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Metodický list č. 2  
Analýza gliklazidu v moči HPLC/MS metódou s on-line SPE predúpravou vzorky  

 

CHARAKTERISTIKA:  

Gliklazid je derivátom sulfonylmočoviny 2. generácie. Podobne ako aj ostatné deriváty 

sulfonylmočoviny zvyšuje uvoľňovanie inzulínu v pankrease. Tým sa znižuje hodnota 

glykémie. Používa sa pri liečbe diabetes mellitus II. typu a ako doplnková liečba pri diabete 

typu I. Moč je biologická mnohozložková matrica, v ktorej sa (po užití gliklazidu) sledovaný 

analyt nachádza na stopovej úrovni. Preto je nevyhnutné vzorku pred analýzou vhodne 

upraviť (zakoncentrovať analyt a odstrániť hlavné zložky matrice), čím sa zvýši citlivosť 

metódy a zníži medza stanovenia a zlepší sa selektivita analýzy. Na tento účel sa používa 

veľkoobjemové dávkovanie vzorky a extrakcia na tuhej fáze (SPE), ktorá v systéme on-line 

s využitím dvoch prepojených kolón (SPE-HPLC) spája výhody automatizácie celého 

analytického procesu a z nej plynúcej redukcie času analýz a eliminácie chýb zapríčinených 

manipuláciou so vzorkou. V SPE kroku dochádza k zakoncentrovaniu analytu 

a nenasorbované zvyšky matrice sú eluované mobilnou fázou s nižšou elučnou silou do 

odpadu. V druhom kroku je prietok mobilnej fázy smerovaný aj do druhej (HPLC) separačnej 

kolóny, pričom po zvýšení elučnej sily dochádza k uvoľneniu analytu zachyteného v SPE 

kolóne a jeho finálnej HPLC separácii. 

 

PRÍPRAVA VZORKY:  

Vzorky moču boli 10-krát zriedené mobilnou fázou A a priamo injektované do analytického 

zariadenia.  

 

ZARIADENIE:  

HPLC chromatografické zariadenie 1260 Infinity LC System, tandemový hmotnostný 

analyzátor QTOF – quadrupole-time of flight vybavený s ESI zdrojom (6520 Accurate-Mass 

QTOF) (Agilent Technologies, USA)  

 

HPLC SEPARAČNÉ PODMIENKY:  

Separačná kolóna 1 (SPE krok) – Grace Platinum C18 (53x7 mm, 3 m), separačná kolóna 2 

(HPLC krok) – Chromolith High Resolution RP-18 endcapped (100x4,6 mm, 5m), prietok 

mobilnej fázy = 0,4 ml/min, mobilná fáza A: 30% acetonitril/70% tlmivý roztok 10 mM 

mravčanu amónneho upraveného na pH=3,1 kyselinou mravčou, mobilná fáza B: 70% 

acetonitril/30% tlmivý roztok 10 mM mravčanu amónneho upraveného na pH=3,1 kyselinou 

mravčou, dávkovaný objem vzorky: V=500 µl 

 

MS PODMIENKY: 

Napätie na fragmentore: 160 V, nebulizér: 40 psi, prietok sušiaceho plynu: 10 L/min (N2), 

teplota: 300 °C, pozitívny mód  
 



 
 

Obrázok: Chromatografický záznam analýzy moču a) TIC, b) EIC záznam gliklazidu, c) EIC 

záznam interného štandardu zoxamidu. 
 
 

Tabuľka: Základné validačné parametre on-line SPE-HPLC-MS/MS metódy 

Parameter On-line SPE-LC-MS/MS 

tR (min.) 17,89 

RSDtR (%), n=3 0,154 

a 136529 

RSDa (%), n=3 13,50 

b 1030 

RSDb (%), n=3 0,78 

r
2 

0,9995 

LOD (pg/ml) 53,7 

LOQ (pg/ml) 179,01 

H (µm) 0,81 

N 189858 

Odchýlka (bias) (%) 2,23 

Výťažnosť (%) 97,54 – 99,59 
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