním komerčně dostupných sorbentů ve špičkách pipet a špiček 

plněných v laboratoři. Ukazuje potenciál techniky v klinických laboratořích, 

kde je žádoucí vysoká prostupnost vzorků. Technika využívající plněné špičky 

pipet jako extrakční kolonky umožňuje úpravu až několika desítek vzorků 

zároveň (v závislosti na počtu pozic v centrifuze) a při použití laboratorních 
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špiček není nutné v případě méně komplexní matrice zavádět krok srážení 

proteinů, který opět úpravu vzorků prodlužuje.  

4. Extrakční metody PP, SPE, MEPS a μ-SPE-PT pro analýzu kvercetinu a jeho 

metabolitů (polyfenolické kyseliny a konjugované deriváty) v potkaní plazmě. 

Vyvinuté metody umožňují stanovení uvedených látek v nízkých 

koncentračníh hladinách. Jsou a budou používány pro objasnění 

metabolismu kvercetinu a jeho metabolitů v potkaní plazmě.  

5. Mikroextrakční techniky MEPS a  μ-SPE-PT pro analýzu farnesolu a tyrosolu 

z poševních výplachů pomocí UHPLC-MS/MS. Validované metody budou 

použity pro stanovení hladiny farnesolu a tyrosolu v reálných vzorcích 

z klinické studie pro objasnění role těchto látek v rozvoji kandidóz u žen.  

6. Rychlá analytická metoda pro metabolický screening růstových hormonů 

auxinů v rostlině Arabidopsis thaliana. Metoda ověřená na již známých a 

izolovaných mutantních liniích A. thaliana umožňuje rychlé zpracování 

vzorků, které jsou dostupné ve velmi malých množstvích. V kombinaci se 

statistickým zpracováním dat může být vhodnou metodou užitečnou při 

hledání nových genů ovlivňujících metabolismus auxinů, či dalších rostlinných 

hormonů. 

 

Vyvíjené mikroextrakční metody mají několik společných všeobecných výhod, mezi 

které patří snižování použitých objemů vzorků, snížení množství rozpouštědel a možnost 

selektivně izolovat a zakoncentrovat malá množství analyzovaných látek. Při porovnání 

optimalizovaných metod vykazují více výhod především technika PALME a μ-PT-SPE, 

které oproti MEPS umožňují paralelní extrakci několika desítek vzorků najednou (96 – 

PALME, až 48 μ-PT-SPE, v závislosti na typu centrifugy) v rámci jedné až dvou hodin, a to 

v případě, že k úpravě vzorku je nutné přidat krok srážení, či ředění matrice. Obě metody 

lze použít pro izolaci analytů o různých fyzikálně-chemických vlastnostech 

v jednokrokové úpravě vzorků. Metoda μ-SPE-PT není omezena pouze komerčně 

dostupnými sorbenty, ale je možné špičky připravit v laboratoři přesně pro zamýšlené 

použití. Nespornou výhodou PALME je odstranění fosfolipidů, které mohou být 

zodpovědné za vznik matricových efektů při použití hmotnostní detekce.  Její největší 
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nevýhodou je prozatímní nedostupnost komerčně dodávaných akceptorových 

jamkových destiček, které musí být připraveny v laboratoři. Obě metody umožňují 

dosáhnout správných a přesných výsledků v rámci validačních požadavků EMA. μ-SPE-

PT a PALME se jeví jako velmi slibné techniky, které by se mohly stát rutinními 

v analytických laboratořích a jejich používání by vedlo ke zvýšení prostupnosti vzorků 

laboratotoří.  
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