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Metodický list č.5: 

Stanovenie vareniklínu v ľudskom moči CE-ESI-MS metódou  

 

CHARAKTERISTIKA: 

Bioanalytický výskum pre naplnenie svojich cieľov využíva rozličné analytické metódy, ktoré 

sa vyznačujú vysoko mierou selektivity a požadovaný analyt je nimi možné stanoviť na 

relatívne nízkych koncentračných hladinách. Jednou z analytických metód úspešne 

aplikovaných v tejto oblasti je i on-line spojenie kapilárnej elektroforézy s hmotnostnou 

spektrometriou, CE-ESI-MS. Toto spojenie umožňuje jednoznančne identifikovať a stanoviť 

analyzovanú látku na základe jej migračného času, hodnoty pomeru m/z a charakteristických 

hmotnostných fragmentačných spektier. CE-ESI-MS umožňuje hodnotiť liečivá a ich 

metabolity rozličného charakteru v rôznych biologických matriciach. Jedným z nových 

vysokoúčinných liečiv je i vareniklín – parciálny agonista na nikotínových acetylcholínových 

receptoroch, ktorý vo významnej miere ovplyvňuje vylučovanie dopamínu v neuronálnom 

systéme. Pomocou CE-ESI-MS je možné jednoznačne identifikovať a stanoviť vareniklín 

v ľudskom moči do 7 minút s hodnotou medze dôkazu na úrovni 10 ng.ml
-1

. 

 

Zariadenie:  Elektroforetický analyzátor Agilent 7100 Capillary Electrophoresis 

(Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA), tandemový 

hmotnostný spektrometer typu trojitého kvadrupólu Agilent 6410 Series 

Triple Quadrupole UV-VIS detektor (Agilent), izokratická pumpa LC 

pump Agilent 1260 Infinity (Agilent) 

 

Príprava vzorky: Vzorka po odbere zriedená demineralizovanou vodou v pomere 1:10 

a priamo injektovaná do elektroforetického analyzátora 

hydrodynamicky tlakom 50 mbar počas 10s.  

 

Podmienky:   

Separačný systém: 

  Kremenná kapilára dĺžky 900 mm s vnútorným priemerom 50µm  



Nosný elektrolyt: 20 mM HAc (pH 3,44) 

  Separačné napätie: + 30 kV 

Detekčný MS systém: 

Sprejovací roztok:  metanol:voda:kyselina octová (50:49,9:0,1; %, v/v) 

     prietok 8 µl.min
-1

 

  ESI parametre: režim    pozitívny 

nebulizačný tlak  15 psi 

     teplota sušiaceho plynu 300°C 

     prietok sušiaceho plynu 5 l.min
-1

 

     napätie na kapiláre  5000 V 

  Detekčné charakteristiky: fragmentor  160 V 

      kolízna energia 18 eV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1: CE-MS analýza vzoriek 10x zriedeného moču s rozličnými prídavkami vareniklínu –  

vľavo hore: blank, vpravo hore:  moč + 20 ng.ml
-1 

vareniklínu, vľavo dole: moč + 150 ng.ml
-1 

vareniklínu, vpravo dole: moč + 700 ng.ml
-1 

vareniklínu. Sledované MRM prechody – 212,1 

→169,1 (kvantifikačný, na obr.1), 212,1 →183,0 (identifikačný). 

 

Tab. 1: Operačné parametre CE-MS metódy pre hodnotenie vareniklínu v moči. 

Parameter Moč 

tm (min) 6,52 

RSDtm (%), n=6 0,21 

RSDplocha piku (%), n=6 6,52 

r
2
  0,9975 

LOD (ng.ml
-1

) 10 

N 80 887 

tm-migračný čas, RSD-relatívna smerodajná odchýlka, n-počet meraní, r
2
-koeficient 

stanovenia, N-účinnosť, LOD-medza detekcie  


